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Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe e drejta e pronës

Skerdilajd Bajramaj
Shoqëria KESH sh.a.

Abstrakt

Marrë shkas nga zhvillimet që po përjeton Shqipëria këto dy dekadat e fundit, dhe
volumin e madh të investimeve publike pothuajse në të gjithë sektorët e ekonomisë, që
shpesh kanë ndikim edhe tek prona private (shpronësimet), ky punim ka në objekt të tij
marrëdhënien e normës kombëtare dhe ndërkombëtare me të drejtën e pronës, në të
gjitha dimensionet e saj. Studimi kryen një analizë të hollësishme të normave të
institucioneve ndërkombëtare dhe posaçërisht Komunitetit Evropian nëpërmjet
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) dhe protokolleve të saj shtesë.
Pas një hyrje të shkurtër me historikun e institutit të pronës dhe mbrojtjes së saj nga
normat ndërkombëtare, studimi fokusohet tek dispozita e nenit 1 të Protokollit 1, i cili
trajton në mënyrë specifike marrëdhëniet ndërmjet normave të vendeve anëtare të
Konventës dhe protokolleve të saj shtesë me vetë normat e Konventës. Nga analiza e
kryer rezulton se norma e Protokollit 1 përmban një koncept më të zgjeruar mbi kuptimin
e të drejtës së pronës nga ai që ekziston në sistemet e brendshme ligjore të shteteve
nënshkruese të Konventës dhe protokolleve të saj shtesë.
Edhe pse norma e Protokollit në fjalë ka pasur një karakter mbështetës në raport me
parashikimet e dispozitave të legjislacioneve të vendeve anëtare, ajo ka ardhur gjithmonë
duke u zgjeruar.
Një kontribut të madh në interpretimin e normave të shteteve anëtare, në frymën e
normave te Konventës dhe protokolleve të saj shtesë, ka dhënë edhe Gjykata Evropiane
e të Drejtave të Njeriut në Strazburg. Kjo gjykatë me vendimet e saj ka çuar në një
zgjerim dhe njëkohësisht unifikim të konceptit të pronës për të gjitha vendet anëtare
gjithmonë duke pasur parasysh edhe normat e legjislacioneve të vendeve të veçanta.
Punimi mendoj se do të ndihmojë në kapërcimin e shumë problematikave aktuale që
hasen sidomos në momentin e shpronësimeve për interesa publike, duke pasur parasysh
se shumë prona sot në Shqipëri nuk kanë një status juridik të mirë përcaktuar.

Fjalë kyçe: Pronë, të drejtat e njeriut, Konventa Evropiane.

Hyrje

Në Republikën e Shqipërisë e drejta e pronës është e garantuar dhe e saksionuar në
nenin 41 të Kushtetutës. Pas rënies së rregjimit komunist, sistemi ekonomik i adoptuar
nga vendi ynë bazohet në pronën private e publike, si dhe në ekonominë e tregut
dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike. Në të, prona private dhe publike, mbrohen
njëlloj me ligj, po ashtu, kufizimet e lirisë së veprimtarisë ekonomike, mund të
vendosen vetëm me ligj dhe vetëm për interesa publike. Megjithatë problemet e
pronësisë renditen të parat në raportet e Bashkimit Evropian, Fondit Monetar
Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, si pengesë kryesore për rritjen e investimeve
strategjike në ekonomi. Këto të drejta janë reflektuar dhe kanë gjetur mbrojtje edhe
nga Kushtetuta jone demokratike e viti 1998. Neni 5 i saj thërret në mënyrë të
drejtpërdrejtë zbatimin e normave të Konventës duke sanksionuar se: “Republika e
Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të”. Bëhet fjalë për
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një sistem të drejtash e lirish i lidhur ngusht dhe i mbështetur në deklaratat e
Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, e cila përmban parametrat minimal
që duhet të përmbushen për mbrojtjen e këtyre të drejtave, dhe që në asnjë mënyrë
nuk duhet që të cënohen nga ligji apo kushtetuta e çfardolloj sistemi. Të gjitha këto
të drejta orientohen nga një sërë parimesh të përgjithshme te cilat do ti shqyrtojme
ne vazhdim.
Le të shohim si ka lindur dhe evoluar mbrojtja ndërkombëtare e këtyre të drejtave
në Evropë? Menjëherë pas Luftës së II Botërore, nënshkruhet në Romë Konventa
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) në të cilën janë parashikuar të drejtat
themelore kryesore të njeriut, si për shembull e drejta për jetën, ndalimi i torturës,
e drejta për liri dhe siguri, për një proçes të drejtë gjyqësor, për respektimin e jetës
private, e drejta e shprehjes etj. Me kalimin e kohës Konventa është pasuruar nga
disa Protokolle shtesë, që kanë zgjeruar listën e të drejtave që kishin nevojë të
mbroheshin. Nevoja e këtyre të drejtave për mbrojtje ka bërë të mundur që në traktatet
evropiane të mëvonëshme të vihet theksi gjithnjë e më tepër te respektimi i të drejtave
themelore, veçanërisht ato të parashikuara nga KEDNJ. Kështu, për shembull, në
preambulën e Traktatit të Amsterdamit përmenden të drejtat themelore sociale të
përcaktuara në Kartën Sociale Evropiane të vitit 1961 (Këshilli i Evropës) si dhe në
Kartën e komunitetit për të drejtat sociale themelore të punonjësve të vitit 1989.
Po kështu, edhe Kushtetuta jonë demokratike, në nenin 41 të saj, sanksionon llojet
dhe mënyrat se si fitohet prona bazuar edhe në aktet e tjera ligjore. Sipas saj, ligji
mund të parashikojë shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së pronës
vetëm për interesa publike. Shpronësimet dhe kufizimet e të së drejtës së pronës për
qëllime shpronësimi, lejohen vetëm përkundrejt një shpërblimi të drejtë. Gjithashtu,
për mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me masën e shpërblimit, mund të bëhet ankim
në gjykatë.
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të lirive themelore
përbënë realizimin e një garancie të përbashkët për zhvillimin e të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut. Konventa ka ndërtuar një sistem mbrojtjeje të përbashkët me
natyrë kryesisht gjyqësore të fokusuar te Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
(GJEDNJ), vendimet e të cilës janë të detyrueshme për të gjitha vendet anëtare
nënshkruese të Konventës.  Një nga arritjet kryesore të nënshkrimit të Konventës
është fakti se funksionimi i saj përfaqëson tashme një mbrojtje objektive. Shtetet
anëtare nuk veprojnë rast pas rasti, sipas interesit të momentit, për të mbrojtur një
prej të drejtave të cënuara por në tërësi pasi gjykojnë se mbrojtja e të drejtave
themelore, ato të listuara në Kartën e të Drejtave dhe ato të listuara në protokollet
shtesë, është kusht për rruajtjen e demokracisë dhe paqes në Evropë.
Një tjetër aspekt i rëndësishëm i KEDNJ-s qëndron në rolin ‘ndihmës’ që i njeh
Gjykatës Evropiane. Kjo nuk do të thotë se Gjykata ka një rol vartësie dhe dytësor
në sistemin e  mbrojtjes të këtyrë të drejtave, por që vendet anëtare duhet të jenë të
parat që të mbrojnë dhe respektojnë konkretisht të drejtat dhe liritë e listuara në
Konventë nëpërmjet mjeteve të së drejtës së brendshme të shteteve anëtare.
Në frymën e Konventës, neni 42 i Kushtetutës garanton se: “1. Liria, prona dhe të
drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cenohen pa një proces të
rregullt ligjor. 2. Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij
kushtetues dhe ligjorë, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën
e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e
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pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj”. Më tej, Kushtetuta, sanksionon të drejtë
e kujtdo që të ankohet kundër një vendimi gjyqësor në një gjykatë më të lartë, deri
në ezaurimin e të gjitha shkallëve të gjykimit, dhe më tej i njeh të drejtën ti drejtohet
organeve ndërkombëtare të drejtësisë, sipas marrëveshjeve të nënshkruara prej
Shtetit Shqiptar. Në praktikë, një nga kushtet që duhen plotësuar që një individ të
mund të paraqesë një çështje për gjykim përballë Gjykatës është pikerishte shterimi
i të gjitha shkallëve të brendshme të gjyqësorit, sic parashikohet në Kushtetutën e
Shqipërisë.
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut  është në fakt organi i vetëm gjyqësor i
parashikuar nga neni 32 i KEDNJ që mbron të drejtat dhe liritë themelore të njeriut
tek e cila qytetaret e thjeshtë por edhe shtetet anëtare mund të ankohen kur gjykojnë
se kanë qenë viktima të një padrejtësie mbi një të drejte të tyren të mbrojtur nga
Konventa. Mbi bazën e ankimeve të drejtpërdrejta në Gjykatën Evropiane përgatitet
dhe jurisprudenca ndërkombëtare që detyron të gjitha shtetet anëtare që të përshtasin
sistemin e tyre të brendshëm të drejtësisë, që nënkupton ndryshimin e praktikave
dhe normave ligjore me qëllim shmangjen e shkeljeve të reja të dispozitave të
Konventës. Kjo dëshmon se edhe jurisprudenca i ka kushtuar një vëmendje të veçante
mbrojtjes së të drejtave themelore pasi rritja e rëndësisë së mbarvajtjes së tyre i ka
lejuar Gjykatës Evropiane të shprehet në shumë raste, shpesh here edhe në
kundërshtim me jurisprudencën e shteteve anëtare. Jurisprudenca e brendshme e
shteteve anëtare i ka parë gjithmonë me preokupim vendimet e herë pas hershme të
Gjykatës Evropiane mbi shkeljet e të drejtave themelore pasi me ‘peshën’ e saj, shpesh
edhe kundër arsyetimeve të jurisprudencës së vendeve anëtare, ndikon jo vetëm
legjislacionet por edhe mekanizmat që i vënë ato në lëvizje. Gjithësesi kjo situatë
bëhet akoma dhe më e kuptueshme nëse do të fokusoheshim tek mekanizmi i ngritur
për mbrojtjen e këtyre të drejtave themelore të bazuar në parimin e lartpërmendur
të ‘mbështetjes’, pra, në kontrollin e veprimtarisë së brendshme të vendeve anëtare,
nga ana e Gjykatës së Strasburgut.
Nga debati i gjatë që ka shoqëruar futjen e elementit ‘mbështetës’ në sistemin
komunitar të drejtësisë është e lehtë të kuptohet që bëhet fjalë per çështje mjaft të
rëndësishme që lidhen me proçesin e integrimit evropian. Nga njëra anë parimi i
‘mbështetjes’ duhet të gjente zbatim në planin horizontal për të rregulluar
marrëdhëniet privat-publik. Nga ana tjetër, ajo thirret shprehimisht për të rregulluar
ndarjen e kompetencave ndërmjet Komunitetit Evropian nga njëra anë, dhe shteteve
anëtare e organeve vendore nga ana tjetër. Duke parë rëndësinë e çështjeve në
shqyrtim është e rëndësishme të analizohen normat që kanë futur parimin në brendësi
të rendit evropian të drejtësisë. Që me ndërtimin e tregut të përbashkët, ‘mbështetja’
ishte bëre pjesë e rendit komunitar.
Në fakt, në parimin e konkurrencës dhe në katër liritë, që përbëjne dhe rregullat
kyçe për mirë funksionimin e tregut evropian, është e mundur të gjendet dhe zbatimi
konkret i idesë së ‘mbështetjes’, një sistem që ja beson tregut detyrën e veterregullimit
dhe që kufizon ndërhyrjen e sektorit publik në raste të specifikuara në të cilat nisma
private duket e pamjaftueshme për të arritur objektivat e përcaktuara. Përtej këtij
preçedenti të mundshëm horizontal, është pikërisht në planin vertikal që ‘mbështetja’
është afirmuar si parim kyç i sistemit evropian të drejtësisë. Sipas një doktrine të
konsoliduar, gjendet në tekstin origjinal të nenit 130R, paragrafi 4 të Tekstit Unik
Evropian, tashmë të shfuqizuar, mundësia për të gjetur paraqitjen e parë të qartë
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normative të parimit të ‘mbështetjes’.
Kjo normë parashikonte që, në fushën e ambientit, Komuniteti duhet të vepronte
në mënyrë të atille që objektivat të realizohen në nivel komuniteti dhe jo në nivel
shtetesh anëtare. Por vetëm me hyrjen në fuqi të Traktatit të Mastriktit që ‘mbështetja’
kthehet në një nga parimet themelore të Bashkimit Evropian, një parim i qartë që
do të disiplinonte zhvillimet e mëvonshme të proçesit të integrimit. Hierarkia e re e
parimit vihet re në më shumë se një pikë të Traktatit. Në radhë të parë, që në pikën
e parafundit të Preambulës, shtetet anëtare deklarojnë se janë të vendosur të çojnë
përpara proçesin e krijimit të një bashkimi gjithnjë e më të madh ndërmjet popujve
të Evropës, në të cilin vendimet të mund të meren sa më afër qytetarëve në përputhje
me parimin e ‘mbështetjes’.
Gjithashtu, në frymën e citimit në Preambul, do duhej të lexohej dhe pika 2 e nenit
A (sot neni 1 i Traktatit KE), sipas të cilit “ky Traktat shënon një etapë të re në
proçesin e krijimit të një bashkimi gjithnjë dhe më të ngushtë ndëmjet popujve të
Evropës, në të cilin vendimet të meren në mënyrën me transparente të mundshme
dhe sa më pranë qytetarëve”. Në fund, me pikën 2 të nenit 3B (sot neni 5 Traktatit
K.E.) ku thuhet shprehimisht se: “Komuniteti ndërhynë, në bazë të parimit të
‘mbështetjes’, vetëm atëherë kur objektivat e aksionit që do ndërmerret nga ana e
vendeve anëtare nuk mund të përmbushen plotësisht. Pra, duke parë përmasat dhe
efektet që do ketë aksioni në fjalë, mund të realizohet në mënyrën më të mirë të
mundshme vetëm në nivel Komuniteti. Në këto raste, zbatimi i parimit të mbështetjes
përgjithësohet për të gjithë sektorët e ashtuquajtur të “kompetencës jo ekskluzive”.
Natyrisht, duke parë rëndësinë e veçantë që Traktati i jep parimit të ‘mbështetjes’
dhe duke parë vështirësinë për ta bëre pjesë të një norme konkrete një parim kaq
fluid, nuk kanë munguar as problemet e natyrës interpretuese.
Për shembull, është ngritur pyetja mbi mundësinë e të marrit në konsiderate gjatë
vlerësimit të mjaftueshmërisë së ndërhyrjes shtetërore të aftësisë pjesëmarrëse të
institucioneve rajonale dhe vendore. Ose, në përpjekje për të gjetur fushën e sakte
ku duhet të zbatohet parimi është kërkuar të investigohet në marrëdhënien ndërmjet
nenit 3B dhe parimit të funksionalitetit ish neni 235 i Traktatit të Mastriktit. Gjithësesi,
‘mbështetja’ mbetet një nga argumentet më të debatuara në vitet e fundit. Është
pikerisht në këtë klimë përkujdesjeje që KEDNJ-s i shtohet edhe Protokolli  I që
përbënë dhe objektin e këtij studimi shkencor dhe në veçanti mbrojtja e të drejtës së
pronësisë, një prej të drejtave themelore, siç edhe paraqitet në Konventë.
Në këtë studim, për analizimin e problemeve që mbart kuptimi i pronës, duhet të
nisemi nga përmbajtja e nenit 1 të Protokollit nr.1 të Konventës:  “Çdo person fizik
apo juridik ka të drejtë të gëzojë lirisht sendet e tij. Askujt nuk mund ti mohohet
prona e tij përveç rasteve të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji
dhe parimet e përgjithshme të të drejtës ndërkombëtare. Dispozitat e mëparshme
nuk dëmtojnë në asnjë mënyrë të drejtën e brendshme të vendeve pjesëmarrëse të
zbatojnë ligjet të cilat ato i gjykojnë te përshtatshme për të rregulluar përdorimin e
sendeve në përputhje me interesin e përgjithshëm apo për të siguruar pagesën e
tatimeve apo taksave të tjera”.
Së pari bie në sy fakti se ky nen përbëhet nga tre norma të ndryshme: a) e para, e
shprehur në frazën e parë të pikës 1 dhe që ka një karakter të përgjithshëm, shpreh
parimin e respektit për pronën; b) e dyta, e shprehur në frazën e dytë të të njëjtës
pikë, ka të bëjë me privatizimin e pronës, proçes i cili duhet të përmbushë disa
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kushte të veçanta; c) e treta, e shprehur në pikën 2 ju njeh shteteve anëtare të drejtën
të disiplinojnë përdorimin e pronave konform interesit të përgjithshëm. Në vazhdën
e kësaj rryme mendimi juridik, vetë Gjykata Evropiane ka deklaruar se: “E para
është shprehur në frazën e parë të pikës 1 dhe përmban karakter të përgjithshëm,
deklaron parimin e mbrojtjes së pronës; b) e dyta, që shprehet në frazën e dytë të të
njëjtës pikë, ka të bëjë me kufizimin e pronës duke respektuar disa kushte dhe
proçedura të caktuara; c) për sa i përketë të tretës, e shprehur në pikën 2, ju njeh
vendeve anëtare të drejtën që ndër të tjera të disiplinojnë përdorimin e pronës në
përputhje me interesin e përgjithshëm shoqëror. Siç shihet, kemi të bëjmë me rregulla
të ndërlidhura me njëra-tjetrën.  E dyta dhe e treta, që janë nxjerrë nga raste të
veçanta të shkeljes së të drejtës së pronës, duhet të interpretohen në frymen e parimit
të sanksionuar në të parën (Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 21 Shkurt
1986, James & Others vs. UK). Vetë përfshirja e normës, në trupin e një protokolli
shtesë dhe jo në tekstin e Konventës, tregon qartë për interesin e madhë që ka pasur
në atë moment në lidhje me të drejtën e pronës nga ana e hartuesve evropian të
aktit.
Të gjithë e dimë se e drejta e pronës dhe dimensioni i saj dogmatik, në çdo rend
kapitalist, marrin një rëndësi të jashtëzakonshme. Kjo sjell si rrjedhojë një tendencë
kundërshtimi të kuptueshme, nga ana e shteteve anëtare, kundrejt çdo norme
ndërkombëtare që në një farë mënyre kërkojnë ta disiplinojnë këtë të drejte themelore.
Rreth kësaj norme është hapur një debat i fortë me karakter politik dhe ideologjik.
Gjithashtu, dalja në skenën ndërkombëtare e të ashtuquajturit “socializëm real”
dhe ideologjisë marksiste-leniniste krijoi shumë paqartësi mbi dobishmërinë e këtij
operacioni. Në këtë atmosferë të komplikuar evropiane, u arrit në hartimin e nenit
1 që përbënte një formulë kompromisi ndërmjet pikëpamjeve të kundërta politike
dhe ideologjike mbi të drejtën e pronës. Referimi mbi pronën, që në fillim ishte
parashikuar që të futej në pikën 1 të normës, hiqet për tu zëvendësuar nga një
formulim më i përgjithshëm.
Koncepti i pronës, që del nga interpretimi që i bënë vetë Gjykata e Strasburgut
frazës së parë të pikës 1 të nenit 1 të Protokollit 1, po merr gjithnjë e më shumë një
kuptim të veçantë. Kështu, kemi një zvogëlim progresiv të hapsirës që kanë shtetet
anëtare në trajtimin dhe konfigurimin e dimensionit të pronës. Konceptet e veçanta
janë terma juridike që duhet të interpretohen në përputhje me tekstin e Konventës,
në frymën e objektit dhe qëllimit të saj, ku e drejta e brendshme e shteteve nuk është
gjë tjetër veçse një pikë-nisje. Këto koncepte ju bëjnë të mundur institucioneve të
Strasburgut të përcaktojnë fushën e veprimit të Konventës dhe të kontrollojnë
përputhshmërinë e interpretimit shtetëror mbi disa koncepte të rëndësishme juridike
me vetë frymën e Konventës. Dispozita që po studiohet ka universalizuar një
përmbledhje parimesh të vlefshme për rregjimin e pronësisë duke e hequr sistemin e
mbrojtjes së pronës nga sfera e kompetencave ekskluzive të shteteve anëtare dhe
duke mundësuar kontrollin ndërkombëtar të tij.
Një doktrinë e re ka pikasur në nenin 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-s, një standart më
të lartë mbrojtje se sa ajo që është parashikuar në legjislacionet individuale të shteteve
anëtare apo edhe në vetë kushtetutat e këtyre vendeve. Kjo, si rrjedhojë e parimit të
progresit dhe atij të efektivitetit që i kanë lejuar Gjykatës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut të praktikojnë përmbajtjen e këtyre të drejtave në funksion të progresit
shoqëror dhe kulturor të vendeve të ndryshme anëtare. Interpretimi i tekstit të
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nenit 1, Protokolli 1, mbështetur në parimet e mësipërme, nuk mund dhe nuk duhet
të përqaset me atë aktual në sistemin e brendshëm të vendeve anëtare. Për këtë arsye
është quajtur edhe interpretim i veçantë, thënë ndryshe, studimi i kuptimit të nje
teksti të shprehur në Konventë duhet të bëhen në frymën e vetë Konventës. Kjo na
lejon që të arrijmë në një interpretim të përbashkët nga vende të ndryshme anëtare
që zbatojnë parimet e shprehura në KEDNJ dhe ndërkohë, të evitohet që një shtet i
vetëm anëtar ti shmanget zbatimit të detyrimeve që ka marrë përsipër duke ju referuar
dispozitave të sistemit të brendshëm të tij.
Megjithatë, nuk mund të mos nënvijëzojmë mundësinë, që gjatë leximit të dispozitave,
të orientohemi nga dobishmëria e saj, në menyrë që të garantojmë që ndërmjet dy
interpretimeve të ndryshme të mbizotërojë ajo që vlerëson dispozitën sesa ajo që tenton
ti heqë çdo vlerë. Pikërisht në këtë situate del më në pah dhe rëndësia e KEDNJ, e cila
thirret në ndihmë për të jetësuar një akt që përmban norma të përgjithshme.
Nga sa u prezantua deri në këtë pikë, ngelet pa trajtuar me vëmendjen që meriton
një tjetër aspekt që del nga teksti i nenit 1 të Protokollit 1 të KEDNJ dhe pikërisht
kuptimi i sendit, në dimensionin e parashikuar nga Konventa. Dimensionet e këtij
koncepti mund të kuptohen duke parë evoluimin e tij, falë vendimeve të shumta të
Gjykatës Evropiane, nëpërmjet një zgjerimi progresiv që i tejkalon përmasat e
parashikuara në momentin e hyrjes në fuqi të Konventës, nga Komisioni Evropian.
Mbështetur në një jurisprudencë të konsoliduar, norma që po analizojmë ka kryesisht
në fokusin e saj mbrojtjen e të drejtës së pronësisë, pasi e drejta e gëzimit të sendeve
vetjake, tradicionalisht ka përfaqësuar një element thelbësor të së drejtës së pronës.
Duke i njohur secilit të drejtën e sigurise së pronës së tyre, neni 1i Protokollit 1 të
KEDNJ-s në thelb garanton të drejtën e pronës. Termat e përdorur në tekst si ‘sende’,
‘prona’, ‘përdorimi i sendeve’ shprehin më së miri idenë e mësipërme. Gjithashtu edhe
punimet paraprake e konfirmojnë nga ana e tyre këtë ide pa asnjë pikë dyshimi. Për
më tepër, Gjykata Evropiane në përgjithësi ka tendencën të kërkojë ekzistencën e një
‘sendi’ në bazë të normës për të cilën po diskutojmë. Edhe pse koncepti i sendit është
i ndryshëm dhe më i zgjeruar, në krahasim me atë të pronës, një studim shumëplanësh
i jurisprudencës na tregon se si të dyja termat trajtohen si të barazvlefshme.
Termi ‘send’ që përmendet në tekstin e Konventës nuk përmban vetëm pronësinë
mbi sendet e luajtshme dhe të paluajtshme dhe pronësinë intelektuale por përmban
edhe ato kategori të cilat sistemet e brendshme të shteteve anëtare nuk i parashikojnë
(GJEDNJ, vendim nr. 11810/03, Maurice vs.. Franca, par. 63).
Në fakt, e drejta e pronës e parashikuar nga kjo normë, përmban një dimension të
veçantë dhe të pavarur nga përcaktimet formale që i bëjnë vendet anëtare në sistemet
e tyre të brendshme. Për shembull, duket pa ndonjë interes të veçantë për zbatimin
e normës së Konventës, fakti nëse një kërkues është titullar i një të drejte pronësie
në bazë të një sistemi të brendshëm drejtësie apo jo. Mund të themi se që në
shqyrtimin e çështjes Gasus Sosier & Fordertechnik vs. Hollanda, e cila kishte të
bënte me kthimin e detyruar të një mikser betoni të shitur nga kërkuesi me kusht
(mbajtjen e titullit), Gjykata ka konsideruar kushtin e mbajtjes se titullit të pronësisë
si një të drejtë efektive mbi pronës dhe jo si një e drejtë reale me natyrë sigurie.
Ndërsa në çështjen Matos & Silva vs. Portugali, nuk e ka parë të arsyeshme të
verifikojë titujt e pronësisë të kërkuesve, duke pranuar se shfrytëzimi i pashqetësuar
i një kategorie të caktuar tokash ishte i mjaftueshëm për ti konsideruar ata, titullare
te një sendi, sipas parashikimeve të Konventës.
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Edhe kohët e fundit Gjykata Evropiane (vendimi i 7 Korrikut 2011, Agrati vs. Italia)
ka dhënë një vendim lidhur me këtë çështje duke saktësuar se një kërkues mund të
kundërshtojë shkeljen e normës në fjalë deri në masën që vendimet që privati
kundërshton, trajtojnë ‘pronën’ e tij sipas parashikimeve të nenit në shqyrtim, që
do të thotë në mënyrë të zgjeruar dhe në përputhje me konceptim e sendit të shprehur
prej Konventës.
Nga studimi i hollësishëm i jurisprudencës së Gjykatës Evropiane, vlen të theksohet
fakti se si kjo e fundit ka përthithur gradualisht në konceptin e sendit edhe atë të
pronës duke rikonfirmuar idenë se mbrojtja e ofruar nga e drejta evropiane qëndron
pikërisht në normën që po shqyrtojmë, duke anashkaluar përcaktimin juridik të
konceptit të sendit dhe pronës që i bëhet në sistemin e brendshëm të vendeve anëtare.
Duke bërë një përmbledhje të asaj që u diskutua deri më tani mbi konceptin e pronës
të shprehur nga norma e Konventës, ky koncept përfshinë ‘sendet e prekshme’,
titujt e pronësisë’ si dhe në disa raste kreditë, sipas rasteve të parashikuara nga
normat komunitare (Conti, 2012, 36). Sa për ta bërë më të kuptueshme këtë temë
mjafton të sjellim në mëndje çështjen Buffalo s.r.l. vs. Italia në të cilën Gjykata
Evropiane ka quajtur si pjesë përbërëse të konceptit ‘send’ edhe kredinë për
rimbursimin e tatimeve të padrejta, që i takojnë tatimpaguesit, dhe që i është kthyer
më shumë vonesë nga administrata publike. Në këtë çështje Gjykata duke konfirmuar
opinionin e doktrinës që justifikojnë një kuptim të gjerë të termit ‘send’ ka ritheksuar
se mungesa e zgjatur e shumave të parave që i takojnë si e drejtë rimbursimi, ka
patur një impakt të fortë mbi situatën financiare të shoqërisë. Pra, pikërisht koha e
tejzgjatur për të kryer pagesën e kredisë ka çuar në humbje të mëtejshme financiare
të kreditorit.  Në këtë rast, dëmtimi që i bëhet një sendi shihet në impaktin negativ
financiar të shkaktuar nga pritja e tejzgjatur e rimbursimit.
Ky parim gjen zbatim edhe në Kushtetutën tonë, ku neni 44 i saj sanksionon se:
“Kushdo ka të drejtë të rehabilitohet dhe/ose të zhdëmtohet në përputhje me ligjin,
në rast se është dëmtuar për shkak të një akti, veprimi ose mosveprimi të paligjshëm
të organeve shtetërore”.
Në këtë pikë është e rëndësishme të përqendrojmë vëmendjen në llojin e fundit të
‘sendit’ që ka përfaqësuar një risi në doktrinë dhe jurisprudencë për konceptin e
sendit në tekstin e Konventës. Që një kredi të marrë vlerën e një pronësie dhe të hyjë
në sferën e aplikimit të nenit në shqyrtim, zotëruesi i kredisë duhet të provojë se ajo
ka baza të forta në të drejtën e brendshme të shtetit të tij (p.sh., që është konfirmuar
nga jurisprudenca e gjykatave të vendit të tij). Gjithmonë, nga leximi i jurisprudencës
së Gjykatës Evropiane, një kredi që lidhet për shembull me një pension mund të
përbëjë ‘vlerë pronësie’ në bazë të nenit 1, në rastet kur konfirmohet nga një vendim
përfundimtar (GJEDNJ,cështja Anheuser Busch Inc. Vs. Portugalia, par. 72) që
përbënë titull ekzekutiv.
Një element i përbashkët për të gjitha llojet e pronësisë të marra në konsideratë nga
jurisprudenca e Gjykatës Evropiane qëndron në vlerën e pronësisë që përmban
interesi që kërkon të mbrojë kërkuesi, pa qenë nevoja që të bëhet një ndarje me thikë
ndërmjet të qenit titullar i një të drejte stricto sensu dhe një interesit pronësie. Për
këtë qëllim Gjykata Evropiane ka përsëritur disa herë se përveç pronësisë mbi sendet
e prekshme, koncepti i pronësisë në kuptimin e Konventës rezulton i zbatueshëm
edhe në raport me të drejta dhe interesa të tjera pronësie.   Përfshirja në konceptin e
pronësisë edhe të disa llojeve të saj të cilat nuk janë konsideruar si të drejta pronësie
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në bazë të sistemeve të brendshme të shteteve anëtare e bënë të vështirë të përcaktohet
se kur një interes pronësie hyn në sferën e zbatimit të normës në shqyrtim. Në
përgjithësi Gjykata Evropiane i referohet kriterit të ‘interesit legjitim’ me qëllim
kualifikimin e një vlere pronësie si pjesë përbërëse e pronës së individit.
Për ta bërë me konkrete dhe të kuptueshme analizën që bëmë deri më tani po sjell
një shembull ipotetik të raportit ndërmjet të drejtave të titullarit të pronës dhe normës
së Konventës. Personi X përdor shtëpinë në bregdet për të kaluar pushimet verore.
Kjo shtëpi është e ndërtuar pa leje ndërtimi para 20 vjetësh në një zonë të mbrojtur
turistike. Që nga momenti i ndërtimit e deri në ditët që po trajtojmë organet e
qeverisjes vendore nuk e kanë kundërshtuar parregullsinë e ndërtimit të kësaj banese,
përkundrazi, kanë vjelë rregullisht taksat që lidhen me banesën. Mbështetur në
nenin 1 të Protokollit 1 dhe jurisprudencës së Gjykatës Evropiane, personi X
konsiderohet pronar i sendit, mjafton të merret parasysh fakti që norma e Konventës
merr në mbrojtje jo vetëm  sendet ekzistuese por edhe interesat legjitime që një
subjekt mund të ketë për të fituar njohjen e plotë ligjore të së drejtës së pronës.
Kriteri i pasqyruar ka gjetur zbatim për herë të parë në çështjen Pine Valley, që kishte
si objekt dhënien e një çertifikate në lidhje me një plan urbanistik të një terreni që më
pas u konsiderua nul nga një vendim i Gjykatës Supreme Irlandeze. Në rastin në fjalë
kriteri i interesit legjitim kishte marrë një kuptim të përafërt me parimin e përdorimit
të ligjshme që zbatohet kundrejte normave që ndikonin në mënyre retroaktive mbi
pronësinë e individit (GJEDNJ, çështja Plalam Spa vs. Italia).
Në përgjithësi, kriteri i interesit legjitim i kushton rëndësi faktit që individi ka arsye të
presi, si rrjedhim i një jurisprudence të konsoliduar të gjyqësorit, apo të legjislacionit
të brenshëm, të shohi të realizuar një vlere pronësie të caktuar. Në bazë të këtij kriteri
Gjykata Evropiane ka konsideruar si ‘send’, në kuptinim e zakonshëm, edhe një
veprim ligjor që ka për qëllim të konstatoje pavlefshmërinë e një kontrate huaje të
nënshkruar nga palët, të quajtur nul nga një ligj i mëvonshëm me efekt prapaveprues.
Në të kundërt, duke ndryshuar vendimin e shkallës së parë, Dhoma e Madhe në
çështjen Kopecky, ka përjashtuar faktin që ekzistenca e një kundërshtie është në vetvete
e mjaftueshme për të marrë të mirëqenë ekzistencën e një interesi legjitim.
Në fakt, në rastin e sipër përmendur, pas një analize të gjatë dhe të hollësishme të
jurisprudencës në fushën e interesit legjitim, Dhoma e Madhe ka sqaruar se, kur
interesi pasuror i pretenduar nga kërkuesi ka të bëjë me një kredi, apo një detyrim
të pashlyer, një vlerë pasurore për të mbrojtur në bazë të Konventës, mund të merret
si e mirëqenë vetëm në praninë e një bazë ligjore në nivel shteti anëtar, bazë kjo që
mund të rrjedhë edhe nga një jurisprudencë e konsoliduar.
Kushtetuta jonë, në nenin 4 të saj, ja delogon ligjit kompetencën të disiplinojë rastet
e shpronësimeve apo kufizimeve të së drejtës së pronës. Sipas saj, shpronësimet apo
kufizimet e së drejtës së pronës që barazohen me shpronësimin, lejohen vetëm për
interesa publikë dhe vetëm përkundrejt një shpërblimi të drejtë. Ligji nr.8561, datë
22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë
pronë private për interes publik”, është ligji përgjegjës për sa më sipër. Ky ligj
rregullon të drejtën e shtetit për të shpronësuar ose për të marrë në përdorim të
përkohshëm për interes publik pasuritë e personave fizikë ose juridikë privatë, si
dhe mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të pronarëve përkatës. E drejta e
shpronësimit dhe e marrjes në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private
ushtrohet për një interes publik që nuk mund të realizohet ose të mbrohet në mënyrë
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tjetër, veçse për shkaqe dhe në respektim të procedurave të përcaktuara shprehimisht
në këtë ligj, në atë masë sa është e domosdoshme për realizimin e qëllimit të
shpronësimit dhe në çdo rast kundrejt një shpërblimi të drejtë.
Shpronësimi i pasurive pronë private bëhet në kushtet kur interesi publik mbizotëron
kundrejt interesave private të pronarëve të tyre, në përputhje me kushtet e
parashikuara nga ligji dhe parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare të
sipërcituara. Ndërkohë është duke u paraqitur një projekt-ligj në Parlament i cili do
të konsiderojë si interes publik edhe investimet e mëdha strategjike (mbi 50 milion
EUR), të cilët do të legjitimojnë shpronësimet e pronarëve privat në interes të këtyre
investimeve strategjike private me interes të madh publik.
Në gjykimin tim personal, një normë e tillë nuk bie ndesh me Kushtetutën dhe parimet
themelore të normave ndërkombëtare të shqyrtuara më sipër, me kusht që shpërblimi
që do të realizohet në emër të shpronësimit të jetë në proporcion me rëndësinë dhe
përfitimet e investimit strategjik. Shpronësimi realizohet në përputhje me kushtet
dhe procedurat e përcaktuara në këtë ligj, duke garantuar transparencën, barazinë e
shtetasve dhe mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të tyre pasurore. Kjo ngre një
pikëpyetje të madhe në lidhje me trajtimin që ky ligj do ju rezervojë rasteve të vecanta
praktike ku kemi të bëjmë me situata të gjera informaliteti, të toleruara për një kohë të
gjatë nga autoritetet shtetërore. Ekzistojnë raste ku ndërtimet janë bërë pa respektuar
ligjin, ndërsa në disa raste të tjera, në zona të mbrojtura në shkelje flagrante të ligjit
(ndërtimet mbi kolektor ujrash, në dete, zona akeologjike etj.).
Një tjetër kriter që duket se po shfaqet në disa vendime të fundit të Gjykatës Evropiane,
bazuar në rastet e mësipërme, përfaqësohet nga njohja praktike e interesit posuror
të individit, që Gjykata konstaton çdo herë që organet shtetërore neglizhojnë situata
të caktuara pronësie, duke mos i konsideruar në kohën e duhur. Një rast që më
tepër se çdo tjetër jep idenë e saktë është çështja Oneryildiz në të cilën Gjykata
Evropiane ne 2002 i ka njohur një rol deçiziv veprimtarisë pasive të mbajtur për
shumë kohë nga autoritetet turke kundrejt interesave të kërkuesit. Në raste të tilla,
pasiviteti dhe neglizhenca e organeve shtetërore mund të sjellë si rrjedhojë futjen në
kategorinë e të drejtave të mbrojtura nga Konventa edhe të interesave pasurore që
lidhen me sende të fituara nga individët në kundërshtim me normat e brendshme të
shtetit përkatës.
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Shkaktimi i dëmit në sektorin e transportit

Edvin Bica
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Abstrakt

Aksidentet rrugore përfaqësojnë një problem të madh në të gjithe globin. Përvec tragjedisë
së paçmueshme njerëzore për secilën fatkeqësi, aksidentet shkaktojnë humbje të mëdha
ekonomike. Ndërkohë që disa prej kostove janë të dukshme, të tjerat mund të dallohen
më me vështirësi. Trajtimi mjekesor i një viktime, për shembull, për disa pacientë mund
të vazhdojë për disa vite me radhë dhe në rastet me të këqija edhe për gjithë jetën.
Gjithashtu, fatkeqësitë dhe plagosjet do ta privojnë ekonominë nga burimet e fuqisë
punëtore. Për fatkeqësitë dhe plagosjet e rënda kjo do të zgjasë për të gjithë jetëgjatësinë
e pritshme të viktimave.
Aksidentet rrugore përfshijnë edhe kosto mbi humbjet e burimeve ekonomike. Njerëzit
e çmojnë jetën dhe mirëqënien e tyre më shumë se humbjet e pastra ekonomike.
Në parim, ata kanë një vlerë të uljes së riskut për fatkeqësi që mund të shprehen si një
“vlerë e jetës”.
Llogaritja e kostove të aksidenteve në terma monetare dhe në vlerën korresponduese të
parandalimit të aksidenteve është e nevojshme për qëllime të ndryshme si:
- për ilustrimin e rëndësisë së barrës sociale dhe ekonomike ndaj shoqërisë që
shkaktohet nga aksidentet rrugore;
- për llogaritjen e përfitimeve të mundshme monetare nga masat e ndryshme të
sigurisë.
Nevoja e parë qëndron në nivelin e përgjithshëm të planifikimit të burimeve, për të
garantuar që siguria rrugore merr të njëjtat rëndësi si investimet e tjera. Për këtë qëllim,
mjaftojnë edhe llogaritjet me baza të gjëra por të qarta. Për të bërë llogaritje të tilla, është
e nevojshme të dihen numri aktual i aksidenteve/fatkeqësive të llojeve të ndryshme dhe
kostot korresponduese për njësi.
Nevoja e dytë qëndron në garantimin e përdorimit sa më të mirë të çdo investimi në
mënyrë që të përzgjidhen aktivitetet e duhura. Përfitimet nga përmirësimet e rrugëve,
skemat dhe projektet e sigurisë përcaktohen zakonisht në termat e kursimit të kohës së
udhëtimit, kostove operuese të automjeteve dhe uljes së ndikimit në mjedis. Vlerësime të
tilla do të ishin të paplota nëse nuk merren parasysh këto efekte. Përfitimet zakonisht
shprehen në terma monetare për të mundësuar krahasimin e tyre direkt me kostot e
zbatimit. Për këtë qëllim, kërkohen llogaritje më të sakta të kostove të aksidenteve. Për
vlerësimet ekonomike, është e nevojshme të njihen uljet e llogaritura në numër të
aksidenteve/fatkeqësive të llojeve të ndryshme dhe vlera monetare e paracaktuar për t’u
kursyer.
Duhet të theksohet që përcaktimi i kostove të fatkeqësive nuk do të thotë që ai ka për
qëllim përcaktimin e një vlerë monetare për jetën njerëzore si të tillë. Përcaktimi i kostove
të fatkeqësive shërben më shumë si një mënyrë për të llogaritur shpenzimet, të cilat një
shoqëri duhet të bëjë për të përmirësuar aspekte të ndryshme të sigurisë rrugore, duke
arritur mënjanimin e vdekjeve të parakohshme të një individi më jetëgjatësi të prithshme
“mesatare”.

Fjalë kyçe: dëm, aksident, kosto, kosto për fatkeqësi, vlera njerëzore, kosto administrative.
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Metodologjia

Metoda e përdorur në kryerjen e këtij studimi është metoda historike, metoda grafike,
si dhe metoda statistikore. Rasti studimor është Shqipëria. Pikë së pari, përmes
metodës historike është trajtuar në hollësi historiku i kronologjisë së krijimit të
rregullave të para për shkaktimin e dëmit në sektorin e transportit, ndërsa duke
kombinuar me metodën statistikore dhe grafike, është arritur në përfundime më të
drejta shkencore mbi çështjen e përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar.

Disa parime dhe probleme bazë

Llogaritja e kostove totale të aksidenteve mund të jetë një veprim mjaft i ndërlikuar,
për të cilin përdoren metoda të ndryshme. Grumbullimi i të dhënave të nevojshme
është proces i vështirë, megjithatë krahasimet midis metodave të përdorura në vende
të ndryshme kanë treguar shumë ngjashmëri. Zakonisht, për llogaritjen e kostove
totale të aksidenteve është konsideruar si i mjaftueshëm përdorimi i kostove mesatare
për njësi për nivelet e ndryshme të pasojave të aksidenteve/fatkeqësive, plagosjeve të
rënda dhe të lehta dhe dëmtimeve të pronave.
Një problem që del në llogaritjen e kostove totale të aksidenteve rrugore është
përcaktimi i numrit aktual të aksidenteve dhe fatkeqësive të llojeve të ndryshme. Në
shumicën e vendeve, raportimi i këtyre të fundit nuk pasqyron realitetin. Në disa
raste edhe raportimi i fatkeqësive është nën nivelin e realitetit.
Një problem tjetër, kur llogariten përfitimet nga aktivitet për sigurinë, është njohuria
e pamjaftueshme rreth efekteve të masave të ndryshme mbi numrin e aksidenteve
dhe fatkeqësive. Disa nga problemet që hasen gjatë llogaritjes së kostove për njësi të
aksidenteve/fatkeqësive janë:
- përkufizimet e ndryshme të pasojave dhe seriozitetit të aksidentit dhe fatkeqësive;
- ndryshimet e mëdha brënda secilit nivel të seriozitetit të aksidentit dhe fatkeqësive;
- elementët e kostove që duhet të merren në konsideratë;
- mungesa e të dhënave për të përcaktuar vlerën e elementëve të ndryshëm të
kostove.

Elementët e kostove

Disa elementë të kostove mund të lidhen me fatkeqësi individuale (psh. kostoja
mjekësore), ndërkohë që të tjerat mund të lidhen më shumë me vetë aksidentin
(psh.  dëmtimi i pronës).
Për këtë, elementët e kostove janë ndarë në dy grupime:
1. kostot për fatkeqësi,
2. kostot për aksidentet.

1. Kostot për fatkeqësi
Kostot për fatkeqësi mund të ndahen në:
a) kostot për prodhimin e humbur;
b) kostot mjekësore;
c) kostot e rehabilitimit jo-mjekësor;
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d) kostot e tjera ekonomike (për fatkeqësi);
e) “Vlera e jetës”.

Parimet e vlerësimit dhe të dhënat e nevojshme
Për të llogaritur kostot për aksident/fatkeqësi këshillohet ndarja e materialit statistikor
në nëngrupe si në shembullin e mëposhtëm:
- kategoritë e moshave dhe të gjinive;
- kufizimet dhe pozicionet përkatëse të shpejtësive;
- tipet e aksidenteve;
- niveli i seriozitetetit të aksidentit dhe fatkeqesitë.
Kjo ndarje bëhet me qëllim lehtësimin e llogaritjeve më të sakta, nëse kemi grupe
homogjene. Më pas vlerat mesatare mund të llogariten duke marrë në konsideratë
raportet aktuale të nëngrupeve të ndryshme.
Duhet patur parasysh që mund të ketë ndryshime të medha midis:
- Rrugëve rurale dhe ato urbane: kostot e aksidenteve rurale mund të jenë
më të larta se ato urbane për shkak të shpejtësive më të mëdha në rrugë rurale.
- Kufizimeve të shpejtësisë: sa më e lartë të jetë shpejtësia, aq më i rëndë do
të jetë aksidenti dhe si rrjedhoje edhe kostot e tij.
- Tipeve të aksidenteve: tipet më të kushtueshme të aksidenteve janë aksidentet
frontale, aksidentet që përfshijnë këmbësorë që kalojnë rrugën dhe aksidentet që
përfshijnë automjetet që dalin nga rruga dhe godasin objekte të rrezikshme.
- Brënda secilit nivel serioziteti të aksidentit dhe fatkeqësive: një plagosje
e rëndë mund të cojë në një fatkeqësi pas më shumë se 30 ditësh, në një paaftësi të
rëndë për të gjithë jetën, ose thjesht në thyerjen e një krahu apo këmbe. Një plagosje
e lehtë mund të çojë në një dëmtin të zverkut, i cili shkakton dhimbje për disa vite,
ose në prerje apo mavijosje të cilat mund të shërohen komplet vetëm pas disa ditësh.
Llogaritjet e kostove duhet të azhornohen rregullisht, për shembull duke përdorur
ndryshimet e PKB për frymë ose Indeksin e Çmimit të Konsumatorit (IÇK), (ndoshta
dhe tregues të tjerë të ngjashëm për elemente të ndryshëm kostosh).
a) Kostot për prodhimin e humbur
Fatkeqësitë rrugore çojnë në humbje të prodhimit në vitin e ndodhjes së aksidentit
dhe në vite të ardhshme kur kemi plagosje të rëndë apo fatkeqësi. Në këtë rast, për të
nxjerrë vlerën aktuale duhet të zbritet kostoja e së ardhmes. Norma e zbritjes vjetore
në shumë vende evropiane është rreth 4-6 përqind (në Suedi është 4 %). Përvec kësaj
është e rëndësishme të merret parasysh edhe norma e rritjes në të ardhmen.
Llogaritjet e ditëve apo viteve të humbura të personave mund të gjendet në bazë të
statistikave të aksidenteve, rekordeve spitalore, statistikave të sigurimeve shoqërore
dhe statistikave të përgjithshme të popullsisë dhe jetëgjatësisë së pritshme.
Për plagosje të rënda, mund të jetë i përshtatshëm dallimi midis atyre që e marrin
veten (brenda një viti ose më vonë), atyre që mbeten përgjithmonë dhe shumë të
lënduar dhe atyre që vdesin (për shkak të aksidentit pas më shumë se 30 ditësh nga
dita e aksidentit). Për plagosjet e lehta, këshillohet të bëhet dallimi midis dëmtimeve
të zverkut dhe dëmtimeve te tjera.
Vlera monetare e viteve dhe ditëve të humbura mund të përfitohet nga përdorimi i
një norme page dhe aktiviteti shtetëror dhe nga parashikimet e paqëndrueshmërive
të ndryshme (ndoshta të publikuara nga autoritetet qeveritare). Llogaritjet mund
të bazohen mbi të dhënat mesatare të fitimeve (përfshirë detyrimet shoqërore).
Duhet të merret në konsideratë që në shumë vende një pjesë e madhe e popullsisë
është fuqi punëtore bujqësore, e vetëpunësuar dhe shtëpiake, etj. Për këto grupe
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duhet të bëhen llogaritje të veçanta.
b) Kostot mjekësore
Zërat e kostove që jepen në këtë sesion mund të bazohen në statistika spitalore,
intervista dhe anketime. Kostot e trajtimit nga mjekët mund të merren nëpërmjet
intervistave dhe kazuseve të ndryshme.
Informacioni mund të merret edhe nga Ministria e Shëndetësisë.
Për fatkeqësitë, nevojitet informacion rreth: kohëzgjatjes së trajtimit para vdekjes,
kostos për cdo ditë trajtimi dhe kostos së posaçme në lidhje me vdekjen.
Për plagosjet e rënda, nevojitet informacion rreth: kohëzgjatjes së trajtimit para
vdekjes (pas më shumë se 30 ditësh), kostot për cdo ditë trajnimi emergjent,
kohëzgjatjes së qëndrimit nën kujdesin spitalor, kostos për cdo ditë qëndrimi në
spital, numrit të vizitave në spital dhe kostos për secilën vizitë, numrit të vizitave të
mjekëve të përgjithshëm, kohëzgjatjes së qëndrimit në klinikën e rehabilitimit dhe
kostos për çdo ditë qëndrimi në këtë klinikë. Në çdo rast kostot duhet të llogariten
në veçanti.
Për plagosjet e lehta, nevojitet informacion rreth: numrit të vizitave në spital dhe
kostos për secilën vizitë, numrit të vizitave tek mjeku dhe kostot për secilën vizitë.
c) Kostot e rehabilitimit jo-mjekësor
Këto kosto kanë të bëjnë kryesisht me plagosjet e rënda dhe me dëmtimet e zverkut.
Deri në njëfarë mase, këto kosto mund të mbulohen nga autoritet vendore. Kosto të
tilla llogariten me metoda të përafërta.
d) Kosto të tjera ekonomike (për fatkeqësi)
Këto kosto kanë të bëjnë kryesisht me plagosjet e rënda dhe me dëmtimet e zverkut.
Deri në njëfarë mase këto kosto mund të mbulohen nga familjarët dhe të afërmit e
viktimës. Kosto të tilla llogariten me metoda të përafërta.
e) Vlera e jetës statistikore dhe “Vlera Njerëzore”
Siguria rrugore nuk është vetëm një çështje ekonomie, ajo është edhe çështje
mirëqënie, e cila mund të ilustrohet si vijon. Prodhimi bruto ekonomik i
pensionistëve mund të llogaritet zero. Për pasojë, kontributi neto rezulton negative
pasi zbritet konsumi. Megjithatë, askush nuk mund të sugjerojë që vdekja e një
pensionisti në një aksident rrugor është me përfitim. Kjo tregon nevojën për të
shtuar pak “vlerë për jetën”, ose për uljen e riskut të vdekjes së parakohshme.
Shumë njerëz janë të gatshëm të paguajnë shuma të mëdha për të ulur probabilitetin
e vdekjes së parakohshme. Në treg kjo shihet në cmimin e paguar për sigurimin e
automjeteve. Programet për kursimin e jetës që do të ulin riskun e risqeve që shpesh
shprehet si “Vlerë e Jetës Statistikore” (VJS). Një ndryshore e ngjashme është edhe
“Vlera Njerëzore” e përcaktuar si VSJ, minus konsumin e humbur të viktimës.
Metoda VP mbështetet në kushtin bazë që vendimet e marra nga sektori publik në
lidhje me lëvrimin e burimeve të pamjaftueshme duhet të reflektojnë preferencat e
atyre qytetarëve të cilët do të preken nga këto vendime. Vlera e një përmiresimi të
caktuar në siguri (shpesh një ulje e vogël e riskut) përcaktohet në termat e shumës
së përgjithshme që njerëzit janë përgatitur ta paguajnë.
Llogaritja e vlerave VP nuk është aspak e thjeshtë. Janë përdorur metoda të
ndryshme, të cilat shpesh janë shoqëruar me pyetësorë të ndërlikuar, ku individë të
caktuar janë pyetur pak a shumë direkt rreth sasisë së parave të cilën do të ishin të
gatshëm ta jepnin në kembim të një risku më të pakët.
VSJ llogaritet si VP pjesëtuar me ndryshimin absolut në risk. Për shembull, një
anketim mund të ketë treguar që drejtuesit e automjeteve kanë qenë të gatshëm të
paguajnë mesatarisht 3 euro për një ulje risku në 500 000 të vrarë në një udhëtim të
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caktuar. Atëherë VJS do të ishte 3 X 500 000, që do të thotë 1.500.000 euro.
Duhet të vihet re që vlera e nxjerrë përfshin vlerësimin e individëve të konsumit të
humbur për shkak të vdekjeve të parakohshme dhe paaftësive për kohë të gjatë. Kjo
duhet të merret parasysh në mënyrë që të mënjanohet dublikimi i llogaritjeve kur
mblidhen elementët e ndryshëm të kostove (dmth prodhimi i humbur duhet të jetë
në termat e prodhimit të humbur neto).
VSJ preket nga niveli i të ardhurave, kulturës, riskut dhe nga mosha. Kjo duhet pasur
parasysh kur bëhet transferimi i vlerave të VSJ nga një vend në tjetrin. Megjithatë si
përafërsi fillestare, VSJ mund të konsiderohet në përpjesëtim të drejtë me PKB për frymë.
Metodat për nxjerrjen e vlerës së Riskut (që korrespondon me VSJ për fatkeqësi) të
fatkeqësive jo-fatale janë të lidhura shpesh me vlerën e një fataliteti. Disa studime
kanë treguar që vlera e Riskut për plagosje të rënda të përcaktohet rreth 13 përqind
dhe për plagosjet e lehta rreth 1 përqind e VJS për një fatalitet.

2. Kostot për aksidente
Kostot për aksident mund të ndahen në:
a) Kostot e dëmtimit të pronës
b) Kostot administrative
c) Kostot e tjera ekonomike (për aksident)
a) Kostot e dëmtimit të pronës
Informacion rreth kostove të dëmtimit të automjeteve mund të merret nga disa
burime: kompanitë e sigurimeve, pikat e riparimit të automjeteve dhe operatorët e
tjerë të flotave të automjeteve. Nëse shumica e automjeteve janë të pajisur me
siguracion të përgjithshëm, metoda më e mirë për marrjen e informacionit mund të
ishte dërgimi i një pyetesori në disa kompani sigurimesh. Kjo metodë mund të përbëjë
problem për shkak se disa automjete mund të mos kenë siguracion të plotë dhe se
shumica e politikave parashikojnë që siguruesi të paguajë kosto të pjesshme.
Informacioni rreth kostove të dëmtimit të rrugëve dhe pajisjeve të tyre, si sinjalistika
apo ndriçimi, mund të merren pjesërisht nga kompanitë e sigurimeve dhe pjesërisht
nga autoritetet vendore për administrimin e rrugëve.
Informacioni rreth kostove të dëmtimit të ndërtesave, pronave private dhe mallrave
të trasportuar, mund të merret pjesërisht nga kompanitë e sigurimeve dhe pjesërisht
nga autoritet vendore.
b) Kostot administrative
Kostot e policisë përbehen nga koha e shpenzuar nga një polic, kostot e administrimit
dhe kostot e përdorura. Informacioni rreth këtyre kostove mund të merret nga policia.
Kostot e shërbimeve zjarrëfikës dhe shpëtimit përbëhen nga koha e shpenzuar nga një
zjarrëfikës, kostot e administrimit dhe kostot për pajisjet e përdorura. Informacioni
rreth këtyre kostove mund të merret nga brigadat e zjarrëfikësve.
Kostot e siguracionit shëndetësor dhe jo-shëndetësor përfshijnë trajtimin e pretendimeve.
Informacioni rreth këtyre kostove mund të merret nga kompanitë e sigurimeve. Kostot
totale të procedurave ligjore përfshijnë: kohën e shpenzuar nga prokurorët, gjygjtarët,
avokatët dhe koston administrative. Informacioni rreth këtyre kostove mund të merret
nga Ministria e Drejtësisë ose nëpërmjet intervistave dhe kazuseve.
Duhet të vihet re që shpenzimet plotësuese në formën e detyrimeve shoqërore duhet
të përfshihen në kostot kohore të punonjësve/nënpunësve civil të përshirë në çështje.
c) Kostot e tjera ekonomike
Humbja e mallrave kapitale ka të bëjë kryesisht me kostot e automjeteve të marra
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me qera, ndërkohë që automjetet e aksidentuara riparohen ose zëvëndësohen. Kostot
e shkaktuara nga ngjeshjet e trafikut përfshijnë kostot në lidhje me zgjatjen e kohës
së udhëtimit dhe kostot e ndryshuara të operimit të automjeteve, etj.

Kostot totale të një aksidenti
Kostot totale të një aksidenti me viktima ndryshojnë nga kostot e një viktime plus
kostot e vetë aksidentit. Kjo arsyetohet me faktin se në përgjithësi në një aksident
mbeten mesatarisht më shumë se një person i vrarë ose i plagosur. Numri i personave
që humbin jetën në aksidente fatale mund të jetë 1.1 deri në 1.3 (në disa vende kjo
shifër është më e lartë) dhe numri i personave të plagosur në një aksident mund të
jetë 1.5 deri në 2. Kjo statistikë duhet të merret parasysh kur llogariten kostot totale
të një aksidenti (përfshirë edhe kostot e fatkeqësive).

Llogaritja e kostove të përgjithshme
Kostot totale të aksidenteve rrugore për një vend llogaritet me shumëzimin e numrit
aktual të aksidenteve dhe fatkeqësive të llojeve të ndryshme me kostot korresponduese
për njësi. Kostot totale shpesh përafrohen me 1 deri 2 përqind teë Prodhimit
Kombëtar Bruto të vendit. Për disa vende, kjo vlerë mund të jetë më e lartë dhe
shkon në 3-4 përqind.
Në Shqipëri kosto vjetore e aksidenteve rrugore mund të jetë midis 90 milion (2 përqind)
dhe 180 milion dollarë (4 përqind), shifër kjo mjaft e lartë për çdo vend që është në zhvillim.
Vlera të tilla të përafërta përdoren shpesh për të justifikuar financimin e aktiviteteve të
sigurisë. Megjithatë duhet të theksohet që zakonisht është më mirë të përdoren llogaritje
më të sakta për një vend specifik se sa të merren si të mirëqëna vlerat mesatare.

Vdekjet
Në vitin 2013 kanë ndodhur 2075 aksidente rrugore, nga këta të vrarë 237 meshkuj e 58
femra, 478 persona janë plagosur rëndë (nga këta 388 meshkuj e 90 femra) dhe 2025 janë
të plagosur lehtë, ku një pjesë prej tyre do të ngelen me aftësi të kufizuara për pjesën
tjetër të jetës së tyre, në disa raste edhe me vështirësi financiare për familjet e tyre.
Shpenzimet në lidhje me sigurinë rrugore duhet të shihen si një prioritet i lartë dhe
si një investim në kohën dhe hapësirën e duhur, dhe jo vetëm si kosto, kështu që në
të gjithë duhet të punojmë së bashku për të zgjidhur ketë çështje urgjente.
Arsyet kryesore të rritjes së numrit të aksidenteve janë:
- rritja e shpejtësisë së lëvizjes mbi normat e lejuara;
- mos zbatimi i rregulloreve të qarkullimit nga drejtuesit e mjeteve dhe
përdoruesit e tjerë të rrugës.
Nga analiza e aksidenteve me humbje jete, përqindjen më të lartë e përbëjnë shkelja
e rregullave të qarkullimit nga drejtuesit e automjeteve, ndërsa vendin e dytë mos
zbatimi i rregullave të qarkullimit nga këmbësorët. Numri i aksidenteve konsiderohet
shqetësues përkundrejt numrit të vogël të popullsisë dhe nivelit të ulët të motorizimit.
Tabela 1: Treguesi i performancës së sigurisë rrugore kunddrejt numrit të të vrarëve



26

Për vitin 2013 numri i vdekjeve është 295 persona, pra është 39 më pak se në vitin
2012. Krahasuar me vlerën mesatare për 2009-2012, numri i të vrarëve është ulur
me 15 përqind. Në mënyrë që të arrihet objektivi i vënë për vitin 2020 është e
nevojshme një rënie vjetore prej 2.2 përqind të numrit të vdekjeve nga aksidentet
rrugore.
Grafiku 1: Treguesi i performancës së sigurisë rrugore kunddrejt numrit të të vrarëve

Plagosjet e rënda
Përkufizimi i një personi të plagosur rëndë është dikush që ka pësuar një lëndim që
çon në të paktën 1 përqind invaliditeti mjekësor në lidhje me një aksident trafiku
rrugor. Metoda për vlerësimin e numrit të personave të lënduar seriozisht, megjithatë,
nuk është akoma plotësisht e zhvilluar dhe për këtë arsye nivelet për numrin e
personave të lënduar seriozisht mund të ndryshojnë.

Tabela 2: : Treguesi i performancës së sigurisë rrugore kunddrejt numrit të të plagosurve
rëndë
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Grafiku 2: Treguesi i performancës së sigurisë rrugore kunddrejt numrit të të plagosurve rëndë

Objektivi afatgjatë thotë se numri i personave të plagosur rëndë mund të përbëjë
një maksimum prej 260 në vitin 2020, e cila është ekuivalente me një normë prej 30
përqind rënie e krahasuar me vitin 2009. Nga viti 2009, numri i personave të plagosur
rëndë ka pësuar një ritje prej 27,8 përqind, e cila është në përputhje me tendencën e
kërkuar.
Në vitin 2013 janë plagosur rëndë 36 fëmijë të moshave ndërmjet 0-15 vjeç, e cila është
rreth 22 përqind më shumë se mesatarja e viteve 2009- 2012. Pasagjerët janë grupi i
përdoruesve të rrugës që përbën një përqindje të lartë të atyre që janë plagosur rëndë
dhe janë rreth 21 përqind e totalit të njerëzve të plagosur rëndë.
Motoçiklistët gjithashtu përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të atyre që janë të plagosur
rëndë dhe përbëjnë rreth 26.8 përqind të personave të plagosur rëndë gjatë vitit 2013.
Si konkluzion gjatë viteve të fundit, 2009-2013 ndër përdoruesit e rrugës që
përbëjnë pjesën më të madhe të njerëzve që janë plagosur rëndë janë: këmbësorë
rreth 26.3% pasagjerë rreth 25.2 % dhe motoçikliste rreth 23.8%
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Abstract

Gender equality is one of the fundamental values   of the democratic development of the
society of Kosovo: Therefore it is the duty of the society to eliminate the barriers by
guaranteeing equal behavior, position, opportunities and benefits for both genders in all
spheres of life.
Any unequal treatment of an individual compared to another individual of the opposite
gender under the same or similar circumstances is considered direct gender
discrimination (State Portal of the Republic of Kosovo, 2015).
Gender discrimination everywhere around the world, including Kosovo, or rather said
especially in Kosovo, includes discrimination towards the female gender, where women
do not have the same opportunities or the same right of the same job or position in
comparison to a male.
Over the years many debates, protests and even different conflicts were made where an
increase of respect for the rights of women, their involvement in the political and business
world in general was required.
It must be said that perhaps these efforts or perhaps even the emancipation of women
themselves and the raise of their awareness or simply the fact that time has proved the
need for women in public institutions and other institutions has caused in the recent
years that the involvement of women in these different institutions has grown and
achieved a result that can be called satisfactory compared with the situation before.
However we should know that women are more and more achieving rights and their
even working by their selves not to stop there but to continue and do even more because
like Clare Boothe Luce, the first woman appointed as America’s representative abroad,
said “Since I am a woman I must give my best to succeed. If I fail, they would not say I
was not capable enough, but they would say that women are not as capable.” So
everything starts from ourselves!

Keywords: violence, women’s rights, gender equality, municipal administrative bodies.

Gender equality in political municipal authorities

In some countries the municipality is a basic territorial unit of a local government.
Depending on the state organization of some countries, which includes
municipalities as unit management of their state, they have their importance and
functionality.
In Kosovo we have a total of 34 of these units in which women have different
functions in administrative work and organs. We have leading women in
departments and certain organs in different municipalities, but we must notice that
till the last election the only municipal leaders were men.
Since the last election we can say and even take pride that in Kosovo finally we
have a female mayor, because in the elections in the municipality of Gjakova, Mrs.
Mimoza Kusari Lila emerged as the winner, who is also the first female leader of a
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municipality in Kosovo.
First we have to know what the term gender equality means? Gender equality
means an equal participation of women and men in all spheres of life, equal positions,
equal opportunities to enjoy all their rights and to put in service their individual
potentials in the development of society and equal benefits from the results of this
development (Assembly of RKS, 2015, article 65).
However various municipalities have different representation of both genders but
article 14.4 of the Law on Gender Equality says: “Local government bodies promote
and establish equal opportunities in accordance with their competencies develop their
policies based on gender equality and adopt measures and take necessary actions to
create equal opportunities for women and men” (Assembly of RKS, 2015, article 65).
Below we will examine the existence of equality in 3 different municipalities:
- Pristina (as the capital of the country);
- Gjakova (as the first municipality with a woman mayor);
- Junik (as a municipality created recently);
However I must say that based on the research I have made, I have noticed that in
the municipalities established finally in the older ones, the involvement of women
in various municipal bodies has noticeably increased.
This gives us the impression that very soon we will reach a satisfactory level also
for the discriminated gender – the female.

Gender equality in municipal administrative bodies in Pristina

The Municipality of Pristina is the largest municipality and as the capital of the
country it is often required to be an example and be the starting or referring point
for various changes and innovations. However this municipality has a male mayor.
The Municipality has established the Office of Gender Affairs which has the following
duties:
- coordinate and supervise all activities that promote gender equality in the
municipality;
- contributes to the formulation of plans and policies within the municipality, related
to legal equality;
- participates in the panel for the recruitment of civil servants in the municipality,
to ensure respect of the right to equality;
- keeps statistics – data basis and analyzes them from a gender perspective;
- develops programs and projects to improve gender representation in the civil service
in the municipality, including the advancement of women’s position in the higher
structures of the civil service;
- participates in the design of the acts issued by the municipality, ensuring that acts
comply with the basic principles of human rights, namely women;
- cooperates with all structures at the local level, to promote, advance and protect
the rights of women;
- assists and supports organized trainings aimed in raising awareness for the
advancement of gender equality in the municipality;
- advises and guides municipal bodies on gender issues and respect of women’s
rights;
- represents the municipality in meetings dealing with gender issues;
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- cooperates with the officer of gender equality in MLGA (Ministry of Local
Government Administration) and the Office for Gender Equality of Kosovo;
- participates in the coordination of local NGOs and international organizations and
works towards the development and advancement of gender issues;
- Prepares weekly, monthly and annual reports on gender issues, which are under
the jurisdiction of the Municipality; (Office for Gender Issues, 2015).
But based on the information provided, 3 (three) of 11 (eleven) directors of this ministry
are headed by women directors. They are as follows: the Department of Education,
the Department of Culture, Youth and Sports and the Department of Cadastre.
Furthermore in the cabinet of the mayor a female has entitled a coordinator of the,
which makes her to be responsible for a significant role. During the research I also
noticed that as the contact for the mayor’s office also a female name is stated. These
show a significant involvement of women in the vital part of leadership in the
largest municipality – the Municipality of Pristina.
However these facts are not sufficiently satisfactory for proper representation so
that it should be worked more to reach greater achievements. This must start from
the recognition of each woman initially and later with institutional pressure or the
help from various local and international organizations.

Gender equality in municipal administrative bodies in Gjakova

The Municipality of Gjakova already presents a new reality, an example not only in
our country or in the region but in the whole world. Gjakova is an important
municipality, but as such it is already developing and creating greater space of
cooperation with other countries and organizations.
This municipality, the municipality where I come from, is already unique in Kosovo,
it is leaded by a woman and women here do have more space in their institutional
involvement and other activities, which are promoted every day more and more.
Apart from municipal heading, the cabinet of the mayor of the Municipality of Gjakova
is comprised by two other women, and also in the leading roles of relevant municipal
departments we have also two other women. They lead the Department of Education
and the Department for Economic Development. These are also two of the most
important and basic departments for a better development of the municipality.
At the end of this section I would add some interesting features of the municipality
from where I come, the assembly consists of 35 assembly-members where 30% or 12
of them are female while male assembly-members are 23 in number.
The Policy and Finance Committee has in total 15 members and 4 of them are female. In
the Committee for Communities from 7 members 4 of them are women. Meanwhile the
main prosecutor of the court is also a female, which means that our municipality has
advanced a lot in enhancing the position of women in decision-making. For a democratic
nation the emancipation of women means an advanced and successful social development.

Gender equality in the municipal administrative bodies in Junik

The Municipal Administration consists of the Office of the Mayor and Municipal
Departments. The Office of the Mayor and the Municipal Departments exercise
competencies of the powers of the municipality defined by legal provisions and the
statute. As part of the Mayor’s Office and the Departments may be established sectors.
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The departments are headed by their directors appointed by the Mayor, while the
sectors are leaded by the heads of the particular sections.
The directors lead their departments in accordance with the strategic and political guiding
lines of the mayor in accordance with the Municipal Law and Regulations in force.
The directors report regularly to the mayor regarding the matters that are under
their responsibility and provide all necessary information and reports for the decision
making process.
The Municipality of Junik is led by a male mayor, the vice-mayor is also a male,
while the first assistant of the mayor s a female. The Cabinet consists of 6 departments,
while 2 are headed by females. Of 15 assembly-members 7 of them are women.
As we see in this municipality which has been founded lately we have a participation
of women in the administration, and this participation is satisfying remembering
that once Junik was a rural area and unappreciated development regarding the
advancement and emancipation of women. Normally what we as female gender
want is that apart of the standards to be met for our participation, us to be above
that percentage of not just as a fulfilling of the numbers under applicable law.

Report on research ‘women in decision-making and work process in Kosovo

This report provides an overview of the results and an interpretation and analysis
of the data of the quantitative research conducted through a structured questionnaire
with a sample of 550 willful selected respondents and interviews. The research was
conducted with officials in 81 institutions of central and local government, private
enterprises and non-governmental organizations in Kosovo. The report also
provides an analysis of primary and secondary legislation that guarantees and
promotes opportunities for participation of women in the work process and decision-
making (Office of the Prime Minister, 2011).

Education

The level of education of employed women is high. Approximately 74% of them
have a university degree, while approximately 18% have a Masters degree and only
5%  have finished high school. The group of approximately 3% constitutes of women
with a low education level or the third degree (doctorate). The family remains the
main supporter in education. Thus is stated nearly by 69% of the respondents.
However the number of those who are forced to work in order to cover the costs of
their education is not low, about 25%. Approximately 6% of the respondents have
a scholarship for education both inside and outside the country. The education
should play a higher role in raising gender awareness.

Employment

In most cases education is crucial in securing a job or a certain position. 73% of the
respondents work in the profile for which they were educated, while 25% work in
a similar profession. Only about 2% work outside their profession. Sectors where
women have been successful in finding a job remains further the public sector.
According to research 58% of women work in the public sector, while 26%  of
employed women are n the private sector. A sector where women have been able to
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secure a job are international organizations where around 14% of women are
employed. Close to 60% of women have non-decision-making position.

Does marriage or establishment of a family has an affecton the professional life
of women?

The family is considered as the most important institution in support of women, both
in education and in its hiring. Creating a family and marital life do not present any
obstacles in the professional life for 76% of respondents and only 11% said that marriage
was an obstacle, while 13% have encountered some obstacles after marriage. However
there are swinging between family and work. Respondents of the focus-group say that
“after marriage family obligations increase so they may indirectly affect at work.” Close
to 25% of women believe that marriage may create obstacles to work.

Conclusion

The Law on Gender Equality aims to protect, treat and establishing gender equality
as a fundamental value for the democratic development of a society. Municipalities
report that all municipal regulations and other acts are in accordance with applicable
law and the Law on Gender Equality. Despite the fact that no cases of violations are
reported the law is respected partly.
As we can see changes and continuous increases concerning the representation of
women in various local bodies have continued for years. Today this representation
has come to a satisfactory level where women generally are gaining important leading
positions all around our country and society. According to statistics the
representation of the civil servants of male gender at the local level (local
administration) for the year 2012 is: 4751 or 73%, while 1,709 or 26.45% are women
(Ministry of Local Governments Administration, 2013).
However this does not mean that this number should not continue to grow or
change to the extent to be better than the standards requires. This means that the
work concerning the representation of women must continue and they must work
in order to have also the support of the society, because like Jane Glavis Lewis also
said “You do not have to be anti - males in order to be pro - women.”
So it is very important to tell girls from their childhood and to engrain the idea that
they have rights and that they should be a vital part of society. So with continuous
work and commitment we can achieve to become a model country and not only in
the region but all over the world.
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Abstract

The world as we know it nowadays has evolved into an entity characterized by different
political and economic systems. Each of these systems affects human mentality in a
certain way. When focusing on capitalism and its culture industry, one cannot help but
notice the different needs that are created as a result of different components of this
system.  To achieve an understanding of the needs, or rather, false needs created by the
culture industry, a study of the latter would be provided at first. Furthermore, this
paper aims at understanding whether it is only capitalism that creates a culture of false
and unnecessary needs, in order to create a studying basis for future analysis where
other systems could be analyzed and compared to the it. While implementing these
societal analyses, it can then be possible to implement positive aspects of other systems,
at least theoretically, into the capitalist system, providing therefore an economic system
without false needs. The framework of this paper was characterized by the analysis of
the three main minds that affected the Frankfurt School approach. Marx, Weber, and
Lukacs’ theories were analyzed and their effect to the critical theorists was compared
with the main works of Adorno, Marcuse and Horkheimer.  Marx’s theory of commodity
fetishism; Weber ’s instrumental action and reasoning; and Lukacs’ reification of
consciousness were all concepts that affected the latter thinkers in one way or another,
allowing them to create a pivotal change in the academic and scholarly thinking on
capitalism. In essence, this paper will describe, list, and analyze the aspects of capitalism
that create our false needs.

Keywords: Capitalism, Economy, Politics, Psychology, Society.

Introduction

Many scholars have considered Herbert Marcuse’s Eros and Civilization as the most
significant work in the study of the capitalist culture industry and its false needs,
together with Theodor Adorno’s and Max Horkheimer’s Dialectic of Enlightenment
(Katz, 1982, 151 & Durham-Peters, 2003, 66).  These works represent a stepping
stone as well as an important development in the formation of the Critical Theory
focused on the human capitalist interests (Outhwaite, 1988, 5-8). These theories
came to be in the early 20th century. However, whether a theory is right or wrong is
a subject that should always be studied. It is important to see whether what a
theory claims is true. On this point, this paper will examine whether the culture
industry creates false needs; arguing that it does in fact do so, supporting the theories
of the previously mentioned proponents.
This analysis will focus on scholars such as Marx, Weber, and Lukacs, who really
gave what could be considered the start of this theory. This will allow pointing out
what the components of this theory are and how the term culture industry came to
be. For each of these contributors, an examination of how this culture industry
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forms false needs will be pursued by providing theories and examples given by
supporters of the theory such as Scannell, Durham-Peters, and Hansen.
Furthermore, counter-arguments by critiques such as Wiggerhaus and Witkin, will
be provided in order to provide a more reliable comparison.  Simply put, through
an analysis of the above mentioned works and scholars, this paper will argue that
capitalism and culture industry cultivate and satisfy false needs within society.
To acquire an understanding of how culture industry creates false needs, it is
important to define capitalism first as it is the source of these needs, together with
culture industry. According to Heilbroner,
“Capitalism is a unique historical formation with core institutions and distinct
movements. It involves the rise of a mercantile class, the separation of production
from the state, and a mentality of rational calculation. Its characteristic logic revolving
around the accumulation of capital reflects the omnipresence of competition. It
displays broad tendencies to unprecedented wealth creation, skewed size distributions
of enterprise, large public sectors, and cycles of activity” (Heilbroner, 2008, 418).
It is in fact through these features of capitalism that lead to the creation of a culture
industry based on false needs due to an unavoidable mass-production  whose end
result is a monopoly over a homogenized and passive consumer audience (Durham-
Peters, 2003, 45, 71). This is what is considered by Adorno and Horkheimer as the
“total power of capitalism” (Adorno and Horkheimer, 1944, 94). On this point,
Marcuse believes this drastic effect came to be in the beginning of the 20th century
when the free capitalism changed into an organized one where monopolies
undermined the power and values of the individual which were now standardized
by the culture industry (Marcuse, 1987, 96-97).
Pursuing this further, examples of such monopolies taken under consideration by
Adorno and Horkheimer include all the processes of production such as novel,
films, and music which are meant to impress the future working individual
regardless of plot because of their show of potential commodities that can be achieved
through work through a capitalist system (Adorno & Horkheimer, 1944, 98). Taking
from Marx, one of the thinkers that inspired these scholars, the commodities and
impressive aspects of the mass-production are fetish objects where money is the
main fetish of commodity (Marx, 1990, 187). One could claim that these fetishes
even lead to a devaluing of human social life (Scannell, 2007, 40). Therefore, leading
to a more materialistic mind frame, giving more importance to material means rather
than social ones.  On this matter, Walter Benjamin, although a proponent of aesthetic
theory himself, would argue with Adorno and strike at the heart of his argument
regarding fetishism by stating that such objects of mass production could be very
abstracted (Witkin, 2003, 54). This was due to the fact that for Benjamin, some
sources of need for people could be seen in art, which if produced in mass could lead
to a decrease in its level of need as the mass production and increase of availability
would alter the relationship between the buyer and art (Benjamin, 1992, XII).
However, Benjamin did not consider one thing; the cultural alterations that come
as a result of society imposing needs on the people that affects the scope of a person’s
desires and wants which gratifies them altering also their perception of what is
useful and represses their actual visceral needs (Marcuse, 1987, 14-15).
Furthermore, this is where Webber’s influence on these thinkers comes into being
with his instrumental reasoning theory (Scannell, 2007, 37-44). In Weber’s theory,



35

the way false needs were created and imprinted in people’s mind by society was the
“highest form of rational conduct”(Scott, 1997, 570). One can see the resemblance.
An example for this theory can be seen by the effect of Hollywood on people’s
minds and culture as a whole; or “Hollywood at its most classica, American mass
culture at its most Fordist” (Hansen, 1992, 46). For Adorno and Horkheimer this
represented the end of personality as one knows it as now as needs are now shared
through society and even the idea of something slightly different than what this
society would adopt is deemed as a peculiar abstraction (Adorno & Horkheimer,
1944, 136). Furthermore, this has led to a change in primal human needs where for
example money is now considered not only a means to a person’s false needs but
also the end result itself, the need (Marcuse, 1987, 93).
Advertising is a further concept that should be taken under consideration when
trying to analyze the creation of false needs. MTV can be considered an example
where advertising reaches the person’s mind and creates false needs coming from a
collage of music videos and ads that display seductive items that capture the mind
and make one want to need them due to what can be considered “an aura of magic
and divinity” that surrounds these items in the spots (Durham & Kellner, 2006,
xxii-xxiii). This advertising therefore did nto only create a culture industry but it
led to the false needs being publicized on everyone’s TVs.  “That is the triumph of
advertising in the culture industry: the compulsive imitation by consumers of
cultural commodities which, at the same time, they recognize as false” (Adorno &
Horkheimer, 1944, 136). Thus, this a society where the needs of humans are false
due to what they perceive as needed through advertising.
Last but not least, Lukacs’ reification of consciousness plays an important role in
the formation of the Frankfurt School scholars (Scannell, 2007, 37-44). This theory
required that a society would learn to satisfy its needs in terms of commodity, which
would imply a change in its needs (Lukacs, 1923, 4). The connection between Lukacs’
theory and Adorno specifically can be seen in the latter’s idea of “redefinition of
needs” (Adorno & Horkheimer,  1944, 43). This redefinition of needs had basically
become a condition within society which Wiggershaus would argue against, claiming
that it contrasted with the references taken by Adorno leading him to an
unconventional conclusion with a disastrous condition (Wiggershaus, 1995, 617,
622). However, one can see that the way society works “bears witness to the attempt
to turn oneself into an apparatus meeting the requirements of success, an apparatus
which, even in its unconscious impulses, conforms to the model presented by the
culture industry” “ (Adorno & Horkheimer, 1944, 136). Therefore these changes are
evident. Consequently, one could say that the culture industry leads to a creation of
false needs where the requirements society puts upon the individual need to be met.
False needs are therefore created in society through advertising and capitalism which
basically satisfies them. This creates also a decrease in the importance of the
individual’s basic needs.
“We may distinguish both true and false needs. “False” are those which are
superimposed upon the individual by particular social interests in his repression:
the needs which perpetuate toil, aggressiveness, misery, and injustice. Their
satisfaction might be most gratifying to the individual, but this happiness is not a
condition which has to be maintained and protected if it serves to arrest the
development of the ability (his own and others) to recognize the disease of the
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whole and grasp the chances of curing the disease. The result then is euphoria in
unhappiness. Most of the prevailing needs to relax, to have fun, to behave and
consume in accordance with the advertisements, to love and hate what others love
and hate, belong to this category of false needs” (Marcuse, 1991, 7).
Concluding from these points, one could say that the main idea is that people are
well off so there is no space for critical alternatives. One could see that for Marcuse,
capitalism was too successful as it not only cultivated these needs but it also satisfied
them; and he criticizes it for it.
This analysis suggested the ways through which capitalism formed a culture
industry that changed the needs of individuals. These needs changed from primal
needs to false needs that the individual did not need but the culture industry forced
them socially to meet certain requirements.   The paper started by defining capitalism
and listing the components of which led to the formation of a culture industry and
the possibility to build upon these false needs. This was crucial in the formation of
this paper as capitalism is the economic system in which these needs are created in.
The use of the primary sources by Adorno, Marcuse, and Horkheimer was required
in order to understand their concepts and opinion behind the culture industry.
Furthermore, the different aspects that aided capitalism in forming this culture
industry were taken under consideration. On this point, one could mention advertising
as and TV as two main examples that amplified these false needs. MTV and Hollywood
were taken under consideration when trying to consider such examples.
In final consideration, the economic capitalist system creates a culture industry in
which people are destined to face false needs that are not vital to their well-being,
but are deemed to be vital by the creation of a society that bases success through
material means. This analysis served to explain the society we live in and to create
an understanding of how the needs people perceive nowadays are nothing but a
cry of acceptance in a culture industry that has undermined the importance of the
human being. In the future, this project could follow up by taking under
consideration other economic systems and offer a comparison between them and
capitalism. One could then see if it is really only capitalism that leads to such false
needs. If capitalism were to be the only system leading to these needs, the comparison
with other systems could provide a list and understanding of what aspects of the
other economic systems could be adopted in a capital society in order to avoid and
decrease these already existent false needs.
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Gjykatat dhe aspektet e përgjithshme të gjykimit në periudhën 1999-2015
në Republikën e Kosovës

  Fidair Berisha
Instruktor në Njësin Speciale për mbrojtje të Përsonaliteteve

Abstrakt

Gjykatat jan institucione publike dhe jan pjesë përbërse e historisë politike të
njerzimit.Këto institucione jan të krijuara për të vënë drejtësin për të garantuar lirinë,
për të siguruar mbrojtje te barabartë për të gjithë qytetarët pa dallim nga përkatësia e
tyre etnike,racore,fetare,kulturore,gjinie,bindje politike.Sundimi i ligjit ne një shtet
mvaret nga sistemi gjyqësor i respektuar,i pa korruptuar,efikas dhe i besueshëm.Gjyqesia
për nga vet natyra e funksioneve dhe përgjegjësive të saj,duhet të mos jet e ndikuar dhe
influencuar  nga njerëzit me ndikim politikë dhe materialist,por ajo ka për obligim qe të
bëjë gjykim të drejtë.Gjykatat në Kosovë kan një zhvillim historik,dhe ato jan bartëse të
proceseve demokratike e humane ,mbrojtëse e lirive dhe te drejtave të njeriut.Puna e
gjykatave duhet të kuptohet si punë analitike,proces studioz dhe ne fund i sintetizuar
dhe i integruar.Varësisht kush do që të jet palë para gjykates për  të gjithë kërkohet të
trajtohen të barabart nga ana e sajë dhe të ken tretman ligjor të njejt.Ne periudhen 1999-
2015 gjykatat vërehet se nuk  jan plotësisht të pa varuara në Republiken e Kosovës ,dhe
jo vetëm gjykatat e larta kanë  kompetencë të ndikojnë në punën e gjykatave më të
ulëta,por flitet se ka ndikime politike në prokuroriki dhe në vendimarrjet e gjyqtarëve.
Megjithatë ,është e rënsishme të kemi parasysh se qdo sistem ka pikat e tij të qëndrushme
si dhe ato të dobëta.

Fjale Kyçe: Gjykatat, Republika e Kosoves, Periudha kohore, sundimi i ligjit, trajtim i barabartë,ndikime
politike.

Hyrje

Arsyeja kryesore e zgjedhjes së kësaj tematike për trajtim, qëndron në faktin se kjo
formë e veprimit procedural të gjykatës është mjaft e shpeshtë në praktikën gjyqësore
dhe se, lidhur me këtë tematikë, nuk ka ndonjë  hulumtim të detajuar. Për studimin
sa më të thellë dhe gjihëpërfshirës të këtij parimi shumë të rëndësishëm procedural,
kam bërë hulumtime edhe krahasime duke u shërbyer me metodën juridike,
normative, formalo-logjike, empirike, me metodën komperative dhe me metoda të
tjera të shkencave shoqërore  të nevojshme për të  analizuar çështjen, për të bërë
sintezën e nevojshme dhe për të nxjerrë në shesh elementet e rëndësishme që
kontribuojnë në përafrimin e çështjeve më të rëndsishme të sistemit gjygjësor në
Kosovë.Ky hulumtim ka për qëllim që t’i japë një përshkrim të qartë rëndësisë së
gjykatave në Kosovë dhe të paraqesë , vështirësitë faktike të cilat shfaqen në praktikë
me rastin e zbatimit të ligjit , për të përcaktuar rëndësinë dhe rrugën më të drejtë të
mundshme, duke dhënë koncepte kuptimplote dhe duke nxjerrë në shesh
problematikat e përgjithshme, paraprakisht, dhënia e ideve alternative që kjo mënyrë
e të gjykuarit të jetësohet sa më lehtë . Megjithatë, vetë dinamika e zhvillimit,
transformimet e thella ekonomike e shoqërore, procesi i gjatë dhe i ndërlikuar i
kalimit nga okupimi  në liri, megjithëse edhe pas gati 16 vjetësh, ende imponojnë
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vazhdimin e reformave në fushën e drejtësisë, me synim arritjen e standardeve të
demokracive perëndimore. Një kontribut të çmuar në këtë proces kanë dhënë pa
dyshim edhe partnerët tanë ndërkombëtarë, të cilët nëpërmjet asistencës teknike
apo mbështetjes financiare për projekte të ndryshme, kanë mundësuar konsolidimin
dhe përmirësimin e eficencës së sistemit gjyqësor. Një ndër problemet kryesore me të
cilin ballafaqohet sot sistemi i drejtësisë në përgjithsi është lufta kundër korrupsionit,
fenomen i shëmtuar dhe tepër i dëmshëm për shtetin dhe shoqërinë Kosovare  në
tërësi. Megjithatë, duke patur parasysh në radhë të parë natyrën dhe efektet e
vendimeve gjyqësore, krahasuar me degët e tjera të pushtetit apo dhe me operatorët
e tjerë të sistemit të drejtësisë, korrupsioni në pushtetin gjyqësor është më i dëmshmi
dhe më i rrezikshmi. Është bërë rëndom zakon të thuhet se korrupsioni cënon
direkt imazhin e gjyqësorit në sytë e shoqërisë. Unë mendoj se dëmi apo efektet
negative të korrupsionit janë shumë më teper së kaq. Ai pengon zhvillimin e vendit;
cënon rendë paqen dhe sigurinë sociale; nxit arbitraritetin dhe vetgjyqësinë;
polarizon me pa të drejtë shoqërinë; toleron dukshëm cënimin e të drejtave dhe
lirive themelore të individit. Sepse përmes korrupsionit në vend të drejtesisë jepet
padrejtësi. Nëse gjyqtari e jep vendimin për shkak se është korruptuar nga palët
apo për shkak të favoreve të padrejta ndaj subjekteve të caktuara, atëherë sigurisht
që nuk mund të flitet më për drejtësi, sepse nuk ka më gjykatë të pavarur e të
paanshme, të cilat janë realisht vlerat kryesore të saj. Drejtësia në këtë rast nuk
është gjë tjetër veçse një farsë, një fjalë bosh, pasi krimineli jo vetëm që nuk shkon
në burg apo nuk merr atë që meriton, përkundrazi ndjehet edhe më i motivuar për
të vazhduar rrugën kriminale; prona e përbashkët shtetërore apo prona e qytetarit
merret apo thenë më troç “vidhet” me pa të drejtë nga spekulante apo mashtrues të
ligjit; nuk luftohen fenomenet korruptive në degët e tjera të pushtetit dhe
institucionet shtetërore; buxheti i shtetit si burimi kryesor i mirëqënies për të gjithë
nuk merr të ardhurat që duhet të marrë; biznesi tkurret, nuk ndjen siguri dhe ka
frikë të investojë; qytetari nuk merr drejtësi dhe për këtë arsye raportet e tij me të
tretët, qoftë edhe brenda familjes vazhdojnë të jenë konfliktuale. Shkurt, nëse drejtësia
nuk jepet, nëse sistemi nuk funksionon, të gjithë dalim të humbur, shteti, shoqëria,
individi. Për pasojë, pengohet dukshëm edhe perspektiva e zhvillimit dhe integrimit
të vendit.Nga ana tjetër, dua të theksoj me forcë gjithashtu se lufta kundër
korrupsionit nënkupton gjithashtu edhe marrje e masave efektive për forcimin real
të pavarësisë së pushtetit gjyqësor në tërësi; mbrojtjen dhe forcimin e statusit të
gjyqtarit dhe trajtimin e tij me dinjitetin dhe vlerësimin që i takon. Duhet patur
parasysh se puna e tij është shpesh mjaft delikate dhe e vështirë Pavarësia nuk është
privilegj i gjyqtarit por është garanci për qytetarin, është garanci për dhënien e
drejtësisë, është interpretim e zbatim korrekt i ligjit. Liria nga ana tjeter, është
mundësia që duhet të ketë gjyqtari për të dhënë vendim vetëm në bazë të bindjes së
brendshme të tij, duke i trajtuar të gjithë njerëzit njëlloj si të barabartë, duke zgjidhur
konfliktin apo duke dërguar pas grilave çdo përson që shkel ligjin, pavarësisht
statusit të tyre shtetëror apo partiak. Në shtetin e së drejtës askush nuk duhet të
jetë mbi ligjin. Prandaj kërkohet mirëkuptim e bashkëpunim i vazhdueshem ndërmjet
tre pushteteve, shoqërisë civile e medias. Me drejtësinë nuk mund të luhet ping–
pong, duke akuzuar njeri-tjetrin për të gjetur fajtorin e kujtuar kompetencat. Për
çështjet e drejtësisë, ashtu si për gjithë çështjet me rendësi shtetërore e shoqerore,
është detyrim kushtetues të kërkohen e gjenden format e bashkëpunimit konstruktiv,
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kërkohet përkushtim nga të gjithë.

Aspektet e përgjithshme të gjykimit 1999-2015

Gjykatat janë pjesë përbërëse e historisë politike të njerëzimit Si dukuri historike
shoqërore ato kanë përcjellë konstituimin politik të shoqërisë dhe zhvillimin e shtetit
e të pushtetit, duke shërbyer si mbështetje e sistemit të pushtetit shtetëror (Salihu
,1998,232). Këto janë institucione publike të cilat krijohen dhe ekzistojnë për të vënë
drejtësinë, për të garantuar lirinë, për të siguruar mirëqenien e qytetarëve, për të
mbajtur sundimin e rendit dhe drejtësisë, për t’u Siguruar mbrojtje të barabartë të
gjithë qytetarëve, pa dallim nga përkatësia etnike, racore, fetare, kulturore, gjinie,
bindje politike dhe nga çdo dallim tjetër, të cilat janë organizma shtetërore që
ushtrojnë funksione juridike me karakter gjyqësor. Këto krijohen me ligj për
përcaktimin e çështjeve brenda kompetencave të tyre, në bazë të rregullave të ligjit
dhe në përputhje me procedurat që drejtohen në mënyrë të përcaktuar. Këtyre u
takon fuqia dhe përgjegjësia për t’i zgjidhur mosmarrëveshjet sipas ligjit, të cilat
gëzojnë legjitimitet, autoritet dhe fuqi juridike për çështjet, të cilat hyjnë të
kompetencë të tyre. Gjykatat krijohen dhe ekzistojnë që të mbrojnë të gjithë njerëzit
në mënyrë të barabartë, pa paragjykime apo diskriminim. Shteti duhet t’u sigurojë
garanci strukturore e funksionale gjykatave, kundër çfarëdo ndërhyrjeje politike
apo ndërhyije tjetër në administrimin e drejtësisë ( Lillich &Meron, 1984, 141).
Drejtësia kërkon nga gjykatat që në Veprimtarinë e tyre të përditshme të reflektojnë
besimin e dhënë, me fjalë të tjera, që qytetarët ta ndjejnë veten të barabartë, të rrisin
vazhdimisht besimin e tyre ndaj sistemit gjyqësor. Ruajtja e besimit publik tek
paanshmëria e gjykatave është thelbësore për faktin nëse publiku do ta pranojë
ligjin dhe sistemin juridik.  Humbja e këtij besimi mund të sjellë paqëndrueshmëri
dhe mund të kërcënojë ekzistencën e shoqërisë.. Gjykatat, si organe të mëvetësishme
të pushtetit shtetëror, themelohen për dhënien e drejtësisë. Ato janë të ndara prej
organeve tjera të pushtetit legjistativ dhe ekzekutiv dhe se veprimtarinë e vet e
ushtrojnë në mënyrë të pavarur dhe jashtë çdo ndikimi tjetër. Pavarësia e organeve
gjyqësore garantohet nga shteti dhe shpallet me kushtetutën ose legjislacionin
kombëtar të një shteti. Në Kosovë, pushteti gjyqësor është unik, i pavarur dhe
ushtrohet  nga  gjykatat (Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008 Neni 4. 5).
Është detyrë e të gjitha institucioneve shtetërore, qofshin ato ligjvënëse, qeveritare
apo tjera, t’i respektojnë dhe t’i binden pavarësisë së gjykatave dhe t’iu binden
vendimeve të saj. Në veprimtarinë e vet gjykatat janë plotësisht të pavarura dhe
vetëm gjykatat e larta kanë kompetencë të ndikojnë në punën e gjykatave të ulëta,
në rastet kur palët janë të pakënaqura me vendimet e shkallës së parë. Akti më i lartë
juridik përcakton parametrat e sistemit gjyqësor dhe është baza më e rëndësishme e
sigurimit të .një sistemi gjyqësor që do të funksionojë ashtu siç duhet. Gjykatat
gjatë fushëveprimit të vet zgjidhin mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me të drejtat
dhe detyrimet në kuadër të kompetencave të përcaktuara. Vështruar nga ky
konspiracion, historikisht mund të arrijmë gjer te përfundimi se gjykatat në qenien
e tyre, që nga paraqitja e tyre e gjer më sot, paraqesin institucione dualiste. Në
shumë vende, gjatë zhvillimit  historik madje edhe sot, gjykatat janë paraqitur dhe
zhvilluar si organe të prosperitetit të shoqërisë, si bartëse të proceseve demokratike
e humane, si mbrojtëse të lirive dhe të drejtave të njeriut e të shtetasit. Puna e
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gjykatës duhet të kuptohet si punë analitike, proces studioz dhe në fund i sintetizuar
dhe i integruar ( Milutinoviq,1984, 210).

Qasja në Gjykata

Gjykatat trajtojnë të gjithë personat në mënyrë të barabartë askush nuk mund të
diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike
ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës,
gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë
statusi tjetër personal. 2. Çdo person ka qasje të barabartë në gjykata dhe askujt
nuk i mohohet e drejta në gjykim të drejtë në përputhje me procedurën e rregullt
ligjore ose të drejtë në mbrojtje të barabartë me ligj. Çdo person fizik apo juridik ka
të drejtë në gjykim të drejtë dhe brenda afatit të arsyeshëm kohor. 3. Çdo person ka
të drejtë t’í drejtohet gjykatës për të kërkuar mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të
tij të ligjshme. Çdo person ka të drejtë të përdor mjetet juridike kundër një vendimi
gjyqësor apo administrativ që cenon të drejtën apo interesat e tij në mënyrën e
caktuar me ligj. 4. Të gjitha seancat gjyqësore do të jenë të hapura për publikun
përpos nëse ligji e përcakton ndryshe. 5. Të gjitha gjykatat duhet të funksionojnë
në mënyrë të shpejtë dhe efikase për të siguruar zgjidhjen e shpejtë të lëndëve( Ligji
Nr. 03/ L-199, 2010,neni 7)  Gjykatat i ruajnë kufijtë e vet administrativë dhe politikë,
qoftë duke ushtruar menaxhimin dhe aktivizimin e frenuar, qoftë nëpërmjet
marrëdhënieve kundërshtuese me pushtetet e tjera. Për shkak se standardet e
efektivitetit të gjykatës artikulojnë bindshëm dhe hollësishëm se çfarë duhet të
përmbushin gjykatat me burimet që gjenden në to, drejtues të aftë gjykatash e dinë
se për çfarë bëjnë fjalë këto standarde dhe i marrin seriozisht ato. Karakteri publik
apo privat i subjekteve, të përfshira në gjykim, përbën vërtet një tregues mjaft të
besueshëm për gjerësinë e interesave të cilat shfaqen te ky institucion shtetëror, të
cilit i është besuar zgjidhja e mosmarrëveshjeve apo ndëshkimi i atyre të cilët kanë
rënë ndesh me ligjin. Gjykatat në punën e tyre janë të pavarura dhe gjykojnë në
bazë të kushtetutës, dhe ligjeve (Salihu, 2008, 139 ).Gjykatat në mënyrë të
vetndërgjegjshme mbrojnë dhe arsyetojnë proceset e tyre gjyqësore. Aktiviteti i tyre
është shumë i ndërlikuar, i ndjeshëm dhe suptil. Këto vendosin për çështje të
rëndësishme të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të shoqërisë, andaj nuk durojnë
arbitraritet as kundërthënie, dhe janë inkopatibile me funksionin të cilin e ushtrojnë.
Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, pushteti gjyqësor në Republikën e
Kosovës ushtrohet nga gjykatat(  Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008,neni
102.1). Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur, i drejtë, apolitik e i paanshëm dhe
siguron qasje të barabartë në gjykata. Gjykatat e themeluara me ligj në Republikës
e Kosovës janë: Gjykata Themelore, Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme( Ligji
Nr. 03/L- l99 , 2013,neni 4 ).

Pavarësia dhe paanshmëria e gjykatave

Pavarësia e gjykatave garantohet nga shteti dhe shpallet në ‘ Kushtetutë dhe në
legjislacionin e një vendi. Asnjë organ i pushtetit nuk ka pushtet hierarkik dhe
urdhërdhënës që mund të ndikojë në punën e gjykatave. Detyrë e tyre është që
vazhdimisht, në çdo kohë dhe në çdo çështje ta zbatojnë ligjin, duke e materializuar
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atë në bazë të fakteve dhe duke nxjerr një vendim të pavarur gjyqësor. Kjo pavarësi
dhe paanshmëri nuk është siguruar vetëm formalisht por, është krijuar për të
mbrojtur qytetarët kundër arbitraritetit me pushtetin e besuar “. Andaj, garancitë
thelbësore juridike, të nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshirë të
drejtën për gjykatë të pavarur dhe të paanshme, nuk mund të pezullohen qoftë
edhe në gjendjet e jashtëzakonshme. Gjykatat në “punën ë tyre janë të pavarura
dhe gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe ligjit”(Salihu,2008,127).

Funksioni gjyqësor i gjykatës

Me nocionin funksion gjyqësor kuptojmë’., veprimtarinë dhe zbatimin e normave
të përgjithshme juridike në rastet konkrete nga ana e gjykatave. Funksioni gjyqësor
nënkupton sigurimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe
respektimin dhe mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Funksioni gjyqësor
është plotësisht i pavarur dhe i barabartë me pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv.
Funksionin gjyqësor e ushtrojnë gjykatat e rregullta si organe të pushtetit shtetëror.
Në tërësi, juridiksioni gjyqësor zhvillohet brenda një kuadri institucional që u
imponon palëve në konflikt detyrime mjaft shtrënguese. Ky funksion paraqet një
ndër elementet qenësore të domosdoslune të sistemit juridik të një vendi. Ky funksion
është formë dhe mënyrë e cila garantohet me kushtetutë, që ka për objektiv mbrojtjen
e barabartë dhe të paanshme të lirive dhe të drejtave të njeriut e të shtetasit, të
pronës dhe të interesave shtetërore e shoqërore, formë dhe mënyrë e përcaktimit të
përgjegjësisë të të gjithëve dhe të secilit ( Hayek, 1960, 15) .

Roli dhe funksioni i gjyqtarit

Ajo që thuhet se është funksion i mirëfilltë i sistemit gjygjësor-zgjidhja e
mosmarrëveshjeve, i përket një figure publike të posaçme instucionale, gjykatësit,
që në administrimin procesual është emëruar (dekretuar) të kryejë një rol shumë të
ndryshëm nga prokurori. Nëpërmjet kushtetutës, qytetarët kanë vendosur që
gjyqtarët të kenë të drejta dhe detyrime të veçanta, atë të interpretimit të ligjeve,
vendosjen e çështjeve rreth konflikteve të ndryshme civile si dhe shqiptimin e
sanksioneve për personat të cilët është vërtetuar se kanë rënë në kundërshtim me
ligjin. Duke zgjedhur mosmarrëveshjet mbi bazën e normave të njohura nga
shoqëria gjyqtari merr pjesë në shpërndarjen autoritare të vlerave, të cilat janë të
detyrueshme për qytetarët. Gjyqtarët gjatë ushtrimit të funksionit dhe marrjes së
vendimeve janë të pavarur, të paanshëm, të pandikuar në çfardo mënyre nga asnjë
person fizik apo juridik, përfshirë edhe organet publike(Ligji nr. 03/1-199,neni 3.2).
Gjyqtarët i zgjidhin çështjet me paanësi, duke u mbështetur në fakte dhe sipas ligjit,
pa kufizime dhe  pa qenë objekt ndikimesh, nxitjesh, presionesh, kërcënimesh ose
ndërhyrjesh të padrejta direkte ose indirekte nga kushdo qoftë.  Andaj, gjyqtari, me
tërë forcën e vet intelektuale përpiqet për të gjetur të vërtetën dhe nuk duhet t ‘i
,frikësohet ,funksionit gjyqësor. Detyra kryesore e gjyqtarit është që të jetë mbrojtës
i të drejtave dhe lirive të individëve nga shpërdorimet e mundshme  të institucioneve
publike si dhe të individëve, të cilët veprojnë në kundërshtim me ligjin dhe
kushtetutën. Prandaj, gjyqtari gjatë ushtrimit të finksionit të tij gjyqësor, është
aktiv dhe në përpjekje të vazhdueshme që të sigurojë pavarësinë e institucionit të tij
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(gjykatës) në njërën anë dhe në anën tjetër, pavarësinë individuale, edhe pse
ndonjëherë ndihet nevoja për t’u konsultuar me kolegët. Kjo firmë gjithmonë duhet
të jetë vetëm për raste hipotetike e kurrsesi për çështjen të cilën e ka objekt çështjeje
për gjykim. Gjatë ushtrimit të funksionit gjyqësor, gjyqtari ka për obligim që të
kujdeset që ligji dhe standardet ndërkombëtare janë duke u zbatuar në përpikëri
dhe, se çështja në gjykatë do të trajtohet me drejtësi të plotë duke evituar çdo formë
të diskriminimit ndaj palëve, d.m.th. që trajtimi do të jetë i barabartë pa marrë
parasysh, gjininë, fenë, racën, moshën, orientimin politik, gjuhën, kombin, statusin
pronësor, nivelin edukativ, apo ndonjë status tjetër ( Sahiti &. Milutinoviq,2001,49).

Plani strategjik i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës  ka miratuar një Strategji të re për Reduktimin e Lëndëve
të Vjetra (Strategjia) vitin e kaluar. Në këtë kontekst, KGJK në bashkëpunim me
Projektin e USAID CLEA ka angazhuar një task forcë nëpër gjykatat e Kosovës për
të reduktuar këtë numër të madh të lëndëve përmbarimore dhe deri më tani ky
aktivitet ka treguar suksese evident ne reduktimin e këtyre lëndëve por që angazhimi
i kësaj task force nuk është i orientuar vetëm nga lëndët e vjetra por në të gjitha
lëndët përmbarimore pavarësisht ditës së arritjes në gjykatë.KGjK ka miratuar Planin
Strategjik për zhvillimin e gjyqësorit të Kosovës në prill të vitit 2014. Pesë shtyllat
strategjike që e përbëjnë këtë plan paraqesin, gjerësisht, aspiratat e komunitetit
gjyqësor të Kosovës. Qëllime specifike për jetësimin e aspiratave të shtyllave janë
caktuar brenda çdo shtylle. Për secilin qëllim janë përcaktuar objektiva strategjike
konkrete, për t’u siguruar që secili qëllim të arrihet. Secili objektiv strategjik përmban
një pasqyrë të përgjithshme të planit të veprimit për ta realizuar atë. Qëllimi i
hartuesve të këtij dokumenti ka qenë që në këtë plan të jepen detaje të mjaftueshme
për ta mundësuar monitorimin e jashtëm të përparimit drejt secilit qëllim. Në këtë
plan po ashtu pranohet se do të nevojitet një plan i veprimit më i hollësishëm – si
bazë për të cilin do të merret plani i përgjithshëm të cilin e përmban ky dokument.Ky
dokument është dokument që i nënshtrohet vlerësimeve dhe ndryshimeve eventuale
periodike pasi që është menduar që të jetë mjet për menaxhim të përditshëm. Pritet
që të shërbejë si udhëzues për ta udhëzuar gjyqësorin e Kosovës që të arrijë nga ku
është sot atje ku aspiron të jetë gjatë pesë viteve të ardhshme dhe për këtë qëllim,
Këshilli ka nxitur në mënyrë aktive çdo sektor të sistemit gjyqësor që ta ofrojë
kontributin e tij. Në anën tjetër, Sekretariati është zotuar se do ta angazhojë një
person për ta monitoruar përparimin e bërë drejt secilit objektiv strategjik që e
përmban ky plan. Planet e veprimit për secilin objektiv janë hartuar gjatë procesit
të hartimit të këtij Plani dhe do të shtjellohen me kalimin e kohës. Po ashtu, për
secilin objektiv është përcaktuar afat për përmbushjen dhe realizimin e aktiviteteve.
Shtylla e pare, krijimi i besimit dhe mbështetjes.  Besimi dhe mbështetja në sistemin
gjyqësor janë esenciale për ruajtjen e një shoqërie demokratike të rregullt dhe të
pavarësisë gjyqësore. Gjyqësori i Kosovës duhet të perceptohet si i drejtë, i paanshëm
dhe i pavarur në vënien e drejtësisë dhe zgjidhjen e kontesteve. Si institucion publik,
sistemi gjyqësor duhet të jap llogari për veprimet dhe vendimet e tij. Shtylla e dytë,
avancimi i administrimit të drejtësisë .Procedurat e drejta dhe me kohë dhe informatat
e sakta dhe të plota janë esenciale për zgjidhjen e drejtë të kontesteve. Ngarkesat e
ndërlikuara dhe të mundimshme në punë dhe nevojat për një komunitet të ndryshëm
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kërkojnë që gjykatat e Kosovës ta bashkërendojnë përdorimin e resurseve të sistemit
të drejtësisë në mënyrë efikase dhe efektive . Shtylla e tretë shtimi i qasjes në drejtësi
dhe në shërbimin për qytetarë. Qasje në drejtësi duhet të kenë të gjithë pjesëtarët
nga komunitetet tona të ndryshme. Dallimet fizike, ekonomike, gjuhësore dhe
dallimet e tjera mund të përbëjnë barriera për drejtësinë. Duhet të ofrohen informata
të kuptueshme dhe shërbime të duhura. Kosova meriton gjykata që janë të hapura
për të gjithë ata që kërkojnë drejtësi. Shtylla e katërtë, promovimi i kompetencës,
profesionalizmit dhe mirësjelljes .Administrimi efektiv i drejtësisë varet nga respekti
për gjykatat si institucion, si dhe nga kompetenca, profesionalizmi dhe mirësjellja e
atyre që punojnë për gjyqësorin apo që kryejnë punë për të. I tërë personeli brenda
gjyqësorit dhe qytetarët e Kosovës kanë të drejtë në sjellje me respekt dhe profesionale
nga të gjithë pjesëmarrësit e gjykatës. Gjyqtarët dhe personeli i gjykatave duhet të
jenë të trajnuar mirë dhe ta kenë mbështetjen e nevojshme për të arritur përsosmërinë
dhe për t’i plotësuar nevojat e publikut. Shtylla e pestë, përmirësimi i objekteve dhe
teknologjisë së gjykatave. Procedurat e drejta dhe me kohë dhe informatat e sakta
dhe të plota janë esenciale për zgjidhjen e drejtë të kontesteve (http://www.kgjk-
ks.org/repository/docs/).

Konkluzion

Qëllimet dhe përgjegjësitë e gjykatave kërkojnë drejtpeshim ndërmjet pavarësisë dhe
përgjegjshmërisë së brendshme dhe të jashtme. Gjykatat nuk mund t’u shërbejnë
qëllimeve të tyre të qëndrueshme ose përgjegjësive të tyre të vazhdueshme, nëse
struktura, qeverisja, veprimet, programet, proceset dhe efektiviteti i tyre nuk çojnë
në një perceptim të merituar se gjyqësori është i përgjegjshëm. Shfajësimi për
kontrollin mbi gjykata, lidhur me ritmin e procesit gjyqësor, shënimin dhe raportimin
e kohës së dispozitivit dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore, nuk është thjesht
efikasiteti. Për me tepër, është përgjegjësia e gjykatave për një përdorim të duhur të
fondeve publike për të siguruar sundimin e ligjit, mbrojtjen e barabartë, procesin e
rregullt dhe drejtësinë individuale në çështjet individuale. Gjatë ushtrimit të
funksioneve tyre gjykatat duhet t’i kontribuojnë vazhdimisht rritjes së përgjegjësive
që u janë besuar me ligj dhe rritjes së perceptimit në opinionin e gjerë se këto janë
funksionale dhe  të pavarura .Gjykatat vazhdimisht duhet të bëjnë përpjekje që të
dalin me kërkesa të arsyeshme rreth gjetjes së rrugëve të reja për ta vënë drejtësinë
në dispozicion të të gjithëve dhe për të dhënë kontributin maksimal në zbutjen  e
pakënaqësive të publikut ndaj tyre. Vazhdimisht duhet të bëjnë përpjekje që ta ngrisin
efikasitetin dhe përkushtimin rreth menaxhimit më të suksesshëm të çështjeve, të
cilat janë objekt pune, të ngrisin qëllimet primare me qëllim të përmirësimit të
gjithëmbarshëm të përformancës së sistemit gjyqësor, por duke mos anashkaluar
nga këto objektiva përmisimin dhe ngritjen e profesonalzmit të gjyqtarëve individualë.
Gjykatat janë institucione, të cilat duhet të jenë efektive dhe efikase në punën e tyre
për zgjidhjen sa më të shpejtë dhe me kosto sa më të ulët, të problemeve shoqërore,
pa cenuar drejtësinë e procesit dhe duke nxjerr një vendim të drejtë dhe të bazuar në
ligj dhe në bazë të provave të vërtetuara. Kompleksiteti i çështjeve, të cilat duhet të
zgjidhen në gjykatë, nënkupton që zgjidhja e çështjes do të jetë e drejt dhe se zbatimi
i procedurës përkatëse do të jetësohet në mënyrë efektive dhe të plotë. Tërë kjo varet
nga objekti i lëndës, meqë procesi është shumë i përbërë dhe i shumëllojshëm. Gjykata
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në ushtrimin e punës së vet, do të tregohet e përsosur profesionalisht, e pavarur, e
paanshme dhe përgjegjshme në respektimin e ligjit në shqyrtimin dhe vlerësimin
drejtë dhe objektiv të provave duke vendosur në mënyrën më të drejt të mundshme.
Gjykatat mund të shpallin rregulla të brendshme me qëllim të përsosjes së punës
dhe menaxhimit më të suksesshëm të lëndëve. Mirëpo, këto rregulla nuk guxojnë të
janë në kundërshtim apo në konflikt me rregullat unike, ngase këto rregulla kanë
vlerë më të madhe„sepse këto i themelojnë standardet e gjyqësisë unike. Çështje të
rëndësishme për funksionimin efikas lidhur me obligimet që i kanë gjykatat, është
planifikimi i koordinuar i punëve, synimi i të cilave është që të vendosin drejtësinë
dhe të përmbyllin të gjitha çështjet në mënyrë efikase dhe korrekte, duke respektuar
denjësisht procedurat e parapara ligjore. Përmirësimi dhe përsosja e mëtejshme e
organizimit dhe e funksionimit të sistemit gjyqësor, në funksion të rritjes së
pavarësisë së tij si dhe të efiçencës së punës në administrimin e drejtësisë sipas
standardeve të vendeve evropiane, duhet të jetë motoja e punës së gjyqësorit Kosovar
si dhe e aktorëve dhe faktorëve të tjerë të përfshirë në sistemin e drejtësisë. Vullneti
dhe përkushtimi për kurimin e sëmundjeve të gjyqësorit, duhet të burojë së pari
nga vetë gjyqësori, dhe ky vetë duhet të jetë promotori i ndryshimeve të cilat sjellin
risi pozitive në sistemin gjyqësor.
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Compulsory expertise

Prof. assoc. Dr. Fatmir Tartale

Abstract

Expertise as a type of proof is presented in the second chapter, session 6 of the
Albanian Criminal Procedure Code 1). Observing how the definition of this type of
proof is treated by the Codes of Criminal Procedure of many foreign countries, it
can be concluded that the approach is similar across the board.
On the other hand, the compulsory expertise is not presented as a separate provision
in the Albanian Criminal Procedure Code, while it is in other Criminal Procedure
Codes of other countries. This has happened due to the needs dictated from the
practice of institutions of criminal procedure.
The analysis of the compulsory expertise has been performed with the lance of
historical development of the Albanian legislation as well as foreign countries
legislations. The analysis includes both local and foreign legal reflections.
The decision on performing an expertise is in all cases dependent on the specific
circumtances, observed for the case and their proof. This means that the expertise is
not dependant on a subjective approach of proving the circumtancess, but from the
objective features of the case.
As we emphasized when the investigation or the juridical review of the case makes
a request to find the facts or clarify them with specific knowledge on specific
knowledge fields, based on the development phases of the criminal lawsuit, the
judicial police officer  and the prosecutor should make the decision on the expertise
during the prosecution, or this could be done also by the court during the trial.
Rigorous implementation of the shown order is of particular importance for
ascertaining the truth. If, for clarifying the circumstances that matter for the issue
becomes necessary to implement specific knowledge of science, while the prosecutor
or the court understands this application as something optional, not on the basis
of assignment of expertise, but by rating it, in practice, giving no solution to finding
of fact, inevitably, would lead to disrespect of the principle of complete, comprehensive
and objective investigation, and consequently, to failure of the function of
administering justice.
Referring to previous criminal procedure legislation and specific characteristics of
some criminal cases, it appears to be necessary and mandatory for a number of
cases to carry out the expertise. In accordance with (Article 68 of the Criminal
Procedure Code of 1953, 2) the expertise is carried out in order to: a) ascertain the
cause of death and the importance of wounds. b) when the court has doubts as to
ascertain the minor age of the defendant in cases when it is relevant for the case and
documents for that are not convincing, c) to determine the state of mind of the
defendant in cases where doubts arise as to its responsibility c) ascertain the sexual
maturity of the injured person in crimes of sexual relations.
Codes of Criminal Procedure of 1979, 1981, 1995, unlike that of 1953 (Article 68
thereof), do not provide directly these cases.
Approximately this determination we have in Article 178 of the Code Criminal
Procedure today, 3) has been defined by its specifications and codes of criminal
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procedure of France 4), Switzerland, 5) Germany, 6) Italy, 7) Greece 8 ) Russia, 9)
etc.
While in terms of the obligations set out in Article 68 of the Criminal Procedure
Code of 1953, in these codes are defined a number of cases when performed
compulsory expertise and expert duties. In these codes expertise is mandatory and
under the country is determined to unexpected deaths, to sexual maturity, the age
of the newborn child, for falsifying documents in case of theft of monetary values
etc. In the Code of Criminal Procedure of Bulgaria, Article 117 thereof of the year
2004, it is provided the mandatory expertise for cases where there is doubt about
the reason of death, degree of injury, the psychic condition of the defendant, to
understand the facts that are relevant to the case, the possibility of the witness
about his physical and psychological state, when he declares for important facts
about the case and can provide reliable evidence for them, 10).
Even if we refer to the Code of Criminal Procedure of Kosovo, adopted in 2013,
there are provided a variety of expertise as the toxicological one, Article 143, bodily
and physical injuries, Article 144, molecular and DNA analysis, Article 145,
psychological analysis, Article 146, computer analysis, Article 147 and financial
expertise, Article 148 of the Criminal Procedure Code, 11).
In addition to the definition in the foreign Criminal Procedure Code, of mandatory
expertise, even the law experts have expressed their views on the necessity of
conducting compulsory expertise with which we agree.
In “Fundamentals of Criminal Investigation”, for compulsory expertise when talking
about autopsy which stated: “As a general rule, an autopsy should be performed in
each death when suspicion of murder exists (including suicides). In particular, the
following types of deaths should be subject to preliminary examination by a
physician, deaths from criminal violence, accidental deaths, suicides, sudden deaths
when the victim was apparently in good health, deaths not-attended by a physician,
deaths occurring in prison and deaths occurring in any suspicious or unusual
way.” O’HARA CHARLES E  and L’OHARA GREGORY 1981,page 521,523 12). For
the necessity of conducting forensic experiments even if we refer to Article 60 of the
French Code of Criminal Procedure, in it is provided the necessary carrying out of
such an expertise (Pradel Jean, University Professor of Law and Social Sciences,
said that, “Generally we turn to a physician, if a dead body is discovered and causes
of death are unknown or suspicious”,1992,page 393,13).
The practice of bodies of criminal proceedings, such as those of the preliminary
investigation and the judicial authorities, has proven that expertise in terms of
determining the causes of death, causes of injury, means having caused injuries,
the determination of the psychic condition of the defendant in cases when doubts
arise about its responsibility, achievement or failure of sexual maturity to sexual
crimes for captured kids, confirmation particularly of their age, DNA, ability to live
outside the mother’s body and the cause of death in cases of existence of the suspicion
of poisoning, the determination and proof of the nature, quantity and effect of used
poison, are always applicable, financial, computer in crimes of stealing or using
computers to perform various crimes provided by the criminal codes of every country
in cases of explosive events, damage to property by fire. This means that the above-
mentioned circumstances should be found only with the help of expertise and not
by other evidence (for example: explanations of witnesses), which in these cases



48

can serve only as material for expertise or as material to verify the body charged
with the preliminary investigation, the prosecutor or the court, expert’s opinion,
but that the occurred offense, requires necessarily the appointment of an expert to
carry out necessarily, one of the expertise that is necessary and indispensable to
find a certain fact, that has to do with the occurred offense and its author or authors,
as the only witness who discovers it and will make it on to the prosecutor, the
victim, the accused person and the court at the hearing to examine evidences.
Enforcement of expertise is not a formal request, but a prerequisite for establishing
the facts. Knowing, for example, the causes of death or the significance of wounds
etc. can not be realized otherwise only upon the appointment of forensic expertise.
This argument has been the practice of the bodies of the preliminary and judicial
investigation.
Mandatory appointment of expertise under the indicated circumstances is not an
arbitrary act, but an act that must in any case find an argument on an objective
basis. Out of the existence of data, that conditions the need for special knowledge in
the field of science and technology, the performance of expertise would be an
unfounded action. In this sense, we believe it is not right the view, that for every
homicide, regardless of the existence or absence of the evidence, it is ordered
compulsory psychiatric expertise, to the finding of the defendant’s mental state. We
believe that in these cases, as well as for any other offense, the performance of the
psychiatric expertise of the defendant would be mandatory, when before the body
of preliminary investigation, prosecutor or court doubts arise about his/her mental
state.
Having defined the basics for conducting compulsory expertise, criminal-procedural
legislation sets a sustainable criteria of practice in the implementation by the
procedure body and court of expertise. Meanwhile, outside the indicated criteria on
mandatory setting of expertise, investigative and judicial practice, there are cases
that appear unstable in solving the problem that ought to mean with special
knowledge, necessary implementation of which appears to lead to the mandatory
designation of expertise.
For this problem, in practice are dictated two opposing views. One of them leads
without any basis in expanding the circumstances for the ascertainment of which
should be determined expertise, while the other attitude leads in their narrowing.
The first attitude is the feature specifically for issues of automobile events and the
issues of illegal weapons possession. If the discovery of the causes of the automobile
events does not require the use of technical knowledge (state of drunk driver of the
vehicle, providing the vehicle to another person, etc.), in these cases the performance
of technical automobile expertise would be an act of excess, because of the content
of the violation of traffic rules by the driver. It is understandable for all and the
implementation of these rules, for estimating the positions of the driver can be
realized by the prosecutor or the court itself.
We think that there is no basis for determining the expertise and in those cases
where circumstances to be determined are found surely in full manner with the
help of other evidences collected in the case (except when the appointment of expertise
is required). For example, there is no sense to carry out forensic examination of
traces, in order to ascertain the fact of being the defendant in the crime scene, if this
fact beyond any doubt, is determined by many eyewitnesses, by the statements of
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the defendant etc., however, there is even the slightest doubt or provision that this
doubt may appear in court, the appointment of expertise in one and another case,
should be mandatory.
We should note that the proof of the same circumstance by different procedural
tools, creates additional guarantees against possible errors. Also we should note,
that the desire to use expertise as a means of proof may be impossible, due to the
loss or damage of trace and other evidence. These features define that the problem
of determining the expertise can be resolved fairly on the basis of a deep and
comprehensive estimate of the evidence, given the prospect of the investigation and
the further trial.
Practice shows that the greatest risk for the investigation and judicial review of the
case represents the trend in which, despite the existence of the necessary bases,
expertise in the case is not determined or it is implemented on an improper time.
Often this happens because there are cases that the facts to be established in the
case, are disclosed on the basis of examinations carried out before the commencement
of the criminal case. In these cases, the expertise is done by the concerned official,
thus meeting the requirements of the administration, without the person who
performs the procedural rights and obligations. In practice and in theory there are
cases that this essential difference between the judicial expertise and the expertise of
a ministry or institution is not taken into account but it is repeated by the prosecutor
or by the court in trial of the case, whether the request for invalidation of expertise
is accepted, and when the performance of expertise arises during the trial and it
decides to appoint it.
There is the notion that if the conclusion is formulated on the basis of data analysis,
conducted before the start of the criminal case by the clerk expert of institution or
by other competent professionals, in such cases the body of the criminal proceedings
is released from duty of appointment of the expertise. We believe that this view is
not right for the following reasons:
Firstly, the specialist can not carry out the examination on the volume needed for a
full and similar investigation of the case, when before him have not been formulated
and submitted for solution concrete questions from the prosecution or by the
defendant with his defender, pursuant to due process of law, respecting the rights
of participants in criminal proceedings provided for in the Code of Criminal
Procedure, in obtaining this evidence. In this regard, the Criminal Procedure Code
of France, among other codes of criminal procedure, and that expertise rendered in
fist actions of the police, when it becomes aware of an occurred event, has given the
right to prosecutor to repeat expertise again.
Secondly, the possibility of such a specialist remains always limited, because the
circumstances of the criminal case are known not though the material of the case,
but by an officer or other persons, often interested in the way of the development of
the investigation.
Thirdly, by examining the material that in the future is subject to judicial review,
the specialist, including expert employees of institutions, intentionally put themselves
in the position of witness, who perceived facts, out of the investigation, ruling out
the opportunity to participate in the case in the quality of expert.
Fourthly, such a specialist, entering into the analysis of the material, has not made
the declaration of oath before carrying out of expertise(under Article 183 of the
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Code of Criminal Procedure, has no criminal liability under Article 309 of the
Criminal Code, 14) for formulation of conclusions that are known to be false.
It is precisely this reason that the opinion of specialists of enterprises, institutions
and relevant departments, can not replace the expert’s opinion, carried out by the
prosecutor or by the court on procedural route. In terms of classification of evidence,
the opinion of such a specialist forms in the case a written test on a time that
expert’s opinion is an independent mean of evidence and proof in the sense of Article
149 and following of the Code of Criminal Procedure.
Taking into consideration the dynamic development of life, the intensity of scientific
progress, improvement of the skills of criminals who are involved in crime and
danger posed by organized crime, to make a more effective war against it, even in
the context of reform legislation in general and particularly in criminal procedure,
the Criminal Procedure Code should be supplemented by defining the cases where
expertise should be mandatory.
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Discrimination and justice cooperation regarding trafficking
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Abstract

When it comes to discrimination, it is completely clear that discrimination against
minorities happen; Minorities should specify what the minority becomes a party, because
the term “minority” or “minority” today is a broad concept, which includes individuals
who for various reasons find themselves margined or even openly discriminated against,
it can be women in many societies, contemporary, or people who have different sexual
orientations by most people, so for example the homo-sexual and lesbians, as in different
countries can find themselves discriminated against and youth ( especially in countries
where higher target official age) or persons with physical, that really did not enjoy the
opportunity to exercise any work, even when it can be done well by them. So, a minority
can be very wide. But historically, as well as in the political context, the most acute
problem and that has led to interstate conflicts is that of national or ethnic minorities,
within which may be included in some cases religious minorities. The existence of these
minorities originated from ancient times. It can be said that they existed from the moment
they were born political communities organized. Researchers have noted that, in Asia,
such communities were born earlier than in Europe and their territorial expansion. The
person under investigation or the defendant, who is accused of a serious crime, in
collaboration, when cooperating with the prosecutor and the court must give full
information and without any reservation or condition to all the facts, events and
circumstances that serve as a crucial test for the detection, investigation, trial and serious
crime prevention and repair of damages caused by his conviction .For the rules laid
down in Article 28 of the Criminal Code.
Keywords: discrimination, trafficking, justice, cooperation, trafficking.

Introduction

When it comes to discrimination, it is completely clear that discrimination against
minorities happen; Minorities should specify what the minority becomes a party,
because the term “minority” or “minority” today is a broad concept, which includes
individuals who for various reasons find themselves margined or even openly
discriminated against, it can be women in many societies, contemporary, or people
who have different sexual orientations by most people, so for example the homo-
sexual and lesbians, as in different countries can find themselves discriminated against
and youth ( especially in countries where higher target official age) or persons with
physical, that really did not enjoy the opportunity to exercise any work, even when
it can be done well by them. So, a minority can be very wide. But historically, as
well as in the political context, the most acute problem and that has led to interstate
conflicts is that of national or ethnic minorities, within which may be included in
some cases religious minorities. The existence of these minorities originated from
ancient times. It can be said that they existed from the moment they were born
political communities organized. Researchers have noted that, in Asia, such
communities were born earlier than in Europe and their territorial scope.
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Just between the various forgive our continent was related treaties money to protect
some populations that were determined not yet the term “minority” or “minority”,
but wanted to remain faithful to the religious community where they had roots. It
was in Europe the problem of minorities clue phenomenon of oppression of their
began with the emergence of modern states in the period of absolutism, and that
was mainly for religious reasons, at least one example is the expulsion of Jews from
Spain in the fifteenth century at the time of unification of the country, after ending
the existence of the state last break Arabian Peninsula, the state of Granada, that
was an example of peaceful coexistence between Arabs, Muslims, Catholics, Hispanics
and Jews. Other examples are the persecution systematically Jews in Tsarist Russia,
persecution of Catholics in Protestant Germany and the ravages of Huguenots
Protestants, which occurred in Paris on the night of St. Bartholomew, on 23 August
1572, which killed about 3,000 people (number of Alor provided throughout
encyclopedic French) and was extended to the provinces in the following days (Iean-
Claude Scholsem. Introduction b rouvrage ‘tninorit6 I.es tin (14fi pour l’Etat “Aetes
du colloque international (12- 13 mai 2011). Bruxelles, Acadie, mie Royale de Belgique.
2012 2 Encyclopedia Universalis. Corpus 15. Etliteur).
International treaties that have been signed since the sixteenth century and especially
in the Treaty of Westphalia (1648) began to develop awareness for the rights of
minorities. But still the main care was the protection of the territorial integrity of
existing states.
The London Conference of 1830, which was on the agenda of the Greek state
organization after gaining independence, recommended that the protection of
national minorities, as a condition of recognition. One such example after the end
of the Crimean War between England, France, Turkey and Italy Kingdom of Sardinia
on one side and Russia on the other was the Treaty of Paris of 1856 to the Christian
minority in Turkey. Also, the KONGRA-like Berlin 1878 took decisions to force not
only the Ottoman Empire, but also new states Balkans, who had won already
independence or autonomy, to guarantee religious freedom and equality of members
of national minorities all other citizens. In general, after the French Revolution
changed the situation not only in France but also in other European countries.
The state began to be regarded not as a legal form of a prince of power, power that
can be extended even on numerous minorities of different, but as an expression of
an ethnic, linguistic and more homogeneous culture. However homogeneity sought
to be achieved in Europe remained relative, especially in the Balkans, due to the
large number and diverse mix of ethnic communities, which made impossible the
existence of states entirely “clean” ethnically. Despite the difficulties, by some Balkan
countries there have been attempts to arrive at a homogenize of their population.
These were Greece, Serbia (then Yugoslavia) and Turkey. And one of the ways to
realize their goal was to exchange the population identifying religion with
nationality, which was common practice in the Ottoman Empire, practical, which
benefited primarily Greece, which since the beginning of its independence has Greeks
also sought to consider the Albanian Orthodox. In fact, among the Muslims of
Greece were forced to move there was only Turkish, but also many Cham Albanians.
And other researchers have stigmatized Greek Lausanne agreement as a serious
violation of human rights. According to lawyers and Dimitris Dimitris Kristopulos
Dimulis, “this agreement was an extraordinary precedent in the history of
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discrimination against minorities”. They cite what he said to the Greek deal, another
lawyer, G. Seferiadhis: “The exchange of people against their will is a legal concept
that conscience of many does not understand and does not accept, although it is
considered as necessary by policy “. In 1928, a law known Austrian Karl Schmidt
(in his “Theory de la Constitution”, Paris, PUF), in connection with the exchange
of populations, wrote: “The idea of   declaring openly is that, peacefully, to form
Preliminary national homogeneity in terms of democracy. The other method is faster
and more violent: the elimination of foreign body through oppression, expulsion
of heterogeneous population and other radical means. “These ominous predictions
were falsified Austrian lawyer in World War II. Wild genocide committed by Nazi
Germany on more than three million Jews, millions of Poles, Russians, Ukrainians,
marked a peak in the history of the persecution and extermination of foreign
populations.

Cooperation with justice

The person under investigation or the defendant, who is accused of a serious crime,
in collaboration, when cooperating with the prosecutor and the court must give
full information and without any reservation or condition to all the facts, events
and circumstances that serve as a crucial test for the detection, investigation, trial
and serious crime prevention and repair of damages caused by his conviction .For
the rules laid down in Article 28 of the Criminal Code.
Terms of cooperation set in the protection agreement, drafted under special legal
provisions for the protection of witnesses and collaborators of justice.
When a cooperation agreement is implemented during the trial, the court dealing
with the case decides reducing measures. Punishment or exemption from punishment
under Article 28 of the Criminal Code. When cooperation achieved during the
execution of the conviction, collaborator of justice may require the court that
condemned or that of the place of execution of the sentence given change. The
Court decides, after receiving the opinion, the prosecutor. The cooperation agreement
can be revoked when justice cooperation violates conditions set forth or makes
false statements.
As part of the continuing review of domestic legislation to bring it in line with
international norms mentioned above, in May 2013 Criminal Code underwent some
changes, which aimed at harmonizing the provisions of the Code on offenses of
trafficking in human beings Convention obligations EC. Specifically, regarding the
provision on non-punishment of trafficking victims, the new Article 52 / a
“Exemption or reduction of sentences for collaborators of justice and victims” of
the Criminal Code (Penal Code, Article 52 / or adding to the law 144/2013, dated 05/
02/2013, Article 7) It establishes the possibility of exemption from serving the sentence
or reduce its victims of trafficking if charges and helps makes legal prosecution of
the offense of trafficking in persons. Although the introduction of Article 52 / a of
the Criminal Code can be considered a positive step in the protection of victims of
trafficking, again, this article is only partially compliant with the standard required
by the Convention, since it connects the exemption from punishment of the victim
by giving charges or collaborating with justice. From the interviews conducted by
prosecutors it shows that in cases where the victim refuses to provide narration or
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statement about her trafficking or exploitation, initiated criminal proceedings
dismissed and when they are used for prostitution in the event of non-testifying
prosecute prosecuted for prostitution (Criminal Code, Article 113 “Prostitution”).
While in terms of protection that provide special legislation, the new law for
“foreigners” of 2013, in paragraph 1 of article 54 “The issuance of residence permits to
victims of human trafficking” provides for a period of reflection and recovery 3 months
for victims of trafficking foreigners to leave the influence of traffickers and to explore
the possibility of cooperation with the authorities responsible for the investigation of
criminal trafficking. This is possible through the device with a residence permit for a
period of 3 months, regardless of the will of his / her to cooperate with justice, when
there are reasonable grounds to believe that the alien is a victim or potential victim of
trafficking, the identified as such by the structures responsible for the identification
and referral of victims of trafficking. This permit is given to the victim or potential
victim of trafficking in order to recover, and treated by physical and mental condition
for obtaining a knowledgeable decision to cooperate or not with justice. During this
period, they enjoy all the rights as victims of trafficking under applicable law (Law
no. 108/2013 “For foreigners”, point’s 1 and 2, Article 54).
Also, a special protection was offered to victims of trafficking as protected witnesses
based on the Law on “Protection of witnesses and collaborators of justice”. This
law has become the definition of “protected person’’ or “ witness to justice ‘’.”Witness
of justice”, according to this law, a person who, as a witness or the injured person
makes statements or testifies to facts and circumstances that constitute evidence in
a criminal proceeding and that, because of these statement or testimony is in a
dangerous situation. Victims of trafficking can appear frequently in this procedural
position, but so far in this program is included only a victim of trafficking in 2011
(ONAC Report on the Implementation of the National Plan of Action against
Trafficking in Persons, 2011).
When victims of trafficking appear as witnesses in providing evidence or testimony
are accompanied police officers to the Serious Crimes Court, assisted by
representatives of various organizations that conduct activities in this field.
Special measures for protection of witnesses apply where the application of the
ordinary measures of witness protection justice is not sufficient and appropriate,
the person admits cooperate freely with the prosecution and the Court of Serious
Crimes as through his testimony complete, made without conditions and
reservations, provides data based constituting evidence related to a criminal
investigation for serious crimes, assist in preventing the commission of a serious
crime or reduce the consequences arising from their help repair the damage and
losses caused by the commission of serious crimes (Sander Simoni, Tirana, 2013) .
Implementation of special measures of protection of the witness only if he is placed
in a real, concrete and serious, it is convenient to be involved with these measures,
with their free will accept and actively participates in the implementation them.
Special measures of protection for witnesses, collaborators of justice and persons
close to or related with them are those dealing with the change of identity, residence,
temporary protection of identity, data and documents of the protected person,
declarations of a witness under another identity and their administration with
special means for voice distortion, true to his appearance and other forms defined
by law.
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Palermo Convention and cooperation

Palermo Convention and the protocols aimed at international cooperation provided
that element of Article 1 of this Convention.
An integral part of international law, binding on states and non-citizens, accepting
the final text realized by signature, followed by ratification and implementation
consisting alignment of domestic legislation with international law.
Convention + Protocol oblige states to take action against organized crime and to
promote transnational cooperation.
Palermo Convention + protocols based on standards set the minimum in order that
the measures taken by the signatory states to ensure the effectiveness of international
collective action.
Each instrument in the first provisions makes the definition of terms:
- Gives the elements of the offense with which he deals;
- Defines the circumstances of the application of the provisions;
- Aimed at standardization of terminology between countries.
The content of the convention shows forecasts for specific crimes are named as
such:
Participation in organized criminal groups (The UN Convention against
Transnational Organized Crime),
Money laundering,
Corruption
Obstruction of justice,
Protocols provide additional offenses and each deal with their treatment.
It gives signatory countries the obligation to take other domestic measures:
- Legislation and practices that limit the areas of organized crime activity;
- To improve access control (banks, checkpoints, passport, etc.);
- Prediction of additional criminal acts in support of the main ones.
On the other hand the obligation to international cooperation:
- Obligation to extradite;
- Legal Aid;
- Exchange information.
Another important point is the obligation provided for training and technical
assistance:
- Obligations to train employees;
- To provide for the necessary funds and expertise technique;
- The use of funds confiscated for this purpose.
On the other hand some elements are provided and prevention by providing:
The obligation to take measures to help prevent crime.
Palermo Protocol. Supplementing the UN Convention against Transnational
Organized Crime-Nacional (December 2000). For the first time become a full binding
definition of trafficking, becoming the basis for domestic legislation.
Article 3, “Trafficking in persons (The UN Convention against Transnational
Organized Crime Palermo Protocol 2000) It means:
a) the recruitment, transportation, transfer, harboring or reception of persons, by
threat or use of force or other forms of coercion, of obtaining by force, fraud, lies,
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abuse of power or exploitation of a delicate position or taking or giving payments
or benefits to different, to achieve acceptance of a person having control over another
person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum,
the exploitation of the prostitution of others or other forms of coercion, forced
labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of
organs or services;
b) The consent of a victim of trafficking for using explained above shall be void if
using one of the means of coercion provided above;
c) The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a child for the
purpose of exploitation shall be considered “trafficking in people” even if not used
any of the means set forth in paragraph (a);
d) “Child” shall mean any person under 18 years old.
EC Convention, the European Convention on Action against Trafficking in Human
Beings in May 2005, Warsaw. It seeks to strengthen the protection of the European
community from this phenomenon and rise to a higher level standards already
imposed by the Palermo Protocol and other acts. This Convention was ratified by
the Parliament on 20.11.2006.
The purposes of this Convention are:
To prevent and combat trafficking in human beings by guaranteeing gender equality,
Protect the human rights of victims of trafficking,
Build a comprehensive framework for the protection and assistance of victims and
witnesses, by ensuring gender equality,
Ensure effective investigation and prosecution of trafficking,
To promote international cooperation in efforts against human trafficking, in order
to ensure effective implementation of the provisions of the Convention by the parties.
The Convention establishes a specific monitoring mechanism.

Conclusions

“The exchange of people against their will is a legal concept that conscience of
many does not understand and does not accept, although it is considered as necessary
by politics”.
When a cooperation agreement is implemented during the trial, the court dealing
with the case decides reducing measures. Punishment or exemption from punishment
under Article 28 of the Criminal Code. When cooperation achieved during the
execution of the conviction, collaborator of justice may require the court that
condemned or that of the place of execution of the sentence given change. The
Court decides, after receiving the opinion, the prosecutor. The cooperation agreement
can be revoked when justice cooperation violates conditions set forth or makes
Above, in May 2013 Criminal Code underwent some changes, which aimed at
harmonizing the provisions of the Code on offenses of trafficking in human beings
Convention false statements.
As part of the continuing review of domestic legislation to bring it in line with
international norms mentioned obligations EC.
Palermo Convention and the protocols aimed at international cooperation provided
that element of Article 1 of this Convention.
An integral part of international law, binding on states and non-citizens, accepting
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the final text realized by signature, followed by ratification and implementation
consisting alignment of domestic legislation with international law.
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Abstrakt

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në përmbajtjen e saj, ka parashikuar një sërë
organesh të pavaruara, të cilat sipas kompetencave të parashkuara, duhet të luajnë një
rol efektiv për garantimin dhe forcimin e rendit ligjor, institucional dhe demokratik në
vendin tonë. Njëri prej këtyre institucioneve është edhe Avokati i Popullit, i cili është
ngarkuar të mbrojë dhe promovojë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të individëve
nga veprimtaria e paligjshme dhe e parregullt e administratës publike. Me fillimin e
ushtrimit të veprimtarisë së këtij organi në vitin 2000 dhe deri më sot, ashtu sikundër
edhe në marrëdhënie të tjera institucionale, theksi i rekomandimeve dhe vërejtjeve
kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj mbarëvajtjes së veprimtarisë së Avokatit të Popullit
ka qenë i lidhur me aspekte të rëndësishme për tu përmirësuar si pavarësia dhe efiçensa
institucionale. Ky punim merr përsipër të analizojë dhe nxjerrë përfundime në mënyrë
krahasimore mbi nivelin e përmirësimit të dy elementëve të mësipërm, në kuadër të
reformës ligjore të finalizuar në Nëntor 2014, ku me ndryshimet e miratuara nga Kuvendi
i Shqipërisë në organizimin dhe funksionimin e Avokatit të Popullit, kjo kërkesë e
rëndësishme në kuadër edhe të proçeseve integruese evropiane është konsideruar si e
plotësuar me sukses të plotë.

Fjalë kyçe: Avokati i Popullit, Kushtetuta, Pavarësia Institucionale, Reforma ligjore.

Hyrje

Institucioni i Avokatit të Popullit në Shqipëri u parashikua për herë të parë si organ
i pavarur kushtetues në Kushtetutën e Shqipërisë të miratuar në vitin 1998
(Kushtetuta, 1998, Nenet 60-63). Nevoja për ngritjen e një institucioni të tillë e
diskutuar edhe në Komisionin për Reformën Kushtetutese të asaj kohe ishte për të
garantuar në mënyrë të pavarur mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të
individëve nga veprimtaria e parregullt dhe e paligjshme e organeve të administratës
publike (Debatet Kushtetese, 2006, 168). Në nivel Evropian dhe më gjërë ky lloj
institucioni, i njohur ndryshe me emrin e tij historik nga tradita skandinave si
Ombudsman (Nijhoff, 1999, 27), kishte dhënë zhvillime mjaft premtuese për forcimin
e standarteve demokratike të institucionave dhe të mbrojtjes së të drejtave të njeriut
(Roy Philips, 2000, 43). Nga ana tjetër, akte të rëndësishme ndërkombëtare e kishin
përmendur Ombudsmanin si një institucion të domosdoshëm për ti paraprirë
reformave administrative, veçanërisht në shtetet që ishin përfshirë në reformat
integruese për anëtarësimin në Bashkimin Evropian (Karta e te Drejtave, BE, neni
43).  Një tjetër garanci për të ngritur një institucion të tillë ishte edhe respektimi i
një sërë parimesh të rëndësishme ndërkombëtare që siguronin pavarësinë, integritetin
dhe efiçensën e Ombudsmanit të miratuara nga Kombet e Bashkuara  dhe të njohur
si Parimet e Parisit (Rezoluta nr.48/134, OKB,1993) pa të cilat ky organ nuk mund
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të konsiderohej i besueshëm për rolin që ushtronte. Me miratimin e Ligjit të Avokatit
të Popullit në vitin 1999 (Ligji 8454, 1999), një sërë elementësh dhe parimesh të
diktuara edhe nga aktet ndërkombëtare gjetën pasqyrim në këtë document, por nga
ecuria e mëtejshme e veprimtarisë së këtij organi, u vunë re mangësi ligjore për të
siguruar një aktivitet të pavarur dhe efektiv. Në këto kushte krahas ndryshimeve
në vitin 2000 (Ligji nr.8600, 2000) dhe 2005 ( Ligji nr.9398, 2005) për Avokatin e
Popullit, zhvillimet e shënuar së fundi me miratimin e ndryshimeve ligjore në Muajin
Nëntor 2014 (Ligjin nr.155, 2014) shënuan një hap të rëndësishëm për të reformuar
nga ana ligjore një sërë aspektesh institucionale të rëndësishme për pavarësine
institucionale. Evidentimi dhe analizimi i këtyre elementëve ka një interes për të
vlerësuar realizimin e kësaj reforme dhe arritjen e qëllimit të plotë kërkuar në
përputhje edhe me standartet ndërkombëtare të përcaktuara për Ombudsmanin.

Avokati i Popullit, roli i tij kushtetues dhe ligjor

Kushtetuta e Shqipërisë përcakton se Avokati i Popullit është institucion i pavarur që
ushtron veprimtarinë e tij në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të njëriut nga
keqadministrimi dhe paligjshmëria e veprimtarisë së organeve shtetërore (Kushtetuta,
1998, Neni 60). Sigurisht roli i tij në këtë fushë është i fokusuar vetëm në marrëdhëniet
administrative dhe vetëm në rastet kur këto konflikte janë të evidentueshme si
mosmarrëveshje midis entiteteve publike dhe private. Nga pikëpamja e të drejtës
kushtetuese, roli i Avokatit të Popullit i përket një enti publik të pavarur, i cili njëkohësisht
është ngarkuar të ushtrojë kompetencat e tij në katër drejtime kryesore. Së pari, Avokati
i Popullit rreshtohet si njëri prej organeve kushtetuese të pavarura që garanton mbrojtjen
e të drejtave dhe lirive themelore të individëve. Kjo mbrojtje konsiston në administrimin
e ankesave individuale të shtetasve dhe më pas në qëndrimin zyrtar që ai mban në
përfundim të trajtimit të tyre, duke proklamuar shkeljet përkatse dhe rehabilitimin e të
drejtave të cënuara me anë të rekomandimeve, kallzimeve penale, referimeve në organet
kompetente dhe raporteve të veçanta apo vjetore që i adresohen organeve kompetente.
Së dyti, Avokati i Popullit në mënyrë indirekte ndikon fuqimisht në përmirësimin e
parimeve të mirëqeverisjes të administratës publike, parime të cilat janë  parashkuar në
legjislacionin vendas, por si standarde ndërkombëtar dhe mjaft të kërkuara për zbatim,
në kuadër të proceve të integrimit evropian (Borzel,Pamuk,Stahn 2008, 5).  Së treti, ky
institucion me anë të së drejtës për tju drejtuar Gjykatës Kushtetuese në rastet kur
vërën shkelje të të drejtave të njeriut shkaktuar nga përmbajtja antikushtetuese e akteve
normative, luan një rol të rëndësishëm kushtetues për mbrojtjen e rendit kushtetues
dhe ligjor në fuqi, duke u kujdesur për forcimin e vlerave demokratike të institucioneve
në raport me të drejtat e njeriut (Kushtetuta, 1998, Neni 134). Së katërti, Avokati i
Popullit ka ndikim të rëndësishëm në promovimin dhe injektimin e kulturës mbi të
drejtat e njeriut në shoqëri, duke e emancipuar atë në drejtimin e duhur të rëndësisë që
mbartin këto të drejta (Kuesko, 2008, 27). Krahas aktiviteteve të shumta promovuese,
mbeten të rëndësishme edhe vetë trajtimi i ankesave të individëve dhe këshillimi i tyre
mbi rastet konkrete, duke i propaganduar si problematika të përgjithsuara edhe nëpërmjet
mjeteve të informimit publik. Në kuadrin ligjor, Avokati i Popullit paraqitet me
kompetenca akoma më të detajuara, nisur dhe nga vetë ligji i tij organik, i cili ndër vite
ka përsuar përmiresime të dukshme funksionale,  duke u përpjekur ti përgjigjet
nevojave të mëdha për ndihmë dhe mbrojtje ndaj publikut. Ndikimi i tij nëpërmjet
dispozitave ligjore ka ndërthurrur një sërë veçorish institucionale të këtij institucioni,
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duke detyruar organet e tjera ti përgjigjen në kohë dhe me cilësi çdo kërkese apo
rekomandimi nga ana e tij. Përveç kësaj, Avokati i Popullit ka zhvilluar një punë
koordinuese me të gjitha organet e tjera të kontrollit administrativ me qëllim që megjithëse
një çështje mund te jëtë zgjidhur, në bashkëpunim edhe me organet e tjera të vihet në
fokus eleminimi i fenomenit, i cili i paprekur do të shkaktoje sërish shkelje dhe
mosmarrëveshje midis administratës publike dhe individëve (AP, Raport Vjetor, 2014,
12). Megjithate sfidat për një sukses në një situatë me mjaft probleme të mbartura
administrative kanë bërë që shpesh Avokati i Popullit të ndjehet i pafuqishëm për të
çuar deri në fund dhe drejt zgjidhjes çështje te mprehta shoqërore në kuadër të të drejtave
të njeriut, si largimet e padrejta nga puna, mungesa e strehimit, keqadministrimi i
shërbimeve publike të furnizimit, abuzimet me pakicat etj. Kjo është bërë shtysa kryesore
e këtij institucioni për të kërkuar jo vetëm mënyra të reja për rritjen e efiçensës së punës
së tij, por edhe për të kërkuar më shumë kompetenca ligjore qe do ti mundësonin një rol
më të madh në këto fusha dhe në marrëdhënie me administratën publike.

Avokati i Popullit dhe ndryshimet ligjore të mëparshme

Në Shkurt të Vitit 1999, Kuvendi i Shqiperise miratoi Ligjin Nr.8454, datë 4.2.1999
“Për Avokatin e Popullit”. Ky ligj është plotësuar tre herë, fillimisht me Ligjin
Nr.8600 datë 10.04.2000, më pas me Ligjin Nr.9398, datë 12.05.2005 dhe Ligjin
Nr.155/2014 date 27.11.2014. Në plotësimet e vitit 2000, Ligji i Avokatit të Popullit
u amendua vetëm me një dispozitë, në të cilën u parashikua se struktura dhe
organika e zyrës së Avokatit të Popullit caktohet nga vetë titullari i këtij institucioni.
Ky plotësim ishte pjese e një vakumi të ligjit, i cili ishte pengesë për hapjen e zyrës,
organizimin e personelit dhe punësimin e tij sipas ligjit, vakum i cili do të sillte
shumë lehtë pasoja mbi cënimin e pavarësisë së këtij institucioni.  Me ndryshimet
e Ligjit në vitin 2005, u përcaktua se në rastet kur Avokati i Popullit fillon
proçedurën e shqyrtimit të çështjes me nismën e vet dhe kur kujdestari ose
përfaqësuesi i tij ligjor nuk vepron. Në këto raste nuk kërkohet pëlqimi i të
dëmtuarit kur është i mitur apo i paaftë mendërisht apo me aftësi të kufizuara
ose për mbrojtjen e të drejtave të një numri të madh të individëve (Ligji 8454,
2005, Neni 13). Po ashtu në mbrojtje të interesave të një komuniteti të gjërë, të
cilët mund të preken nga proçedimi administrativ, Avokati i Popullit ka të drejtë
të fillojë një procedim administrativ dhe të marrë pjesë në të, në përputhje me
kërkesat e Kodit të Procedurës Administrative ( Ligji 44/2015). Në rastet kur vendos
të kryejë hetime të pavarura, Avokati i Popullit me ndryshimet e Ligjit te vitit 2005
ju njoh e drejta të kryente hetime në vend, përfshirë edhe hyrjen në çdo zyrë të
institucioneve publike dhe këqyrjen në vend të akteve apo dokumenteve që
kanë lidhje me çështjen që heton (Ligji 8454, 2005, Neni 19). Me qëllimin për ti
dhënë akses më të madh hetimit dhe mbikqyrjes së administratës, në vitin 2005,
Avokatit të Popullit apo personave të autorizuar prej tij ju njoh e drejta të hynin
në çdo kohë, pa kufizim e pa autorizim paraprak, por duke vënë në dijeni
titullarin e institucionit, në të gjitha institucionet e administratës publike, në
burgje, në vende ku policia ose prokuroria mbajnë persona të shoqëruar, të
ndaluar apo të arrestuar, në reparte apo institucione shtetërore, spitale psikiatrike,
në azile, në shtëpi fëmije, si dhe në çdo vend tjetër kur ka të dhëna dhe ai çmon
se ekziston mundësia e shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Po ashtu,
sipas këtyre ndryshimeve në ligj, këtij institucioni ju njoh e drejta për të pezulluar
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aktet ose veprimet e paligjshme apo të parregullta të administratës, deri në
shqyrtimin e rekomandimeve dhe dhënien e përgjigjes ndaj Avokatit të Popullit.
Në këtë rast, mosshqyrtimi i rekomandimit brenda 30 ditëve pezullonte aktet
ose veprimet e paligjshme ose të parregullta te administrates publike (Ligji 8454,
2005, Neni 21). Në vitin 2005, ndryshimet e ligjit për Avokatin e Popullit përfshine
edhe të drejtën e tij që të njoftohet dhe të ketë të drejtë të marrë pjesë e të flasë në
mbledhjet e organeve kolegjale të administratës publike, ku merret në shqyrtim
rekomandimi, kërkesa apo propozimi i tij. Madje për forcimin e autoritetit të këtij
institucioni, ndryshimet e ligjit në vitin 2005 parashikuan se refuzimi për të
bashkëpunuar me Avokatin e Popullit nga nëpunësi civil, funksionari ose
autoriteti publik përbën shkak që Avokati i Popullit të kërkojë nga autoriteti
kompetent fillimin e proçedurës administrative dhe marrjen e masave disiplinore
deri në largimin nga puna ose nga shërbimi civil. Në rast se Avokati i Popullit nuk
i quan të mjaftueshme përgjigjet ose masat e ndërmarra nga organi, ai ka të drejtë ta
ndjekë çështjen tek organi më i lartë në hierarki (Ligji 8454, 2005, Neni 22/1).

Nevoja për reformën ligjore institucionale dhe ndryshimet e fundit ligjore

Nevoja për ndryshime të tjera ligjore në kuadër të reformës institucionale të Avokatit
të Popullit pas vitit 2005 erdhi krahas të tjerash, jo vetëm nga problematikat e vëna
re në punën e institucionit, por edhe nga rekomandimet dhe raportet ndërkombëtare
për këtë qëllim, të cilat nënvizonon rëndësinë e rritjes së pavarësisë dhe efiçensës së
këtij institucioni, si dhe mbështetjes nga administrate publike shqiptare (KE, Raport
Progresi, 2013, 10). Në përfundim të një debati parlamentar prej 1 viti, në Nëntor
2014, Kuvendi miratoi ligjin e Avokatit të Popullit (Ligji 155, 2014) , i cili u konsiderua
një hap pozitiv në reformimin ligjor të institucioneve të pavarura. Në përmbajtjen
e tij ky ligj amendoi funksionin e Avokatit të Popullit duke i dhënë atij më shumë
kompetenca në nxitjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut jo vetëm ndaj shtetsave
shqiptar dhe të huaj, por edhe ndaj atyre me status të veçantë si refugjat apo
azilkërkues (Ligji 155, 2014, Neni 1). Po ashtu këto ndryshime sollën një risi në
kuadër të përcaktimit me hollësi të mënyrës së emërimit të Avokatit të Popullit dhe
Komisionerë të tij nga Kuvendi i Shqipërisë, procedurë e cila krijon një pavarësi
institucionale më të madhe, pasi mungesa e rregullave të tilla në të kaluarën, kishte
lënë vend për abuzime politike (Ligji 155, 2014, Neni 9) . Për ti dhënë më tepër
rëndësi dhe efektivitet raportimeve të Avokatit të Popullit dhe impaktit të tyre në
vendimarrje dhe në opinionin publik, ndryshimet ligjore përcaktuan për hërë të
parë mënyrën e hartimit, dorëzimit dhe afateve për publikimin e raporteve vjetore
ose të veçanta të këtij institucioni që i paraqiten për shqyrtim Kuvendit (Ligji 155,
2014 Neni 29). Një tjetër ndryshim i rëndësishëm nga ky ligj ishte edhe shtimi i
organikës së Avokatit të Popullit me dy seksione të reja të cilat do të trajtojnë ankesat
lidhur me parandalimin e torturës si dhe të drejtat e fëmijëve, çka sjell një standard
efiçense shumë të madh në mbulimin e problematikave dhe volumit të punës së këtij
institucioni (Ligji 155, 2014, Neni 29). Po ashtu edhe përcaktimet ligjore lidhur me
mënyrën e propozimit dhe miratimit të buxhetit të Avokatit të Popullit, kategorizimit
të punonjësve të tij me statusin e nëpunësit civil, si dhe rregullave të tjera lidhur me
caktimin e zyrave dhe organikës sipas nevojave të institucionit edhe në nivel vendor
ishin disa risi mjaft të rëndësishme për  të forcuar edhe më shumë pavarësinë
institucionale të Avokatit të Popullit.
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Përfundime

Avokati i Popullit mbetet pa dyshim një nga institucionet më të rëndësishme të
pavarura kushtetuese për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore
të individëve në Shqipëri. Nevoja për të patur një institucion efektiv dhe realisht të
pavarur ka qenë jo vetëm një shqetësim i vazhdueshëm ndërkombëtar, por me
zhvillimet e fundit parlamentare kjo është bërë realitet, duke përmirësuar në
maksimum standardet e organizimit dhe funksionimit të këtij institucioni.
Reformat ligjore të kryera që nga viti 2000 dhe të finalizuara në Nëntor të vitit 2014
kanë sjellë një rritje të performancës së këtij institucioni në përputhje me standardet
ndërkombëtare, duke i ardhur në ndihmë qytetarëve me më shumë kompetenca, të
cilat e kanë bërë këtë institucion të jëtë akoma dhe më efiçent. Kjo reformë ka ndikuar
mjaftueshëm edhe në përmbushjen e rekomandimeve ndërkombëtare, kryesisht ato
të adresuara nga BE ku institucionet e pavarura konsiderohen shumë të rëndësishme
për rritjen cilësore të mirëqeverisjes së administratës.
Në ndryshimet e fundit ligjore të Avokatit të Popullit vihet re një revizionim i plotë
i mjaft koncepteve dhe kompetencave që ndikojnë në pavarësinë dhe efiçensën
institucionale, veçanërisht në emërimin dhe shkarkimin e titullarëve, administrimit
të buxhetit, shtimit të organikës për të përballuar fluks më të madh pune, mbrojtjes
së nëpunësve me statusin e nëspunësit civil, mënyrës së raportimit në Kuvend etj.
Të gjithë këto elementë kategorizohen me valencë të lartë në strukturimin dhe
reformimin e Avokatit të Popullit nga pikëpamja ligjore dhe institucionale, duke e
bërë atë akoma më të rëndësishëm në rradhën e institucioneve të pavarura që mbrojnë
dhe promovojnë vlerat demokratike në vendin tonë.
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Reformimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë

Hazir Lushaj
Shef, Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor Kosovë

Abstrakt

Sundimi efektiv i ligjit në Kosovë ishte dhe mbeti një ndër aspektet kyçe për zhvillimin
politik, ekonomik, qëndrueshmërinë sociale dhe siguri. Sistemi funksional i drejtësisë
është çelësi i sundimit efektiv të ligjit. Pasqyrimi i shkurtër i zhvillimit të sistemit të
drejtësisë në Kosovë që nga viti 1999 synon t’i nënvizojë politikat kyçe të miratuara nga
UNMIK-u dhe më vonë nga Republika e Kosovës në të cilën strukturimi dhe organizimi
i sistemit të drejtësisë reflekton një sfond të problemeve, sfidave dhe dobësive që
ndërlidhen me sundimin e ligjit në Kosovë. Ky hulumtim do të mbulon periudhën prej
vitit 1999, ku Misioni i UNMIK-u u vendos në Kosovë me qëllim të themelimit  të
administratës së përkohshme e deri në kohën kur sistemi i drejtësisë u vendos nën
përkujdesjen e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Gjatë shtjellimit do bëjmë përpjekje
për të ndarë në disa periudha qe nga vendosja e UNMIK-ut, e një sistemi emergjent
gjyqësor (Qershor deri Dhjetor 1999), sistemi i drejtësisë nën Strukturën e Përbashkët
Administrative të Përkohshme (Janar 2000 Maj 2001), sistemi i drejtësisë në kuadër të
Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje në Kosovë (maj  2001 deri shkurt 2008) dhe sistemi
i drejtësisë në kuadër të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Një shtjellim me i gjatë do
i kushtohet periudhës nga viti 2008 deri në janar 2013. Ky hulumtim bazohet mbi të
gjitha në vlerësimin e instrumenteve ligjore që kanë adresuar çështjet lidhur me
organizimin e sistemit të drejtësisë, rregulloret dhe udhëzimet administrative nga
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP); ligjet e Institucioneve të
Përkohshme Vetë-Qeverisëse të shpallura nga PSSP, dhe ligjet e miratuara nga Parlamenti
i Republikës së Kosovës. Pra, do ndihem sa do pak i privilegjuar në kuptimin e asaj qe
lexuesi mund ta kuptoj, vlerësoj dhe mësoj se për një periudhe relativisht të gjatë çfarë e
ka përcjellë Sistemin e Drejtësisë në Kosovë.

Fjalë kyçe: Kushtetuta, sundimi, ligji, drejtësia, gjyqësori.

Hyrja

Arsyeja kryesore e përzgjedhjes se kësaj tematike për trajtim qëndron në faktin se
ndryshimet në sistemin e drejtësisë në Kosovë kane qenë në vazhdimësi qe nga
përfundimi i luftës ne Kosovë deri me tani. Pasi qe lidhur me këtë tematikë nuk ka
ndonjë hulumtim te detajuar dhe studim te thelle dhe gjithëpërfshirës deri me
procesin reformues me theks në ristrukturimin që përveç tjerash ka pasur për synim
ngritjen e efikasitetit të gjykatave në luftën kundër korrupsionit dhe krimit te
organizuar, transparencës së proceseve gjyqësore, nxjerrjen e akteve nënligjore,
përmirësimin e infrastrukturës, forcimin e pavarësisë ne punën e gjyqtarëve si dhe
llogaridhënien. Lidhur me atë se çfarë u cek me lartë kohë me parë Kryesuesi i
KGJK-së, bëri një apel për gjithë gjyqtarët dhe të punësuarit në sistemin gjyqësor
“që tani është momenti  të ngrihen mbi interesat e tyre personale, për të mbrojtur
parimet e shtetit të së drejtës dhe për të kryer detyrën e tyre përpara opinionit publik,
ku është më së i domosdoshëm kthimi i besueshmërisë së tyre në sistemin gjyqësor.
Ky veprim do të tregojë që gjyqtarët janë njerëz me ndërgjegje të lartë profesionale
dhe morale, të cilët nuk kanë qenë, nuk janë dhe nuk do të jenë të ndikuar nga
askush, por janë njerëz të devotshëm e të përkushtuar në kryerjen e detyrës së tyre –
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përballë popullit të Kosovës dhe  Drejtësisë kosovare”, tani, në ketë studim shume të
rëndësishëm kam bërë hulumtime dhe krahasime duke u shërbyer me qasje dhe metodat
në vijim: historike, normative, krahasuese si dhe metoda të tjera të shkencave shoqërore
për të analizuar reformat në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Reformimi i sistemit të
drejtësisë paraqet një komponentë të rëndësishme në rrugën e Kosovës drejt integrimeve
evropiane, zbatimi i reformave në drejtësi do ta bëjë Kosovën një vend ku sundon
rendi e ligji dhe do ta përshpejtoj rrugën e saj për në familjen e shteteve evropiane.

Fazat e zhvillimit të drejtësisë në Kosovë

Menjëherë pas përfundimit të luftës në Kosovë, OKB-KS, nxjerre rezolutën 1244, me
datë 10. Qershor 1999 me te cilën instalon Misionin e Kombeve të Bashkuara në
Kosovë (UNMIK) i cili kishte bërë rishikim të sistemeve, atij gjyqësor dhe prokurorial.
Ne atë kohe  ky rishikim kishte të bënte më shumë me një gjendje emergjente dhe
kishte adresuar sfidat afatshkurta. UNMIK kishte krijuar gjyqësorin emergjent të
përbërë nga prokurorë dhe gjykatës vendor, duke trashëguar strukturë të gjykatave,
metodë të punës, ligje, dhe mentalitet të së kaluarës, përkatësisht të sistemit socialist.
Statusi i pazgjidhur i Kosovës kishte lënë peng edhe reformat e thella dhe shumë të
nevojshme në sistemin e drejtësisë, duke lënë këtë sistem të varur dhe nën  pushtetin
suprem të Përfaqësuesit Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP). (Haxhaj,
Konferenca Vjetore, 2008). UNMIK-u udhëhiqej nga Autoriteti i Përfaqësuesit Special
të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së. Mirëpo, me kalimin e kohës, sipas Rezolutës
1244, UNMIK-u, kishte për detyrë të i ndihmonte vendorët në krijimin e
Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës (IPVQ), së pari u
formua Këshillit Përkohshëm Administrativ-(KPA), në të cilin ishin të përfaqësuara
të gjitha grupet politike dhe bashkësitë etnike që jetojnë në Kosovë në atë kohë.

Emërimi dhe Largimin nga Detyra të Gjyqtarëve

Kjo Rregullore përcakton rregullat për caktimin dhe largimin nga detyra të gjyqtarëve
dhe prokurorëve ndërkombëtarë. Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm
mund të caktojë dhe të largojë nga detyra gjyqtarët dhe prokurorët ndërkombëtarë,
duke marrë parasysh kriteret e përcaktuara në seksionin 2 dhe 4 të kësaj Rregulloreje.
Këto emërime bëhen në Gjykatën e Distriktit Mitrovicë, gjykata të tjera brenda
juridiksionit territorial të Gjykatës së Distriktit të Mitrovicës dhe zyrave të prokurorit
në juridiksionin korrespondues. Gjyqtarët dhe prokurorët ndërkombëtar kishin
kompetenca dhe përgjegjësi për të kryer funksionet e zyrës së tyre. Kriteret për
caktimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtarë jepen në këtë Rregullore.
Kjo Rregullore hyri në fuqi më 15 shkurt 2000 (Rregullore UNMIK, 2000/6).

Infrastruktura ligjore në Kosovë

Për kryerjen e detyrave, që i janë besuar administratës së përkohshme me rezolutën
1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, UNMIK-u, sipas
nevojës, nxjerr akte ligjore në formë rregulloresh. Këto rregullore do të mbeten në
fuqi derisa të mos shfuqizohen nga UNMIK-u ose të mos zëvendësohen me rregulla të
cilat do të nxirren më vonë nga institucionet e themeluara me marrëveshje politike, ashtu
siç parashihet në Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të
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Bashkuara. Ligjet e Kosovës të cilat kanë qenë në fuqi në territorin e saj para datës 24
mars 1999 do të vazhdojnë të zbatohen në Kosovë, edhe pas vendosjes se UNMIK-ut, me
kusht qe te njëjtat mos të bien në kundërshtim me standardet e pranuara ndërkombëtare
më të vetmin qellim përmbushjen e mandatit të dhënë UNMIK-ut me Rezolutën 1244
(1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (UNMIK/RREG/1999/24).

Komisioni Këshillëdhënës Gjyqësor

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, në përputhje me autorizimin që i
është dhënë me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara të datës 10 qershor, duke marrë parasysh Rregulloren nr.1999/1 të Misionit
të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), të
ndryshuar, mbi Autoritetin e Administratës së Përkohshme në Kosovë të datës 25
korrik 1999, me qëllim të krijimit të një sistemi gjyqësor të pavarur dhe shumetnik
në Kosovë, themelon Komisionin Këshillëdhënës Gjyqësor (më tej i quajtur
Komisioni) për të këshilluar, sipas nevojës, Përfaqësuesin Special të Sekretarit të
Përgjithshëm për çështjet që kanë të bëjnë me emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
si dhe me ankesat eventuale, nëse do të ketë, kundër cilit do gjyqtar ose prokuror.
Me kërkesë të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm, Komisioni mund
të ofrojë këshilla edhe për çështje të tjera lidhur me sistemin gjyqësor. Ky Komisioni
është i pavarur në ushtrimin e funksioneve të tij. Komisioni përbëhej nga tetë ekspertë
vendas dhe tre ekspertë ndërkombëtarë. Struktura e Komisionit duhet të ishte
shumetnike dhe të pasqyrojë përvojën në fusha të ndryshme juridike. Si anëtarët
vendas ashtu edhe ata ndërkombëtarë të Komisionit duhet të jenë profesionistë të
dalluar në drejtësi dhe duhet t’i plotësojnë standardet më të larta të efekteshmërisë,
aftësisë profesionale dhe ndershmërisë. Ata duhet të jenë të pavarur dhe të paanshëm.
Ata nuk mund të mbajnë detyra publike ose detyra të tjera, që nuk janë në përputhje
me funksionet e tyre si anëtarë të Komisionit. Mandati i detyrës së anëtarëve të
Komisionit ishtë një vit. Ky afat mund të zgjatet edhe për periudhë (ë) a të tjera, të
cilat i cakton Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (UNMIK/REG/2000/57,
6 Tetor 2000). Me qëllim të themelimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të përparuar
zhvillimin e një drejtësie të pavarur dhe multietnike në Kosovë dhe shfuqizimit të
Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/7 dhe Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/18, me
këtë themelon Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës (më tej  ”Këshilli”).
Këshilli është përgjegjës për ta këshilluar Përfaqësuesin Special të Sekretarit të
Përgjithshëm për çështjet që kanë të bëjnë me emërimin e gjyqtarëve, prokurorëve
dhe ndihmës gjyqtarëve (gjyqtarëve porotë), sipas nevojës, si dhe për të dëgjuar ankesat
kundër cilit do gjyqtar, prokuror ose ndihmës gjyqtari nëse ka të tilla. 

Përbërja e Këshillit
 
Këshilli përbëhet nga nëntë (9) anëtarë. Struktura e këshillit duhet të jetë shumetnike
dhe të pasqyrojë përvojën në fusha të ndryshme juridike. Anëtarët e Këshillit duhet
të jenë profesionistë të dalluar Gjyqësor e veçmas anëtarët e tashëm apo të mëparshëm
të organeve gjyqësore dhe të prokurorisë, anëtarët e shoqatës së avokatëve, profesorët
e drejtësisë, por jo vetëm ata, që i plotësojnë standardet më të larta të efikasitetit,
aftësisë dhe ndershmërisë. Ata duhet të ishin të pavarur dhe të paanshëm. Ata nuk
mund të ushtrojnë detyra publike ose detyra tjera, që nuk janë në përputhje me
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funksionet e tyre si anëtarë të Këshillit (UNMIK/REG/2001/8, 6 prill 2001).

Funksionimi sistemit gjyqësor dhe Administrimi i drejtësisë

Gjykatat ishin përgjegjëse për administrimin e drejtësisë në Kosovë në përputhje me
ligjin e zbatueshëm. Me ketë rregullore Kosova kishte Gjykatë Supreme, gjykata të
qarqeve, gjykata komunale, gjykata për kundërvajtje. Gjykimet ishin publike nëse
ligji nuk e përcakton ndryshe, gjykatësit do të jenë të pavarur dhe objektivë, ata
nuk mund të mbajnë funksione të tjera zyrtare. Gjykatësit dhe prokurorët
ndërkombëtarë do të veprojnë brenda sistemit gjyqësor në përputhje me rregullat e
vendosura nga PSSP-ja. Gjykatësit dhe prokurorët emërohen nga PSSP-ja, prej
listave të kandidatëve të propozuar nga Këshilli i gjyqësisë dhe i prokurorisë së
Kosovës dhe të miratuar nga Kuvendi. Vendimet për avancimin në detyrë,
transferimin dhe pushimin e gjykatësve dhe prokurorëve merren nga PSSP-ja bazuar
në rekomandimet e Këshillit të gjyqësisë dhe të prokurorisë së Kosovës dhe në raste
të veçanta me iniciativën e vet. Kosova me ketë rregullore kishte një zyrë për
prokurorinë publike të Kosovës, si dhe zyrat për prokurori publike të qarkut dhe
për prokurori publike të komunës (UNMIK/REG/2001/9, 15 maj 2001). 

II. FAZA E DYTE - THEMELIMI I KGJK-së

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, në pajtim me autorizimin që i është
dhënë sipas Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
në qershor të vitit 1999, Duke marrë parasysh Rregulloren e ndryshuar nr. 1999/1
të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë të datës 25
korrik 1999 për Autorizimin e Administratës së Përkohshme në Kosovë, pas nxjerrjes
së Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/8 të datës 6 prill 2001 për themelimin e Këshillit
Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës, me qëllim të themelimit të Këshillit Gjyqësor
të Kosovës (KGJK) në vend të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës (KGJPK)
dhe me qëllim të sigurimit të një gjyqësori të paanshëm, të integruar, të pavarur,
profesional dhe llogaridhënës, si dhe duke marrë parasysh riorganizimin aktual të
sistemit gjyqësor të Kosovës. Këshilli Gjyqësor i Kosovës (“KGJK”) është organi më
i lartë i sistemit gjyqësor në Kosovë.  Risia që sjell krijimi i KGJK-së është se ky
Këshill është përgjegjës për administrimin e sistemit gjyqësor si të tërë. KGJK është
themeluar në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/52 të datës 20 dhjetor
2005, KGJK është një organ profesional nën autoritetin suprem të Përfaqësuesit
Special të Sekretarit të Përgjithshëm dhe ka pavarësi të plotë në kryerjen e funksioneve
të tij. KGJK vepron për të ruajtur një sistem gjyqësor i cili është profesional, i pavarur,
i paanshëm, i integruar, i drejtë dhe efikas.  KGJK është kompetent dhe përgjegjës
për emërimin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve porotë, për masat disiplinore
ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve porotë në raste të sjelljes së pahijshme,
për zhvillimin profesional të tyre. Në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/
52 të datës 20 dhjetor 2005, deri në shpalljen e rregullores përkatëse me të cilën do të
themelohet subjekti përgjegjës për këshillimin e PSSP-së lidhur me çështjet e emërimit,
të sanksionimit dhe shkarkimit të prokurorëve, këtë funksion do ta luajë KGJK. E
gjithë puna dhe funksionimi i KGJK-së mbështetet nga Sekretaria, sipas Nenit 3 të
Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2005/52 Mbi Themelimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.
KGJK përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë, prej të cilëve shtatë (7) janë gjyqtarë
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ose prokurorë dhe katër (4) janë jo gjyqtarë. Në kuadër të KGJK-së ishin formuar
edhe 8 Komisione te ndryshme për të çuar para funksionimin e KGJK-së (UNMIK/
RREG/2005/52, Gazeta zyrtare 20 dhjetor 2005). Gjyqtarët anëtarë të Këshillit ishin
kryetari i Gjykatës Supreme, dy (2) gjyqtarë nga Gjykata Supreme dhe katër (4)
gjyqtarë përfaqësues të gjykatave të tjera. Deri në shpalljen e rregullores që themelon
subjektin përgjegjës për këshillimin e PSSP-së, përkitazi me çështjet e emërimit,
sanksionimit dhe shkarkimit të prokurorëve, vetëm dy nga shtatë postet për
gjykatësit do t’u takojnë prokurorëve. Anëtarët e tjerë të Këshillit përpos gjykatësve
ishin Ministri i Drejtësisë, kryesuesi i Komisionit parlamentar për çështje legjislative,
juridike dhe për Kornizë Kushtetuese, kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës dhe
një profesor i lëmisë juridike. Kryetari i Gjykatës Supreme ishte edhe kryetar i
Këshillit. Për një periudhë njëvjeçare pas shpalljes së kësaj Rregulloreje, dy (2) nga
gjyqtarët e Këshillit do të jenë gjyqtarë ndërkombëtarë (UNMIK/RREG/2005/52).

Korniza Kushtetuese dhe Ligjore

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, dhe ligjet tjera përkatëse përmbajnë norma
ligjore që rregullojnë sistemin e drejtësisë së Kosovës. Sistemi i drejtësisë në Kosovë
është i ndarë në sistemin gjyqësor, sistemin prokurorial dhe odën e avokatëve, si
institucione të pavarura. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe Ligji për Gjykatat
parashikojnë që pushteti gjyqësor t’i jepet gjykatave, ndërsa Kushtetuta i jep mandat
Gjykatës Supreme që të jetë autoritet më i  lartë gjyqësor në të gjithë territorin e Republikës
së Kosovës (Neni 103, paragrafi 2 i Kushtetutës). Kryetari i Gjykatës Supreme emërohet
dhe shkarkohet nga Presidenti i Republikës së  Kosovës për një mandat të papërsëritshëm
prej 7 vitesh (Neni 103 paragrafi 4 i Kushtetutës).  Kushtetuta përcakton Këshillin
Gjyqësor të Kosovës (KGjK) si organ përgjegjës për të  siguruar pavarësinë dhe paanësinë
e sistemit gjyqësor, si një institucion plotësisht i pavarur në kryerjen e funksioneve të
veta. Ai siguron që gjykatat e Kosovës pasqyrojnë natyrën shumetnike të Kosovës dhe
ndjekin parimet e barazisë gjinore (Neni 108 paragrafi 1 i Kushtetutës). Me propozimin
e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Presidenti ka të drejtë të emërojë, riemërojë dhe shkarkojë
gjyqtarët (Neni 104 paragrafi 1 i Kushtetutës). Nga ana tjetër, sistemi prokurorial  është
i sanksionuar me Kushtetutë (neni 109 dhe 110), duke artikuluar se Kryeprokurorët e
Shtetit emërohen për një mandat të papërsëritshëm shtatë vjeçar; ndërsa, Këshilli
Prokurorial i Kosovës (KPK) është themeluar si një organ vetë-rregullativ dhe plotësisht
i pavarur për sistemin e prokurorisë së Kosovës, me mandat për të rekrutuar, propozuar,
avancuar, transferuar, riemëruar dhe disiplinuar prokurorët.

   Përbërja e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial (KGJPK)

Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës është institucion i pavarur i përbërë
nga  trembëdhjetë anëtarë, gjyqtarë dhe anëtarë porotë, duke përfshirë edhe dy
anëtarë  ndërkombëtarë (gjykatës  të EULEX-it), të cilët janë gjithashtu pjesë e KGjPK-
së (Neni 3 i Ligjit për KGjK-së). Qëllimi i përgjithshëm i KGjPK-së, i ngarkuar me
kornizën e aplikuar ligjore është përgjegjës për përzgjedhjen dhe propozimin e
gjykatësve për emërim, si dhe për përpunimin e politikave për menaxhimin e
përgjithshëm dhe reformën e sistemit gjyqësor. KGjPK është institucion, i cili vlerëson
disiplinat dhe avancon gjyqtarë dhe gjyqtarë porotë. Për më tepër, KGjPK-ja, është
përgjegjëse për menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të të gjitha gjykatave,
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për hartimin dhe ekzekutimin e buxheti  të gjyqësorit si dhe për themelimin e
gjykatave të reja dhe degëve gjyqësor. Si një organ plotësisht i pavarur në
funksionimin e tij të paraparë me Kushtetutë dhe me Ligj, anëtarët e KGjPK-së
zgjidhen për një mandat prej pesë (5) vjetëve, me të drejtë për një mandat shtesë të
papërsëritshëm. Edhe pse shumica e anëtarëve janë Gjyqtarë, vetëm pesë anëtarë të
KGjPK-së, zgjidhen  nga  gjyqësori, ndërsa shumica e gjyqtarëve apo profesionistëve
ligjorë zgjidhen nga Kuvendi dhe ata janë 8 anëtarë të Këshillit. Duke e bërë kështu
KGjPK-në autoritet gjyqësor ku shumica e anëtarëve të tij zgjidhen nga Kuvendi.
Karta Evropiane mbi Statutin e Gjyqtarëve në nenin  1.3 “parashikon ndërhyrjen e
një autoriteti të pavarur nga pushteti ekzekutiv dhe legjislativ në të cilin të paktën
gjysma e atyre janë gjyqtarë te zgjedhur nga koleget e tyre, duke ndjekur metoda qe
garantojnë përfaqësimin më të gjerë të gjyqësorit.” Pavarësia e këtij organi është e
nevojshme dhe kjo reflektohet në vendimin mbi përzgjedhjen, rekrutimin ose
emërimin e gjyqtarëve, zhvillimin e karrierave të tyre ose ndërprerjen  e funksionit
të tyre. I njëjti parim është parashtruar në Rekomandimin e Këshillit të Evropës
(2010) 12 në paragrafin 27, ku parashihet se: “Jo më pak se gjysma e anëtarëve të
këshillave të tilla duhet të jenë gjyqtarë të zgjedhur nga kolegët e tyre nga të gjitha
nivelet e gjyqësorit duke respektuar pluralizmin brenda gjyqësorit.

Përbërja e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, i cili ka hyr në fuqi më 1 janar 2011, shënon
ndarjen e KGjK-së dhe KPK-së: ku  i  pari  ka  të bëjë me çështjet që lidhen vetëm  me
gjyqtarët, ndërsa i fundit ka të bëjë me çështjet që lidhen vetëm me prokurorët. Lidhur
me përbërjen, ndryshe prej përbërjes së KGjK-së, Kushtetuta e Republikës së Kosovës
mbetet e heshtur për sa i përket  përbërjes së KPK-së, në vend të kësaj ajo thirret në
Ligjin mbi  Këshillin Prokurorial të Kosovës (neni 5), i  cili përcakton se “Këshilli
përbëhet  nga  nëntë (9)  anëtarë  të  cilët  janë  qytetarë  të Republikës së Kosovës,  pesë
(5)  prej  të  cilëve janë prokurorë.”  Anëtarësia i KPK-së përbëhet si nga anëtarë prej
zyrave të prokurorisë ashtu edhe nga pjesët e tjera të shoqërisë, të tilla si  Shoqëria
Civile, Fakulteti Juridik, Avokatët dhe Ministri i Drejtësisë. Ndryshe nga KGjK-ja,
KPK-ja në përbërjen e vet përfshin anëtarë ex officio siç është e cekur më lart, më
saktësisht Kryeprokurori i Shtetit dhe Ministri i Drejtësisë.

Ristrukturimi i gjykatave dhe prokurorive

Ligji për Gjykatat i cili ka hyrë në fuqi në janar 2013, ka ristrukturuar dhe reformuar
në mënyrë të konsiderueshme sistemin gjyqësor të Kosovës, i cili tani përbëhet nga
Gjykatat Themelore, Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme, ndërsa brenda fushës
së juridiksionit të Gjykatave Themelore janë krijuar degët. Paralelisht me strukturën
gjyqësore, struktura prokuroriale do të  pasqyrojë ndryshimet e ngjashme që nga 1
janari 2013; me shtatë (7) zyrat themelore të prokurorisë, një (1) Zyre të apelit të
prokurorisë, speciale dhe prokurorinë e shtetit.

Emërimi i Gjykatësve dhe Prokurorëve

Procesi i riemërimit është organizuar prej vitit 2008 deri në vitin 2010 dhe është
menaxhuar nga Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial (KPGjP). Ky proces
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pas përfundimit te mandatit la 112 vende të lira për gjyqtarë dhe 29 prokuror të cilat
KGjPK-ja, mori përsipër për t’i përmbushur, në ndërkohë që 11.11.2010, themelon
Zyrën për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor dhe Prokurorial, e cila funksionon si
zyre e pavarur në kuadër të KGJPK-së.

Etika dhe pavarësia e gjyqësorit

Pavarësia e gjyqësorit është një garanci e rëndësishme por ajo  nuk duhet  të përdoret
si një mburojë  prapa së cilës gjyqtarët mund t’i fshehin sjelljet joetike. Prandaj
është detyrë e Këshillit  për të krijuar udhëzimet etike. Sipas Ligjit për KGjK-në,
ndër përgjegjësitë e këtij organi është  edhe shpallja e kodit të etikës profesionale për
anëtarë të KGjK-së si dhe për gjyqtarët dhe  gjyqtarët porotë, shkeljet e të cilëve ven
në lëvizje procedurën disiplinore që përcakton bazën për sanksione disiplinore,
përfshirë shkarkimin nga detyra. Kodi i Etikës për anëtarët e Këshillit  është miratuar
kohët e fundit nga Këshilli, ndërsa Kodi i Etikës për gjyqtarët dhe gjyqtarët porotë
u miratua në vitin 2006 dhe ka nevojë për t’u azhurnuar, pasi që ishte bazuar në
Udhëzimin Administrativ të UNMIK-ut, nr. 2006/8. Draft rregullorja ka inkorporuar
vlerat të cilat përcaktojnë sjelljen gjyqësore: pavarësinë, paanshmërinë, integritetin,
drejtësinë, barazinë, aftësitë dhe zellin. Rregullorja është në përputhje me standardet
ndërkombëtare për llogaridhënie të cilat parashikojnë përbërjen e organit që drejton
procedurën, garancitë procedurale të gëzuar  nga gjyqtarët (dëgjimin e plotë të palëve,
të drejtën në përfaqësim, konfidencialitetin e procesit në fazën fillestare), kërkesa që
sanksionet të jetë proporcionale me shkeljet dhe të drejtën që  vendimet në procedurën
disiplinore, të suspendimit apo shkarkimit t’i nënshtrohet një rishikimi të pavarur.
Ligji i ri për Gjykatat parashikon barazimin e pagave midis gjyqësorit dhe degës
ekzekutive të Qeverisë. Ky mund të konsiderohet si një hap i madh në përmirësimin
e pozitë së Gjyqtarëve sa i përket çështjes së mbrojtjes së tyre nga nxitjet për parregullsi
dhe në anën tjetër  është një stimulim i mirë për tërheqjen e profesionistëve të rinj që
të aplikojnë. Kjo gjithashtu e sjell gjyqësorin si pushtet të tretë në nivel të barabartë
me atë të legjislativit dhe ekzekutivit.  Deri në një shkallë të caktuar përmes kësaj,
rekomandimi nga Këshilli i Ministrave thotë se: “Rregullat kryesore të sistemit të
pagave për gjyqtarët profesionistë duhet parashikuar me ligj”

Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor dhe Prokurorial

Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor dhe Prokurorial (ZVVGJP), është themeluar
si zyrë veçantë e cila është përgjegjëse për bartjen e procesit të vlerësimit dhe
verifikimit të kandidatëve për pozita gjyqësore dhe prokuroriale. Aktiviteti i ZVVGJP
shtrihet ne kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës edhe Këshillit Prokurorial të
Kosovës. ZVVGJP-ja, është përgjegjës për zbatimin e drejt të procesit të vlerësimit
dhe verifikimit te kandidateve, duke përfshirë një proces të zgjeruar të vlerësimit
dhe verifikimit të informatave të siguruara nga kandidatet dhe burimet tjera,
njohuritë teknike, aftësinë, përformancën, historikun e se kaluarës, aspektin financiar,
etj, si për gjyqtare, prokurore ashtu edhe për profesionistë ligjorë të cilët aplikojnë
për pozitat gjyqësore dhe prokuroriale në Kosovë. Detyrë e ZVVGJP-së është që të
shqyrton, analizon, heton, verifikon, përpilon dhe siguron të dhëna për kandidatet
të cilët arrijnë ti përmbushin kriteret formale për pozitën përkatëse, në mënyre që të
lehtësoj punën e Komisioneve Vlerësuese dhe më qëllim që emërimet të bëhen mbi
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bazën e meritës. ZVVGJP-ja, gjithashtu do të ndihmon KGJK-në dhe KPK-në në
krijimin e një sistemi te qëndrueshëm lidhur me vlerësimin, avancimin dhe
transferimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve (Vendim KGJPK, Nr. 27/2010, 11.11.2010).

Aktorët tjerë reformues në sistemin e drejtësisë

Duke filluar nga viti 2011, në Kosovë janë bërë hapa të rëndësishëm në zhvillimin e
profesioneve të pavarura të drejtësisë. Noteria ka filluar punën për herë të parë në
Kosovë. Licencimi i disa gjeneratave të noterëve ka përfunduar. Në vitin 2011 ka
filluar së funksionuari profesioni i ndërmjetësimit si procedurë jashtëgjyqësore për
zgjidhjen e kontesteve. Mbetet për tu vlerësuar në të ardhmen mundësia e integrimit
të ndërmjetësimit si institut i detyrueshëm për disa lloje të kontesteve. Profesioni i
arbitrazhit është i ri dhe merret me zgjidhjen e kontesteve. Edhe ky profesion i lirë
mbetet në fazat e para të zhvillimit, prandaj dhe duhet forcuar. Zgjidhja e kontesteve
komerciale përmes arbitrazhit do të shkarkonte në masë të madhe gjyqësorin e
Kosovës. Që nga viti 2014 në Kosovë ka filluar së funksionuar profesioni i
përmbaruesit privat. Gjenerata e parë e përmbaruesve privat është licencuar.
Megjithatë, ky profesion është në fazat e para të ndërtimit dhe zhvillimit të tij si
profesion i lirë ligjor. Prandaj, duke parë nivelin e ekzekutueshmerisë së lëndëve
nëpër gjykata, funksionalizimi i përmbaruesve privat do të duhej të ndodhte sa më
shpejtë për të rritur ekzekutueshmërinë e aktvendimeve gjyqësore. Sfidat e këtij
profesioni janë bashkëveprimi me gjykatat, aftësimi praktik i përmbaruesve,
organizimi dhe mbikëqyrja e profesionit. Në vitin 2013 është themeluar dhe profesioni
i administratorëve falimentues. Administratorët e parë janë licencuar sikundër që
është nxjerrë një numër aktesh nënligjore. Megjithatë, Gjykata Themelore,
Departamenti për Çështje Ekonomike nuk ka krijuar kapacitete të mjaftueshme për
trajtimin e rasteve të falimentimit. Profesioni i avokatisë paraqet një ndër profesionet
më të konsoliduar në Kosovë në sektorin e Sundimit të Ligjit. Megjithatë, ngritja e
kapaciteteve dhe transparencës në kuadër të Odës së Avokatëve të Kosovës (OAK),
forcimi i mbikëqyrjes profesionale dhe organeve disiplinore brenda OAK-së si dhe
qasja e barabartë në anëtarësinë e OAK-së, krijimi programeve për trajnim të
vazhdueshëm dhe për profilizim të avokatëve janë sfidat dhe çelësi i reformave të
këtij profesioni (http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/)

Konkluzion

Procesin reformues me theks në ristrukturimin që përveç tjerash ka pasur për synim
ngritjen e efikasitetit te gjykatave ne luftën kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar, transparencës së proceseve gjyqësore, nxjerrjen e akteve nënligjore,
përmirësimin e infrastrukturës, forcimin e pavarësisë në punën e gjyqtarëve si dhe
llogaridhënien, që tani është momenti  të ngrihen mbi interesat e tyre personale,
për të mbrojtur parimet e shtetit të së drejtës dhe për të kryer detyrën e tyre përpara
opinionit publik, ku është më së i domosdoshëm kthimi i besueshmërisë së tyre në
sistemin gjyqësor. Ky veprim do të tregojë që gjyqtarët janë njerëz me ndërgjegje të
lartë profesionale dhe morale, të cilët nuk kanë qenë, nuk janë dhe nuk do të jenë të
ndikuar nga askush, por janë njerëz të devotshëm e të përkushtuar në kryerjen e
detyrës së tyre – përballë popullit të Kosovës dhe  Drejtësisë kosovare”. Reforma në
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sistemin e drejtësisë ndihmon në konsolidimin e sundimit të ligjit, stabilitetin
afatgjatë të vendit por edhe në zhvillimin tonë ekonomik. Për këtë arsye përfundimi
me sukses i këtij procesi ndihmon në përparimin e gjithmbarshëm të shtetit dhe
shoqërisë tonë”. Korniza ligjore e Kosovës në fushën e drejtësisë, është në përputhje
me standardet ndërkombëtare dhe më e avancuar sesa ajo e vendeve të rajonit.
Zbatimi i reformave në drejtësi dhe krijimi i një sistemi të pavarur gjyqësor, është
kërkuar në vazhdimësi edhe nga Komisioni Evropian. Sistemi i gjykatave dhe
prokurorive ka nevojë të përforcohet me gjykatës dhe prokurorë të profilizuar. Rol
të veçantë në këtë kuptim pritet të merr Akademia e Drejtësisë, e cila do të organizojë
trajnime të veçanta në shumë fusha specifike, në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor
të Kosovës (KGJK-së) dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK-së). Po ashtu,
është e nevojshme që të forcohen KPK dhe KGJK (përfshirë Institutet e Karrierës së
këtyre institucioneve) gjë që do të përmirësonte efikasitetin në punë të prokurorëve
dhe gjyqtarëve gjatë avancimit të tyre në karrierë si dhe ngritjen e kapaciteteve të
gjyqtarëve dhe prokurorëve në fushën e luftimit të krimit të organizuar, korrupsionit
dhe veprave penale të tjera karakteristike. Për më tepër, është e nevojshme që
mekanizmat për mbikëqyrje të punës së prokurorëve nga kryeprokurorët, gjyqtarët
dhe kryetarët e gjykatave të jenë shumë aktiv, me qëllim të rritjes se efikasitetit dhe
cilësisë së punës së vartësve të tyre (prokurorë, gjyqtarë dhe staf administrativ).
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Abstrakti

Gjatë punës së organeve të drejtësisë, prokurorive, gjykatave, avokatisë, sistemin e
drejtësisë në Kosovë, e karakterizojnë karakteristika të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në
funksionalizimin dhe efikasitetin gjatë punës. Ndër karakteristikat më kryesore, janë
respektimi dhe zbatimi i parimeve të procedurës penale, sikurse janë: parimi i
ligjshmërisë, i pandashmërisë dhe paanshmërisë, i subordinimit, i pavarësisë, i
ekonomizimit, etj. Është obligim ligjor që këto parime të respektohen, nga se drejtpërdrejtë
ndikojnë në efikasitetin e punës së prokurorisë së shtetit, dhe në rritjen e besimit të
publikut. Parimet e parapara zbatohen nga ana e prokurorive, gjykatave, avokatisë si
dhe organeve të tjera gjatë të gjitha fazave të zhvillimeve të procedurës penale.

Fjalë kyçe: organet e drejtësisë, prokuroria, gjykata, parimet procedurale, efikasiteti.

Hyrja

Përfundimi i luftës në Kosovë, shënon epokë të re sa i përket funksionimit dhe
organizimit të jetës institucionale. Me nxjerrjen e Rregullores 01/1999, Rregullorja
për autorizimet e administratës së përkohshme në Kosovë, u nxorën rregullore të
tjera, si ajo 05/1999, Rregullorja për themelimin e Gjykatës ad hoc të instancës së
fundit dhe të zyrës ad hoc të Prokurorit Publik, dt.04.09.1999, dhe 06/1999, Rregullorja
për Rekomandimet mbi Strukturën dhe Administrimin e Shërbimit të Gjyqësisë dhe
të Prokurorisë, të dt.07.09.1999, në të cilat u përcaktua procedura për zgjedhjen dhe
emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ad hoc. Shikuar kohëzgjatjen e këtyre
rregulloreve lidhur me historikun e prokurorit të shtetit, si institucion i pavarur
me autoritet dhe përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për vepra
penale, nuk ka ndonjë historik të gjatë, por megjithatë vërehen shenjat e para të
vitalizmit, organizimit dhe funksionimit  të zyrës së prokurorit.
Fillimisht u fillua me zyrën e prokurorit ad hoc, në nivel të Kosovës dhe zyrës së
prokurorëve të qarkut në Prishtinë dhe në Prizren, të cilat vepronin krahas zyrave
të gjykatave përkatëse. Vazhdimisht u punua për fillimin dhe kompletimin e
prokurorive për funksionim sa më të mirë duke u shtri në tërë territorin e Kosovës.
Shtrirjen dhe funksionimin e prokurorive e karakterizonte interesimi i të gjithë
faktorëve relevant në Kosovë, me qëllim që të parandalimit dhe luftimit të
kriminalitetit.
Në fillim sistemi i funksionimit të prokurorive me strukturën organizative u
organizua sipas Ligjit për organizimin e prokurorisë (1 Ligji për Prokurorinë publike
G. Zyrtare e KSAK 32/76, 28 korrik 1976), duke përfshirë Prokurorinë e Kosovës,
Prokuroritë e Qarkut, Prokuroritë Komunale, strukturë e cila është ende  aktuale.
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Në ndërkohë është nxjerrë Ligji për Prokurorinë e Shtetit, Ligji për Këshillin
Prokurorial të Kosovë, Ligji për Prokurorinë Speciale të Kosovës, si dhe mekanizmat
tjerë ligjor që i referohen institutit të prokurorit.
Kushtetuta e RK në kapitullin e VII parasheh parimet e sistemit gjyqësor (Neni 102
KRK, Parimet e përgjithshme të sistemit prokurorial), duke e paraparë si shtyllë të
posaçme të funksionimit të shtetit. Pushteti gjyqësor sipas kushtetutës parashihet
si i pavarur, i drejtë, apolitik i paanshëm, respekton të drejtat e njeriut, etj. Shikuar
në këtë aspekt sistemi i drejtësisë në Kosovë në kuadër të vetë përmban gjykatat,
prokuroritë dhe avokaturën.
Secila nga këto kategori ka specifikat e veta të rregulluara me ligje të posaçme, kur
është fjala për prokurorinë e Kosovës në nenin 109 të KRK, e ka titulluar Prokurori
i shtetit, me autorizime dhe kompetenca e përkatëse. Struktura organizative dhe
mënyra e funksionimit janë të parapara në Ligjin për Prokurorin e shtetit (2 Ligji
nr. 03/L-225, 30 shtator 2010), Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës (3 Ligji nr.
03/L-224, 30 shtator 2010, në fuqi nga 1 janar 2011), Ligjin për Prokurorinë Speciale
të Kosovës (Ligji nr. 03/L-052, 13 mars 2008), si dhe ligjet e tjera pozitive.
Organ me rëndësi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve
është Këshilli Prokurorial i Kosovës, i cili rekomandon ndërsa emërimin e tyre e
bënë Kryetari i shtetit (Neni 20 i Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës). Sa i
përket zgjedhjes dhe emërimit të prokurorëve ekzistojnë procedura përkatëse ligjore
( Neni 19, po aty), duke pasur për objektiv plotësimin e nevojave shtetërore me
prokurorë. Zgjedhja e prokurorëve parashihet në procedurë të caktuar ligjore si
dhe me ligje përkatëse, ashtu që edhe numri i tyre varësisht nga niveli i nënshtrohet
procedurës përkatëse.

Kushtet për zgjedhjen e prokurorëve

Ligjet ekzistuese aktuale parashohin kushtet për zgjedhjen dhe emërimin e
prokurorëve. Në këtë drejtim, shikuar rangun e prokurorëve vërehen kushtet
përkatëse ligjore. Nominimin e Kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve e
bënë Këshilli prokuroria i Kosovës të cilët pas propozimeve shkojnë në procedurë
për emërim nga presidenti i shtetit. Përndryshe kryeprokurori i shtetit zgjidhet me
mandat shtatë (7) vjeçar, kurse mandati i prokurorëve është i përhershëm deri në
ndërrimin e rrethanave (Neni 20 par. 1, po aty), kurse kryeprokurori i Prokurorisë
së Apelit, apo asaj themelore, me mandat katër (4) vjeçar, prokurorët me mandat të
përhershëm.
Sa i përket zgjedhjes së prokurorëve pas konkurrimit dhe plotësimit të kushteve
nga konkursi, i nënshtrohen procedurave përkatëse, që pas përfundimit të
procedurave i rekomandon Këshilli Prokurorial për pozitën adekuate. Mandati i
prokurorit publik është i përhershëm, që do të thotë se ai zgjidhet derisa të
pensionohet. Kjo nuk do të thotë se prokurori gjatë punës është i paprekshëm nëse
e shkel ligjin dhe bie në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Në nenin 19 të Ligjit për Prokurorin e shtetit përcaktohen kushtet për emërim të
prokurorëve të shtetit.
“- Kandidatët për emërim si prokurorë të shtetit duhet të përmbushin kualifikimet dhe kriteret
minimale si më poshtë:
- të jenë shtetas dhe banorë të Kosovës;
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- të kenë diplomë të Fakultetit Juridik, të pranuar nga ligjet e Kosovës;
- të kenë kaluar provimin e jurisprudencës;
- të kenë kaluar provimin përgatitor për prokurorë dhe gjyqtarë;
- të kenë reputacion të lartë pozitiv profesional dhe integritet moral;
- të mos jenë të dënuar me vendim të plotfuqishëm për vepra penale, me përjashtim të
kundërvajtjeve të përcaktuara me ligj;
- të kenë dhënë provimin për arsimim ligjor, përveç personave, që kanë së paku shtatë (7) vjet
përvojë pune ligjore dhe avokatët, që e kanë ushtruar profesionin e avokatit së paku pesë (5)
vjet.
- provimit përgatitor nuk i nënshtrohen kandidatët, të cilët e kanë ushtruar detyrën e gjyqtarit
ose të prokurorit së paku tre (3) vjet, si dhe kandidatët, të cilët kanë së paku shtatë (7) vjet
përvojë pune ligjore dhe e kanë dhënë provimin përgatitor gjatë procesit të emërimit dhe të
riemërimit për gjyqtarë dhe prokurorë”.
Përndryshe për emërimin e prokurorëve të caktuar të shtetit parashihen disa kushte
shtesë sipas nenit 20 të  Ligjit përkatës.
Përveç kualifikimeve minimale, të gjithë kandidatët për emërim si prokurorë të shtetit,
me qëllim të emërimit në prokurori të caktuara, duhet gjithashtu të kenë kualifikimet
e mëposhtme:
“- për ta ushtruar funksionin e prokurorit në Departamentin e Krimeve të Rënda në Prokurorinë
Themelore, kandidati duhet të ketë së paku tre (3) vite përvojë juridike si prokuror apo gjyqtar;
- për ta ushtruar funksionin e prokurorit në Prokurorinë e Apelit, kandidati duhet të ketë së
paku katër (4) vite përvojë juridike si prokuror apo gjyqtar;
- për ta ushtruar funksionin e prokurorit në Prokurorinë Speciale, kandidati duhet të ketë së
paku pesë (5) vite përvojë juridike në të drejtën penale, përfshirë së paku tre (3) vite përvojë si
prokuror;
- për ta ushtruar funksionin e prokurorit pranë Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, kandidati
duhet të ketë së paku gjashtë (6) vite përvojë juridike në të drejtën penale, përfshirë së paku
katër (4) vite përvojë si prokuror;
- për ta ushtruar funksionin si Kryeprokuror kandidati duhet të ketë së paku tetë (8) vite përvojë
juridike në të drejtën penale, përfshirë së paku gjashtë (6) vite përvojë si prokuror i shtetit”.
Pas vlerësimit të kushteve dhe kryerjes së procedurave të parapara, nga ana e këshillit
i rekomandohen presidentit të shtetit për emërimin e tyre. Kjo procedurë e zgjedhjes
është e paraparë me Ligjin për prokurorinë e shtetit i cili ka filluar së zbatuari, por
si i tërë fillon që të zbatohet nga 1 janari i vitit 2013. Prej momentit të hyrjes në fuqi
të Ligjit me të gjitha nenet, atëherë struktura organizative do të ketë këtë përbërje:
- Prokuroria e shtetit
- Prokuroria e Apelit:
- Departamenti për krime të rënda
- Departamenti i për përgjithshëm
- Departamenti për të mitur
- Prokuroria speciale (puna e saj e rregulluar me ligj për këtë prokurori),
- Prokuroria themelore:
- Departamenti për krime të rënda
- Departamenti i përgjithshëm, dhe
- Departamenti për të mitur.
- Organizimi i Prokurorisë së shtetit deri më 31.12.2012.
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Kushtet për shkarkimin e prokurorëve

Prokurori i shtetit ose kryeprokurorët gjithnjë duhet të jenë në zbatim të ligjeve
pozitive, në të kundërtën mund ti nënshtrohen procedurës së shkarkimit. Gjatë
punës prokurori publik respekton ligjin, dinjitetin e personit ndaj të cilit zhvillohet
procedura përkatëse, varësisht se në cilën fazë të zhvillimit procedural ndodhet.
Secili person ka dinjitetin e vetë, i cili i garantohet me akte shtetërore dhe marrëveshje
ndërkombëtare. Respektimi i të drejtave të njeriut është prioritet i prioriteteve ,se
vetëm në këtë mënyrë mund të flitet për pavarësi dhe paanshmëri të bartësve të
përgjegjësive.
Prokurori gjatë punës, nuk duhet të bie në kundërshtim me ligjin, duhet të respekton
procedurat dhe provat gjatë zhvillimit të hetimeve, të ngrit aktin akuzues përkatës,
të bënë përfaqësimin e aktit akuzues gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe pas pranimit të
aktgjykimit vendos për paraqitjen e ankesës. Për shkeljet eventuale gjatë punës që
bënë prokurori, duke e  dëmtuar interesin e palëve, shkelja e konstatuar dhe e
qëllimshme është kusht për fillimin e procedurës për shkarkimi (Neni 28 Ligjit për
Këshillin Prokurorial të Kosovës). Shkarkimi mund të bëhet edhe nëse vetë prokurori
kërkon shkarkimin nga pozita.

Organogrami i Prokurorisë së shtetit deri më 31.12.2012.
Tabela 10

Prokuroria e shtetit me seli në Prishtinë
I. Prokuroria e Apeli me seli në Prishtinë
Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit, prokurorë të departamentit të  krimeve të
rënda, dhe prokurorë departamentit të përgjithshëm.
II. Prokuroria Speciale e Kosovës
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Ka prokurorë vendor dhe prokuror ndërkombëtar nga misioni I EULEX-it.
III. Prokuroria  themelore
I. Prokuroria themelore në Prishtinë
Kryeprokurori
Departamenti i krimeve të rënda
Departamenti i përgjithshëm
Departamenti për të mitur, të cilën strukturë e kanë edhe 6 Prokuroritë  e tjera, në
Gjilan, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Gjakovë, dhe Ferizaj.

Organogrami i Prokurorisë së shtetit, nga dt.01.01.2013
Tabela 11

Përfundimi

Konsideroj se sfidat rreth transferimit dhe caktimit të prokuror nëpër Departamente
përkatëse në bazë të Ligjit për prokurorinë si dhe sistemimin e personelit mbështetës–
administrativ do ta bëjnë në bashkëpunim me ndihmën e KPK-së, duke i respektuar
të gjitha afatet ligjore dhe ato të planit për zbatimin e Ligjit të ri për prokurorinë, në
mënyrë që sistemi i ri gjyqësor të jetë sa më funksional.
Me pëlqimin e Kryeprokurorit  të Prokurorisë përkatëse, Këshilli mund të transferojë
një prokurorë në një prokurori tjetër për një periudhë kohore, por jo më gjatë se
gjashtë (6) muaj. Kjo nënkupton se transferimi mund të bëhet vetëm një herë pa
pasur mundësi që kjo të përsëritet.
Çështjet për gjykim nga ana e Departamentit për Krime të Renda, në  Gjykatën
Themelore, përfaqësohen nga ana e prokurorit përkatës.
Lëndët e pranuara për punë pranë Departamentit të Përgjithshëm të Prokurorisë
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Themelore, trajtohen nga ana e prokurorit të cilit i ndahet lënda, përveç nëse me
ligj nuk parashihet ndryshe.
Në Gjykatën e Apelit, çështjen penale e përfaqëson prokurori përkatës, në mungesë
të tij një prokuror tjetër.
Nga e tërë kjo vihet në përfundim, se me të filluar të punës me strukturën e re
organizative, efikasiteti do të jetë më i madh, që ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e
besimit të publikut. Struktura e re organizative kërkon shtimin më të madh të
prokurorëve, sa i përket numrit, sepse me rritjen e numrit të prokurorëve, shkalla e
kriminalitetit do të ketë rënie. por në të ardhmen mundësisht të krijohen kushte sa
më adekuate me numrin e banorëve dhe numrin e lëndëve të pranuara në punë.

Literatura

1. Ligji për Gjykatat, Ligji, nr. 03/ L-199 22 korrik 2010, në fuqi nga 01.01.2013.
2. Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës Ligji, nr. 03/ L-223 30 shtator 2010.
3. Ligji Për Këshillin Prokurorial, Ligji,  nr. 03/ L-224, 30 shtator 2010   .
4. Ligji për Prokurorinë e shtetit, Ligji, nr. 03/ L-225. 30 shtator 2010, në fuqi nga 01.01.2013.
5. Revista shkencore ndërkombëtare, nr. 1/2012, Ilyrius, Tiranë.
6. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e 09 prill 2008, në fuqi  15 qershor 2008.
7. Rregullorja e UNMIK-ut 25/2003  06 korrik 2003 në fuqi 06 prill 2004.
8. Rregullorja e UNMIK-ut 226/2003  06 korrik 2003 në fuqi 06 prill 2004.
9. Kodi Penal i Kosovës, Kodi nr.04/L-082, dt.20 prill 2012, në fuqi 01 janar 2013.
10. Kodi i Procedurës penale të Kosovës, Kodi nr.04/L-123, dt. 13 dhjetor 2012, në fuqi 01
janar 2013.
11. Kodi i Drejtësisë për të Mitur i Kosovës,  nr. 03/L-193 08 korrik 2010.
12. Dispozitat për Gjykim të Drejtë Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (1948)
13. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut(1950).
14. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966).
15. Rregullorja e UNMIK-ut mbi funksionimin e Gjykatave dhe Prokurorive.
16. Rregullorja e UNMIK-ut 5/1999, 4 shtator 1999, Për themelimin e Gjykatës Ad hoc të
instancës së fundit dhe të zyrës Ad Hoc të prokurorit publik.



78

Money Management Learning and Students’ Financial Attitude

Dorjana Nano
Lecturer University “Eqrem Cabej”

Abstract

Financial attitude is found to have a great impact in people lifestyle. Good financial
attitude makes individuals to manage proactively their personal finances. University
students make up an important segment of the population. Studies have revealed that
financial decisions taken in an early age develop habits that impact ones character.
Family, school, experience, peers and mass media are found as the main factors influencing
students’ financial attitude. Literature suggests parental influence to be as the major
factor shaping students money attitude. This paper aims to explicit the main source of
money management practices in the case of Albanian students. It is particularly focused
on the role of Albanian parental influence in students’ attitude towards personal finances.
The database for this research is provided by a survey conducted on 637 students from
eight universities across Albania. A one way Welch ANOVA and multiple comparisons
techniques are utilized to investigate the differences in students’ money attitude among
different source perceived as the primary money management learning. Results of this
research found better money attitude among students who consider family or school as
the most important source of money management practices. Further research can be
undertaken in order to quantify the impact of each source in students’ financial attitude.

Keywords: money management learning, money attitude, university students.

1. Introduction

It is widely known that money attitude has an enormous influence on people lifestyle.
Ones need to keep a positive mindset towards personal finances in order to achieve
financial success. If a person has a negative attitude towards savings, it is more
likely that it will be more spending oriented than a saving one. Good money attitude
motivates people to prioritize short - term financial needs and wants and provide
savings for emergencies in the long - term. As Hall (1984) states that “We sow our
thoughts, and we reap our actions, we saw our actions, and we reap our habits, we
sow our habits, and we reap our characters”. Early money experiences shape ones
financial attitudes, develop certain habits and guide to the future towards money
spending or money matters. University students make up a particular segment of
the population, since they mostly start financial autonomy during university studies.
Literature suggests that students’ financial attitudes and behavior is mainly
influenced by their family, school, peers, experience and mass media. These means
of financial communication can have either a positive impact or a negative one.
Also, studies have revealed that parents have the major impact on their children
financial socialization (Brown et al., 1993; Danes 1999; Alhabeeb, 1999; Clark et al.,
2005). Strong parenting modeling can have a great impact on children financial
attitude from a young age (Clarke et al., 2005) and can have more influence than
other source of money management learning (Brown et al., 1993; Jorgensen 2007).
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Family discussions on financial matters, giving an allowance and keeping track of
spending, help children to enhance financial knowledge and develop good money
attitudes and behavior (Hayhoe et al., 1999; Allen et al., 2007). Allen et al. discovered
that children face more financial challenges when come from families where is a lot
argued about money.
The current research attempts to investigate the differences in students’ financial
attitude between different sources of financial communication. It is also focused
especially on the role of Albanian parental model in students’ money attitude. This
study concludes with some discussions, conclusions and policy recommendations
in order to help students establish healthy financial attitude. The main research
questions raised in this research are:
- What is the major source of money management learning for Albanian
students?
- Is it any discrepancy in financial attitude among students with different
perception about primary source of money management learning?

2. Research Methodology

This research makes use of a survey conducted on 637 students from five state and
three private universities across Albania. Students consisted from different regions
in the country displaying diverse perceptions about the major means of financial
communications. The questionnaire comprises two parts. The first part comprises
personal questions like: age, gender, region, accommodation, work experience,
academic status, etc. The second one consisted on specific questions like students’
preferences towards risk and return and some financial statements on managing
personal finances. The five scale Likert instrument is employed to measure how
much students agree or disagree with the financial statements given. Students are
also asked to select the most important source of money management learning. The
choices consisted on: family, school, conversation with friends, experience and mass
media. The response rate of return counted for 95% (607/637). Description analyze
is utilized to address the first research question about Albanian students perception
regarding the primary source of money management learning. The second research
question is addressed by considering the One Way Welch Anova technique and the
multiple comparisons Tukey Hoc Post analyze.

3. Data Analyzing and Findings

Table 1 below provides data about sample characterizes. Statistics demonstrates
most of the partakers to be females (71%) from middle Albania (52%), attending a
module in Personal Finances (78.4%) and living with their parents (56.5%). The
majority of the respondents are shown to report school as the primary source of
money management learning (39.4%). Less than a third (29%) considers family as
the most important source, slightly greater than a fifth considers experience as the
major one (22.2%), and only a few of the participants (8.9%) consider friends or
mass media.
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Table 1: Sample Information

- Research question 1: What is the major source of money management learning for
Albanian students?
Based on the results of table 1 above, it can be said that Albanian university students
consider school, family and experience as the major sources of gaining financial
knowledge.  Meanwhile, conversation with their peers and mass media are not
perceived as key sources of money management learning.

- Research question 2: Is it any discrepancy in financial attitude among students with
different perception about primary source of money management learning?
An analyze of variance is conducted in order to identify whether there is any
differences in financial attitude among students with different perception about
major source of financial management learning. Table 2 below displays information
about the mean, standard deviation, Fisher test and its significance of the dependant
variable financial attitude. Data are provided on five different groups of students
based on their selection in the first research question. At a glance, it can be seen a
statistically significant difference in money attitude among different categories of
students (F = 6.485, sig.000). Students who declared family, mass media and school
scored higher in financial attitude in comparison with those who reported friends
or experience.
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         Table 2: ANOVA

In closer inspection of the data, it can be observed a statistically significant
discrepancy in money attitude between students who declared experience as the
primary source of gaining financial knowledge and those who declared family or
school. The pair comparison is displayed on table 3 below. Figures exhibit a better
financial attitude among students who consider family or school as the major source
in comparison with those who declare experience. These differences are shown to
be significant at 95% level of confidence.

Table 3: Tukey multiple comparison



82

Based on results of ANOVA and multiple comparisons, it can be concluded that
there is a significant difference in money attitude among students who have different
perception about the primary source of money management learning. Students
who consider school or family as the major transmitter of financial knowledge are
revealed to score higher in financial attitude in comparison with other categories.

Conclusions, Discussions and Recommendation

This study investigates the best sources of money management learning for Albanian
students. It also examines the disparities in money attitudes among students with
different perceptions about primary source of financial knowledge gaining. Statistics
of the description analysis identified family, school and experience as the major
source of money management learning. ANOVA analysis and the TUKEY Post Hoc
technique revealed students who declared school or family as the most important
way of teaching, to display good financial attitude. Results of this research are
explained by the fact that the majority of respondents declared to attend a module
in personal finances in university and live with their parents during their university
studies. Future research can be undertaken to quantify the impact of each source of
money management learning in students’ money attitude. In addition, other
qualitative studies can be conducted to gain inside deeper in the impact of the school
and family in students financial attitude.
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Vendimet e GJED Viking, Laval dhe Rüffert  në kuadër të  lirisë së
vendosjes dhe lirisë për të ofruar shërbime së BE-së

Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

Abstrakt

Bashkimi Europian i vitit 1992 nuk u pa si fundi i zhvillimeve në fushën e BE-së. Konferenca
e Kryeministrave u mbyll me Traktatin e Amsterdamit më 2.10.1997, i cili hyri në fuqi në
1.5.1999 dhe solli këto principe bazë : lirinë, demokracinë, ruajtjen e të drejtave të njeriut
dhe lirive themelore të tregut të brendshëm. Në vitet e fundit, ka pasur shumë çështje në
GJED, në lidhje me marrëdhëniet e tensionuara mes lirive themelore të Traktatit të BE-së
dhe të drejtave bazë të punëmarrësve (p.sh. e drejta për grevë). Shkak për këto vendime,
ishte prirja e zhvendosjes drejt vendeve të punës me paga më të larta nga vendet e “reja”
të BE-së të shteteve anëtare me rroga më të ulëta. Në çështjet Viking dhe Laval sindikatat
kombëtare përpiqeshin përmes veprimeve kolektive të detyronin kompanitë vendase dhe
të huaja të parandalonin një ulje të rrogave të tyre. Sipërmarrësit përkundrejt masave të
tilla, ndjeheshin të kufizuar në lirinë e vendosjes dhe në ofrimin e shërbimeve. Ndërsa në
çështjen Viking, një kompani finlandeze e anijeve donte që anija e saj Viking të lundronte nën
flamurin e Estonisë (zhvendosja e lëvizjes), në mënyrë që punëtorët e tragetit, qofshin këta
finlandezë ose estonezë, të paguheshin në bazë të normave të punës dhe të pagave të
Estonisë. Kjo çështje prekte edhe çështjet e punonjësve tek Laval dhe Rüffert në lidhje me
lirinë e shërbimeve (dhe në këtë mënyrë të interpretimit të Direktivës për Punëtorët). Në
çështjen Laval, shoqëria e ndërtimit letoneze Laval dërgonte punëtorë në Suedi. Në çështjen
Rüffert, një shoqëri ndërtimi polake, e cila ishte e nënkontraktuar në Landin Niedersachsen
në Gjermani, dërgonte punëtorët e saj polakë për të punuar në Gjermani. Nga sa me sipër
qëllimi kryesor i këtij punimi është analiza e vendimeve të GJED në kuadër të jurisprudencës
së mësipërme.

Fjale kyçe: Traktati i BE, lëvizja e lirë e punëmarrësve, liria për tu vendosur, GJED.

Hyrje

Në vendimin e GJED Nr. 346, i datës 11.12.2007, Viking bëhet fjalë për kompaninë
ABP Viking Line të anijeve e regjistruar në Finlandë, e cila donte që anija “Rosella”
të lundronte, jo me flamurin finlandez, por me atë estonez, (kjo nënkuptonte
zhvendosjen e selisë në Estoni). Sipas Ligjit finlandez Viking s’do të ishte më i detyruar
të lidhte një marrëveshje kolektive me Unionin finlandez të lundrimit Seamen (FSU).
Ky plan çoi në rezistencën nga ana e Sindikatës finlandeze dhe Federatës
Ndërkombëtare të Punëmarrësve të Transportit (ITF) me qendër në Londër. Të dyja
organizatat kërcënonin të merrnin masa kolektive (si p.sh. grevë) kundrejte Viking.
Shqetësimi kryesor i ITF është lufta kundër flamujve të lirë. Viking ngre kundër dy
sindikatave FSU dhe ITF, me sukses, një padi në një gjykatë britanike. Gjykata e
Apelit britanike (Court of Appeal) ia ka transferuar çështjen GJED, ku i ka shtruar
edhe pyetjen kryesore nëse një individ mund të bazohet në lirinë e vendosjes dhe të
kërkojë lirimin nga masat kolektive të sindikatës apo një bashkimi (Unioni) ? Gjykata
e pranoi Cështjen e mësipërme dhe analizon në bazë të një efekti horizontal të
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drejtpërdrejtë të lirisë së vendosjes. Ai e bazon këtë në vendimet e mëparshme, në të
cilin ajo kishte njohur tashmë se kufizimet në lirinë e vendosjes ose të lirisë së
shërbimeve jo domosdoshmërisht duhet të ekzistojnë në rregullat e një shteti, por
edhe në burime jo shtetërore. Kjo është e bazuar në idenë se heqja e barrierave të
shtetit nuk duhet që të neutralizohet nga krijimi i pengesave private.
Ky gjykim është i bazuar në vendimet Walrave dhe Koch1 e gjithashtu në vendimin
Bosman.2 Në këto vendime ishin të përbashkëtat që dy organizata, siç ishte në rastin
e çështjes Walrave, UCI ( Unioni Nderkombetar i Ciklizmit) dhe në rastin Bosman,
UEFA  Federata Europiane e Futbollit)– nëpërmjet autonomisë së tyre të lëshonin
rregulla kolektive, të cilat ishin drejtuar kundër aktivitetit të paditësit për lëvizjen e
lirë. Legjislatori shtetëror kishte në të njëtën kohë, monopolin rregullues dhe për
këtë arsye, ankimuesi nuk mund t’ju shmangej rregullave të lëshuara prej tij. GJED
afirmoi edhe në lidhje me të dy sindikatat FSU dhe ITF në cështjen Viking,
zbatueshmërinë e lirisë së vendosjes sipas nenit 43 TBE, sepse këto sindikata përmes
përdorimit të masave kolektive, që nënkuptonin grevën, detyruan mbylljen e
kontratave tarifore, pra rregullave të përgjithshme. Kjo do të thotë se përdorimi i
ushtrimit të pushtetit kolektiv (Grevës), i shërben rregulluesit monopolist privat,
përmes së cilës paralelisht është shtuar pushteti shtetëror.
Për më tepër, GJED duhej të merrej me çështjen e marrëdhënieve të lirisë së vendosjes
me lirinë themelore të punëmarrësve për grevë. Në këtë rast, Gjykata e njeh
përgjithësisht të drejtën për zbatimin e një mase kolektive, duke përfshirë edhe të
drejtën e grevës si një të drejtë themelore dhe e konsideron këtë si një pjesë integrale e
parimeve të përgjithshme të ligjit të Komunitetit. Shtetet anëtare janë të lira sipas këtij
vendimi në parim për të vendosur kushtet për ekzistencën e të drejtave në fjalë dhe
modalitetet e ushtrimit të saj. GJED analizoi se në marrëdhëniet mes punëdhënësve
dhe punëmarrësve, masat kolektive (Greva) dhe masa të tjera, kufizojnë konkurrencën.
Megjithatë, e drejta për të marrë veprime kolektive është një e drejtë themelore, dhe
jo kundër zbatimit të Nenit 43 të TBE. Në këtë drejtim, GJED i referohet çështjeve

__________________________________________

1 Walrave. Vendim i GJED i datës 12.12.1974 . Shtetasit holandez Walrave dhe Koch ishin gjatë fillimit të
aktivitetit të tyre sportiv si atletë ( harmonizues ) më të mirët në botë, në të ashtuquajturat gara
“Qëndrueshmërie”, të një disiplinë në sportin e çiklizmit, sipas të cilit një Garues çiklizmi (mbi një motor)
dhe një Shofer (mbi një biçikletë) formonin një ekip. Të dy garonin kundrejt pagesës për ekipe çiklizmi,
kryesisht belge ose gjermane. Në vitin 1970, UCI, Unioni Ndërkombëtar i Çiklizmit, ndryshoi rregullat e
tij në lidhje me pjesëmarrjen në Kampionatin Botëror, për faktin se, në garën e “Qendrueshmerise” duhej
që të dy ateletët të “ kishin të njëjtën kombësi. Përmes këtyre rregullave të reja, zotërinjtë Walrave dhe
Koch janë ndjerë se janë penguar në lëvizjen e lirë të punësimit, veçanërisht pasi në Holandë ata nuk
gjetën shumë pretendente titulli. GJED njohu në këtë çështje një kufizim të papranueshëm të lirisë së
punësimit dhe u dha te drejte padise se tyre.
2 Bosman. Vendim i GJED i datës 15.12.1995: Futbollistit belg Bosman i ishte ofruar pas skadimit të
kontratës së tij me një klub belg, një kontratë e re me pagë më të ulët . Pasi ai refuzoi të nënshkruajë
kontratën, ai ishte vendosur me një tarifë transferimi në listën e transferimeve. Meqenëse në këto rrethana
kompensimi asnjë skuadër nuk ishte e predispozuar të paguante, ai gjeti nje skuadër franceze për të luajtur.
Kjo skuadër e punësoi Bosman me kushtin e pagesës së njëfarë kompensimi kundrejt skuadrës së vjetër të
tij. Të dyja skuadrat ranë dakord në lidhje me vlerën e kompensimit. Kusht për transferimin ndërkombëtar
sipas rregullave të FIFA, ishte që ish-federata kombëtare duhet të lëshonte një Certifikatë Transferimi, në të
cilën përcaktoheshin të gjitha detyrimet financiare , duke përfshirë këtu edhe tarifën e transferimit. Por
Klubi belg për shkak të problemeve në lidhje me situatën financiare të klubit francez nuk ia kërkoi këtë
çertifikatë, federatës së tij. Në këtë mënyrë transferimi nuk mund të kryhej. Bosman u ndje i kufizuar në të
drejtën e tij të lirisë së punësimit, së pari, për shkak tarifës së transferimit dhe së dyti, edhe të klauzolës për
të huajt (në skuadër në lojëra të kampionatit nuk mundet që të lejohen më shumë se 3 lojtarë të huaj),
meqenëse kjo i vështirësonte shumë gjetjen e një klubi të ri, Gjykata GJED i dha atij të drejtë.
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Schmidberger3 dhe Omega4, në të cilat është theksuar dhe më herët, që të drejtat
themelore të mbrojtura me të drejtat e Traktatit të BE-së dhe parimin e
proporcionalitetit janë të varura nga njëra tjetra. Në shqyrtimin e proporcionalitetit
vihet në dukje se Komuniteti nuk ndjek vetëm një qëllim ekonomik, por sipas Nenit
2 TBE, ndjek edhe qëllimin social, dhe duhet të përballet edhe me liritë themelore. Si
pasojë, GJED afirmoi parimin se ky “qëllim social” i TBE ka si objekt mbrojtjen e
vendeve të punës si dhe të kushteve të punës. Kusht për këtë është, së pari, që
vendet e  punës ose kushtet e punës të jenë të rrezikuara ose të kërcënuara seriozisht,
dhe e dyta, që masat e ndërmarra për të arritur objektivin e ndjekur të jenë të
përshtatshme dhe të mjaftueshme. Nëse këto kushte janë plotësuar, kjo lihet për
gjykim nga gjyqtari i gjykatës kombëtare.
Vetëm disa ditë pas çështjes Viking, doli vendimi Laval, i datës 18.12.2007, i cili është
i bazuar në një situatë të ngjashme:
Kazus: Laval është një kompani ndërtimi letoneze me seli në Riga. Nga muaji maj
deri në dhjetor 2004, ajo dërgonte 35 punëmarrësit e saj për ndërtimin e një shkolle
në Suedi në kantierin e një shoqërie, sipas ligjit suedez. Sindikata Suedeze e Tregtisë
i ka kërkuar Laval përmes një bllokimi të ndërtimit, për të realizuar një marrëveshje
kolektive, me të cilën kompania t’i paguante punëmarrësit e saj letonezë me pagat
suedeze. Për këtë, i janë ndaluar ndër të tjera edhe shpërndarja e mallrave dhe me
anë të grevës u ndaluan punëtorët e Laval të hynin në kantier. Laval ka kërkuar
ndihmën e policisë, e cila i ka bërë me dije kompanisë, se veprimet kolektive ishin të
ligjshme sipas ligjit kombëtar, dhe për këtë arsye ajo e ka të ndaluar ndërhyrjen. Me
kalimin e kohës, konfliktet midis Laval dhe sindikatës suedeze u intensifikuan, deri
në atë shkallë sa në fund të gjitha kantieret e ndërtimit të kompanisë letoneze, në
janar 2005 u bojkotuan. Laval më pas ju drejtua edhe Gjykatës përkatëse të Punës,
që të dilte me një vendim në lidhje me deklarimin si të paligjshem të veprimtarisë
sindikaliste, të urdhëronte ndërprerjen e tyre, si dhe kërkoi dëmshpërblim. GJED i
gjykoi kërkesat e sindikatave dhe i vlerësoi masat e ndërmarra kolektive si një shkelje
të lirisë së shërbimeve .
Vendimi: Në lidhje me pyetjen kryesore të zbatimit të lirisë së shërbimeve të Nenit
49 TBE mbi sjelljen e sindikatave, pavarësisht nga fakti se liritë themelore i drejtohen
shtetit dhe pavarësisht nga fakti se aktivitetet e sindikatës janë mbrojtur nga e drejta
themelore për grevë dhe kufizojnë dhe lirinë e konkurrencës dhe të tregut,  vendimi
Laval nuk sjell asnjë ndryshim në krahasim me Viking.
Por vendimi është i rëndësishem, pasi GJED bën sqarime të rëndësishme në
legjislacionin sekondar, përkatësisht në Direktivën 96/71, të vitit 1996 lidhur me
dërgimin e punëmarrësve në kuadër të ofrimit të shërbimeve. Dispozita kyçe e
Direktivës për dërgimin është përcaktimi i barazisë ligjore të punëmarrësve të dërguar
dhe atyre vendas, në lidhje me disa kushte bazë të punës. Ky rregull bazë i Direktivës,
është një rregull i të drejtës ndërkombëtare private.
Thelbi i Direktivës për dërgimin e punëmarrësve ishte i rregulluar në Nenin 13 të
saj, i cili garantonte një nivel minimal të mbrojtjes për punëmarrësit të dërguar nga
një shtet tjetër. Neni 17 i Direktivës përcaktonte se rregullat e zbatueshme të
detyrueshme në vendin pritës për mbrojtjen minimale nuk duhet të pengojnë
zbatimin e kushteve të punës që janë të favorshme për punëmarrësit. Neni 3 paragrafi
1, i Direktivës liston fushën e mbrojtjes, në të cilën do të aplikohet ligji i shtetit për
punëmarrësit e dërguar. Këto përfshijnë kohën maksimale të punës dhe kohën
________________________________

3 Vendim i GJED i datës 12.6.2003, Nr. 112
4 Vendim i GJED i datës 14.10.2001, Nr. 36.
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minimale të pushimit, pagën minimale të paguar, pushimet vjetore, normat e pagës minimale,
duke përfshirë edhe normat jashtë orarit të punës, ato të sigurisë, shëndetit, dhe higjienës
në punë dhe të rregullave të mbrojtjes për gratë shtatzëna, fëmijët dhe të rinjtë. Rregullat
përjashtimore zbatohen për një kategori punëmarrësish, të cilët janë dërguar për disa ditë
për montim të një malli të ofruar nga punëdhënësit e tyre (neni 3 paragrafi 2 ).
Në implementimin e Direktivës, legjislacioni suedez përmbush vetëm disa prej rregullave në
fusha të caktuara - të tilla si ato të punës, por jo të pagës minimale. Ai vendosi në të njëjtën
kohë, për të anuluar futjen e një sistemi të detyrueshëm të pagës ligjore minimale ose
marrëveshjeve kolektive me sindikatat dhe në vend të tij, të përdorimit të rregullit të posaçëm
në nenin 3, paragrafi 8, sipas të cilit në fakt mund të sigurohen edhe standardet përgjithësisht
detyruese kolektive ndërkombëtare. Përgjegjësia e marrëveshjeve kolektive megjithatë, nuk
duhet të rrjedhë (automatikisht) nga ligjet e shtetit, por nga marrëveshja e palëve negociuese
për të hyrë në këtë marrëdhënie juridike.
Në vendimin e saj GJED ka marrë në konsideratë, masat e veprimtarisë sindikale kryesisht
si të papranueshme, sepse kontrata kolektive në lidhje me pagesat në sektorin e ndërtimit,
sipas të cilës duhet të lëvizte Laval e tejkalonte nenin 3, paragrafi 1 të Direktivës (për shkak
të mungesës së zbatueshmërisë së përgjithshme të një marrëveshje kolektive në industrinë e
ndërtimit në Suedi apo rajon). Kjo do të thotë se pavarësisht nga fakti, nëse shtetet anëtare
mund të kenë parashikuar dhe rregulluar në ligjet e tyre ose në përgjithësi marrëveshje të
detyrueshme kolektive edhe në fusha të tjera të papërcaktuara nga Direktiva, ato duhet që
në bazë të GJED, të mos lejojnë që sindikatat të udhëheqin me greva dhe masa të ngjashme
presioni më shumë lëshime nga ana e kompanive të huaja, sikurse parashikohet në Direktivat
e detyrueshme. Direktiva për dërgimin e punëtorëve nuk është e detyrueshme për shtetin
zbatues, por për masën e grevës së sindikatave.
Ky është një përfundim i çuditshëm, duke pasur parasysh të drejtën themelore për grevë (që
në rastin konkret ishte e përmendur edhe në kushtetutën suedeze) kundër sipërmarrjeve
vendase dhe lejimit të grevës për kërkesa të drejta, por që nga GJED nuk lejohen kundër
kompanive të huaja. Gjykata del në këtë përfundim nga një lloj veprimi nga ana e sindikatës
që e tejkalon Direktivën, dhe në këtë mënyrë mbron lirinë e shërbimeve, duke i klasifikuar
veprimet e sindikatës si kufizime të kësaj lirie. Është për t’u marrë në konsideratë se GJED,
një përmbajtje me një interpretim të tillë të Direktivës, e barazon njëkohësisht me përmbajtjen
e lirisë së shërbimit dhe nuk pranon të testojë në mënyrë të pavarur Direktivën. Sepse në të
vërtete duhet që Direktiva të jetë në përputhje me liritë themelore dhe jo anasjelltas, liritë
themelore në përputhje me Direktivën.
Vlen për tu diskutuar vendimi i GJED, i cili nderpret të drejtën e grevës deri në ate pikë, ku
detyrat e punëdhënësit mbarojnë. Në qoftë se sindikatat mund të lejohen të bëjnë grevë,
vetëm kur punëdhënësi vepron në kundërshtim me detyrimet e tij ligjore, atëherë e bën të
panevojshme veprimtarinë në fushën e marrëveshjeve kolektive dhe po ashtu në përmirësimin
e kushteve të punës, sepse i përket natyrës së veprimit kolektiv për të detyruar apo sjellë
lëshime të punëdhënësit. Çfarë nuk i japin punëdhënësit, në kundërshtim me detyrimet e tij
ligjore punëmarrësve, mund të zbatohet nga ana e gjykatave të zakonshme, pa vënë në
lëvizje të drejtën e grevës. Pra, sipas GJED në fushën e lirive themelore të punëdhënësit të
huaj, aplikohet parimi që sindikatat mund të kërkojnë vetëm atë për të cilën punëdhënësit
janë të detyruar me ligj. GJED në këtë mënyrë injoron natyrën e veprimit kolektiv të
sindikatave apo e prish atë me dije.

Vendim Nr. 346 i GJED i datës 3.04.2008, Rüffert

Kazus: Një njoftim i Landit gjerman Niedersachsen, përmbante për ofruesit dhe
nënkontraktorët e tyre detyrimin për t’ju përmbajtur normave të pagesës sipas
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kontratës së ndërtimit për punonjësit e tyre. Ky kusht tenderues duhet të përfshihet
edhe në legjislacionin kombëtar. Rregulli i referohet një kompanie që, në pamundësi
pagese, ka qenë e përfaqësuar nga z. Rüffert si administrator në procedurën e likuidimit,
i cili nënkontraktoi një kompani me seli në Poloni, e cila dyshohej se kishte të punësuar
punëtorë në bazë të pagës së parashikuar sipas marrëveshjes kolektive. Shtrohet pyetja
nëse detyrimi ligjor i parashikuar i një autoriteti kontraktues publik, ishte që t’iu
akordonte kompanive që ishin kontraktuar nga shteti nëpërmjet procedurës së tenderit,
në zbatim të nenit 49 TBE për pagesa të përcaktuara sipas vendit ku punohej. Në rastin
konkret në Gjermani, marrëveshjet kolektive në industrinë e ndërtimit nuk janë kontrata
të detyrueshme për të gjithë punëdhënësit në një industri dhe rajon, por ato vlejnë
vetëm për punëdhënësit të cilët kanë rënë dakord për pagesa konkrete, ndërkohë që
kushtet e tjera të punës së punëdhënësve gjenden jashtë marrëveshjes së tarifës së pagesës.
Vendim: GJED bazohet në vendimin Laval dhe konsideron se një dispozitë e përcaktuar
me tender publik, sipas së cilës kontraktori është i detyruar t’i kërkojë kontraktuesit të
saj respektimin e pagës minimale për marrëveshje kolektive në industrinë e ndërtimit,
është një masë që mund të dekurajojë ofrimin e shërbimeve. Ndryshe nga vendimi
Viking dhe Laval, në vendimin Rüffert, kufizimi i lirisë për të ofruar shërbime nuk
përcaktohej nga veprimet e sindikatës, por nga veprimet e vetë shtetit (Ligji kombëtar i
prokurimit, i Landit gjerman Niedersachsen).
Për punëmarrësit e dërguar sipas GJED, duhet të jenë të vlefshme vetëm kushtet e punës
dhe të pagesës të vendosur në mënyrë të përgjithshme, të aplikueshme në Gjermani sipas
Nenit 3 paragrafi 1 pika a-g, e Direktivës për dërgim të punëtorëve. Këtu përcaktohen
sipas pikës c (neni 3, paragrafi 1) vetëm pagat minimale që janë të zbatueshme në bazë të
rregulloreve zyrtare ose në përgjithësi të marrëveshjeve kolektive. Si të tilla, sipas nenit 3,
paragrafi 8, të Direktivës, përcaktohen normat e pagave të vendosura në lidhje me
marrëveshjet kolektive, që vlejnë në një zonë të caktuar ose në vendin ku zbatohen për
një aktivitet ose biznes të veçantë. Në rastin konkret, megjithatë, nuk ekzistojnë dispozita
të tilla në legjislacionin kombëtar për pagat minimale në Landin gjerman Niedersachsen.
Prandaj nuk duhet që t’i kërkohen pagat minimale nga Landi gjerman Niedersachsen
kontraktuesve të huaj. Pagesa e rrogave të punëtorëve, sipas kërkesës së Landit gjerman,
do të thotë sipas GJED një barrë shtesë ekonomike për kompaninë polake, e cila ndalohet
në ushtrimin e lirisë së saj të shërbimeve. GJED nuk e përmend faktin se po ashtu, nën-
kontraktorët vendas të projektit të ndërtimit duhet të paguajnë rrogat në bazë tarifore
dhe për këtë arsye duhet të mbartin barrën e njëjtë ekonomike (diskriminimi vendas).
Gjykata përcakton, se Direktiva për dërgimin e punëtoreve është në kundërshtim edhe
me shtetet (jo vetëm si në çështjen Laval kundër sindikatave), për sa kohë që veprimi
shtetëror kundërshton fushën e lirive themelore të BE-së (në rastin e kompanive të
huaja). Kështu, në Niedersachsen nuk mund të sigurohet më shumë mbrojtje për
punonjësit e huaj sesa parashikohet në Direktivë.
GJED, në rastin konkret, nuk merr parasysh asnjë testim për liritë themelore, por zhvillon
dhe e studion çështjen në bazë të interpretimit të saj të Direktivës së dërgimit të punëtorëve
tek liritë themelore, e cila është një kuptim radikalisht liberal ekonomik i ri i lirisë së
shërbimeve.

Përfundime

Nga sa u analizua në këtë artikull, liria e punëmarrësve është një nga liritë themelore
të tregut të përbashkët europian. Në vendimet Viking, Laval dhe Rüffert, GJED përcakton
qartazi se shtetasit e Unionit kanë të drejtë të punësohen në cdo shtet anëtar. Sipas
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arsyetimit të saj, nga vendi i origjinës së punëmarrësve të dërguar, do të merren në
konsideratë vetëm kushtet më të mira të punës (i cili është si rregull shteti anëtar me
paga të ulëta) për aktivitetet në shtetin pritës dhe në të njëjtën kohë nuk duhet të
zbatohet çdo fushë jo primare e mbrojtjes së punëtorëve, e parashikuar në Direktivë (as
nëpërmjet ligjeve, as nëpërmjet grevës, ose marrëveshjeve kolektive për përcaktimin e
tarifave të pagesës). Me një interpretim të tillë, GJED nxjerr lirinë e shërbimeve jashtë
detyrimit dhe zbatimit, në bazë të Direktivës, por lejon përjashtimet dhe arsyetimet.
GJED nuk merr parasysh edhe pikëpamjet e shtetit pritës që kërkon të shtojë dhe
përmirësojë mbrojtjen e punëmarrësve në vendin e tij, dhe nuk e merr si kusht justifikues
për kufizimin e lirive themelore të BE-së (në rastin konkret të lirisë së shërbimeve).
 Praktika e GJED praktikisht tregon një interpretim relativisht të gjerë të fushës së zbatimit
të lirive themelore dhe në këtë mënyrë kufizon shumë kompetencat ligjore të shteteve anëtare.
Pothuajse çdo fushë e rregulluar nga ligji kombëtar, e cila qëndron në një marrëdhënie me
tregun e përbashkët, rregullohet nëpërmjet vendimeve të GJED. Ajo shndërrohet në një
instancë, organ monitorues i gjithë të drejtës kombëtare të shteteve anëtare.
Së dyti, një interpretim i tillë i gjerë i lirive themelore nënkupton që fusha e veprimit
të legjislacionit të BE-së gjithashtu do të kufizohet. GJED ka zgjeruar kompetencat
e saj me anë të interpretimit të lirive bazë, pra jo vetëm në kurriz të kompetencave të
shteteve anëtare, por edhe në kurriz të legjislacionit të BE-së. Ky trend është
shqetësues, jo vetem nga shtetet anëtare, por edhe nga institucionet e BE-së, pasi
kompetencat e tyre kufizohen nga ky institucion pa pasur nevojë që të marrin
pëlqimin e tyre, edhe pse ky institucion nuk ka legjitimitet demokratik (bëhet fjalë
për GJED). Aktet legjislative të BE-së kanë një ndikim jo të drejtpërdrejtë demokratik,
sepse: Këshilli i BE-së është i përbërë nga zyrtarë, që janë anëtarë të qeverive të
shteteve anëtare dhe që me pjesëmarrjen në Parlamentin Europian ata ndikojnë në
përgatitjen e akteve legjislative të BE-së. GJED ndërkohë luan rol në  krijimin e se
drejtes dytesore te BE-së (Direktivave, Urdhëresave) si dhe mbush vakumet ligjore
dhe plotëson detyra që i takojnë legjislativit.
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Abstrakt

Zhvillimi i standardit ndërkombëtar për kontabilitetin e kontratave të sigurimit është
një projekt sfidues. Synimi i këtij standardi është arritja e një transparance të lartë dhe
dobishmërisë së vendimit për pjesëmarrësit në tregjet e kapitalit. Ky punim shkencor
jep një vështrim të përgjithshëm lidhur me statusin e tanishëm të zhvillimeve të
standarteve të kontabilitetit për kontratat e sigurimit. Përtej përshkrimit të statusit
aktual, elaborohen pasojat e mundshme dhe problemet për modelin afarist të kompanive
të sigurimit. Për më tepër, artikulli jep një vështrim të fazës 2 të projektit të sigurimit dhe
skicon raportet e mundshme ndërmjet SNRF dhe projektit Solvenca II. Së pari, do të
fillojmë të përshkruajmë se çfarë siguruesit dëshirojnë lidhur me Standardet e Reja të
Kontabilitetit.
Ky punim shkencor adreson ndikimin e implementimit të standardeve të reja
ndërkombëtare të raportimit mbi kompanitë e sigurimit. Pyetja kërkimore e këtij studimi
është: A e redukton miratimi i detyrueshëm i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit
koston e kapitalit tek kompanitë e sigurimeve? Industria e sigurimit të jetës e gjen vetën
në qendër të kohërave jo të rregullta të cilat janë në rritje në kontekst të raportimit
financiar. Në veçanti, me implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit
nga ana e Bashkimit Evropian dhe një numri të zhvillimeve rregullative, niveli i
ndryshimit të cilin menaxhmenti i lartë në kompanitë kryesore përballet vazhdon të jetë
jashtëzakonisht i madh.
Për ta bërë çështjen edhe më sfiduese, pjesa më e madhe e ndryshimeve pritet të jenë
kalimtare, me propozime të mëtejme të cilat priten në të ardhmen. Ndryshimet mund të
kenë efekte në një numër fushash me pasoja për çështjet strategjike, kapitalin dhe çështjet
e tjera fundamentale. Shtrirja e këtyre ndryshimeve është e gjerë. Sidoqoftë, me anë të
këtij kërkimi shkencor do të mundohemi të adresojmë çështjet specifike që paraqiten si
negative; por më e rëndësishme, fusha e kornizës së raportimit financiar e cila do të
aplikohet për industrinë evropiane të sigurimeve dhe për të raportuar lidhur me
drejtimin e mundshëm të ndryshimeve të ardhshme të këtyre zhvillimeve.

Fjalë kyçe: standardet e raportimit financiar; SNRF 4; kontabiliteti i vlerës së drejtë,
Solvenca II,menaxhimi i detyrimit të pasurive.

Hyrje

Raportimi grupor financiar në mesin e kompanive të sigurimit shpesh karakterizohet
nga një model i kontabilitetit miks. Edhe pse kjo shprehje përshkruan përdorimin e
kostos historike dhe vlerës së drejtë në SNA 32 dhe SNA 39, ajo gjithashtu qëndron
për mënyrën se si kryhet raportimi financiar grupor. Në njërën anë, pasuritë
financiare llogariten në pajtim me SNA 30. Në anën tjetër, nuk ka Standard
Ndërkombëtar të Raportimit Financiar (SNRF) për kontratat e sigurimit që mbulojnë
rezervat nga fondet e sigurimit. Si praktikë më e mirë për standardet që mungojnë
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lidhur me rezervat nga fondet e sigurimeve, USGAAP përdoret me SNA 1, paragrafi
22. Në vitin 1997, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit caktoi një
projekt të quajtur Kontratat e Sigurimit për tu marrë me këtë çështje. Objektivi
ishte standardizimi i çështjeve specifike të sigurimit dhe në veçanti të mundësojë
qëndrueshmëri në mjetet e kontabilitetit për instrumente financiare.
      Ky objektiv ishte i lidhur me kontabilitetin e pasurive dhe detyrimeve që dalin
nga kontratat e sigurimit me vlerë të drejtë. Shumë shpejtë u bë e dukshme se
kontabiliteti i vlerës së drejtë do të kishte pasoja signifikante për raportimin e
sigurimit, meqë nuk ka tregje aktive për detyrime aktuariale dhe vlerat hipotetike të
tregut mund të jenë vetëm arbitrare. Udhëzimet e Komisionit Evropian kërkojnë
nga të gjitha kompanitë e BE që përdorin tregje të organizuara të kapitalit që të
përgatisin llogaritë e tyre në pajtim me SNA/SNRF nga viti 2005 e tutje. Projekti
është i ndarë në 2 faza. Faza e parë do të jep efekt në vitin 2005 si fazë transitore deri
në standardizimin final të një SNRF individuale. Në lidhje me këtë, BSNK publikoi
draftin ekspozues në korrik të vitit 2003,  i cili u mundëson kompanive të mirëmbajnë
praktikat ekzistuese nacionale të kontabilitetit për pjesën më të madhe. Në të njëjtën
kohë, BSNK, i cili është pozicionuar si një institucion i rëndësishëm global, është i
përcaktuar të ndjekë konceptin e plotë të vlerës së drejtë në fazën II, e cila do të
drejtohet nga shkëlqesia akademike. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse ky koncept do
të plotësojë kërkesën e përdoruesve. BSNK gjithashtu duhet të merret me agjencitë
lokale mbikëqyrëse dhe interesat qeveritare në nivel nacional dhe evropian.
Autoritetet mbikëqyrëse janë të etura për të mbrojtur interesat e klientëve dhe prandaj,
kërkojnë kapital edhe më të lartë rreziku. Kompanitë e sigurimit janë në një pozitë
mashtruese: ata duhet të merren me kërkesat financiare, veçanërisht të caktuara
nga agjencitë kategorizuese, dhe kërkesat mbikëqyrëse. Mbetet të shihet se si interesat
konfliktuoze mund të ndikojnë në produktet dhe, në fakt, i tërë koncepti i biznesit
të kompanive të sigurimit.

I. Definimi i kontratave të sigurimit në standardet ndërkombëtare të
kontabilitetit

 Industria e sigurimit ka pritur fazën e parë të standardizimit të kontabilitetit të
kontratave të sigurimit me një lloj frike. SNRF 4 është një standard global për
kontabilitetin e kontratave të sigurimit, e cila i mundëson industrisë evropiane të
sigurimeve të jetë në përputhje me rregulloret e BE që kërkojnë nga të gjitha
kompanitë që përdorin tregje të kapitalit të përgatisin llogaritë e konsoliduara në
pajtim me SNA/SNRF. Dikush mund të parashohë që standardi do të aplikohet në
shtetet e tjera joevropiane, siç janë Japonia dhe Australia. Një shtrirje e mëtejme
globale mund të shkaktojë një konvergjencë ndërmjet SNRF 4 dhe rregulloreve të
kontabilitetit USGAAP në vitet në vijim.  SNRF 4 dhe standardi i ardhshëm kufizohen
për kontabilitetin për pasuritë dhe detyrimet që lidhen me kontratat e sigurimit.
BSNK përkufizon kontratat e sigurimit si kontrata ku transferohet një rrezik i
konsiderueshëm i sigurimeve. Nuk ekzistojnë detaje lidhur me kufijtë kuantitativ
për njohje si kontratë e sigurimit, dhe kjo e kombinuar me shembujt e dhënë në
draft, nënkupton që SNRF i ardhshëm për kontrata të sigurimit mundet me siguri
të aplikohet në pothuajse të gjitha produktet e sigurimit në industrinë evropiane të
sigurimit. Deri më tani, SNRF 4 lejon që kontratat individuale të sigurimit të
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vlerësohen në pajtim me GAAP ekzistues lokal. Prandaj kompanitë e sigurimit që
tanimë përdorin rregullat ndërkombëtare të kontabilitetit presin vetëm pak
ndryshime për parimet e aplikimit dhe vlerësimit. Sidoqoftë, zhdukja e rezervave të
ekualizimit dhe rezervat e katastrofës të cilat lejohen në kuadër të GAAP-it evropian
shkaktojnë një ndryshim madhor në kontabilitetin e sigurimeve për kompanitë
evropiane të sigurimit. Me qëllim të zbutjes së këtyre rezervave në rezultate, BSNK
i vlerëson ato si veçanërisht jotransparente, dhe në kalim nga standardet evropiane
në ato ndërkombëtare të kontabilitetit, ato duhet të shpërbëhen dhe rivlerësohen si
kapital ekuiteti. Si pasojë kapitali i madh i ekuitetit rrit koston e kapitalit dhe është
vështirë të mbahet një kthim adekuat i aksionarit.
      Nga perspektiva e rrezikut, efekti zbutës mundet teorikisht të arrihet poashtu
përmes kapitalit të ekuitetit, por për shkak të natyrës së biznesit të sigurimit,
portretizimi i barazimeve të rrezikut afatgjatë në këtë mënyrë çon drejt një
paqëndrueshmërie të kapitalit të rritur të ekuitetit. Në fakt, absorbimi i
paqëndrueshmërisë rezultuese me kapitalin e ekuitetit është e mundshme, por rezervat
e stabilizimit si edhe rezervat e katastrofës bazohen në pjesët e patatimuara të premive,
ndëra ekuiteti ndërtohet nga profitet e pas tatimit. Kjo rezulton në një balancim më
të shtrenjtë të portofolios. Në të ardhmen, rreziqet që lidhen me një katastrofë mund
të tejkalohen vetëm përmes mjeteve të premive më të larta. Edhe pse dispozitat
definitive të standardit të fazës II nuk mund të parashihen, SNRF 4 përmban disa
konkluzione provuese të cilat japin sinjale të asaj që duhet të pritet nga standardi i
ardhshëm. Brenda konceptit të matjes së kontratave të sigurimit me vlerë të drejtë,
një margjinë për rrezik dhe pasiguri është një kërkesë eksplicite. Të lejuarit e
përcaktimeve subjektive të menaxhmentit lidhur me këto margjina do të krijonte
fusha të lirisë së vendimmarrjes dhe në këtë mënyrë në gjenerimin e profiteve. Për të
parandaluar pasoja negative siç është transparenca e zvogëluar, qëndrueshmëria
dhe krahasueshmëria, është e rëndësishme të krijohen metoda të aprovuara dhe
përgjithësisht të aplikuara për kalkulimin e këtyre margjinave. Për më tepër, qasjet
e aplikuara në kalkulim duhet të jenë të zbuluara hollësisht. Vetëm përmes këtij
standardizimi, dikush do të jetë në gjendje të përcaktojë nëse heqja dorë nga rezervat
e stabilizimit dhe atyre të katastrofës do të kompensohej nga kjo margjinë. Për të
garantuar një nivel minimal të sigurisë lidhur me mbulesën për detyrimet siguruese,
drafti i fazës së parë përmban testet detyruese të njohjes së humbjes. Kërkesat
ekzistuese për kalkulimin prospektiv të rezervave dhe krijimin e rezervave për humbje
të mundshme – ose në rastin e USGAAP një mungese të premisë – nënkuptojnë që
prezantimi i testeve të njohjes së humbjes së SNRF-ve nuk do të bëjnë ndonjë dallim
material për kompanitë evropiane të sigurimit. Sidoqoftë, nëse testi shfaq ndonjë
deficit, do të ketë efekt të menjëhershëm në llogaritë e profitit dhe humbjes. Në
sektorët e sigurimit shëndetësor dhe jetësor, komponenta e rrezikut është shpesh e
shoqëruar nga komponenta e investimeve ose e kursimeve. Në rastin e moslidhjes,
komponentët e lidhura me sigurimet do të mbuloheshin nga Kontartat e ardhshme
të sigurimit të SNRF-së, ndërsa kontabiliteti i komponentëve të investimit do të
pasonte SNA 39. Veç kësaj, disa elemente kontraktuale do të mund të interpretoheshin
si derivativë nga një këndvështrim financiar. Në këtë rast, ne merremi me derivativë
të ndërthurur, për shembull, interesi i garantuar dhe vlerat e kapitullimit. Rregulloret
për moslidhje dhe për derivativë të ndërthurur janë në pritje dhe janë të hapura për
interpretim. Në këtë mënyrë, SNRF 4 dhe rregullorja e fazës së parë të BSNK është
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parimi i vlerësimit të ndryshueshëm të aplikuar për pasuritë dhe detyrimet
(mospërshtatje kontabël). Për shembull, një rritje në normat e interesit shkaktuan
një rënie në vlerën e bondeve, të cilat u nënshtrohen kontabilitetit të vlerës së drejtë.
Në anën tjetër, rezervat nga fondet e sigurimeve, të cilat u nënshtrohen rregulloreve
nacionale, zakonisht nuk zbriten dhe bazohen në një vlerësim të arsyeshëm
komercial. Prandaj një rritje në normat e interesit nuk ndryshon vlerën e rezervave.
Kjo mund të çojë në mospërshtatje të kontabilitetit në pasuri dhe detyrime. Realiteti
ekonomik pengohet nëse kompania e sigurimit arrin një kohëzgjatje që krahason
pasuritë dhe detyrimet dhe prandaj ka ndërmarrë hapa për të mbrojtur vetën
kundrejt pasojave të ndryshimeve të normës së interesit. Ndryshimet e normave të
interesit vazhdojnë të kenë një ndikim në fletët e bilancit për shkak se këto valëzime
të vlerave çojnë në nivele të paqëndrueshme të kapitalit të ekuitetit.
Ky problem i mospërshtatjes së kontabilitetit mund të çojë në një situatë ku normat
rritëse të interesit nënkuptojnë që një sigurues i shëndoshë financiar ka probleme
me autoritetet mbikëqyrëse për shkak se humbjet e vlerës së tregut me ato që janë në
dispozicion për letra me vlerë të shitjeve çojnë në reduktim të ashpër të kapitalit të
ekuitetit. BSNK pajtohet se mosbarëzitë në trajtimin e pasurive financiare dhe
detyrimeve siguruese kanë qenë një veçori e trashëguar e USGAAP për ca kohë dhe
kjo nuk ka çuar në probleme të mëdha. Gjithashtu mund të pajtohet që vlerësimi i
letrave me vlerë si të disponueshme për shitje (AFS) që është aplikuar në SHBA për
më shumë se 10 vite, ka çuar në luhatje në raportimin USGAAP. Sidoqoftë, gjatë kësaj
periudhe, normat e interesit kanë qenë në rënie dhe kështu vlera e bondeve me interes
fiks ka pasur tendencë të rritet, ndërsa kapitali i ekuitetit është rritur poashtu. Në
rastin e normave rritëse të interesit, i cili është skenari më me gjasë në vitet e ardhshme,
shumë kompani të sigurimit jetësor do të përballen me probleme masive lidhur me
kapitalin e tyre të ekuitetit ku ky problem valëzues do të materializohej. Si shtesë,
ndryshimet në kapitalin e ekuitetit për shkak të luhatjeve në vlerat e bondeve për
shitje listohen ndarazi nën USGAAP, duke kufizuar deponimin e tij të mëtejmë. Kjo
së paku i mundëson dikujt që të sigurojë një pikëpamje më objektive. Në kuadër të
SNA/SNRF, sidoqoftë, kjo nuk është e nevojshme. Si pasojë e numrit të ankesave
lidhur me këtë, BSNK ka lejuar zbritjen vullnetare të detyrimeve siguruese me një
normë të bazuar në normën e interesit të tregut. Kjo do të mundësonte një reagim
ndaj ndryshimeve të normës së interesit, ngjashëm si me anën e pasurive. Sidoqoftë,
zbritja e detyrimeve teknike rrit paqëndrueshmërinë e tyre dhe nuk reflekton si duhet
në karakterin afatgjatë të biznesit të sigurimit. Veç kësaj, ndryshimet substanciale të
sistemeve të TI-së të nevojshme për arritjen e kësaj zbritjeje nënkuptojnë që kjo mund
të implementohet me vështirësi në vitet e ardhshme.
Në Evropën kontinentale, SNRF 4 lejon që praktikat ekzistuese nacionale të
kontabilitetit të mirëmbahen deri në një shkallë të gjerë. As fusha e aplikimit të
sigurimit të lidhur me produktin, e as rregulloret e planifikuara të fazës së parë të
BSNK lidhur me moslidhjen e rrezikut dhe komponentët e kursimeve, ose
derivativëve të ndërthurur, paraqesin sfida madhore për kompanitë e sigurimit.
Është vetëm rregullorja e shpalosjeve ajo e cila do të përbëjë një sfidë madhore shtesë.
Së paku një shpalosje obligative e vlerave të drejta në shënime është parandaluar
nga ana industrisë së sigurimit, meqë nuk ka udhëzime ose rregullore të vlerës së
drejtë dhe të ndonjë baze ekzistuese objektive dhe të krahasueshme. Duke insistuar
në shpalosje të vlerës së drejtë në shënime, BSNK është përkushtuar të ndërmarrë
parime ekstensive të kontabilitetit të vlerës së drejtë në fazën II.Rishikimi i SNA 32/
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39 ka tërhequr vëmendjen e industrisë së sigurimeve duke parë krijimin e një
kategorie të re, pasuria financiare ose detyrimi financiar me vlerë të drejtë përmes
profitit ose humbjes. Ky ishte hapi i parë madhor drejt kontabilitetit të vlerës së
drejtë që prej tërheqjes së shpalosjeve të vlerës së drejtë nga ana SNRF 4. Kategoria
e re lejon kompanitë të vlerësojnë secilin instrument financiar me vlerën e tij të
drejtë, qoftë pasuri ose detyrim. (Termi instrument financiar lidhen kryesisht me
ekuitetet, bondet, llogaritë e arkëtueshme, huat dhe derivativët). Të mos përfshira
në SNA 32/39 janë aksionet në kompanitë e asocuara, ndërmarrjet e përbashkëta
dhe ndonjë pasuri apo detyrim që del nga kontratat e sigurimit. Autoritetet
mbikëqyrëse kundërshtuan duke shprehur brenga se opsioni i vlerës së drejtë mund
të përdoret në mënyrrë jo adekuate dhe të shqetësojë stabilitetin e tregjeve të kapitalit.
Si rezultat, ky opsion mund të aplikohet vetëm në ato pasuri financiare dhe detyrime,
vlera e drejtë e të cilave është e verifikueshme. Standardi i ri është rishikuar vetëm 3
javë pas lëshimit nga BSNK dhe demonstron ndikimin që autoritetet mbikëqyrëse
ende kanë në proces.

II. Çfarë dëshirojnë siguruesit?

Si rezultat i një llojllojshmërie të brengave të shprehura nga siguruesit evropian
lidhur me standardet e reja të kontabilitetit, nganjëherë është thënë se këto standarde
nuk janë të kuptueshme. Ky është keqperceptim, më siguri i ndikuar nga injoranca
e bazës së sigurimeve. Çfarë siguruesit dëshirojnë është relativisht e qartë dhe tashmë
e përhapur anembanë Evropës. Si investitorë kryesor në tregjet evropiane, siguruesit
janë plotësisht përkrahës të lëvizjes drejt standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit.
Kjo lëvizje është e rëndësishme për ta sepse do të promovojë transparencën dhe
krahasueshmërinë që u nevojitet atyre, sidomos kur konkurrojnë për tërheqjen e
kapitalit. Për momentin, siguruesit, si investitorë, janë të preokupuar lidhur me
mënyrën se si procesi po menaxhohet brenda Evropës. Për shkak të përgatitjes së
vonuar dhe të kundërshtuar, ata u frikësohen çrregullimeve për investitorë para ndonjë
përmirësimi të dukshëm. Kur t’u kthehen biznesit të tyre të sigurimit, siguruesit janë
edhe më përkrahës, derisa çmojnë diversitetin e zgjidhjeve të ofruara nga GAAP-i
momental nacional. Ata theksojnë nevojën e domosdoshme për standardizim
ndërkombëtar së pari brenda Evropës dhe gjithashtu ndërmjet Evropës, Shteteve të
Bashkuara dhe pjesës tjetër të botës. Në të njëjtën kohë, ata janë të padurueshëm të
sigurohen që bazat e biznesit janë të mjaftueshme për t’u konsideruar dhe asimiluar
nga përpiluesit e standardeve sa për t’u mundësuar atyre të ofrojnë zgjidhje adekuate
të cilat u referohen saktësisht shërbimeve të tyre dhe performancës. Ata ishin pak të
zhgënjyer me përvojën e dhimbshme nga procesi i vitit të kaluar kur bordi i SNA bëri
të qartë se nuk ishte i interesuar në të kuptuarit e biznesit të sigurimit.
Mjedisi momental i kontabilitetit është veçanërisht i ndryshueshëm për industrinë
e sigurimit. Seti i standardeve të aplikuara në Shtetet e Bashkuara është mjaft specifik
për sigurimin. Për shkak të dallimeve substanciale në praktikat e biznesit, këto
standarde nuk janë menjëherë të përdorshme në Evropë, siç është përjetuar nga
kompanitë evropiane të listuara në Shtetet e Bashkuara. Standardet e tanishme
evropiane janë me siguri më mirë të adaptuara për praktikat evropiane të sigurimit,
por me kosto të rangut të gjerë të zgjidhjeve teknike të devijuara (sidomos në
sigurimin e jetës), i cili sillet prej kontabilitetit të vlerës së drejtë tek kostoja historike
ose kontabiliteti i kostos së amortizuar. Dikush mund të ketë menduar se do të
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kishte qenë lehtë të dizajnohen standarde më funksionale derisa në të njëjtën kohë
duke unifikuar setin evropian të rregullave të kontabilitetit. Fatkeqësisht, bordi i
SNA doli të jetë totalisht i paaftë të sjellë standarde të tilla. Befasisht, ai kaloi shumë
vite duke u endur lart e poshtë pa ndonjë asyeshmëri të dukshme. Përpjekja e parë
ambicioze për dizajnimin e një standardi tërësisht të bazuar në qasjen e vlerës së
plotë të drejtë ishte një dështim total për ish Komitetin e SNA-së: draft standardi, i
njohur si DSOP i propozuar nga ana grupit drejtues të kryesuar nga Warren
McGregor ishte hedhur poshtë pas kritikave të rënda të bëra për injorimin e bazave
të sigurimit. Pavarësisht vështirësive të tilla dhe kundër kërkesës unanime të
profesionit të shprehur nga CEA, shoqatat e kompanive evropiane të sigurimit,
Bashkimi Evropian morri vendim të ngutur për të lëvizur shpejt përpara dhe të bëjë
SNRF-të detyrueshëm duke filluar prej vitit 2005. Për më tepër, ai e morri këtë vendim
pa kontrolluar se çfarë ishte gati të implementohej dhe çfarë do të ishte në dispozicion
në të ardhmen e afërt. Duke mbajtur në mend afatin kohor deri në vitin 2005,
industria kërkoi nga bordi të ofrojë një standard më së largu deri në korrik të vitit
2003. Kjo u dëshmua e pamundur. Zgjidhja e vetme, atëherë, ishte prezantimi i një
periudhe kalimtare për sigurimet. Por bordi shpenzoi edhe rreth 2 vite duke refuzuar
të lë gjërat ashtu siç qëndronin dhe duke u munduar të dizajnojë një standard të
përkohshëm i cili do të parashihte disa ndryshime (sigurimin e kredive, sigurimin e
sërishëm dhe sigurimin e jetës të konsideruara si investime). Si pasojë, standardi i
sigurimit SNRF4 ishte nxjerrë vetëm në mars të vitit 2004 ndërsa standardi financiar
SNRF 39 i cili është pritur të amendamentohet dhe kompletohet është ende duke u
diskutuar. Propozimet unanime të industrisë së sigurimeve, siç janë kategoria speciale
e pasurive që mbulojë detyrimet e sigurimit, janë refuzuar pa ndonjë diskutim real
për to.
Larg prej reduktimit të rreziqeve financiare, SNRF 4 dhe 39 do të përbëjnë një burim
të rreziqeve tëmëdha për vitet e ardhshme:Faza I, larg nga të qenit një tranzicion,
do të lëvizë fletën e bilancit individual në mënyrë dramatike nga Faza II siç është
ilustruar nga grafiku më poshtë, i cili paraqet efektin e normave më të larta të interesit
në kompanitë evropiane të sigurimit jetësor në kuadër të skenarëve të ndryshëm të
kontabilitetit.

Fig. 1 Ekuiteti neto i industrisë evropiane tësigurimit jetësor në rastin e normavemë të larta të
interesit prej 400 bp
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Kombinimi i fazës I dhe Fazës II do të imponojë dy tranzicione kushtuese të
trashëguara të cilat do të çrregullojnë tregun dhe të kenë ndikim kontraproduktiv
mbi imazhin e SNRF dhe lidhur me shënimin gjurmues. Pasiguria lidhur me kornizën
finale kohore ngrit nivelin e përgjithshëm të rrezikut të periudhës kalimtare.Kjo
diagnozë është bërë nga ana e industrisë e cila dëshiron të rrezikojë SNRF ose e cila
mund të dyshohet si ngurruese për ofrimin e një raportimi miqësor ndaj tregut.
Industria evropiane e sigurimeve ka një nivel të lartë të interesimit për implementimin
e suksesshëm të standardeve të reja ndërkombëtare të kontabilitetit. Ajo ka
demonstruar gatishmërinë e saj të qartë për të qenë konstruktive, duke mbështetur
unanimisht miratimin e SNRF 4 dhe 39 përmes Komisionit Evropian. Tani, ajo ka
nevojë për një koordinim të fuqishëm të pikëpamjeve dhe për ndërtim të një propozimi
të përbashkët për fazën II nëse dëshiron të dëgjohet.
SNRF 4 dhe 39, siç qëndrojnë për momentin, mund të ndryshojnë modelin e tanishëm
të biznesit të sigurimit nga produktet dhe shërbimet e drejtuara kah klientët në të
tilla që u përshtatetkontabilitetit. Një evolucion i tillë mund të ketë pasoja të mëdha
potenciale në sistemin e përgjithshëm financiar dhe makroekonomik. Ne duhet të
sigurohemi që ky evolucion nuk kërcënon të transformojë siguruesit dhe bankierët
nga absorbues të paqëndrueshmërisë në transmetues të saj, nëse jo në zmadhues.
Kjo është arsyeja pse na duhet të korrigjojmë defektet e sipërpërmendura të SNRF-
ve sa më shpejtë të jetë e mundur.

III. Solvenca II

Diskutimet momentale në BE dhe në projektin Solvenca II kanë për synim krijimin
e kërkesave më të shumta dhe më të mirëfillta të kapitalit për kompanitë e sigurimit.
Deri më tani, diskutimet momentale kanë larguar strukturën e tashme: modeli do të
bazohej në tri shtylla. Shtylla 1 do të caktonte kërkesat minimale të kapitalit. Shtylla
2 do të inkurajonte menaxhimin proaktiv të rrezikut përmes reduktimit të mundshëm
të kapitalit të nevojshëm. Ideja e Shtyllës 2 është që modelet e menaxhimit të
brendshëm të rrezikut të përcaktuara nga ana e kompanisë mund tl jenë më të
përshtatshme për të reflektuar situatën e rrezikut individual të kompanisë së
sigurimit se sa modelet e zakonshme të caktuara nga ana mbikëqyrësve. Shtylla 3
do të theksonte shpalosjen e praktikave të aplikuara të menaxhimit të rrezikut, që
kërkojnë nga kompania e sigurimeve të publikojë qasjen e saj në menaxhimin
financiar të kompanisë. Njëri prej burimeve kryesore brenda diskutimit mbi
Solvencën II është zhvillimi i SNRF-ve meqë kanë një ndikim madhor në të gjitha
fushat e tjera e rëndësishme të solvencës, siç janë kualifikimi i rreziqeve të pasurisë
si dhe mbi anën e detyrimit në fletën e bilancit. Për modelet që do të aplikohen në
Solvencën II, menaxhimi i rrezikut është një pjesë integrale dhe kruciale. Ai ndërlidhet
me të gjitha proceset biznesore që lidhen me çmimin, sigurimin, alokimin e pasurive,
menaxhimin e detyrimeve nga pasuritë dhe kontrollimin. Baza për modele të
shëndosha të menaxhimit të rrezikut do të jenë informacionet e tregut  mbi pasuritë
dhe detyrimet.
Dilema është nëse të dhënat e nevojshme për përcaktimin e modelit të ri mbikëqyrës
mund të ofrohen përmes modelit të kontabilitetit të SNRF-së. Deri më tani, diskutimet
mbi Solvencën II do të kërkonin në mënyrë eksplicite përdorimin e informacioneve
që vijnë nga SNRF. Kontabiliteti i vlerës së plotë të drejtë është një konvergjencë
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drejt një koncepti kapitali ekonomik. Kjo mund tu mundësojë kompanive të sigurimit
të përdorimin një model kontabiliteti për qëllime të kontabilitetit të jashtëm,
kontabilitetit të brendshëm për menaxhimin e rrezikut dhe modelimit të
përshtatshmërisë së kapitalit si dhe për kërkesa statusore. Kjo do të supozonte që
SNRF dhe masat e kapitalit të Solvencës II janë bazuar në të njëjtat rrjedha të parasë
së gatshme dhe në të njëjtin set të supozimeve lidhur me zhvillimin e të siguruesit.
Në teori kjo mund të arrihet. Në praktikë, kjo kërkon sisteme të sofistikuara dhe të
dhëna ekstensive ku duhet bazuar projektimet. Veç kësaj, propozimet më të fundit
se SNRF për biznesin e sigurimeve paraqesin një miks të masave prospektive dhe
retrospektive dhe si të tilla nuk janë shumë të përshtatshme për të reflektuar rreziqet
e biznesit. Nëse kjo konvergjencë nuk arrihet, informacionet e nevojshme për modelet
e mbikëqyrjes duhet të sigurohen përmes një sistemi të ndarë kontabël. Kjo do të
çonte në një kontabilitet statutor për të vetmin qëllim të mbikëqyrjes së kompanive
të sigurimit.Në anën negative, shqetësimet e analistëve, të cilat janë parashikuar
gjatë nxjerrjes së parimeve, janë:Parimet nuk kërkojnë kalkulime të qëndrueshme
të tregut të sigurimeve. Kjo do të mund të lejonte që siguruesittë vazhdojnë me një
liri vendimmarrjeje përgjatë lejimit për rrezikun e tregut dhe mospërshtatjes së
pasurisë/detyrimit.Do të vazhdojë të ketë varietet dhe mospërputhje ndërmjet
kompanive në lejimin për rrezik. Shpalosja prandaj do të duhej tu mundësonte
analistëve të lakojnë rezultatet e kompanive deri në një nivel për të përmirësuar
krahasimet.

IV. Raportimi i bazës së rregullatorit, parimi i përputhshmërisë dhe
harmonizimi

       Në shkurt të vitit 2004, Komisioni i BE-së lëshoi një dokument konsultues mbi
drejtimin e mundshëm të propozimeve të Solvencës II. Ekzistojnë dy pika të vlefshme
që vërehen lidhur me qasjen e përgjithshme nga ana e BE dhe ato janë: parimi i
përputhshmërisë dhe harmonizimi.
Çështja e parë e dokumentit pyet për pikëpamje lidhur me mënyrën e propozuar të
integrimit të kontabilitetit të sigurimit të Fazës 2 të BSNK në projektin e Solvencës
II. Kjo bazohet në premisën që Solvenca II duhet të jetë kompatibile me BSNK për të
arritur një nivel më të madh të harmonizimit. Kjo në reagim duket të jetë e bazuar
ndaj një premise që propozimet e Fazës 2 të BSNK janë një pikë relativisht fikse e
referimit.  Siç u vërejtë më sipër, edhe pse, BSNK, në zhvillimin e propozimeve fillestare
për standardin e synuar të sigurimit, hasi në një kundërshtim të konsiderueshëm
në nivel teorik dhe praktik. Në nivel teorik, qasja ndaj aseteve dhe detyrimeve dhe
disa konkluzione substanciale teknike nuk janë pranuar nga një kategori e
komentuesve të informuar dhe të siguruesve madhor. Veç kësaj, në fushat kyçe,
propozimet e DSOP ishin si përpjekje ose nuk ishin zhvilluar fare. Nuk ka konsensus
të përgjithshëm që një bazë e cila ka rrënjët e saj në qasjen e DSOP është e
përshtatshme për pasqyra financiare të qëllimit të përgjithshëm. Në të kundërtën,
siç u përmend më sipër, ekziston një mundësi gjatë periudhës së Fazës 1, për
rishqyrtimin e asaj nëse propozimet lidhur me standardin eventual të Fazës 2 duhet
të konstruktohen në blloqe të ndryshme të ndërtesave. Nëse kjo është në linja të
ndryshimit dhe qasjes krahasuese, një pasuri dhe model i detyrimit, ose një lloj
forme e modelit të atributit miks do të kërkojë një diskutim të konsiderueshëm.
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Meqë debati i Fazës 2 duhet të jetë i riaktivizuar mirëfillazi, supozimi i BE-së se
korniza e kontabilitetit do të reflektojë qasjen e DSOP duket e paramaturuar. Si
shtesë kjo ka të bëjë me bazën reale të detyrimeve raportuese dhe lidhur me drejtimin
e përgjithshëm ku mundet të pritet një zhvillim i raportimit rregullativ.
Synimi i Komisionit është të lëvizë drejt një shkalle më të lartë të harmonizimit prej
asaj që aplikohet për momentin. Derisa ky objektiv i gjerë është për tu lavdëruar,
ekzistojnë defekte potenciale të cilat duhet të adresohen me kujdes. Derisa vërtetohen
çështjet e tregtimit ndërmjet librit të rregullave dhe qasjeve të parimeve të nivelit të
lartë, nuk duhet të humbim pikëpamjen e dy objektivave kyçe të cilat propozimet e
Solvencës II duhet të përmbushin për të qenë të pranueshme.Së pari, qasja e
propozuar duhet të jetë ekuivalente në nivel të aplikimit praktik nga ana e
rregullatorëve të shteteve anëtare si dhe nga ana e ekuivalencës teorike. Zhvillimi i
propozimeve të Solvencës II duhet të shoqërohen nga vendosja e një procesi të
sigurimit të aplikimit të qëndrueshëm praktik i cili është transparent për ata të cilët
përgatisin informacione të bazës rregullative. Së dyti, proceset duhet të zhvillohen
ashtu që të sigurojnë se rregullatorët e shteteve anëtare vendosin të aplikojnë kërkesat
e direktivës. Aplikimi i qasjeve më të shprehura super-ekuivalente duhet të lejohet
vetëm në kuadër të rrethanave të definuara të cilat janë, si pjesë e mekanizmave të
BE-së, që i nënshtrohen validitetit eksplicit që parimi i harmonizimit nuk ka qenë i
përfshirë në aplikimin e tij praktik. Me fjalë të tjera, propozimet e Solvencës II duhet
të reflektojnë standardin e vetëm, e jo standardin minimal.

V.  A e redukton miratimi i detyrueshëm i standardeve ndërkombëtare të
kontabilitetit koston e kapitalit tek kompanitë e sigurimeve?

Standardet ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) janë bërë shumë të popullarizuara
pas kërkesës nga Bashkimi Evropian që të gjitha firmat e listuara në BE të miratojnë
SNK duke filluar nga 2005. Ithtarët e miratimit të detyrueshëm të SNK-ve pohojnë
se SNK do të reduktojë koston e kapitalit dhe të krijojë mundësi të reja për
diversifikimin dhe kthime të përmirësuara nga investimet (Tweedie 2006). Derisa
hulumtimet paraprake gjejnë disa dëshmi që miratimi vullentar i SNK redukton
koston e kapitalit të ekuitetit (p.sh. Leuz dhe Verrecchia 2000; Barth et al. 2007b),
ekziston pak dëshmi empirike deri më sot për të mbështetur këtë pohim për miratimin
e detyrueshëm të SNK-ve, dhe pasojat ekonomike të miratimit të detyrueshëm mbesin
mjaft të paqarta (p.sh. Daske et. Al 2007 a, b). Në këtë mënyrë, qëllimi i këtij punimi
është të eksplorojë efektet e miratimit të detyrueshëm të SNK mbi koston e kapitalit
të ekuitetit. Ekzistojnë së paku dy arsye pse miratimi i detyrueshëm i SNK mund të
pritet të reduktojë koston e kapitalit të ekuitetit. Së pari, hulumtimi paraprak zbulon
se SNK kërkon një shpalosje më të madhe financiare se sa shumica e standardeve të
kontabilitetit dhe një shpalosje e shtuar redukton koston e kapitalit të ekuitetit. Së
dyti, hulumtimi paraprak argumenton se njëset i standardeve uniforme të
kontabilitetit me gjasë do të përmirësojë krahasueshmërinë e informacioneve përgjatë
firmave, e cila poashtu pritet të reduktojë koston e kapitalistë ekuitetit (p.sh.
Armstrong et al. 2007).Kritikët e miratimit të detyrueshëm, theksojnë se derisa
hulumtimet paraprake ofrojnë disa dëshmi se miratimi vullnetar i SNK redukton
koston e kapitalit të ekuitetit (p.sg. Leuz dhe Verrecchia 2000; Barth et al. 2007b),
këto të gjetura nuk janë domosdoshmërish të përgjithësuara për miratuesit e
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detyrueshëm të SNK. Për dallim prej miratuesve vullnetar të cilët zgjedhin me dëshirë
të zbatojnë SNK pas matjes së benefiteve dhe kostove përkatëse, miratuesit e
detyrueshëm në BE janë të detyruar të kalojnë në SNK përmes një rregulloreje e cila
u përshtatet të gjithëve, si dhe efektshmëria e kësaj rregulloreje me gjasë do të varet
nga institucionet ekonomike dhe politike që ndikojnë në nxitësit e menaxherëve
dhe auditorëve përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare (p.sh. Ball et al
2003). Kështu, parashtrohet një pyetje empirike nëse SNK e detyrueshmee redukton
koston e kapitalit të ekuitetit për miratuesit e detyrueshëm në BE.
Si njëri prej rregullimeve më të dalluara në historinë e raportimit financiar, miratimi
i detyrueshëm i SNK në BE i ka dhënë rritje kundërthënive substanciale. Ithtarët e
SNK pajtohen që një set i vetëm i standardeve të unifikuara të kontabilitetit mund
të shkaktojë përfitime për investitorët duke reduktuar koston e kapitalit përmes
transparencës së përmirësuar të informacioneve dhe krahasueshmërisë së shtuar të
informacioneve (Tweedie 2006). Kundërshtarët, në anën tjetër, shprehin shqetësimet
lidhur me atë nëse miratimi i detyrueshëm i SNK-ve mund të shtojë shpalosjen dhe
krahasueshmërinë si dhe që zbatimi i SNK është i dobët, si dhe nëse një set i unifikuar
i standardeve refeltkon mirëfillazi dhe akomodon dallimet ekonomike dhe politike
përgjatë shteteve. Argumentet të cilat nxisin dyshime në përfitimet e miratimit
detyrimor të SNK theksojnë rëndësinë e aranzhimeve institucionale lidhur me
efektshmërinë e rregullave të reja kontabël (p.sh. Ball et al. 2003; Burgstahler et al.
2006), dhe vëzhgojnë se ekzistojnë variacione substanciale në aranzhimet
institucionale përgjatë vendeve të BE-së. Kështu, përfitimet potenciale të miratimit
detyrimor të SNK-ve kanë gjasë të dallojnë përgjatë shteteve, varësisht prej asaj
nëse rregullat e reja janë sforcuar mjaftueshëm. Në pajtim me këtë argument,
përpiluesit e standardeve pranojnë që infrastruktura e raportimit financiar duhet të
ndërtohet në sforcimin ose mekanzimat mbikëqyrës të cilët sigurojnë që parimet e
parapara me standardet e kontabilitetit dhe auditimit do të zbatohen” (Tweedie and
Seidenstein 2005, 590).
Veç kësaj, kundërshtarët e miratimit të SNK-së pajtohen që strategjia se një numër
u përshtatet të gjithëve për promovimin e seteve të njëjta të standardeve të
kontabilitetit mund të mos akomodojnë dallimet dinamike në veçoritë ekonomike
dhe politike përgjatë shteteve të ndryshme (p.sh. Sunder 2007). Prandaj, duke pasur
parasysh variacionet ekzistuese institucionale përgjatë shteteve anëtare të BE-së,
është e paratë, “ex ante”, nëse miratimi detyrimor i SNK-ve do të reduktojë koston
e ekuitetit në të gjitha mjediset e raportimit financiar. Duke pasur parasysh
implementimin e duhur dhe zbatimin, hulumtimi paraprak sugjeron që miratimi
detyrimor mund të reduktojë koston e kapitalit të ekuitetit përmes së paku dy
mekanizmave. Mekanizmi i parë është shpalosja e shtuar financiar, për shkak se
SNK në mënyrë tipike kërkon shpalosje më të madhe se sa standarde lokale të
kontabilietit. Në përputhje me këtë argument, një motiv mjaft i shprehur që firmat
të miratojnë vullnetarisht SNK-të është reagimi ndaj kriticizmit lidhur me politikat
e mangëta të shpalosjes (p.sh. Burt and Harnischefeger 2000). Literatura asimetrike
e informacionit sugjeron që shpalosja më e madhe lehtëson problemin e kundërt të
përzgjedhjes, shton likuiditetin dhe prandaj redukton koston e ekuitetit përmes
kostove më të ulëta të transaksioneve dhe/ose kërkesës më të fuqishme për letra me
vlerë nga firmat (p.sh. Amihud dhe Mendelson 1986; Diamond dhe Verrecchia 1991;
Easley dhe O’hara 2004). Veç kësaj, literatura për llogaritjen e rrezikut parashikon
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që firmat me shpalosje më të madhe të informacioneve kanë beta më të ulëta që
shikojnë përpara të cilat çojnë në kosto më të ulët të ekuitetit (p.sh. Barry dhe Brown
1985; Lambert et al. 2007). Këto parashikime teorike gjejnë mbështetje në disa studime
empirike, përfshirë Botosan (1997), i cili tregon që shpalosja më e madhe e shoqëruar
me një kosto më të ulët të kapitalit të ekuitetit për firmat me përcjellje më të ulët
analiste; dhe Francis et al. (2005) i cili raporton që firmat me shpalosje të zgjeruar
gëzojnë një kosto të ulët të kapitalit.

Konkluzione dhe rekomandime

 Parashikimi i profiteve nga kontarat e sigurimit është një hyrje në kushtet e
konflikteve të vlerës së ndërthurur me natyrën afatgjate dhe të përhershme të biznesit
të sigurimit. Në vend të kësaj, profiti duhet të vazhdojë të realizohet në mënyrë
periodike sipas rreziqeve të paraqitura me kalimin e kohës. Për më tepër, fitimet e
parealizuara dhe humbjet nuk duhet të shpalosen në rezultatin operativ, sepse ato
nuk kanë ndonjë efekt në rrjedhën aktuale të parasë së gatshme të kompanisë.
Përndryshe, rezultati do të ishte dallimi ndërmjet rezultatit të regjistruar dhe situatës
së rezultatit të tashëm. Meqë kontratat e sigurimit nuk janë instrumente të
tregtueshme financiare dhe vlerat e tregut nuk mund të zbriten objektivisht, çfarëdo
vlere e drejtë e detyrimeve të sigurimeve mund të çojnë në subjektivitet më të madh
të rezultateve të deklaruara të siguruesve. Prandaj, pasuritë financiare që mbulojnë
detyrimet e sigurimit duhet të futen në fletën e bilancit me koston e saj të amortizuar
në sensin e mbajtjes së investimeve të maturitetit për t’iu shmangur mospërshtatjes
së paraparë kontabël. Duke konsideruar rëndësisë së madhe të kontabilitetit për
funksionimin e tregjeve të kapitalit dhe ekonomisë në tërësi, rregullat e kontabilitetit
duhet të jenë aty për të portretizuar biznesin e sigurimit në mënyrë adekuate, jo për
të definuar mënyrën e drejtimit të biznesit.
      Qëllimi i këtij studimi është të hulumtojë koston e efekteve të ekuitetit të miratimit
të detyrueshem të SNK-ve në Bashkimin Evropian. Ne kemi gjetur dëshmi se
miratuesit e detyruar, mesatarisht, përjetojnë një redukim të dukshëm të kostos së
ekuitetit pas prezantimit detyrimor të SNK-ve në vitet e ardhshme. Miratuesit
vullnetar, për dallim nuk përjetojnë ndonjë ndryshim të dukshëm në koston e
ekuitetit pas prezantimit detyrimor të SNK-ve në vitet e ardhshme. Analizat shtesë
gjejnë se aplikimi i detyrueshëm i SNK-ve ka një kosto të dukshme të ndikimit të
ekuitetit vetëm në shtetet me mekanizma të fuqishëm të zbatueshmërisë, në përputhje
me cilësinë e zbatueshmërisë ligjore duke qenë një fakto i rëndësishëm për ndryshimet
efektive në kontabilitet. Më tej kemi identifikuar dy kanale përmes të cilave miratimi
i detyrueshëm i SNK-ve redukton koston e ekuitetit: shpalosjen e shtuar dhe
krahasueshmërinë e rritur. Përfundimisht, meqë shtetet e BE-së kanë bërë përpjekje
të vazhdueshme për të fuqizuar sistemet e tyre ligjore dhe të zbatueshmërisë bashkë
me aplikimin e detyrueshëm të SNK-ve, të gjeturat e kostos së reduktuar të ekuitetit
mund të jenë rezultat i përbashkët i miratimit të SNK-ve dhe përmirësimet e fundme
në zbatimin dhe qeverisjen. Sidoqoftë, deri në atë shkallë që zbatueshmëria dhe
përmirësimi i qeverisjes në mjedise të zbatueshmërisë së fuqishme nuk është
sistematikisht më i madh se sa përmirësimi në mjediset e zbatushmërisë së dobët,
përmirësimi në mjediset institucionale është me pak me gjasë të jetë përgjegjës për
rezultatet kryesore në këtë artikull shkencor.
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Abstrakti

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 gjatë këtij 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.

Fjalë 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 të mjeteve 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
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titujve te pronësise me tituj të borxhit, premtimet për të dorëzuar një sasi të dhëne
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.

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 që është 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,
afarizmin e bashkohor të tregjeve të kapitalit e karektizon paraqitja e një numri
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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 ).

Metodologjia e hulumtimit
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 .
ui 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.

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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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.

Analiza empirike
    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.

Modelin ekonometrik mund ta shkruajm si:

BdepozitatBBiBankaraeSistemitPerformanc ++ ln3)ln(21)ln(

uborgjiBvlereletratBkredite +++ )ln(5).ln(4)n( 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.  .
Përllogaritjen 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
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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
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.

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
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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.
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Abstrakt

Kalimi i ekonomisë shqiptare nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu u
shoqërua me pasoja pozitive dhe negative. Popullsia u zhvendos nga fshtrat e largët në
qytetet e vegjël, nga qytetet e vegjël në qytetet e mëdhenj dhe në kryeqytet. Një pjesë e saj
u largua jashtë Shqipërisë. Kjo zhvendosje e popullsisë e pa studjuar, e pa planifikuar
dhe e paparashikuar u reflektua në disa sektorë, në ekonomi, në arsim, në kulturë etj. Ato
ndikuan më shumë negativisht në sektorin e ekonomisë sepse: të zhvendosurit morrën
me vete kapitalet financiare dhe fizike, lanë të pa shfrytëzuar faktorët ekzistues në këto
rajone, lanë të pa shfrytëzuar tokën bujqësore, lanë në mëshirë të fatit sipërfaqet pyjore,
krijuan ushtrinë e papunësisë strukturore në qytetet ku u sistemuan, etj. Në këtë material
kemi marrë përsipër të analizojmë zhvillimin e pabarabartë të rajoneve të Shqipërisë,
sepse zhvillimi i pabarabartë ka ndikuar negativisht në rritjen e ekonomisë shqiptare në
përgjithësi. Ka ardhur koha që qeveria të nxisi popullsinë, të nxisë dhe stimulojë
biznesmenët që tu kthehen shfrytëzimit të këtyre faktorëve që dikur jepnin një pjesë të
madhe të PBB-së. Metodat e përdorura janë: metoda statistikore, e analizës dhe sintezës,
metoda e krahasimit etj.

Fjalë kyçe; rritje ekonomike, PBB, papunësi, varfëri, kredi.

Hyrje

Shqipëria është njëvend me sipërfaqe të vogël, rreth 28 747 km2. Gjatësia e përgjithshme
e vijës kufitare është 1094 km, nga të cilat 657 km - kufi tokësor, 316 km - kufi detar, 48
km - kufi lumor dhe 73 km - kufi liqenor. Shpërndarja e popullsisë deri në vitin 1990
ka qënë në të gjithë teritorin e saj, pavarësisht nga madhësia e fshatrave dhe e
vendndodhja e tyre. Fuqia punëtore përdorej thuajse plotësisht sepse pjesa që nuk
aktvizohej në kooperativat bujqësore aktivizohej në ndërmarrjet shtetërore të bazuar
në resurset vendore, ku përgjithësisht ishin pasuritë nën e mbi tokësore. Kështu kanë
qenë të çelura dhe në funksion të gjithë minierat ku janë gjetur minerale, duke filluar
që nga miniera e kripës në në Jug të Shqipërisë dhe deri te minierat e kromit dhe te
bakrit ne Veri, nga minierat e qymyr gurit në Lindje deri te miniera e bitumit në
Perëndim. Kjo shpërndarje e faktorëve ekonomikë shoqërohej edhe me shpërndarjen
e popullsisë dhe të krahëve të punës duke bërë të mundur një shfrytëzim të
përgjithshëm të pasurisë kombëtare.  Kjo reflektohej edhe në të ardhurat për frymë të
popullsisë sipas zonave përkatëse. Shqipëria ka pasur qarqe ose prefektura 12, rrethe
36, bashki 65, komuna 309 dhe  fshatra 3020.Pas vitit 1990 me kalimin në ekonominë
e tregut, u ndodhi fenomeni i shpopullimit të këtyre zonave dhe kalimi i popullsisë
drejt qytetaeve. Kjo lëvizje massive pati ndikimin e vet edhe në ekonomi, në rënjen e
shfrytëzimit të këtyre faktorëve dhe në përgjithësi në ndryshimin e mirëqënies sipas
zonave përkatëse. Sot ka vetëm 61 bashki. Pikërisht në këtë material do ti trajtojmë
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këto probleme dhe do të japim mendime mbi perspektivën e rritjes ekonomike.
Ekonomia shqiptare deri në vitin 1990. Shtrirja e resurseve nëntokësore dhe
shfrytëzimi i tyre.Para vitit 1990, në Shqipëri, popullsia ishte e shpërndarë në të
gjitha rrethet e Shqipërisë sipas një plani të caktuar të diktuar nga qeveria. Shpërndarja
e popullsisë realizohej në mënyrë të centralizuar, kështu në bzë të pasurive nën e mbi
tokësore bëhej edhe shpërndarja e saj. Kjo shpërndarje krijoj artificialisht një sërë
qytetesh industriale, ndër të cilët përmendim Memaliaj, në bazën e basenit të
qymyrgurit, Selenicën, në bazë të basenit të bitumit, Prenjasin, në bazë të basenit të
kromit, hekur nikelit, Burrelit, Rubikut, Qytetit Stalin, etj, ej. Po kështu u krijuan
edhe një sërë fshtrash të rinj mbi bazën e fermave shtetërore të ngritura. Në qytetet
ku nuk kishte shumë resurse natyrore por kishte fuqi punëtore u krijuan ndërmarrje
të mëdha punëtorie, si Kombinati Tekstileve Mao Ce dun Në Berat, Kombinati
Tekstileve Stalin në Tiranë, Ndërmarrjet e prodhimeve të ndryshme që sot i quajmë
“fasone”. Popullsia nuk kishte të drejtë të lëvizte e lirë por lëvizte sipas planeve të
caktuar 5 vjeçare. Në këtë periudhë kohe kjo shpërndarje e baseneve të mineraleve
dhe shfrytëzimi  i plotë i tyre  kanë dhënë ndikim jo vetëm në rritjen e ekonomisë së
këtyre zonave por edhe në rritjen e mirëqënjes së tyre. Basenet e mineraleve ishin të
shpërndara thuajse në të gjithë teritorin e Shqipërisë, nga Jugu në Veri, në këtë mënyrë
edhe zonat e varfëra, pa tokë bujqësore, ose me tokë të pakët siç janë zonat Verilindore
siguronin të ardhura të mëdha nga puna që bënin në minierat e zonave.
Në Hartën e Burimeve minerale të Shqipërisë dhe katalogun e sajpasqyrohen reth 15
vendburime nafte, 6 vendburime gazi, mbi 500 vendburime të mineraleve të ngurta,
nga të cilat 293 kromi, 108 bakri, 21 hekur nikeli, 45 qymyrguri. Deri sot janë zbulluar:
437 milionë ton naftë; rreth 13 miliardë metër kub gaz; rreth 800 milionë ton qymyr;
rreth 57 milionë kromite; 69 milionë ton baker; rreth 300 milionë ton hekur-nikel;
rreth 230 milionë ton nikel silikat; rreth 133 milion ton titano-magnetik; rreth 13
milionë ton bokside; mbi 500 milionë ton kripë guri; mbi 108 milionë ton olivinite;mbi
108 milionë ton dolomite dhe rreth 54 milionë ton fosforite.(http://shqiptarja.com/
neus.php?IDNotizia=66375&IDCategoria=2706#sthash.GtdzkT5 g.dpuf)
Përqëndrimi i pasurive minerale në Shqipëri është si më poshtë:
Nafta dhe gazi.Rezervat gjeologjike të saj vlerësohen deri në 437 milionë tone dhe
rreth 13 miliardë metër kub gaz, ndërsa deri tani janë shfrytëzuar rreth 50 milionë
tonë(Telo,2015,11). Rezervat e saj gjenden kryesisht në zonën e Fierit, Ballshit dhe të
Vlorës ku një pjesë e madhe e popullsisë së kësaj zone ishte e punësuar në këtë sektor.
Qymyr Guri. Gjendet kryesisht në zonën e Tiranës, të Memaliajt, të Korçës,
Pogradecit dhe të Kolonjës. Deri në vitin 1990 janë nxjerrë rreth 50 milionë tonë,
ndërsa rezervat shkojnë mbi 800 milonë tonë.Strategjia minerare e Shqipërisë gjykon
se shfrytëzimi i këtyre burimeve nuk është me leverdi, por ato mund të vihen në
punë në rast se qymyri përdoret për prodhimin e energjisë elektrike. Vetëm se burimet
aktuale nuk janë në gjendje të ushqejnë termocentrale të mëdha, për këtë arsye
propozohen termocentrale deri në 5 Mt.
Kromi. Shqipëria është një nga vendet e pasura në botë me këtë mineral. Ai gjendet
në zonën e Bulqizës, Martanesh, Tropojë, Shebenik, Pogradec, etj. . Më me interes
shihet Tropoja, Kukësi dhe Krasta që mbartin tonelata të tëra kromi. Janë nxjerrë
mbi 21 milionë tonë, ndërsa rezervat shkojnë në mbi 57 milionë ton. Kromi është
metali më me leverdi ekonomike sot për sot pas naftës në Shqipëri. Njëri nga burimet,
ai i Bulqizës, është veçanërisht i pasur. Pas vitit 1990 Qeveritë kanë dhënë rreth 250
licenca shfrytëzimi për burimet aktuale të kromit. Prodhimi aktual është rreth 200
mijë tonë në vit.Kromi kontribuoi në 2011 me 66% të vlerës totale të mineraleve të
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prodhuara. Eksportet e kromit kishin vlerën 115 milion USD ose 81% të prodhimit
në 2011. Të dhënat e Doganave tregojnë se eksportet e kromit në 2011 kishin
destinacion kryesor Kinën, Hollandën, Austrinë dhe Zvicrën
Xeherorët e hekur nikelit. Kanë përmbajtje edhe të kobaltit, ndodhen në zonën e
Librazhdit, Pogradecit, Korçë, Bilishtit, Prenjas etj. Janë nxjerrë mbi 18 milionë
ton, ndërsa janë zbuluar mbi 220 milionë tonë.
Xeherorët e bakrit. Gjenden në gjendet në zonat Pukë-Mirditë, në Munellë, Tuç,
Rubikë, Derven, Kukës. Janë zbuluar mbi 69 milionë tonë  mineral bakri. Në zonën
e Korabit ka xeherorë polimetalor. Eksportet e bakrit në 2011 kishin vlerën 42 milion
USD. Ndryshimet ndërmjet sezoneve të prodhimit dhe shitjes shpjegohen me luhatjet
e çmimit ndërkombëtar të bakrit nga viti në vit. Turqia dhe Kina ishin destinacionet
kryesore të eksportit për këtë mineral.
Bitumi.Gjendet në Selenicë, vlerësohet se gjenden aktualisht 520 mijë tonë bitum
natyral, i cili po shfrytëzohet. Por Shqipëria ka edhe 3-4 milionë tonë të tjera burime
bitumi pranë zonave naftëmbajtëse
Kripa e gurit.Shërbimi gjeologjik shqiptar vlerëson se në Shqipëri mund të ketë
rreth 100 milionë tonë kripë guri, ku pjesa më e madhe gjendet në Dumre, ndërsa
burime më të vogla gjenden në Dhrovjan, Kardhiq dhe Kolonjë.
Gipsi. Rreth zonës së Korabit si dhe në Dumre të Elbasanit apo në Sarandë, gjenden
disa burime minerare që mund të përdoren për prodhimin e gipsit dekorativ.
Fosforitet. Në zonën e kardhqit në Gjirokastër. Ka rezerva të konsiderueshme
pavarësisht nga sasia e fosforit që kanë.
Gurët gëlqerorë dhe dekorativ. Ka disa kompani që veprojnë në nxjerrjen e gurëve
gëlqeror dhe materialeve të tjera të ndërtimit në vend. Antea Cement, me veprimtari
në Krujë, ishte prodhuesi më i madh në këtë mineral në 2011. Kontributi i kësaj
shoqërie ishte në 19% të vlerës totale të prodhimit.
Zona ku ato gjenden: Kruja. Guri gëlqeror, ka pasur një rezervë prej 900 milionë
tonësh. Gjenden në shumë vende të Shqipërisë. Madje janë konstatuar edhe gurë të
rrallë fosforeshente që nëse përpunohen, përftojnë pllaka dekorative të një cilësie
tepër të lartë. Guri dekorativ gjendet në: Marrë-Peshkopi,  Derçan- Gjirokastër,
Skrapar. Sasia e tij është në vlerën e 400 milionë tonëve ndërsa tani ka mbetur për tu
shfrytëzuar më shumë se gjysma, pasi shfrytëzimi i tij ka ardhur shumë vonë. Në
krahinën e Skraparit vazhdon përpunimi dhe eksportimi i pllakave të gurit.
Burimet e ujit. Burimet më të mëdha të ujit në Shqipëri gjenden në Valbonë, zonën
e Matit, Malësi të Madhe, Tiranë- Shën Mëri, Selitë e Mali me Gropa, Elbasan, Korçë,
Krastë, Vithkuq, Librazhd, Ostren, Qarrish, Uji i ftohet (Tepelenë), Këlcyrë- Përmet,
Nemërçkë, Uji i ftohtë -Vlorë, Viroi – Gjirokastër, Syri i Kaltër-Sarandë, Kuç- Vlorë.
Nga kjo shfrytëzohet vetëm 8.8 përqind.
Këto pasuri deri në vitin 1990 janë shfrytëzuar prej Ndërmarrjeve të Minierave që
ishin Ndërmarrje Shtetërore. Shfrytëzimi bëhej sipas planeve të caktuara duke realizuar
edhe investimet përkatëse për mirëmbajtjen dhe zgjerimin e tyre. Pas 1990 ato kaluan
në procesin e privatizimit. Ky process krahas anëve pozitive ka pasë edhe një sërë anë
negative si: u dhanë me qindra licensa në shfrytëzimin e mineraleve si të kromit,
bakrit, hekurnikelit. Në këto degë nuk janë bërë investime themelore për pasojë shkalla
e aksidenteve në punë ka qënë e lartë dhe perspektiva e tyre jo e mire. Janë shfrytëzuar
në mënyrë jo shkencore, shumë të rëndë duke mos i lënë vend perspektivës, etj
Prodhimi i këtyre mineraleve ose sektori i industrisë në vitin 1990 jepte 41.8% të
PBB-së, nga 7% që jepte në 1950. Ajo ishte e shpërndarë thuajse në të gjithë teritorin
e Shqipërisë.
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Në vitin 1989 prodhimi i disa prej tyre ka qënë:
-Naftë bruto 1128 mijë tone, -Energji elektrike 4122 mln kuh, -Qymyr guri  2193 mijë tonë,
-Mineral kromi 1199 mijë tonë,-Mineral bakri 1135 ijë tonë, -Mineral hekur nikeli 1179 mijë
tone,-Çimento 753 mijë tonë (Vjetari Statistikor i Shqipërisë, 1991, Faqe 156-162.).
Këto pasuri janë të shtrira në të gjithë teritorin e Shqipërisë.  Në nxjerrjen dhe
përpunimin e këtyre resurseve ka qënë e angazhuar e gjithë popullsia e zonës, për
pasojë një pjesë e madhe e të ardhurave të këtyre familjeve nuk vinte nga sektori
bujqësisë por nga sektori i industrisë.
Kjo është reflektuar edhe në prodhimin mesatar vjetor për frymë të popullsisë në lekë.
Tabela Nr.1 Prodhimi bujqësor mesatar për frymë të popullsisë në lekë.

Burimi. “Përse të fundit?” Ilia Telo 2015, Faqe 66.
Kjo tabelë tregon qartë se zona Veri-lindore ka qënë një zonë e varfër sa i përket
prodhimeve bujqësore, prodhimi mesatar për frymë është afro sa gjysma e asaj që
sigurohet në rrethin e Tiranës. Zona Jug-lindore dhe zona e ulët sigurojnë të ardhura
më të larta se zonat e tjera. Këto zona përkojnë me rrethin e Korçës, Elbasanit,
Fierit, Lushnjës, Vlorës, Sarandës, Durësit, Shkodrës etj. Rrethet e varfëra siç kanë
qënë ato të Tropojës, Kuksit, Dibrës etj e kanë kompensuar këtë mungesë me punën
jo në bujqësi. Në 1988 në shkallë Republike 39.1% e të ardhurave sigurohej nga
puna në kooperativë, 20.5% nga puna në shtet, 10.3% nga oborri koperativist dhe
30.1% nga burime të tjera(Telo,2015,66). Jo të gjitha rethet kanë pasur të njëjtën
strukturë. Struktura e të ardhurave të fshtarsisë sipas burimeve në % dhe të ardhurat
për frymë në lekë jepet nga tabela e mëposhtëme:
Tabela Nr.2 Sigurimi i të ardhurave sipas degëve të ekonomisë

Burimi. “Përse të fundit?” Ilia Telo 2015, Faqe 67.
Të dhënat e tabelës flasin qartë mbi të ardhurat për frymë dhe burimin e sigurimit të
tyre. Zona V-L ka të ardhurat më të ulta për frymë. Të ardhurat më të larta i ka
rrethi i Tiranës dhe zona J-L. Në shifat në përqindje ne vrejmë se burimi i sigurimit
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të të ardhurave është i ndryshëm në vartësi të zonave. Kështu zona V-L nga puna
në kooperativë ka siguruar vetëm 13.6% të të ardhurave, nga oborri 17.3%, ndërsa
nga puna në shtet ka siguruar 41.5% të tyre. Në këtë mënyrë rrethet e Tropojës,
Dibrës dhe Kuksit burimin e të ardhurave të tyre kanë pasë shtetin, Minierat e
zonave të tyre dhe jo bujqësinë. Bujqësia ka qënë bazë për rrethet e tjera. Zona e
ulët, Saranda, Vlora, Fieri, Lushnja, Durrësi, Lezha dhe Shkodra burimin kryesor
të të ardhurave kishin bujqësinë, 51.5% të të ardhurave i siguronin nga kjo degë
dhe vetëm 17.4% siguronin nga puna në shtet. Tirana është rrethi që ka siguruar të
ardhurat më të mëdha nga puna në shtet, 20% të totalit, ndërsa nga puna në bujqësi
renditet pas zonës V-L. Ndryshe qëndron problem me rrethet e tjera që kanë të
ardhura me raporte normale. Kështu zona J-L i ka 56.8% ndërsa nga shteti vetëm
19.1%, të tjerat i siguron nga burime të tjera 24.1%. Këto burime janë shitja e bagëtive,
nbledhja dhe shitja e bimëve medicinale, të dëllënjës etj. Nga këto burime të gjitha
zonat e Shqipërisë sigurojnë mbi 23% deri në 26.5% që është rrethi i Tiranës. Kjo
strukturë ka qëndruar deri në vitet 90, pas saj ndryshoj thuajse plotësisht.

Ekonomia shqiptare pas vitit 1990

Pas viteve 90 filloi procesi i privatizimit i cili kaloi në disa faza. Filloi me privatizimin e
banesave, privatizimin e dyqaneve dhe më tej u kalua në privatizimin e sektorëve
strategjikë. Prej këtij privatizimi u bë e mundur që mbi 95% e PBB-së të realizohet nga
sektori privat dhe më pak se 5% të realizohet nga sektori shtetëror. Privatizimi i sektorit
industrial, sektorit të shërbimeve u shoqërua me privatizimin e sektorit financiar dhe
me rindërtimin e administratës publike dhe gjithë infrastrukturës ligjore, nëmënyrë që
ti përshtatej formës së re të organizimit. Në këtë mënyrë privatizimi i këtyre degëve të
rendësishme dhe i tokës bëri të mundur edhe ndryshimin e strukturës së degëve të
ekonomisë duke kaluar në vendin e parë sektori i shërbimeve. Ndryshimi i strukturës
së degëve në realizimin e PBB-së nuk qe unioformë për të gjithë qarqet e vendit por pati
ndryshime të thella që u reflektuan në të ardhurat për frymë dhe në  përqindjen e
sigurimit të tij sipas rretheve. U krijuan ndryshime të dukëshme midis degëve qëë
ndikuan edhe në normën e papunësisë. Më poshtë do analizojmë disa tabela ku vërehen
dallimet e ndryshme midis qarqeve të vendit, në krahasim me periudhën para viteve 90.
Tabela 3. PBB totale dhe PBB për frymë sipas qarqeve(2012)

Burimi: INSTAT, llogaritjet e autorëve
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Nga të dhënat shikojmë se 4 rrethe,i Tiranës, Fierit, Elbasanit dhe Durrësit
japin mbi 64% të PBB-së ndërsa  5 rrethe, Gjirokastër, Kukës, Lezhë Dibër dhe Berat
japin vetëm 16.6% ose më pak se gjysma e rrethit të Tiranës. Kjo shpërndarje ka
dhënë ndikimin e saj edhe në PBB/frymë. Nga 12 qarqe, 7 qarqet e fundit kanë të
ardhura nën 3000 euro për frymë, 4 nën 3500 dhe vetëm Tirana ka 4439 euro për
frymë. 3 qarqe kanë të ardhura mbi mesataren e republikës dhe të gjithë të tjerët
janë nën mesatare. Kjo shpërndarje ka ardhur pikërisht nga mosaktivizimi i ish
minierave të shfrytëzuara para vitit 90 dhe qëndrimi ndaj tokës bujqësore. Këto
janë të reflektuara në disa tregues. Në treguesin e numrit të bizneseve sipas madhësisë
dhe në treguesin e punës së bërë në fermë dhe jashtë saj që reflektohet në sigurimin
e të ardhurave sipas degëve.
Analizë e situatës financiare dhe ekonomike në njësite e qeverisjes vendore sipas
qarqeve
Tabela 4. Numri i bizneseve sipas rajoneve

Burimi: QKR
Në shpërndarjen e bizneseve sipas madhësisë dhe qarqeve kemi thuajse të njëjtin
raport që kishim edhe nëshpërndarjen e të ardhurave. Në vendin e fundit
renditen Kukësi, Berati, Dibra, Lezha dhe Gjirokastra. Janë rrethe, veçanërisht
Kukësi dhe Berati që para viteve 90 një pjesë të madhe të të ardhurave e siguronin
pikërisht nga sektori i industrisë dhe i shërbimeve.
Norma e papunësisëështë një tregues i rëndësishëm sepse është e lidhur pikërisht
me të ardhurat për frymë. Janë rrethet, Lezhë, Shkodër, Kukës, Vlorë dhe Fier që
kanë normën më të lartë të papunësisë
Tabela Nr.6. Kredia sipas qarqeve

 

Burimi:Banka e Shqipërisë. Raporti Vjetor i mbykqyrjes. 2014
Shpërndarja e kredive sipas qarqeve dhe degëve tregon se përgjithësisht ajo është e
përqëndruar në qarqet e Tiranës dhe Durrësist me rreth 81% të totalit. Përgjithësisht
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ka pasur destinacion, tregëtinë, shërbimet dhe as 2% e saj nuk ka kaluar në sektorin
e bujqësisë që siguron rreth 20% të PBB-së. Kjo shpërndarje tregon se sektori
industrial i ish minierave të para viteve 90 nuk është vlerësuar as nga investitorët e
huaj dhe as nga qeveria e cila duhej të bëhej nismëtare e ringritjes së tyre.
Tabela Nr.7. Shpërndarja e ditëve të punës, emigrantëve etj.

Burimi: INSTAT.
Të dhënat tregojnë se rrethe të tilla si Elbasani, Tirana, Dibra Vlora, Durrësi i
kushtojnë një rëndësi të madhe sektorit të bujqësisë duke siguruar edhe të ardhura
të larta prej saj. Rrethet si Shkodra, Elbasani, Dibra etj kanë shumë pak punë jashtë
fermës. Gjirokastra, Durrësi, Kukësi, Lezha i kanë kushtuar më shumë rëndësi punës
jashtë fermës që do të thotë se kanë krijuar më shumë mundësi të punojnë jashtë
rrethit dhe jashtë vendit. Në këtë mënyrë një pjesë të të ardhurave i sigurojnë nga
emigracioni ku edhe shifrat e ilustrojnë këtë këtë konkluzion.

Konkluzione dhe Rekomandime

Pas viteve 1990 me kalimin e ekonomisë nga një ekonomi e centralizuar në një
ekonomi tregu ndryshoi struktura e degëve që përbehet PBB-ja. Kjo jo vetëm në
përqindje dhe në shuma absolute por edhe sipas qarqeve  dhe rretheve të vendit.
Një pjesë e qarqeve që siguronin të ardhura nga minierat dhe sektorët e tjerë të
shërbimeve me mbylljen e këtyre degëve i kaluan burimet e fuqisë punëtore ose në
bujqësi ose në emigrim duke mos pasur mundësi të tjera. Kjo shpërndarje ka bërë që
edhe të ardhurat për frymë të diferencohen dukshëm sipas qarqeve. Të ardhurat më
të larta i ka rrethi i Tiranës ku është përqëndruar edhe pjesa më e madhe e bizneseve
dhe pjesa më e madhe e kredisë dhe investimeve të huaja.
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Në të ardhmen qeveria duhet të rishikjojë politikat e saj të rishtetëzimit të sektorit
energjitik të naftës, çeljen e minierave të mbyllura të qymyrit dhe vënjen nëeficiencë
të tyre duke ndërtuar termocentrale. Minierat e tjera duhet të rishikohen për riçelje.
Kjo do bëjë që të rishpërndahet fuqia punëtore dhe të bëhet më shumë eficiente
sepse sot ka mundësi qarkullimi shumë herë më të lartë sa ka pas qënë para viteve
90. Kjo do të thotë se nga Tirana, apo nga qytetet e tjera mund tju garantohet punë
pikërisht në këto miniera të mbylluara e të pa shfrytëzuara.
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Abstract

Kostoja e trajtimit të sëmundjeve kanceroze përbën një barrë të madhe financiare për të
sëmurët dhe sistemin shëndetësor, aq më tepër për vendet në zhvillim dhe me ekonomi
të brishtë. Strategjitë që mund të përdoren për reduktimin e kësaj kostoje janë të shumta.
Disa prej tyre, siç është për shembull personalizimi i dozës, kanë nisur të zbatohen edhe
në Shërbimin  Onkologjik të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” të Tiranës.
Synimi i këtij studimi ishte vlerësimi i efektit terapeutik si rezultat i përdorimit të njësisë
së tretjes së citostatikëve. Falë kësaj njësie, sasia e barit të mbetur nga një i sëmurë mund
të përdoret te një i sëmurë tjetër, terapia e të cilit përmban të njëjtin bar dhe bëhet
brenda të njëjtës ditë. Ne vlerësuam numrin e flakonëve të kursyer sipas kësaj mënyre të
re organizimi, për barna si docetakseli dhe rituksimabi. Në vijim, duke marrë parasysh
dozën e përshkruar më shpesh për secilin bar, konvertuam numrin e flakonëve të kursyer,
në numër të sëmurësh të rinj që do të mund të përfitonin nga ky kursim. Nuk u morën në
shqyrtim dozat e përshkruara të një bari që përkonin saktësisht me dozën e përmbajtur
në një flakon. Rezultatet e mbeldhura pas një periudhe 6 mujore treguan se: numri i
flakonëve të kursyer të docetakselit arriti në 772.72 dhe se nga ky kursim mund të
përfitonin 85 të sëmurë të rinj që do të mund të trajtoheshin me të njëjtin bar. Lidhur me
rituksimabin, nurmi i flakonëve të kursyer arriti në 30.6 flakon, ndërsa numri
korrespondues i të sëmurëve që do të mund të përfitonin nga ky kursim rezultoi 5.

Fjalë kyçe: sëmundje kanceroze, kosto financiare, njësi e tretjes së citostatikëve, përfitim
terapeutik.

Hyrje

Barra ekonomike e sëmundjeve kanceroze lidhet kryesisht me prevalencën e lartë të
këtyre sëmundjeve dhe me çmimin e lartë të barnave që përdoren për trajtimin e
tyre (Reeder & Gordon, 2006, 3-16). Duke patur parasysh rritjen e vazhdueshme të
rasteve të reja me kancer dhe zbulimin e barnave të rinj për trajtimin e tyre, kostoja
financiare do të vijë duke u rritur (Meropol & Schulman, 2007, 180). Aq më e vërtetë
është kjo kur bëhet fjalë për vende në zhvillim, ku paratë e paracaktuara për kujdesin
shëndetësor janë të kufizuara dhe shpërndahen shpesh në mënyrë jo të drejtë.
Sëmundjet kanceroze përbëjnë përparësi edhe për politikat shëndetësore të vendit
tonë, për shkak të nivelit të lartë të vdekshëmirsë dhe sëmundshmërisë që shkaktojnë
këto sëmundje, si dhe për shkak të vonesave në diagnostikim. Nga ana tjetër, kostoja
e  një cikli kimioterapie mund të variojë nga 330 euro për doksorubicinën, deri në
13 000 euro për trastuzumabin, kosto të cilat rëndojnë mbi taksapaguesit shqiptarë.
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Se si do të përballohen këto shpenzime nga të sëmurët dhe shoqëria mbetet ende një
problem pa përgjigje të qartë (Ramsey, Clarke, Kamath & Lubeck, 2006, 472-478).
Mënyrat bashkëkohore të diagnostikimit dhe të trajtimit të sëmundjeve kanceroze
përparojnë çdo ditë, por bashkë me to edhe shpenzimet për implementimin e tyre (Baselga
& Carrato,  2008, 135). Ndërkohë, prirja e përgjithshme duket se do të jetë rritja e këtyre
shpenzimeve, pasi vitet e mbijetësës po rriten si rezultat i trajtimeve më të efektshme dhe
i teknikave diagnostikuese më të përparuara (Meropol et al., 2009, 74).
Strategjitë që mund të përdoren për reduktimin e kësaj kostoje janë të shumta. Disa
prej tyre, siç është për shembull personalizimi i dozes (Mertens & de Jongh, 2009,
153) kanë nisur të zbatohen edhe në Shërbimin  Onkologjik të Qendrës Spitalore
Universitare (QSU) “Nënë Tereza” të Tiranës.
Dihet se shumica e të sëmurëve që trajtohen me kimiopreparate nuk e përdorin të
gjithë sasinë e barit që gjendet në një flakon. Në këto kushte, përdorimi brenda së
njëjtës ditë i pjesës së mbetur të barit, për një të sëmurë tjetër që trajtohet me të
njëtin bar, shndërrohet në kursim të barit, pa ndikuar ndërkohë në cilësinë e trajtimit.
Një metodë tjetër kursimi që përdoret jo rrallë në praktikën klinike është
“rrumbullakosja” e dozës sipas sasisë më të përafërt që përmban një flakon (Dooley
et al., 2004, 653-6 and Cassidy, 1994, 25–9).

 Materiali dhe metoda

Studimi u krye në Farmacinë Spitalore pranë Shërbimit Onkologjik të QSU-së. Të
dhënat u morën në regjistrat e shkarkimit të citostatikëve, ku mund të gjenden:
gjeneralitetet e të sëmurëve, numri i kartelës, diagnoza dhe skema terapeutike
përkatëse. Recetat ishin të ndara në dy grupe respektive: receta të Pavionit të
Kimioterapisë dhe receta të Spitalit Ditor. Në studim u vlerësuan përshkrimet e
barnave për të dy grupet e të sëmurëve, për periudhën 6 mujore tetor 2014 – prill
2015. Duke ditur se një flakon docetaksel përmban 80 mg dhe një flakon rituksimab
përmban 100 ose 500 mg, ne llogaritëm numrin e flakonëve të kursyer për secilin
bar. Duke marrë parasysh dozën e përshkruar më shpesh për secilin bar (docetaksel
120 mg dhe rituksimab 600 mg), gjetëm me përafërsi numrin e të sëmurëve të rinj që
mund të përfitonin nga ky kursim (përfitimi terapeutik). Në rezultate nuk u morën
parasysh dozat e përshkruara të një bari që përkonin saktësisht me dozën e
përmbajtur në një flakon

Rezultatet

Tabela 1 përfshin të dhënat 6 mujore lidhur me: sasinë e docetakselit që përdoret për
një cikël, numrin i përgjishshëm të të sëmurëve dhe sasinë e tij të kursyer për të
njëjtën periudhë. Duke ditur se doza më e përdorshme e docetakselit është120 mg,
atëherë mund të llogarisim me përafërsi se të sëmurët e rinj që mund të përfitojnë
nga vlera e kursyer rezultojnë të jenë 82.
Në tabelën 2 jepen të njëjtat të dhëna, por tashmë për rituksimabin. Duke ditur që
doza më e zakonshme e përdorimit të tij është 600 -700 mg, atëherë mund të llogarisim
me përafërsi se të sëmurët e rinj që mund të përfitojnë nga vlera e kursyer rezultojnë
të jenë 5.1.
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Tabela 1. Rezultatet e përmbledhura për Docetakselin

Tabela 2. Rezultatet e përmbledhura për Rituksimabin

Diskutimi

Shërbimi i Onkologjisë pranë QSU është i vetmi shërbim në nivel kombëtar që ofron
trajtim shumëdisiplinor për sëmundjet kanceroze. Përveç kësaj, ky shërbim është
njëkohësisht edhe qendër kërkimore-shkencore për fushën përkatëse. Ndër të tjera,



119

shërbimi përfshin një repart ditor me 10 shtretër për trajtimin me kimioterapi dhe
një pavion kimioterapie me 40 shtretër.
Përpara se të vihej në funksionim njësia e tretjes së citostatikëve, bari përkatës në
kartelën e të sëmurit përshkruhej në mg/kg/m2, kurse në kartelën e farmacistit që
kujdesej për dhënien e tij, përshkruhej numri i flakonëve që korrespondonin me
dozën e përshkruar në kartelën e të sëmurit. Sasia e mbetur e çdo bari eliminohej
menjëherë, duke shkaktuar kështu një humbje të konsiderueshme ekonomike. Nga
ana tjetër, kishte raste kur bari nuk administrohej në asnjërin prej reparteve të
sipërpërmendura, por merrej nga familiarët ose i sëmuri dhe bëhej në kushte
jospitalore. Kjo mënyrë e administrimit të barit krijonte probleme lidhur me “fatin”
e barit ose “gjurmët” e tij pas marrjes nga farmacia (Pascal, 2010.).
Rezultatet e studimit vërtetuan se përdorimi brenda ditës i mbetjeve të krijuara flakon
pas flakoni prodhon kursim nga këndvështrimi ekonomik ose shndërrohet në
përfitim terapeutik për të sëmurët, çka tregon se ndryshimi i administrimit të një
procesi mund të shndërrohet me lehtësi në përfitim, ndërkohë që nuk cenon  aspak
cilësinë e trajtimit (Sullivan et al., 2011, 933-80).  Nuk duhet lënë pa përmendur
fakti se sasia e mbetur nga një bar i përdour, varet nga numri i të sëmurëve gjatë një
dite pune dhe nga të dhënat e tyre antropometrike (Fasola et al., 2008, 8:70).

Konkluzione

Analiza e të dhënave tregon për efektin pozitiv ekonomik dhe terapeutik që sjell
përdorimi i njësisë për tretjen e citostatikëve. Kjo njësi sjell gjithashtu përparësi në
gjurmueshmërinë e barit, nga koha e përgatitjes deri në kohën e marrjes së tij prej të
sëmurit. Ne rekomandojmë shtrirjen e këtij procesi në Shërbimin e Onkologjisë
Pediatrike dhe në tre a katër qendra të tjera kombëtare të kujdesit shëndetësor.
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Lëvizja e lirë e punëmarrësve bazuar në jurisprudencën e GJED

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.
Neni 39 i Traktatit të BE-së garanton lëvizjen e lirë të punëmarrësve brenda tregut të
përbashkët. Kjo përfshin (sipas paragr. 2) heqjen e çdo lloj diskriminimi të shtetësisë,
bazuar në trajtimin e ndryshëm për sa i përket punësimit, shpërblimit dhe kushteve të
tjera të punësimit (ndalimi i diskriminimit). Neni 39 paragrafi 3 i Traktatit të BE-së u jep
punëmarrësve të drejtën për të:
- aplikuar për oferta të vërteta të punësimit;
- për të lëvizur të lirë për këtë qëllim në territorin e shteteve anëtare;
- për të qëndruar në një Shtet anëtar dhe për të kërkuar punë sipas rregullave ligjore dhe
administrative për punëmarrësit në këtë shtet;
-për të qëndruar në fund të periudhës së punësimit, në territorin e shtetit anëtar sipas
kushteve të përcaktuara nga Komisioni në zbatimin e rregulloreve.

Fjale kyçe: Traktati i BE, lëvizja e lirë e punëmarrësve, jurisprudenca, GJED.

Hyrje

Liria e punëmarrësve sipas nenit 39 të Traktatit të BE rregullohet në Urdhëresën
Nr. 1612/68 mbi përmbajtjen e lëvizjes së lirë të punëmarrësve brenda shteteve anëtare,
konkretizuar dhe plotësuar në legjislacionin sekondar. Kjo rregullore përcakton
rregulla të hollësishme për pranimin për punësim, ushtrimin e punësimit dhe të
drejtave të barabarta si dhe në lidhje me statusin e anëtarëve të familjes. Ajo ishte
plotësuar më vonë nga Direktiva 2004/38 mbi të drejtën e qytetarëve të BE-së dhe
familjarët e tyre për të lëvizur dhe qëndruar brenda territorit të shteteve anëtare.
Ajo kodifikon në nenin 2 të saj, jursiprudencën e GJED-së dhe gjithashtu rregullon
liritë themelore të BE-së për qytetarët e BE-së dhe familjet e tyre, që gjenden në një
shtet tjetër anëtar.
Lëvizja e lirë e personave të shtetasve të BE-së, në bazë të nenit 18 të TBE, është e
pavarur nga çdo aktivitet ekonomik, i mbrojturi nuk duhet që të jetë punëmarrës,
punëkërkues, person në trajnime, apo një person i përfshirë në këto kategori. Në
ndryshim me të mësipërmen, vetëm punëmarrësit dhe sipërmarrësit (dhe familjet e
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tyre) gëzojnë liritë themelore sipas nenit 39 dhe 43 të Traktatit të BE (lëvizja e lirë e
punëmarrësve, liria e vendosjes në një shtet anëtar).

Trojani, Vendim Nr. 39 i GJED i datës 7.9.2004

Kazus: Michel Trojani, një shtetas francez ka qëndruar për një kohë të shkurtër në
Begjikë, kohë në të cilën ai dyshohet se ka ndjekur një veprimtari të pavarur në
sektorin e shpërndarjes. Në vitin 2000 ai kthehet përsëri në Belgjikë. Atje jetoi i
paregjistruar në një Shesh-Kampingu në Blankenberge dhe prej muajit dhjetor 2001
në Bruksel. Pas një qëndrimi në nje hotel për të rinj “Zhak Brel,” në fillim të 2002 ai
hyri në një hotel të ushtrisë së shpëtimit, ku për akomodimin e tij dhe pak para
duhej të punonte 30 orë në javë. Meqenëse ishte në gjendje të vështirë ekonomike, ai
bëri kërkesë tek “Centre publique d’aide” ( qendër publike për ndihmë sociale) në
Bruksel (CPAS), që t’i siguronin atij minimumin jetik dhe e argumentoi këtë kërkesë
me vlerën prej 400 Euro në muaj, për Konviktin që duhej të paguante dhe po ashtu
me mundësinë për t’u larguar nga ai dhe të jetonte i pavarur. Vendimi negativ i
CPAS, nga njëra anë u argumentua me faktin se paditësi nuk kishte kombësinë
belge dhe së dyti, për faktin se Rregullorja Nr 1612/68 nuk ishte e zbatueshme për të
dhe nuk u pranua nga Gjykata e Punës së Brukselit.
Sipas vendimit së GJED në cështjen Trojani, koncepti i punëmarrësit interpretohet
ngushtë brenda kuptimit të Nenit 39 të TBE. Punëmarrës është kushdo që ushtron
një aktivitetet të mirëfilltë dhe të vërtetë, ndërkohë që aktiviteti konsiderohet jo si
punë kur ka një shkallë margjinale dhe të parëndësishme. Tipar kryesor i raportit të
punës sipas këtij ligji qëndron në faktin se dikush brenda një kohe të caktuar ofron
shërbime, për të cilat ai merr shpërblim. Përjashtim nga përkufizimi i punonjësit,
megjithatë, bëjnë ata persona të cilët janë të punësuar si pjesë e projekteve të ri-
integrimit (të tilla si psh për varësinë e drogës). Ndryshe psh në ato raste, nëse një
institucion social (të tilla si Ushtria e Shpëtimit) bie dakord me personin e një projekti
individual të integrimit, ku në kuadër të tregut të punës do të marrë nje shpërblim
të zakonshëm për shërbime të tilla (të cilat mund të përfshijnë edhe pagesat në natyrë
si një lloj të tillë). Mbetet për t’u verifikuar nga gjykata kombëtare nëse rasti në fjalë,
në varësi të ligjit është me të vërtetë rasti i duhur.
Në qoftë se nuk ekziston klasifikimi si  punëmarrës, ngelet për t‘u shqyrtuar lëvizja
e lirë e qytetarëve komunitarë, në bazë të nenit 18 TBE. Kjo është siguruar vetëm në
bazë të kufizimeve të Direktivës 90/364, ku nga shtetet anëtare mund të kërkohet
për një leje qëndrimi të qytetarëve të huaj të BE-së, të kërkohet vërtetimi i sigurimit
shëndetësor dhe i burimeve të mjaftueshme financiare, për të cilat ata kanë nevojë
gjatë qëndrimit të tyre në territorin e atij shteti, në mënyrë që të mos marrin në
konsideratë ndihmën sociale të shtetit anëtar pritës. Përveç kësaj, diskriminimi mbi
bazën e shtetësisë, sipas nenit 12 TBE, mbetet për t’u marrë në konsideratë: Nëse një
shtetas i BE-së tashmë ka një leje qëndrimi (sepse ai nuk ishte mohuar për arsyet e
mësipërme), si në rastin e z. Trojani, ai nuk mund të trajtohet ndryshe nga vendasit
në nevojë. Kjo do të thotë se Trojani duhet të ketë të njëjtat të drejta për asistencë
sociale si një shtetas belg.
Përdorimi i përfitimeve sociale nga një shtetas i huaj i BE-së, nuk mund të shkaktojë
që e drejta e tij e qëndrimit të tërhiqet më vonë (të mos zgjatet), sepse kjo do të ishte
diskriminuese.
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Vendimet Köbler dhe Schöning-Kougebetopoulou

Lëvizja e lirë e punëmarrësve në nenin 39 TBE sipas parag. 4 nuk aplikohet mbi
punësimin në shërbimin publik. Nën këtë përjashtim, sipas jurisprudencës së GJED,
bien vetëm aktivitetet e rëndësishme publike, në kuptimin e ngushtë, të tilla si
drejtësia, policia, ushtria, administrata tatimore dhe pozita të caktuara të rendit
publik. Jo të lejuara janë, megjithatë edhe transporti shëndetësor dhe shërbimet e
transportit (Hekurudha. Postat) dhe mësimi në shkollat publike dhe universitete,
sic psh e tregojnë vendimet Köbler dhe Schöning-Kougebelopoulou.

Vendimi Nr. 234 i GJED, Köbler i datës 30.9.2003

Kazus: Gerhard Köbler është që nga data 01.03.1986, profesor i brendshëm në
Universitetin e Insbrukut. Në vitin 1996, z. Köbler kërkoi statusin e veçantë
administrativ për profesorët e universitetit të cilët kanë punuar për një afat 15-
vjeçar si profesor në universitetet austriake. Ai argumentoi se ai megjithëse nuk
kishte kryer një shërbim të tillë në Austri, mund të tregonte në dritën e aktiviteteve
të tij si profesor në universitetet e vendeve të tjera anëtare, edhe shërbimin e tij si
profesor gjatë 15 viteve. Proçesi përfundoi në gjykatën administrative austriake, e
cila e hodhi poshtë kërkesën me argumentimin se, kompensimi për vjetërsi në shërbim
ishte një bonus besnikërie dhe mund të justifikohej si një arsye e cila nuk prekte
dispozitat e Komunitetit për lëvizjen e lirë të punëmarrësve. Z. Köbler atëherë paditi
qeverinë austriake për dëmet për shkelje të ligjit primar të Komunitetit (BE) (bazuar
mbi përgjegjësinë e shtetit, sipas çështjeve Brasserie du Pecheur dhe Factortame I shih
më sipër) në gjykatën civile. Gjykata e apelit me qendër në Vjenë shtroi çështjen e
përputhshmërisë së ligjit austriak me nenin 39 të TBE të GJED, së bashku me pyetjen
nëse veprimet e gjykatave të shkallës së fundit dhe të gjykatave të larta (gjykata
administrative) e përfshijnë përgjegjësinë shtetërore.
Vendimi: Së pari, GJED bën të qartë së shtetet anëtare janë të detyruara për të
paguar kompensim për dëmin e shkaktuar ndaj individëve nga ana e tyre që i takon
shkeljeve të së drejtës komunitare, edhe në qoftë se shkelja e pretenduar rrjedh nga
një vendim i gjykatës së shkallës së fundit. Kushtet për përgjegjësinë e shtetit janë
dhënë, kur normat e shkelura të komunitetit synojnë: akordim të të drejtave për
individët, shkelja është kualifikuar si mjaft serioze dhe mes shkeljes dhe humbjes
ose dëmit ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë shkakësore. Një shkelje e ligjit të BE
nga një gjykatë e shkallës së fundit e një shteti anëtar konsiderohet e tillë, kur
jurisprudenca e GJED është shkelur haptazi.
Në arsyetimin e saj, GJED njeh në rregulloren austriake të ushtrimit të shërbimit
prej 15 vjetësh si një “bonus besnikërie”, nje kufizim të lëvizjes së lirë të
punëmarrësve, për shkak se punëmarrësit që punojnë në vendet e tjera anëtare
diskriminohen dhe në të njëjtën kohë dhe austriakët mund t’i ndalonte që të punojnë
në vendet e tjera anëtare. Shpërblimi i besnikërisë i një punëmarrësi mund të
konsiderohet si një arsye shtrënguese e interesit të përgjithshëm, por në rastin
konkret kufizimi i krijuar nuk mund të konsiderohet i justifikueshëm , sepse
profesorët/-eshat “i/e pabesë”, të cilët ndryshojnë vendin e punës nga një universitet
austriak, në një universitet tjetër austriak nuk humbasin të drejtën e tyre për bonusin



123

e vjetërsisë. Masa vepron jo vetëm kundrejt besnikërisë kundrejt një universiteti
austriak,  por shpërbën tregun e punës për profesorët e universitetit në Austri dhe
në këtë mënyrë është në kundërshtim me thelbin e lëvizjes së lirë të punëmarrësve.
Gjykata administrative ka dështuar me aplikimin e normave ligjore austriake
përkundrejt kësaj lirie themelore.
Gjithashtu, shkelja e gjykatës adminsitrative austriake kundër nenit 39 TBE në
këtë rast nuk kualifikohet si e qartë. Gjykata Administrative austriake kishte tërhequr
vendimin e saj paraprak për shkak të daljes së vendimit të GJED në çështjen Schöning-
Kougebetopoulou të cilin e kishte interpretuar gabimisht.

Schöning-Kougebetopoulou, Vendim Nr. 45 i GJED i datës 15.1.1998

Kazus: Mjekja greke Schöning-Kougebetopoulou nga 1986 deri në vitin 1992 ka punuar
në sektorin publik në Greqi, dhe që nga viti 1993, ajo ka punuar në shërbimin
publik në Hamburg. Veprimtaria e saj e përmendur në Greqi nuk është marrë
parasysh në klasifikimin për vlerësim page në Gjermani edhe as për vjetërsinë në
punë. Përsëri, Gjermania argumentoi, me shpërblimin për besnikëri të punëmarrësve
tek një punëdhënës i caktuar, të cilën GJED për këtë arsye e konsideron si të pabazuar,
sepse kualifikimi më i lartë është i vlefshëm për vjetërsinë në punë për shërbimin
publik në total në Gjermani dhe për këtë arsye është e mundur shkëmbimi mes
shumë punëdhënësve. Në përfundim, pra kemi të bëjmë përsëri me një shkelje të
Nenit 39 TBE. Punësimi në Greqi duhet të merret parasysh në Gjermani për
përcaktimin e shpërblimit.
Gjykata administrative austriake e kishte bërë tashmë gabimin, sepse skema e
profesorëve të Austrisë klasifikohet shumë mirë si bonus besnikërie i ligjshëm, sepse
nuk është aplikuar si në Schöning- Kougebetopoulou për gjithe shërbimin publik në atë
shtet, por vetëm për universitetet kombëtare. Prandaj, ajo u mundua ta quante një
kusht të justifikueshëm, gjë që GJED e ka konsideruar të gabuar, pasi ajo refuzoi
përgjegjësinë e qeverisë. Kjo, natyrisht, la detyrimet e shtetit austriak të paprekura
nga shkelja që rezulton nga Neni 39 i TBE me rezultatin se z. Köbler i takon të marrë
shërbimin e vjetërsisë në punë.

Përfundime

Nga sa u analizua në këtë artikull, liria e punëmarrësve është një nga liritë themelore
të tregut të përbashkët europian. Në vendimet Köbler dhe Schöning-
Kougebetopoulou, GJED përcakton qartazi se shtetasit e Unionit kanë të drejtë të
punësohen në cdo shtet anëtar. Në gjykimet e mëvonshme të dhëna (Martinez Sala,
Grzelcyk, D’Hop, Trojani-shih më poshtë në seksionin 3.2.2.4), GJED shkoi në një
hap të mëtejshëm, duke mbrojtur qytetarët e BE-së në bazë të shtetësisë së Bashkimit
Europian (si edhe lëvizjes së personave) që në kushte të caktuara si dhe pa ekzistencën
e një marrëdhënieje me shoqëritë e sigurimeve të mund të përfitojnë nga këto
institucione të shteteve anëtare, në qoftë se një kërkesë e tillë ekzistonte edhe për
shtetasit vendas. Bëhet fjalë për përfitime sociale të shtetit pritës që nuk ka një sistem
derdhje kontributi për pensione dhe për sigurime, por kryesisht në sistemin e
financimit të drejtpërdrejtë nga paratë e taksave.
 Praktika e GJED praktikisht tregon një interpretim relativisht të gjerë të fushës së
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zbatimit të lirive themelore dhe në këtë mënyrë kufizon shumë kompetencat ligjore
të shteteve anëtare. Pothuajse çdo fushë e rregulluar nga ligji kombëtar, e cila qëndron
në një marrëdhënie me tregun e përbashkët, rregullohet nëpërmjet vendimeve të
GJED. Ajo shndërrohet në një instancë, organ monitorues i gjithë të drejtës
kombëtare të shteteve anëtare.
Së dyti, një interpretim i tillë i gjerë i lirive themelore nënkupton që fusha e veprimit
të legjislacionit të BE-së gjithashtu do të kufizohet. GJED ka zgjeruar kompetencat
e saj me anë të interpretimit të lirive bazë, pra jo vetëm në kurriz të kompetencave të
shteteve anëtare, por edhe në kurriz të legjislacionit të BE-së. Ky trend është
shqetësues, jo vetem nga shtetet anëtare, por edhe nga institucionet e BE-së, pasi
kompetencat e tyre kufizohen nga ky institucion pa pasur nevojë që të marrin
pëlqimin e tyre, edhe pse ky institucion nuk ka legjitimitet demokratik (bëhet fjalë
për GJED). Aktet legjislative të BE-së kanë një ndikim jo të drejtpërdrejtë demokratik,
sepse: Këshilli i BE-së është i përbërë nga zyrtarë, që janë anëtarë të qeverive të
shteteve anëtare dhe që me pjesëmarrjen në Parlamentin Europian ata ndikojnë në
përgatitjen e akteve legjislative të BE-së. GJED ndërkohë luan rol në  krijimin e se
drejtes dytesore te BE-së (Direktivave, Urdhëresave) si dhe mbush vakumet ligjore
dhe plotëson detyra që i takojnë legjislativit.
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University of New York Tirana

“Teorema Qëndrore Limite do të mbetet përgjithmonë një simbol i përkryer i
aftësisë njerëzore”

Stephen Smale
Fitues i Çmimit Fields në Matematikë

“Njerëzit e pranojnë se rezultatet e zgjedhjeve parlamentare ose vendore të
rregullta, të zhvilluara në shtete demokratike, harmonizohen me shpërndarjen

normale. Matematikanët e vërtetojnë këtë harmonizim me Teorinë Qëndrore
Limite, ndërsa njerëzit e tjerë me besimin në Matematikë”

Gabriel Lippmann
Fitues i Çmimit Nobel në Fizikë, President i Akademisë së Shkencave të Francës.

“Vetëm një shtresë e hollë dhe delikate e ndan mashtrimin e sofistikuar nga e
vërteta. Është detyrë e matematikanëve, të studiojnë këtë shtresë për të nxjërrë në

dritë të vërtetën.”
Andrej Nikollajeviç Kollmogorov,

Fitues i Çmimit Balzan

“Zgjedhjet e 3 korrikut 2005 për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë nuk ishin
normale”

Edi Rama
Kryeministër i Republikës së Shqipërisë

Abstrakt

Në studimin e tanishëm kontrollohet matematikisht nëse rezultate e zgjedhjeve vendore
të 21 qershorit  2015 në disa bashki të Republikës së Shqipërisë harmonizohen me
Teoremën Qëndrore Limite (TQL). Burim i të dhënave zyrtare është Komisioni Qëndror
Zgjedhor.  Ky kontroll mundësohet nga përdorimi i programit kompjuterik SPSS (version
21, v.2013), i Kriterit Kollmogorov-Smirnov-Lilliefors dhe i Kriterit Shapiro-Wilk për
normalitetin. Kontradikta e rezultateve zgjedhore me TQL dëshmon ekzistencën e
parregullsive në këto zgjedhje. Kjo kontradiktë është serioze sepse TQL paraqet një pohim
themelor të Teorisë Moderne të Probabilitetit. Për konkretizim të ideve dhe metodës
shkencore, janë shqyrtuar rezultatet zgjedhore të disa bashkive, sepse aktualisht
Republika e Shqipërisë ka 61 bashki.
Disa rezulatet kryesore të studimit të tanishëm janë:
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- Me siguri shumë të lartë 99.99%, rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë
fitues për kryetar të bashkisë së Tiranës bie në kundërshtim me TQL, ndërsa
rezultatet zgjedhore të knadidatit të djathtë e kundërshtojnë TQL me siguri
shumë të lartë 98.6%.

- Me siguri shumë të lartë 99.99%, rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë dhe
të kandidatit të djathë për kryetar të bashkisë së Durrësit bien në kundërshtim
me TQL. Ky rast i rrallë në demokraci duhet të studiohet me kujdes.

- Me siguri shumë të lartë 99.5%, rezultate zgjedhore të kandidatit të majtë fitues
për kryetar të bashkisë së Belshit (Elbasan) bien në kundërshtim me TQL, ndërsa
rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathë harmonizohen shume mirë me TQL.

- Në bashkinë Mirditë (Lezhë) rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë dhe ato
të kandidatit të djathtë harmonizohen mjaft mirë me TQL.  Kështu ndodh
edhe në bashkitë Has (Kukës), Ura Vajgurore (Berat) dhe Përrenjas (Elbasan).

- Me siguri të lartë 90%, rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathë për kryetar
të bashkisë së Përmetit (Gjirokastër) bien në kundërshtim me TQL, por nuk
ndodh kështu me rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë. Në këtë bashki
fitoi kandidati i djathtë.

- Me siguri të lartë 91%, rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë për kryetar të
bashkisë së Delvinës (Vlorë) bien në kundërshitm me TQL, por nuk ndodh
kështu me rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë. Në këtë bashki fitoi
kandidati i majtë.

- Me siguri shumë të lartë 99.6%, rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues
për kryetar të bashkisë së Rrogozhinës (Tiranë) bien në kundërshtim me TQL

Fjalë kyçe: Zgjedhje vendore, Shqipëri, Teorema Qëndore Limite, Kriteri Kollmogorov-
Smirnov-Lilliefors,  Kriteri Shapiro-Wilk.
Shkurtime:
QV –  qendër votimi.
KQZ – Komisioni Qëndror Zgjedhor.
TQL – Teorema Qëndrore Limite.
Kriteri KSL – Kriteri Kollmogorov – Smirnov – Lilliefors.
Kriteri SW – Kriteri Shapiro – Wilk.
ASE – Aleanca për Shqipërinë Europiane, aleanca e majtë.
APPD - Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, aleanca e djathtë.

Hyrje

TQL e Kollmogorovit është një instrument matematikor efektiv dhe i fuqishëm për
të zbuluar manipulimet e mundëshme në zgjedhjet parlamentare ose vendore në
shtetet demokratike, sepse këto manipulime e divergjojnë shpërndarjen e votave të
kandidatëve nga kurba normale e Goussit.
Rezultatët e zgjedhjeve parlamentare ose vendore në një shtet demokratik nuk
harmonizohen me TQL e Kollmogorovit në qoftë se:
I. Këto rezultate zgjedhore nuk pasqyrojnë me vërtetësi preferencat individuale

të një pjese të votuesve
ose
II. Sjellja e një pjese të votuesve varet nga interest e disa personave të tjerë (të cilët

mund të jenë polotikanë, pushtetarë, biznesmenë ose individë të lidhur me krimin).
Ekziston një literature shkencore e pasur dhe e shoqëruar me të dhëna faktike që
mbështet dy tezat kryesore të mëposhtme:
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1. Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare ose vendore të rregullta, të zhvilluara
gjatë katër dekadave të fundit në Amerikë, Gjermani, Angli, Francë, Kanada,
Suedi, Hollandë, Norvegji, Zvicër, Japoni, Belgjikë, Itali, Greqi, etj., janë
harmonizuar me TQL.

2. Në qoftë se rezultatet e zgjedhjeve parlamentare ose vendore të zhvilluara në
një shtet demokratik të caktuar dhe në një datë të caktuar nuk kanë shpërndarje
normale, atëherë këto zgjedhje parlamentare ose vendore kanë parregullsi ose
janë të manipuluara. Në ditët tona ekziston një teknologji e avancuar e
manipulimit të zgjedhjeve parlamentare ose vendore ose e mashtrimit zgjedhor.

Mashtrim zgjedhor (në anglisht, electoral fraud) është ndërhyrja e paligjshme në
procesin zgjedhor. Studimi shkencor i procesit të mashtrimit zgjedhor është një
problem shumë i ndërlikuar (me kompleksitet eksponencial) dhe shume i vështirë
per t’u zgjidhur. Kjo vjen si pasojë e të qenit “i paligjshëm” dhe e komponentëve të
shumta e të shumëllojshme që mashtrimi zgjedhor përmban.

Ndonëse në disa shtete të botës koncepti “mashtrim zgjedhor” është
përkufizuar me metoda të  ndryshme, thelbi i tij është i njëjtë: ndikim në numrin
e votave, duke zmadhuar numrin e votave të partisë politike (ose kandidatit të
preferuar), ose duke zvogëluar numrin e votave të partive politike rivale, ose të
dyja së bashku.
Mashtrimi zgjedhor, deri më sot, ka ndodhur dendur në fushat e mëposhtme:
- Manipulim i ndërgjegjes (sjelljes) së votuesve, për shembull gjatë fushatës

zgjedhore ose para saj, duke bërë premtime boshe.
- Manipulim gjatë regjistrimit të votuesve.
- Manipulim gjatë transportimit ose ruajtjes së kutive të votimit.
- Manipulim gjatë përgatitjes dhe aprovimit të hartës zgjedhore.
- Manipulim i demografisë (kontroll me pikësynime të caktuara i përbërjes

së elektoratit nga autoritetet lokale ose qëndrore).
- Kërcënim ligjor ose kërcënim ekonomik i një pjese të votuesve.
- Vjedhje e votës nëpërmjet numërimit elektronik ose mekanik të votave.
- Blerje e votës.
- Çvlerësim i fletëve të votimit ose shkatërrim i tyre.
- Keqinformim i një pjese të votuesve.
- Korruptim i komisionerëve zgjedhorë ose numëruesve të votave.
- Regjistrim i gabuar i votave, etj.
Bazimi shkencor i tezave bazë 1 dhe 2 realizohet me referencat e mëposhtme:
Burnham (1968), Kabaker (1969), Bawn (1999), Peddersen dhe Pesendorfer (1997),
Nunes and Rosenthal (2004), Euleau and Lewis – Beck (1985), Stimson, McKuen
and Erikson (1995), Gelman (2002), Dal Bo (2007), Merill and Grofman (2008), White
and Rob (2011), Miritte (2008), Fish (2011), Campbell (2005), Overton (2007),
Kapustenko (2011), Klimek (2012), Simkin (2011), Magill (2012), Lundin (2008), Taylor
(2005), Buchler (2005), Buchler (2007), Sari dhe Tataru (1999), Kolaneci (2009),
Couglin (2008), Hodge and Klima (2005), Saltman (2006), Enelow and Hinich (2008),
Lijphart (1999).
Në shtete demokratike bashkëkohore, zgjedhjet parlamentare ose vendore të
manipuluara janë shoqëruar me zmadhimin e korrupsionit politik dhe të nivelit të
spekulimit. Nobelistët J.F. Nash, J.C. Harsanyi, R. Aumann dhe R.B. Myerson kanë
vërtetuar me metoda të Teorisë së Lojës se zgjedhjet parlamentare ose vendore me
parregullsi gjenerojnë ekuilibre Nash të këqija ose ekulibre Bayes – Nash – Harsanyi
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të këqija. Këto ekulibre të këqija janë ekulibre ekonomike – politike – sociale
fitimprurëse për një pakicë politikanësh, pushtetarësh, biznesmenësh dhe për
bashkëpunëtorët e tyre në veprimtari korruptive. Gjithashtu, këto ekulibre të këqija
janë dëmprurëse për shumicën e popullit dhe për reputacionin e shtetit demokratik.
Në studimin tonë formulohen dhe kontrollohen hipoteza bazë H

0 
dhe hipoteza

alternative H
1
, si më poshtë:

H
0
: Rezultatet zgjedhore të kualicionit (ose kandidatit) të shqyrtuar kanë

shpërndarje normale
H

1
: Rezultatet zgjedhore të kualicionit (ose kandidatit) të shqyrtuar nuk kanë

shpërndarje normale
Simboli á tregon nivelin e rëndësisë, ndërsa simboli ã = 1- á tregon nivelin e sigurisë.

Burimi i të dhënave zyrtare për rezultatet e zgjedhjeve vendore të 21
Qershorit 2015 në Republikën e Shqipërisë është KQZ.

Pjesa që mbetet e studimit është organizuar në këtë mënyrë: Paragrafi 2 përmban
aparatin matematik (TQL, Kriterin KSL dhe Kriterin SW). Në paragrafin 3 do të
kontrollohet hipoteza bazë H

0
 dhe hipoteza alternative H

1
 për rezultatet zgjedhore

të disa bashkive, ndërsa në paragrafin 4 do të paraqiten konkluzionet e studimit.

2. Aparati matematik

Teorema Qendrore Limite (TQL) është një ndër tri pohimet themelore të Teorisë
Moderne të Probabilitetit (dy pohimet e tjera themelore janë Ligji i Numrave të
Mëdhenj dhe Ligji i Logaritmeve të Përsëritura). Në Teorinë e Probabilitetit janë
disa teorema, që kanë emrin e përbashkët TQL. Këto teorema shoqërohen përkatësisht
me përkufizimin klasik, statistikor, gjeometrik, subjektiv, aksiomatik të probabilitetit
të ngjarjes së rastit.
Ne i referohemi TQL në kuptimin aksiomatik të probabilitetit, sepse është teorema
më e fuqishme dhe i përmban si raste të veçanta TQL e tjera.
Ne udhëhiqemi nga metoda mjeshtërore e vërtetimit të TQL nga A. N. Kollmogorovi.
Kjo metodë bazohet në aksiomat e Teorisë së Probabilitetit, mosbarazimin e
Kollmogorovit dhe në konvergjencën e dobët të masave probabilitare, shih
Kollmogorov (1984), Kallenberg (1997), Arstein, Ball, Barthe and Naor (2004),
Shiryaev (2006).

Teorema Qendrore Limite e Kollmogorovit

Në qoftë se të gjitha zgjedhjet e rastit (x
1
, x

2
, ... , x

n
) me madhesi n > 30 janë

përftuar nga një popullatë e çfardoshme X me pritje Matematike E(X) = μ dhe

variancë V(X) = , atëherë mesatarja e zgjedhjes

ka shpërndarje afërsisht normale, me pritje matematike μ dhe variancë
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Në qoftë së momenti qendror i rendit të tretë  ekziston dhe është i

fundëm, atëherë konvergjenca e ligjit të  në shpërndarjen normale është

uniforme për të gjitha  dhe shpejtësia e konvergjencës është të

paktën e rendit  Gjithashtu, kjo konvergjencë në shpërndarjen normale

është monotone për  në kuptimin që entropia e madhësisë së rastit

  rritet monotonisht.

-· TQL është befasuese dhe kundërintuitive: ndonëse popullata X nuk ka

shpërndarje normale, mesatarja  e zgjedhjes së rastit (x
1
, x

2
, ... , x

n
) të përftuar nga

popullata X do të ketë shpërndarje afërsisht normale.
- TQL ka gjetur zbatime të shumta, të larmishme dhe të rëndësishme në
shkencat natyrore, teknike, mjekësore, ekonomike, shoqërore, politike, ushtarake
dhe në teknologjitë e informacionit.
Kriteri KSL bazohet në llogaritjen e “distancës superiore” dhe vlerëson shmangien
maksimale të shpërndarjes së vrojtuar nga shpërndarja normale. Rregulli i marrjes së
vendimit: Në qoftë se vlera e vrojtuar e kriterit është më e vogël se vlera kritike, pranohet
hipoteza bazë H

0
 me siguri ã. Në qoftë se vlera e vrojtuar është më e madhe se vlera

kritike, hidhet poshtë hipoteza bazë me siguri ã. Në qoftë se vlera kritike është e barabartë
me vlerën e vrojtuar, atëherë duhet të ndryshohet ã ose të kryhen vrojtime shtesë.
Kriteri Shapiro-Wilk për normalitetin, i shpikur nga matematikanët amerikanë
Samuel Shapiro dhe Martin Wilk, është një kriter statistikor i tipit të regresionit.
Ky kriter është i ndjeshëm ndaj skewness dhe ndaj kurtosis.
Në përgjithësi, Kriteri SW është më i fuqishëm dhe më i saktë se Kriteri KSL, Kriteri
Cramer – Von Mises, Kriteri ÷2 i Pearson-it, Kriteri Durbin, Kriteri J-B., etj., shih
Field (2009), Wackerley, Mendenhall, and Schaeffer (2007).
Në studimin tonë përdoret programi SPSS (version 22, viti 2013)

3. Kontrolli statistikor i harmonizimit të rezultateve zgjedhore të disa
bashkive me TQL.

Republika e Shqipërisë ka gjithësej 61 bashki, ndërsa në studimin tonë janë shqyrtuar
bashkitë e mëposhtme:
Bashkia Tiranë, bashkia Durrës, bashkia Mirditë, bashkia Cërrik, bashkia
Rrogozhinë,
bashkia Ura Vajgurore, bashkia Selenicë, bashkia Përrenjas, bashkia Belsh, bashkia
Memaliaj, bashkia Has dhe bashkia Pogradec.

3.1  Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Tiranë
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Republika e Shqipërisë ka gjithësej 61 bashki, ndërsa në studimin tonë janë shqyrtuar
bashkitë e mëposhtme:
Bashkia Tiranë, bashkia Durrës, bashkia Mirditë, bashkia Cërrik, bashkia
Rrogozhinë, bashkia Ura Vajgurore, bashkia Selenicë, bashkia Përrenjas, bashkia
Belsh, bashkia Memaliaj, bashkia Has dhe bashkia Pogradec.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Halim Kosova, bien në kundërshtim
me TQL e Kollmogorovit, me siguri shumë të lartë 98.6%.
3.2   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Durrës

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Vangjush Dako, bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri shumë të lartë 99.99%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Grida Shqina Duma, bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri shumë të lartë 99.99%.
Për konkretizim të metodës shkencore të përdorur, formulohet rezultati i mëposhtëm:
Shpërndarja probabilitare e pjesëmarrjes në votime në bashkinë Durrës (me 310
QV)  bie në kundërshtim me TQL e Kollmogorovit me siguri shumë të lartë 99.99%.
3.3   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Mirditë

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Ndrec Ndue Dedaj, bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 72.8%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Gjergj Ndue Prenga, bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 67.4%.
3.4   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Cërrik

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Altin Bardhyl Toska , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 75.3%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Qamil Feta Boja , bien në kundërshtim
me TQL e Kollmogorovit, me siguri të lartë 82.8%.
3.5   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Rrogozhinë
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Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Beqir Xheladin Nuredini , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri shumë të lartë 99.6%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Eqerem Ymer Deliu , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të lartë 88.1%.
3.6   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Ura Vajgurore

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Juliana Flamur Memaj ,
harmonizohen me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 69.3%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Bujar Nuri Hoxhaj , harmonizohen
me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 72.5%.
3.7   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Selenicë

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë, Kasëm Karafil Cenaj, bien në kundërshtim
me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 55.8%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë fitues, Përparim Neshet Shametaj, bien
në kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 61.4%.
3.8   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Prrenjas

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Miranda Rexhep Rira , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 63.4%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Bajazit Petrit Karriqi , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 53.9%
3.9   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Belsh

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Arif Faik Tafani , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri shumë të lartë 99.5%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Asqeri Xhelo Kuqja , harmonizohen
me TQL e Kollmogorovit, me siguri të lartë 91.1%.
3.10   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Memaliaj
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Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Durim Murat Rroshi , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 66.8%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Sadik Demir Xhelili , bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të lartë 99.99%.
3.11   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Has

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë fitues, Adem Ahmet Lala , harmonizohen
me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 52.4%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë, Elez Isuf Maçi, bien në kundërshtim
me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 71%.
3.12   Analiza statistikore e rezultateve zgjedhore për Bashkinë Pogradec

Rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë, Diana Mile, bien në kundërshtim me
TQL e Kollmogorovit, me siguri shumë të lartë 97%.
Rezultatet zgjedhore të kandidatit të djathtë fitues, Eduart Kapri, bien në
kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 51%.

4. Konkluzione

Në zgjedhjet paralamentare ose vendore të rregulllta, të zhvilluara në shtete
demokratike bashkëkohore, rezultatet zgjedhore kanë shpërndarje normale; të gjitha
rrugët konvergjojnë në kurbën e Gaussit.
Ekziston një literaturë shkencore bashkëkohore e pasur dhe e larmishme, e cila
argumenton se rezultatet e zgjedhjeve parlamentare ose vendore të rregullta, të
zhvilluara gjatë katër dekadave të fundit në Amerikë, Gjermani, Francë, Angli, Suedi,
Zvicër, Itali, Hollandë, etj. konvergjojnë në shpërndarjen normale.
Gjithashtu, ekziston edhe një literaturë shkencore tjetër, e bollshme dhe e larmishme,
e cila dëshmon se në mjaft raste rezultatet e zgjedhjeve parlamentare ose vendore në
Amerikë, Francë, Gjermani, Rusi, Itali, etj., divergjojnë nga shpërndarja normale.
Disa raste zgjedhjesh parlamentare ose vendore me parregullsi janë studiuar nga
Buchler (2007), Dal Bó (2007), Minitte (2008), Kuznetsov (2011), Simkin (2011, 2012),
Kapustenko (2011), Fish (2011).
Bawn (1999) ka analizuar një rast mbresëlënës të zgjedhjeve parlamentare në
Republikën Federale Gjermane, ku dy partitë politike kryesore konkuruan
ndershmërisht. Rezultatet zgjedhore të këtyre dy partive, ndonëse ndryshonin fare
pak midis tyre, bashkërendohen me TQL e Kollmogorovit, me siguri të lartë 95%.
Kontradikta ndërmjet rezultateve të zgjedhjeve parlamentare ose vendore me TQL e
Kollmogorovit interpretohet si zhgenjim i preferencës individuale të një numri të
madh votuesish ose si mohim i mundësisë së ndershme të ndikimit të këtyre votuesve
në proçese të rëndësishme politiko – ekonomiko – sociale gjatë një mandati qeverisje.
Në Amerikë kjo kontradiktë vlerësohet si shkelje e parimeve bazë të demokracisë
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dhe për personat e implikuar fillon proçesi i ndjekjes penale, shih Supreme Court of
USA, Davis vs Bandemer case, 478 USA 109:1986.
Një tipar dallues i studimit tonë është ashpërsia e kundërshtimit të TQL së
Kollmogorovit nga rezultatet zgjedhore të kandidatëve të majtë ose kandidatëve të
djathtë në bashkitë Durrës dhe Tiranë.
Në bashkinë Mirditë (Lezhë) rezultatet zgjedhore të kandidatit të majtë dhe ato të
kandidatit të djathtë harmonizohen mjaft mirë me TQL.  Kështu ndodh edhe në
bashkitë Has (Kukës), Ura Vajgurore (Berat) dhe Përrenjas (Elbasan).
Në bashkinë Pogradec (Korçë) rezultatet zgjehdore të kandidatit të djathë fitues
bien në kundërshtim me TQL e Kollmogorovit, me siguri të moderuar 51%, ndërsa
rezultatet zgjedhore të kandidates së majtë bien në kundërshtim me TQL e
Kollmogorovit, me siguri shumë të lartë 97%.

Bibliografi

Arstein, S., Ball, K., Barthe, E., and Naor, A. (2004). Solution of Shannon’s problem on the
monotony of entropy. Journal of the American Mathematical Society. Vol. 114, No. 498, pp.
844-866.
Barnes, S. H. (1997). Electoral Behavior and Comparative Politics, Cambridge: Cambridge
University Press.
Baron, D. And Diermeler, D. (2001). Elections, governments, and parliaments in proportional
representation systems, Quartery Journal of Economics, 116(3), 933-967.
Bawn, K. (1999). Voter responses to electoral complexity: rational voters and representation
in the Federal Republic of Germany, British Journal of Political Sciences, Vol. 29, No. 3, 487-
505.
Bernstein, R. A. (1999). Elections, Representations and Congressional Voting Behavior,
Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall.
Buchler, J. (2005). Copetition, representation and redistricting, Journal of Theoretical Politics,
17(4), 431-468.
Buchler, J. (2007). The statistical properties of competitive districts: What the Central Limit
Theorem can teach us about election reform, Political Science and Politics, Vol. 40, No. 2,
pp. 333-337.
Burnham, W. D. (1968). American voting behavior, Midwest Journal of Political Sciences,
vol. 12, No. 1, pp. 1-40.
Campbell, T. (2005). Deliver the Vote: A History of Election Fraud, an American Political
Tradition – 1742-2004, New York, Caroll & Graf, 160-191.
Coughlin, P. J. (2008). Probabilistic Voting Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
Dal Bó, E. (2007). Bribering voters, American Journal of Political Sciences, Vol. 51, No. 4,
783-803.
Enelow, J. M. and Hinich, M. J. (2008). Advances in the Spacial Theory of Voting, Cambridge:
Cambridge University Press.
Eulau, H., Lewis-Beck, M. (1985). Economic Conditions and Electoral Outcomes, University
of Iowa, Algora Publishing.
Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS: 3d edition. Sage: London.
Fish, M. S. (December 2011). Russia’s Parliamentary Elections: Democracy Derailed, The
Montreal Review.
Gelman, A. (2002). Voting, fairness, and political representation, Chance, 15(3), 22-36.
Hodge, J. K. and Klima, R. E. (2005). The Mathematics of Voting and Elections, Mathematical
World, Vol. 22, edited by the American Mathematical Society.
Kabaker, H. M. (1969). Estimating the normal vote in Congressional elections, Midwest



134

Journal of Political Sciences, Vol. 13, No. 1, pp. 58-83.
Kapustenko, O. (Dec. 23, 2011). Theory and practice of falsified elections, Munchen
|35543|1|MPRA paper 35543.pdf.
Klimek, P. (Sept. 20, 2012). Statistical detection of systematic election irregularities,
www.pnsa.org/content/early/2012/09/20/1210722109.full.pdf
Kolaneci, F. (12 Tetor 2009). Vërtetim matematik i manipulimit të rezultateve zgjedhore të
28 qershorit 2009 për Kuvendin e Shqipërisë, University of New York Tirana, Albania.
Kolaneci, F., Gjini, N., Boriçi, A. (Nëntor 2005). Analizë matematikore e rezultateve zgjedhore
të 3 Korrikut 2005 për Kuvendin e Shqipërisë, University of New York Tirana, Albania.
Kolmogorov, A. N. (1984). Foundations of Modern Probability. Springer-Verlog: New York.
Kuznetsov, S. G. (2011). Mathematical distributions and duma elections (Russian), http://
eurditor.ru/K/715
Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy in 36 Counries, New Haven, Yale University Press.
Lundin, L. (17.08.2008). “Dangerous Ideas”. Voting Fiasco, Part 279.236(a). Criminal Brief.
Retreived August 07, 2010.
Magill versus Porter, Magill versus Weeks (Dec. 13, 2001). House of Lords Judgements.
Accessed Feb. 16, 2012.
Merill, S. and Grofman, B. (2008). A Unified Theory of Voting, Cambridge: Cambridge
University Press.
Minitte, L. C. (2008). An Analysis of Voter Fraud in the US, Demos, New York, NY 10001, USA.
Nunez, S. and Rosenthal, H. (2004). Bankruptcy reform in Congress, Journal of Law,
Economics, and Organization, Vol. 20, No. 2, pp. 527-557.
Overton, S. (2007). Voter identification, University of Michigan Law Review 105(1), pp.
631-682.
Peddersen, T. And Pesendorfer, W. (1997). Voting behavior and information aggregation in
elections with private information, Econometrica, Vol. 65, No. 5, 1029-1058.
Pomper, G. (1983). Variability of Voting Behavior, University Press of America.
Poole, K. T. and Rosenthal, H. (1991). Patterns of congressional voting, American Journal of
Political Sciences, Vol. 35, No. 1, pp. 228-278.
Saltman, R. G. (2006). The History of Politics and Voting Technology, Palgrave Macmillan.
Sarri, D. G. And Tataru, M. M. (1999). The likelihood of dubious election outcomes, Economic
Theory, Vol. 13, No. 2, 345-363.
Schiller, W. J. (2000). Partners and Rivals: Representation in USA Senate, Princeton:
Princeton University Press.
Simkin, M. V. (2011). Mathematical proof of fraud in Russian elections unsound, http://
arxiv.org/abs/1112.3627
Simkin, M. V. (Jan 19, 2012). US elections are as non-normal as Russian elections – Web
Exclusive Article, www.significancemagazine.org
Stimson, J. A., McKuen, M. B., and Erikson, R. E. (1995). Dynamic representation, American
Political Science Review 89(3), pp. 543-565.
Shiplikin, S. and Kobak, D. (Dec. 20, 2011). Mathematics of Elections (Russian), Troitskij
Variant 94, http:/trv.science.ru/94N.pdf
Shiryaev, A. N. (2006). Probability, 2nd edition, Springer: Berlin.
Taylor, A. D. (2005). Social Choice and the Mathematics of Manipulation. Cambridge:
Cambridge University Press.
Wackerley, D. D., Mendenhall III, W. & Shcaeffer, R. L. (2007). Statistics with Applications.
Duxbury: Thomson Learning, USA.
White, G. L. And Rob, B. (Dec. 28, 2011). Russia’s dubious vote, http://online.wsj.com/article/
SB100014240529702033910457712454054482220



135

Zona bregdetare e Shqipërisë nën efektin e ndryshimeve klimatike dhe
antropologjike

Msc. Elda Gega
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve

Abstract

Deti Adriatik dhe Deti Jon janë një pasuri e madhe e vendit me vlera ekonomike dhe
ekologjike të padiskutueshme. Si pjesë e detit Mesdhe, lidhjet me ujrat oqeanike mungojnë.
Ky fakt rrit mundësitë e ndotjes së tyre, pasi procesi i hollimit të ndotjes nga përzjerja
me ujëra të tjerë është mjaft i kufizuar.
Zonat bregdetare kërcënohen seriozisht nga veprimtaritë njerëzore, që nuk marrin
parasysh konsideratat mjedisore dhe ushtrojnë trysni të vazhdueshme në këtë pasuri të
paçmueshme të vendit. Këto zona, po përballen me presionet e njeriut, të shkaktuara nga
migracioni, shtrirja urbane, që ndikojnë në mjedis. Këtyre presioneve, u shtohen dhe
ndryshimet klimatike, duke rritur ndikimet në vijën bregdetare, të cilat ofrojnë shumë
shërbime mjedisore, si: mbrojtjen e vendbanimeve përmes kontrollit të  përmbytjeve,
kontrollin e erozionit, reduktimin e ndotësve, etj.
Ndryshimet klimatike do të ndikojnë negativisht në karakteristikat e bregdetit, duke
modifikuar strukturën dhe funksionimin e ekosistemeve të tyre.
Vendet bregdetare do të përballen me humbjen e biodiversitetit detar, peshkimit dhe
vijës bregdetare. Shkalla e erozionit bregdetar, luhatjet e nivelit të detit, shkatërrimet e
pyjeve dhe vegjetacionit bregdetar, rritja e kripshmërisë në laguna, etj., janë disa nga
pasojat e  ndryshimeve  klimatike më të dukshme në këto zona.  Në zonën bregdetare, ndikimet
që mund të shoqërohen me aspekte të ndryshimeve klimatike dhe të zhvillimit të ulët të planifikimit,
kanë filluar të bëhen të dukshëm. Për këtë motiv, ky studim, synon të paraqesë disa aspekte
mjedisore dhe njerzore të zonës bregdetare shqiptare, të cilat kanë çuar në ndryshime të
rëndësishme në mjedisin e zonës bregdetare. Gjithashtu, të japim disa rekomandime për masat
që duhen të ndërrmerren, që këto zona të përshtaten me këto ndryshime.

Fjalë kyçe: ndryshime klimatike, zona bregdetare, veprimtaria njerëzore, konsiderata
mjedisore.

Hyrje

Shqipëria është një vend tipik bregdetar. Gjithë pjesën perëndimore të saj, me një gjatësi
prej 476 km, e lagin detet Adriatik dhe Jon.
Rritja e presionit nga njeriu, ka çuar në ndryshime të rëndësishme në mjedisin e zonës
bregdetare, duke shkaktuar përkeqësimin e situatës nga zhvillimi i paplanifikuar.
Aftësia për t’u përshtatur me këto ndryshime, e të dyjave sistemeve, do të kufizohen
nga ndryshimet, që vetë njerëzit kanë shkaktuar në sistemin natyror.
Mjedisi bregdetar nuk është në gjendje t’u përshtatet ndryshimeve, në qoftë se,
pasuritë natyrore janë ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Në zonën bregdetare,
rritja e shpejtë e popullsisë, është duke modifikuar mjedisin natyror, dhe
mbishfrytëzuar burimet bregdetare, detare, dhe të grykëderdhjeve, me pasoja të
pakthyeshme, si: humbja e habitateve bregdetare, detare, humbja e bimësisë
bregdetare, depërtimi i ujit të kripur, etj.
Monitorimi i cilësisë së ujrave detare pranë bregut gjatë vitit 2014-2015, është realizuar
në zonat pranë dy qyteteve kryesore bregdetare Durrës dhe Vlorë. Mostrat e ujit në
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këto zona janë marrë pranë shkarkimeve urbane të këtyre qyteteve. Vetëm në praninë e
këtyre shkarkimeve mund të shpjegohet mungesa e ngopjes së ujrave me oksigjen.
Prania e formave të ndryshme të elementeve ushqyes, e në vecanti e elementeve nutritive,
tregon që, ujrat në këto zona ndoten në mënyrë të vazhduar nga shkarkimet urbane.
Veçori e monitorimit të ujrave të deteve Adriatik e Jon për vitet 2014 e në vazhdim
është pozicionimi i tij në pikat para dhe pas shkarkimit të ujrave të zeza. Ndryshimet
e theksuara në vlerat e treguesve mjedisorë në këto stacione monitorimi tregojnë
qartë ndikimet shumë negative të shkarkimeve të tilla në detet e vendit.
Shkarkimet e lëngëta urbane shtojnë praninë e formave të azotit dhe fosforit në ujërat
sipërfaqësore. Ndotja shkaktohet edhe nga shkarkimet rurale në zonën ujore të
Plepave. Në përgjithësi, po të krahasohet shkalla e ndotjes së shkarkimit me ndotjen
pas shkarkimeve të stacioneve të pompimit të ujërave të zeza, vihet re, ulje e ndotësve
organikë si rezultat i hollimit.  Në përgjithësi, prania në sasi të larta e amoniakut dhe
alkalinitetit, janë toksike ndaj peshqëve dhe jetës së gjallë ujore. Ndotja organike në
ujrat e detit Adriatik, në qytetin e Vlorës, fillon të reduktohet në zonat ujore të plazhit
të ri, ndërkohë që, ato janë më të larta në zonën e plazhit të vjetër.
Ndotja kimike dhe bakterologjike që vihet re në detet tona, vjen si rezultat i
shkarkimeve të ujrave urbane pa asnjë lloj trajtimi paraprak. Kjo ndodh
gjithashtu, si rezultat i ndërtimeve pa kriter në zonën e bregdetit, ku pjesa më e
madhe nuk ka kanalizime të ujrave të përdorur.
Në aspektin cilësor, ndonëse vlerësohet një pakësim i ndotjes nga aktivitete industriale dhe
bujqësore, si rrjedhojë e mbylljes së mjaft aktiviteteve industriale pas vitit 1991, dhe rënies së
prodhimit bujqësor, në përgjithësi, është shtuar ndotja urbane si rrjedhojë e migrimit të
njerëzve nga zonat rurale drejt qyteteve.
Situata në lidhje me këto shkarkime dhe trajtimin e tyre është kritike. Kjo për disa arsye, si:
- infrastruktura e grumbullimit dhe trajtimit të tyre nuk ka ndryshuar, dhe se
trajtimi nuk ekziston.
· popullsia është rritur në mënyrë të ndjeshme, sidomos në Tiranë, Durrës, etj.
- Në zonat urbane vetëm 40% e popullsisë ka akses në kolektorët e ujrave të zeza.
Ujrat e ndotur shkarkohen në ujrat sipërfaqësore ose drejpërdrejt në det pa u trajtuar.
Industria është një kontribues në rritje i shkarkimeve ndotëse në ujrat sipërfaqësore.
Më parë ujrat kishin ndotje të rënda nga prodhimi i plehrave azotike dhe fosfatike,
sodës dhe kimikateve të tjerë, impiantit të metalurgjikut, prodhimit të çimentos dhe
industrisë së drurit dhe letrës. Tani shumë nga këto industri nuk funksionojnë.
Ndotja tani vjen nga industria ushqimore, ajo e materialeve të ndërtimit dhe e
lëkurëve. Shumica e këtyre, aplikojnë teknologji të vjetër, që do të thotë, që nuk
trajtojnë shkarkimet përkatëse.
Industria e turizmit është nga sektorët që ka ritme të larta zhvillimi gjatë dekadës së
fundit. Ndërtimet në këtë fushë nuk janë bërë gjithnjë mbi bazën e planeve
urbanistike të miratuara, duke mos plotësuar në këtë mënyrë, edhe kërkesat për
mbrojtjen e mjedisit. Rritja e madhe e strukturave turistike, veçanërisht në zonat e
plazheve nga Velipoja në Sarandë, nuk është shoqëruar me masat respektive për
menaxhimin e mbeturinave të ngurta dhe trajtimin e ujrave të zeza.

Trysnia e veprimtarive njerëzore ndaj burimeve ujore

Zonat bregdetare kërcënohen seriozisht nga veprimtaritë njerëzore që, nuk marrin
parasysh konsideratat mjedisore, dhe ushtrojnë trysni të vazhdueshme në këtë pasuri
të paçmueshme të vendit.
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Ndotja e ujit të pastër natyror, nënkupton çdo shmangie kualitative apo kuantitative,
e përbërjes dhe cilësive të tij natyrore, kimike, fizike dhe biologjike, të cilat, kanë
pasoja të padëshirueshme për shëndetin e njeriut, ekonominë e tij, dhe ekosistemin
në përgjithësi.
Në kushtet bashkëkohore të mënyrës urbane të jetesës, industrializimit, bujqësisë
moderne dhe teknologjisë bujqësore, eksplozionit bashkëkohor demografik, gjithnjë
e më tepër, po përdoren jo vetëm sasira të mëdha, por dhe një numër gjithnjë e më i
madh i lëndëve të para dhe kimikateve  të ndryshëm, të cilët, pas përdorimit në
proceset e ndryshme të prodhimit, përfshihen në mënyrë direkte ose indirekte në
ciklin biologjik, nëpërmes derdhjes paraprake të tyre, në rrjedhën e lumenjve, liqeneve
dhe në dete.
Ujrat urbane të qyteteve Shkodër, Lezhë, Durrës, Vlorë dhe Sarandë, shkarkimet  e
tyre i kalojnë në stacionet e pompimit (hidrovore), të cilat në shumicën e rasteve
nuk janë në gjendje  pune (ato kursejnë energjinë elektrike). Ujrat e zeza dhe
shkarkimet industriale, derdhen pa asnjë lloj kontrolli dhe trajtimi paraprak në
kanalet ujëmbledhës apo drejtpërdrejt në lumenj, liqene e dete.

Ndryshimet klimatike

Zona bregdetare është identifikuar si një rajon mjaft i ndjeshëm i Shqipërisë ndaj
ndryshimeve klimatike. Në këto zona, janë parashikuar një rritje e temperaturave,
zvoglim të rreshjeve dhe reduktim i burimeve ujore dhe tokave të punueshme. Rritja
e temperaturës së sipërfaqes së detit dhe nivelit të tij, do të ketë ndikim në biodiversitet
dhe në jetën e komunitetit pranë zonës bregdetare. Erëra të forta, shirat intensive,
stuhitë detare dhe niveli i detit të shoqëruara me ndikimet e tyre, do të çojnë në
përmbytjen e zonave bregdetare të ulta, dhe shkatërrimin e ekosistemeve.
Bota po ngrohet dhe ndryshimet klimatike me ndikimet e tyre janë të paevitueshme.
Ndryshimet klimatike do të ndikojnë negativisht në karakteristikat e bregdetit, duke
modifikuar strukturën dhe funksionimin e ekosistemeve të tyre.Vendet bregdetare do të
përballen me humbjen e biodiversitetit detar, peshkimit dhe vijës bregdetare. Në zonën
bregdetare, ndikimet që mund të shoqërohen me aspekte të ndryshimeve klimatike dhe
të zhvillimit të ulët të planifikimit, kanë filluar të bëhen të dukshëm. Shkalla e erozionit
bregdetar, luhatjet e nivelit të detit, shkatërrimet e pyjeve dhe vegjetacionit bregdetar,
rritja e kripshmërisë në laguna, etj., janë disa nga pasojat e  ndryshimeve  klimatike më
të dukshme në këto zona. Zona bregdetare, po përballet me presionet e njeriut, të
shkaktuara nga migracioni, shtrirja urbane, që ndikojnë në mjedis. Këtyre presioneve,
u shtohen dhe ndryshimet klimatike, duke rritur ndikimet në vijën bregdetare, të cilat,
ofrojnë shumë shërbime mjedisore, si mbrojtjen e vendbanimeve përmes kontrollit të
përmbytjeve, kontrollin e erozionit, reduktimin e ndotësve, etj.
Klima ka ndryshuar në mënyrë ciklike. Bashkë me të, dhe vlerat e parametrave të
tillë, si:  shpejtësia e rritjes së nivelit të detit, temperaturat dhe rreshjet po shkojnë
në nivele më të larta. Njerëzit në zonat bregdetare, do të përballen me mungesën e
ujit gjatë verës, ndikime në shëndet dhe ndryshime në florën natyrale. Një ndryshim
i madh është rritja e nivelit të detit që, do të ndryshojë shumë këtë hapësirë dhe
ekologjinë e zonës. Si rrjedhojë e kombinimit të temperaturës, rreshjeve dhe nivelit
të detit mund të priten ndryshimet e mëposhtme:
- Thatësira më të shpeshta, me rrezik me të lartë zjarri.
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- Rritja e numrit të ditëve me shi.
- Ngjarje me thatësira të ashpra dhe të moderuara.
- Rritja e temperaturës në pranverë.
- Zvoglimi i rreshjeve totale vjetore.
- Ndryshimi i kushteve të motit për turizëm në verë.
- Dimra me të ngrohtë.
- Tendenca e zvoglimit të presionit mesatar të ajrit mbi nivelin e detit.
- Humbje e zonave të tokave të lagura nga rritja e nivelit të detit.
Shtimi më tepër i efekteve të ndryshimeve klimatike mbi gjendjen e këtyre
ekosistemeve, do të zvoglojnë përdorimin dhe shfrytëzimin e këtyre zonave. Si
rezultat i ndryshimeve klimatike, ndryshimet do të vazhdojnë me një ritëm më të
shpejtë se më parë. Ndryshimet në pozicionin e vijës bregdetare, do të bëjnë që, të
gjithë llojet e habitateve të zonës bregdetare (plazhet me rërë dhe dunat, kënetat,
lagunat, deltat e lumenjve apo dhe habitatet e ujrave të ëmbël, do jenë subjekt i
përmbytjeve nga deti. Ndonëse pasiguria, në parashikimet e nivelit të detit është e
lartë, habitatet do të ndryshojnë shpërndarjen e tyre në lidhje me vijën bregdetare.
Ndryshimet e klimës kanë ndikime për biodiversitetin edhe në gjendjen dhe
shpërndarjen e shërbimeve që ofron ekosistemi. Varfëria, mungesa e ndërgjegjësimit,
dhe urbanizimi i paplanifikuar, do të rrisin presionin në ekosisteme, të cilat ndryshimet
klimatike, vetëm do t’i përkeqësojnë. Ndryshimet klimatike të parashikuara për zonën
bregdetare, që përfshijnë rritjen e nivelit të detit, stuhi detare më të shpeshta, erozion
agresiv, përmbytje më të shpeshta, ndikojnë në  ciklet e jetës së specieve,  dhe rrezikojnë
humbjen e habitateve të këtij ekositemi. Sistemet natyrore, nuk do të ruhen dhe nuk
do të sigurojnë të ardhura dhe shërbime, nga të cilat varet komuniteti. Stuhitë detare
dhe vërshimet, sidomos ato të viteve të fundit, po shtojnë presionin mbi jetën e
komunitetit. Megjithatë, presioni kryesor është erozioni bregdetar, i nxitur nga faktorë
natyrorë dhe njerëzorë, të cilat ndryshojnë natyrën e zonës.
Zona bregdetare, paraqet një zonë klasike të ngushtimit të bregdetit si pasojë e
erozionit dhe veprimtarisë antropogjene. Për pasojë, rreziqet nga vërshimet janë
rritur më tej, duke vendosur infrastrukturën dhe aktivitetet në rrezik, sidomos
bujqësia dhe turizmi.

Ndikimet e pritshme të ndryshimeve klimatike

Ndryshimet e pritshme të temperaturës, rreshjeve, presionit mesatar dhe nivelit të
detit, pritet të sjellin si pasojë dhe ndikime në treguesit e tjerë klimatikë.
1. Ndikimi i ndryshimeve të pritshme të temperaturës
Rritja e temperaturës, do të shoqërohet me një rritje të ngjarjeve ekstreme dhe një
ndryshueshmëri të lartë të temperaturave minimale. Pritet të kemi me shumë
thatësira, më të shpeshta dhe me intensive, me rrezik të lartë zjarri. Ditët me ngricë,
dhe valë të ftohti, priten të bëhen më të pakta në numër. Ditët me temperaturë, që
kalojnë vlerën 35 gradë, do bëhen më të shpeshta. Ngrohja, si dhe rritja e popullsisë,
do të çojnë në rritjen e vdekshmërisë, për shkak të nxehtësisë në moshat mbi 65
vjeç. Ngrohja dhe temperatutat ekstreme, do të rrisin kërkesat për ujë të pijshëm
dhe vaditje. Nëse rreshjet do të pakesohen, zona bregdetare do të përballet me
rrezikun e mungesës së ujit në verë.
2. Ndikimi i ndryshimeve të pritshme të presionit mbi nivelin e detit.
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Ulja e presionit gjatë verës çon në rritjen e numrit të stuhive dhe ngjarjeve të tjera
ekstreme.
3. Efektet e rreshjeve të rrezikshme
Pritet një rritje e numrit të ditëve me rreshje të jashtëzakonshme. Dukuria e
thatësirave pritet të jetë më e shpeshtë deri në vitin 2100.
4. Rritja e nivelit të detit është një tjetër efekt i ndryshimeve klimatike, me një projeksion
rritjeje mesatarisht prej 49 cm deri në vitin 2100.
5. Erozioni, është një dukuri e njohur në zonën bregdetare, dhe së bashku me efektet
e dinamikës së valeve, ka të ngjarë të çojë në tërheqje të bregdetit.
Popullsia, vendbanimet, infrastruktura dhe veprimtaritë turistike, janë shumë të
ndjeshme ndaj variacioneve të klimës. Ndryshimet e pritshme të klimës, dhe rritja e
nivelit të detit, ka ndikim në popullsinë  dhe veprimtaritë turistike. Rritja e
parashikuar e temperaturave, veçantërisht gjatë stinës së verës, dhe e numrit të
ditëve me valë të nxehti, mund të ndikojnë në shëndet, në furnizimin me ujë dhe në
cilësinë e tij. Rastet e përmbytjeve pritet të shtohen, si rrjedhojë e rritjes së nivelit të
detit. Më e prekshmja, është popullsia që jeton në zonen e ulët bregdetare, e cila,
përfshin edhe popullsinë e përkohshme turistike. Nëse nuk do të lejohen ndërtime
banesash të tjera, dhe nuk do të merret asnjë masë, numri i banesave/objekteve që,
do të mund të përmbyten pritet të dyfishohen në 2050. Gjithashtu, është e rrezikuar
edhe infrastruktura rrugore gjatë zonës së ulët bregdetare, dhe infrasturuktura
turistike bregdetare.

            Fig.1 Model konceptual i njohur për reagimin e shoqërisë ndaj ndryshimeve klimatike

Monitorimi i ndryshimeve klimatike

Aktivitetet ekonomike, veçantërisht bujqësia, zhvillimi urban dhe industrial, si dhe
aktivitetet me bazë detin, si portet dhe turizmi, në mënyrë individuale apo kolektive
ushtrojnë presion në mjediset bregdetare. Është e rëndësishme të ketë një program
monitorimi, në mënyrë, që të përcaktohen pasojat e zhvillimit, dhe se sa këto, mund
të ndikohen nga ndryshimet klimatike. Ndonëse janë bërë përpjekje për monitorim,
ende nuk ka aktivitete të monitorimit të integruar. Ky monitorim nuk fokusohet në
ndryshimet klimatike dhe është e domosdoshme që kjo të futet në programin e
monitorimit në të ardhmen.
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Planifikimi për përshtatje

Zhvillimi, qëndrueshmëria, dhe shëndeti i sistemeve sociale, ekonomike dhe
mjedisore të zonës bregdetare, përcaktohen nga aftësia e këtyre sistemeve të
përballojnë ose të përshtaten me ndryshimin. Përshtatja ndaj ndryshimeve
klimatike, nuk është vetëm ndërtimi i një serie zgjidhjesh, por gjithashtu, të
sigurohet që ekzistojnë kapacitete institucionale, për të njohur  dhe zbatuar
strategjitë përshtatëse.

Fig.2 Një udhërrëfyes për përshtatje
Masat që ndërtojnë kapacitete përshtatëse

    Masat që mund të ndërtojnë kapacitetet e nevojshme përshtatëse janë;
- Shpërndarja e informacionit të ndryshimeve klimatike në të gjithë nivelet e

qeverisjes.
- Zhvillimi i partneritetit midis aktorëve rajonalë.
- Hartimi i programit të monitorimit për të identifikuar popullatat kryesore të

ndjeshme, infrastrukturën dhe vendodhjen e tyre.
- Përgatitja e parashikimeve sezonale të klimës.

Rekomandime

- Hartimi i një dokumenti të politikave për integrimin e problemeve të
ndryshimeve klimatike dhe përshtatjes në programet strategjike dhe planet e
zhvillimit në zonën bregdetare dhe planet e menaxhimit të zonave të mbrojtura.

- Integrimi i programit të integruar të monitorimit të zonës në programin
kombëtar të monitorimit dhe fillimi i vrojtimeve.
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The scientific research in the field of education in the Prefecture of
Elbasan during the years 1945-1946.

The draft on school liability and its implementation during the school
year 1945-1946 in the Prefecture of Elbasan.

PhD candidate, Elvin Elezi
“Sami Frashëri” high-school.

Abstract

The school year 1945-1946 was the second year that the doors of schools would be
opened in Albania, which had been liberated from the invaders. Since the first two-three
weeks of the beginning of the teaching process, we had a relatively good number of
students in elementary schools in comparison to the previous year. However, schools
were in a bad condition, the number of classes was low and a part of which was not
functional, while the rest of them were used for other purposes.
Moreover, during the first weeks of this school year, a part of teachers had gone to work
late for different reasons. After the first weeks of the school year in the Section of education
arrives the draft, which makes the elementary education an obligation. This includes
children at the age of 6-14 years old.
Only two months after this draft was carried out, we had an important growth in the
number of students as well as a regular continuity of them in school. Even in the following
months until the end of the school year we had regularly new registrations of children in
schools, thanks to the school liability and the punishments for parents, who wouldn’t
send their children in schools. Despite the obstacles and difficulties during the school
year 1945-1946, as a whole this school year was successful, due to the draft on the school
liability.

Keywords: Draft on the school liability, school year, elementary education, students,
teachers.

Introduction

The beginning of the school year 1945-1946 in the Prefecture of Elbasan was better
than the previous year in several aspects. The most important one was the growth
of the number of children registered in schools. However, a large number of children
weren’t registered in schools. Moreover, some of the children who were registered
had a bad continuity and some others abandoned school for different reasons.  That’s
why it was necessary to issue a draft on school liability. This draft was in the
framework of the legislation for the elementary education in the whole country. In
the Section of Education in the Prefecture of Elbasan the draft on school liability
brought many good results, such as the growth of the number of students in schools
as well as the improve of students’ continuity in schools. We should emphasis that
the implementation of compulsory education was extended during the whole school
year 1945-1946 because many children hadn’t been registered in schools yet and
their continuity wasn’t constant until the last months of this school year.
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1-The first weeks of the beginning of the school year 1945-1946 in the
elementary education.

The school year 1945-1946 in the Prefecture of Elbasan, according to the information
given by the report of District’s Section of Education October 1945, started in 10
October 1945 (E.E Elbasan) (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section
of Education, 1945-1946, File.5, 117).
In this date, in the opened schools has begun the registration of students and their
number in the center (E.E Elbasan) has gone over 2000 children and in comparison
to the previous year we have had a growth of 15% and this number is expected to
increase due to the verification of the new registers (ASHVE, The Fund (The Executive
Committee, Section of Education, 1945-1946, File.5, 117).
In the achievement of these satisfactory results according to the growth of the
number of students have contributed even the local institutions of the Ministry of
Internal Affairs (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of Education,
1945-1946, File.5, 117).
Meanwhile in the villages of the Prefecture of Elbasan we haven’t had information
about the existing number of students registered in schools because teachers have
gone to work late due to the fact that they had been notified by the local institutions
of education in the dates 22-23 October 1945 (ASHVE, The Fund (The Executive
Committee, Section of Education, 1945-1946, File.5, 117).
A part of teachers, who have completed the pedagogical course, have gone to work
late because even the course has finished late. In the same situation were also the
teachers who hadn’t completed the summer course which took place in Tirana.
In addition to this there are teachers who haven’t gone to work, like some students
of the pedagogical school “Normale” who hadn’t takes all the test of the senior
year. But there are also teachers who haven’t gone to work because they don’t
want to work in the villages where they had been assigned. Due to the fact that the
need for teachers was urgent, everyone who hadn’t gone to work would be punished,
according to the law No. 48 of “The Civil Mobilization”. However, apart from the
cases that we mentioned, most of the teachers in the beginning of the school year
1944-1945 had done their work (ASHVE, The Fund (The Executive Committee,
Section of Education, 1945-1946, File.5, 117).
Another difficulty found by the Prefecture’s Section of Education in the beginning
of this school year is the insufficiency of school facilities. For example in the school
“Ali Agjahu” two more classes are needed, in the school “Sheh Hysejni” there are
needed three classes for the children of the elementary school and three or four
other classes for the children of kindergarten. There were several difficulties with
the insufficiency of school facilities, because a part of the classes were used as the
offices of the administration which was doing the Agrarian Reform and another
part of classes were used to accommodate the population came from Çamëria. There
were also some schools which were unusable because they hadn’t been rehabilitated
(ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1945-1946,
File.5, 117).
Meanwhile in the villages of the Prefecture of Elbasan over 20 schools had been
rehabilitated before the school year started, 15 schools were in the process of
rehabilitation and in 20 other schools all the necessary equipment had been
accumulated but the process of rehabilitation hadn’t started yet, because there were
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no professional workers. As a consequence by October 1945 the process of
rehabilitation hadn’t ended in any school (ASHVE, The Fund (The Executive
Committee, Section of Education, 1945-1946, File.5, 118).
As a conclusion Librazhd’s and Peqin’s Section of Education reached the best results
in the repair and rehabilitation of schools. While in Gostima the results were rather
disappointing (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of Education,
1945-1946, File.5, 118).

2-The draft on school liability and its results.

Sent by the Ministry of Education, on 31 October 1945, in the Prefecture of Elbasan
arrives the document which contained laws on “Elementary Education” and
especially on “school liability” (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section
of Education, 1945, File.100.3). The draft on elementary education apart from setting
the legal bases in education, also aimed to broaden education. Firstly, they would
facilitate the economic burden for the families by making education free and secondly
they would make education compulsory. “The elementary education is free and
compulsory, according to the descriptions of this law. The elementary education is
compulsory for every male and female child of all the Albanian citizens, from 6 to 14
years old” (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of Education,
1945, File.100, 2).
The institutions of the local power were had the responsibility to ensure the
implementation of the draft on school liability. “The local power is going to take
care of the implementation of the school liability…”(ASHVE, The Fund (The
Executive Committee, Section of Education, 1945, File.100, 2).
The draft not only forces the parents to send their children in schools, but it also
forces them to complete their children with all the necessary equipment, that a
child needs in school. On the other hand, the school council and local institutions
had to take measures for the children of the poor families. “Parents are forced to
complete their children with books and all the necessary equipment in school. For
the children of poor parents will be responsible the school councils and the local
council” (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1945,
File.100, 6).
In the report of the Section of Education of the Prefecture of Elbasan, December
1945, only two months after the law on school liability was carried out, it is evidenced
an increase in the number of students and a better continuity of them in schools, in
comparison to the period before the low. The local institutions have played an
important role in these achievements. The growth of the number of students is
estimated to be over 10% in the city of Elbasan and about 20-25% in the villages of
the Prefecture of Elbasan. The total number of children registered in schools had
gone up to 3005. In the Prefecture of Elbasan 2715 of them have a good continuity
in school. While, only in the city of Elbasan the number of students is 2048, 2000 of
them attend school regularly. The Section of Education of the Prefecture of Elbasan
expected these number to increase even more in the following days (ASHVE, The
Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1945, File.5, paper with no
number).
In the range of Prefecture the total number of children registered in schools, according
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to the report of the Section of Education of the prefecture, April 1946,  was 8363 and
7347 of them attended school regularly. (ASHVE, The Fund (The Executive
Committee, Section of Education, 1946, File 236, 71).
Although April is one of the last months of the school year, in the Prefecture of
Elbasan, the number of children registered in schools increased every month, due
to law on school liability. It was reported that during April 143 children were
registered in school. (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of
Education, 1946, File 236, 71).
On the other side, the continuity of students in schools was rather bad, (E.E-
previous figures evidence it) especially in rural areas where students are affected by
different diseases. In a few cases schools even were shut down temporarily. (ASHVE,
The Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1946, File 236, 71).
In the report of the Section of Education of the Prefecture, June 1946, it is evidenced
that the continuity of students in the whole Prefecture has been improved during
that month. An important role in these results has played even the different
awareness activities as well as participation of the public order forces in the fulfillment
of penalties, which were fines for those parents who wouldn’t send their children
in schools, especially in the province of Librazhd.  (ASHVE, The Fund (The Executive
Committee, Section of Education, 1946, File 236, 82).
The problem of different diseases that affected students continued even in June.
Mostly the most disturbing diseases were the epidemical ones. This prevented
students from attending school regularly. The most problematic areas were the
villages of Librazhd and Gostimë. In these schools a doctor has been sent to help
students with health problems. (ASHVE, The Fund (The Executive Committee,
Section of Education, 1946, File 236, 82).
In the final report of the Section of Education of the Prefecture on education in the
Prefecture of Elbasan during the school year 1945-1946, the draft on school liability
occupies a special place. As a consequence of this law in the desks of schools were
sat over 300 students which had never gone to schools during the years of invasion,
starting with those who were born in 1933, with who were created four backward
classes. (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1946,
File 236, 17).
The districts of Elbasan and Librazhd had the best results during this school year
and after them were ranked the districts of Peqin and Gostimë. Meanwhile, the
results in the District of Gramsh were rather bad because schools were arranged in
working conditions later than schools in the other districts and the registration of
children in schools didn’t have the burst that it had in other schools. This was for
two mainly reasons. Firstly, the families in that area were in a bad economical
condition, because that area had been affected and destroyed by war and secondly,
the Section of Education didn’t make enough efforts to convince parents to register
their children in schools. (ASHVE, The Fund (The Executive Committee, Section of
Education, 1946, File 236, 17).
Generally, in the whole Prefecture several factors have been an obstacle for the
continuity of students in schools: 1-Epidemical diseases, which in some cases led to
the closure of schools, like in the villages of: Bishqem, Mollagjesh, Korrë, Floq,
Zdrajshë, etc. 5-Children had to work in the sector of agriculture and livestock. 3-
Molitary mobilization for the students of upper classes, but with the intervention
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of the Section of Education, this was eluded. 4-The draft on school liability found
the school year ongoing and this was one of the causes that it didn’t fulfill its purposes.
Another cause was that it wasn’t strictly carried out; especially the execution of
penalties for those parents who didn’t send their children in schools (ASHVE, The
Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1946, File 236, 17).
5-Although the previous figures evidence the increase in the number of students in
schools as a consequence of the law on school liability, we have to say that the law
wasn’t applied 100% in every case.
The instruction of the Ministry of Education, 31 October 1946, on the implementation
of the law on school liability emphasized the importance of this draft as well as the
way it had to be implemented. On the one hand they shouldn’t be absolutely strict,
but on the other hand they shouldn’t be too liberal. The familiar situation of every
student should be analyzed and judged. “In some cases we have to tolerate. For
example there are families that during the war have been looted by the invaders.
They don’t send their children in schools because they can’t afford it. In this case
we should not implement the draft on school liability immediately….” (ASHVE,
The Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1945, File 100, 3).

Conclusions

Mass registration and regular attendance of students in schools were one of the
main tasks and challenges in the field of education in the first years after war in the
whole country. Even the school year 1945-1946 in the Prefecture of Elbasan had the
same problematic.
The draft on school liability aimed to solve this problem. This wouldn’t be made
immediately, but progressively, week after week and month after month until the
problem of illiteracy would be totally eliminated.
The school year 1945-1946 showed that the draft on school liability was carried out
in the best possible way in the Prefecture of Elbasan.
“This school year has been the best since the time of invasion; the attendance of students
in schools was good, apart from some extraordinary cases like epidemical diseases, etc;
and according to the draft on school liability we have had good results” (ASHVE, The
Fund (The Executive Committee, Section of Education, 1946, File 236, 17).
This goal was achieved due to the good work done by teachers (ASHVE, The Fund
(The Executive Committee, Section of Education, 1946, File 236, 17), the Section of
Education of the Prefecture, the local institutions, the Ministry of Internal Affairs and
also due to the children’s thirst for knowledge and the collaboration of their parents.
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Abstrakt

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. Zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në një
shtet përcaktohet tradicionalisht me kushtetutë. Në shumicën e vendeve, traktatet
ndërkombëtare, të 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

Bazuar në këtë prezantim të shkurtër qëllimi kryesor i këtij artikulli është analiza e
Direktivës së vitit 2009 për ofrimin e shërbimeve në tregun e përbashkët të BE-së.

Fjale kyçe: Traktati i Lisbonës, Direktiva e vitit 2009 për ofrimin e shërbimeve, liria e
mallrave, Costa Enel, GJED.

Hyrje

 I njohur si “Drafti Bolkenstein”, “Propozimi për një Direktivë për Ofrime Shërbimesh
në Tregun e përbashkët të BE-së” përmbante si një ide bazë të ashtuquajturin
“Parimin e vendit të Origjinës për ofrimin e shërbimeve”. Në këtë mënyrë, duhet që
ofruesit e shërbimeve që i ofrojnë ato në vendet anëtare të BE-së, t’u nënshtrohen
rregullave të shtetit të origjinës. Kjo ka shkaktuar diskutime të gjera të forta në
media, çka para së gjithash, vuri theksin mbi interesat e ofruesit dhe ka qenë e
kritikuar për mungesë koordinimi me ligjin ekzistues (sidomos Rregullores Roma I
dhe II dhe i Rregullores së Brukselit I). Mbledhja e parë në Parlamentin Europian,
përcaktoi një shumicë të kualifikuar, që kërkonte ndryshime në këtë draft dhe që e
detyroi Komisionin për një rishikim të propozimit. Në këtë propozim, vendi i origjinës
zëvendësohet nga” E drejta e lirisë për të ofruar shërbime”. Neni 16 i Direktivës së

__________________________________________

1 Ligji më i ri shfuqizon ligjin e mëparshëm.
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miratuar nga Këshilli, më datë 12.12.20062 parashikon : “shtetet anëtare respektojnë
të drejtën e ofruesve për të ofruar shërbime në një tjetër shtet anëtar, të ndryshëm
nga ai ku ata kanë vendndodhjen e selisë.
Shtetet anëtare mund (dhe këtu del i qartë dallimi nga parimi i vendit të origjinës, i
propozuar) të ushtrojnë shërbimet brenda territorit të tyre, në varësi të kërkesave.
Megjithatë, këto kerkesa duhet të jenë domosdoshmërisht jo-diskriminuese, të
nevojshme dhe proporcionale, çka na kujton kontrollin proporcional të rregullave
kombëtare në kontekstin e testit të lirive themelore.
Ato arsye, që lejojnë kërkesat e shtetit pritës për kufizimin e ofrimit të shërbimeve
janë rregulluar në formë taksative në Nenin 16 pika 3 të Direktivës. Janë ato të rendit
publik, sigurisë publike, shëndetit publik, për mbrojtjen e mjedisit dhe për mbrojtjen
e punëmarrësve. Me Listën përfundimtare iu hoq e drejta GJED, për të pranuar arsye
të tjera madhore në interesin publik, në kufizimin e lirisë së ofrimit të shërbimeve. Për
t’u përmendur është fakti se mbrojtja e konsumatorit – përtej mbrojtjes së shëndetit-
nuk bën pjesë në listë. Kjo është shpjeguar me faktin se direktiva për konsumatorët
përmes detyrimit të gjerë për informacion të përfshirë në nenet 21 dhe 22 (shih më
poshtë) ka një opsion vetë-ndihmës të mjaftueshëm dhe për këtë arsye nuk janë më
nën mbrojtje të shtetit. Përveç kësaj, e drejta e kontratave dhe e drejta që rregullon
detyrimet jo-kontraktuale është përjashtuar plotësisht prej “Lirisë së ofrimit të
shërbimeve” në bazë të nenit 16 të Direktivës. Ky nen është i vlefshëm vetëm për
mbrojtjen e konsumatorëve me anë të rregullave publike-ligjore.3 Neni 18 i Direktivës
hap mundësinë shtesë për të marrë masa në raste të veçanta në lidhje me ofruesit e
huaj të shërbimeve, që i referohet sigurisë se ofrimit të shërbimit (për sa kohë që në
këtë fushë nuk do të përfshihet asnjë Direktivë e BE-së për sigurimin e saj).
Neni 16 paragrafi 2 i Direktivës identifikon një numër kërkesash që shtetet anëtare
në asnjë mënyrë nuk duhet të imponojnë për ofruesit e shërbimeve. Kjo përfshin
një detyrim për të mbajtur një zyrë brenda vendit (pika a). Një kërkesë e tillë do të
ishte një mohim i lirisë së shërbimeve, thjesht për shkak se ofruesi i shërbimit do të
detyrohet që të vendoset me seli në këtë shtet. Ajo duhet, në të kundërt, të mos ndalojë
ofruesit e shërbimeve, që të ndërtojnë në vendin e përcaktuar atë infrastrukturë, që
ata kanë nevojë për të ofruar shërbimin (pika c). Për më tepër, duhet që ofruesit e
shërbimit të mos jenë të detyruar për marrjen e një leje nga autoriteti publik  (përveç
në rast se kjo do të jetë në kundërshtim me rregullat e BE-së) të jetë shënuar në
regjistër ose të jetë anëtar i një shoqate kombëtare profesionale (pika b) të kenë një
letërnjoftim special nga autoritetet për ushtrimin e një shërbimi (pika e). Në përputhje
me qëndrimin, duhet ruajtur liria e ofrimit të shërbimit si edhe liria e ofruesit dhe
marrësit të shërbimit, neni 19 përcakton gjithashtu ndalimin e kufizimit për marrësit
e ofrimit të shërbimit, që duan të marrin një shërbim nga një kompani me seli në një
tjetër shtet anëtar. Marrës të tillë nuk mund të jenë të detyruar për të marrë një leje
pranë një autoriteti, ose për të bërë një deklaratë për të. Përveç kësaj, është i ndaluar
një kufizim diskriminues për marrjen e ndihmës financiare.
Si ofrues të shërbimeve, në kuptimin e Direktivës së shërbimeve, klasifikohen gjithë
personat fizikë, që janë shtetas të shteteve anëtare si edhe të gjithë personat juridikë
me seli në një shtet anëtar sipas nenit 48 TBE. Kjo referencë në marrëveshje sjell si
_______________________________________

2 Direktiva Nr. 2006/123/EC e Parlamentit europian dhe Keshillit  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:en:PDF .
3 Mungesa e mbrojtjes së objektivave të politikës kulturore (të tilla si mbrojtja e thesareve kombëtare me
vlera artistike, historike ose arkeologjike) mund te kompensohej që në bazë të Nenit 1 të Direktivës së
Shërbimeve.
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rezultat, se vetëm kompanitë që do të ishin themeluar në bazë të legjislacionit të një
shteti anëtar, do të kenë mundësi për të përfituar nga Direktiva e ofrimit të shërbimit.
Direktiva e shërbimit përfshin të dyja liritë themelore, si atë të shërbimit dhe atë të
vendndodhjes. Marrës i shërbimit është çdo individ, i cili është shtetas i një shteti
anëtar ose është përfitues i të drejtave të Komunitetit, ose çdo person juridik me seli
në një shtet anëtar sipas nenit 48 të TBE. Prej këtu vijon se edhe persona fizikë ose
juridikë të vendeve të treta mund të jenë subjekte të Direktivës së shërbimeve. Në
përkufizimin e “ofrimit të shërbimeve” Neni 4 pika 1 e Direktivës së shërbimeve i
referohet nenit 50 të TBE dhe në këtë mënyrë interpretimit të bërë nga GJED.
Direktiva do të zbatohet vetëm për profesionet e pavaruara ( psh Jurist, Mjek, Arkitekt
etj) të cilat kryhen kundrejt shpërblimit, ku shërbimet jo-ekonomike me interes të
përgjithshëm nuk do të përfshihen nga ajo. Ky përbën vetëm fillimin e katalogut të
gjerë të përjashtimeve të direktivës së shërbimeve. Të përjashtuar janë edhe sipas
nenit 2 pika 2 dhe 3, shërbimet financiare, shërbimet dhe rrjetet e komunikimeve
elektronike, shërbimet e transportit, shërbimet e agjencive të qirasë, shërbimet
shëndetësore, shërbimet audiovizuale që përfshijnë edhe kinemanë dhe filmin sipas
jurisprudencës së GJED, lojërat e fatit, shërbimet sociale të shtetit apo organizatave
bamirëse, shërbimet private të sigurisë si dhe aktivitetet e noterëve dhe përmbaruesve,
si dhe taksat. Sipas nenit 3 kanë prioritet Direktivat e veçanta profesionale kundrejt
Direktivës për shërbimet e përgjithshme (p.sh. Direktiva për televizionin, e vitit
1998 ose Direktiva për Avokatinë, e vitit 1998 gjithashtu).
Përjashtime të nenit 16 të Direktivës së shërbimeve të përgjithshme është ilustruar, në
nenin 16 të Direktivës. Liria e shërbimit nuk vlen për sektorin e postes, energjisë
elektrike dhe gazit, shërbimet e shpërndarjes dhe furnizimit me ujë- dhe menaxhimin
e mbeturinave, të cilat janë shërbime ekonomike me interes të përgjithshëm, përndryshe
do të ishin brenda fushës së veprimit të Direktivës. Për më tepër, qartazi përjashtohen
nga neni 16 i Direktivës: dërgimi i punëmarrësve, çështje që lidhen me mbrojtjen e të
dhënave personale ose Direktiva për të drejtën e autorit; ndjekja gjyqësore e
pretendimeve si edhe veprime për të cilat kërkohet me ligj bashkëpunimi i një noteri.
Një tjetër përjashtim nga fusha e zbatimit e nenit 16 të Direktivës dhe kjo është
shumë e rëndësishme në kuadër të këtij libri nga ana e interesave “Dispozita në
lidhje me detyrimet kontraktuale dhe jo kontraktuale, duke përfshirë edhe formën e
kontratave” (Neni 17). Po kështu, neni 3, pika 2 e Direktivës përcakton që ajo nuk
prek rregullat e së drejtës ndërkombëtare private, në mënyrë të veçantë rregullat e
ligjit të zbatueshëm në detyrimet kontraktuale dhe jo kontraktuale, duke përfshirë
dispozitat që sigurojnë se konsumatorët janë të mbrojtur nga e drejta e konsumatorit
të shtetit anëtar të tyre, të përcaktuara në rregullat e mbrojtjes së konsumatorit.”
Edhe pse formulimi duket pak konfuz4, kjo nënkupton se Direktiva, (veçanërisht
neni 16) nuk do të bëjë ndryshime në të drejtën ndërkombëtare private dhe n të
drejtën e kontratave, dhe konkurrencës së pandershme. Rregullat e së drejtës
ndërkombëtare private zbatohen, në një formë që përcaktojnë të drejtën kontraktuale
në fuqi pa kufizime të mëtejshme nga ana e Direktivës së shërbimeve. Për kontratat
e konsumatorit, kjo do të thotë se në bazë të nenit 6, të Rregullores së Romës I, do të
zbatohet e drejta e shtetit ku konsumatori ka banimin e tij të përhershëm. Shqetësimi
që përmes zbatimit të thjeshtë të rregullores ligjore të vendit të origjinës së ofruesve
të shërbimit dhe niveli i mbrojtjes së konsumatorit kontraktual dhe konkurrencës
së pandershme të shtetit pritës të zvogëlohej, u rregullua duke tërhequr parimin e

_______________________________________

4 Shih për të Kampf., Die Richtlinie der EU über Dienstleistungen , IPRax 2008. 101 ff.
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vendit të origjinës, dhe moszbatimin e nenit 16 të Direktivës. Dispozitat e të drejtës
publike (që kanë të bëjnë me trajnimin e ofruesit, masave të përshtatshme të sigurisë,
higjienës, etj) të cilat janë edhe elemente të rëndësishme të mbrojtjes së konsumatorëve,
nuk janë subjekt i parimit të rreptë të vendit të origjinës, por  “parimit më të butë të
vendit të origjinës “ sipas nenit 16 të Direktivës, e cila kufizon në mënyrë të qartë
zbatimin e rregullave të shtetit pritës.
Edhe pse Direktiva nuk ka ndikim në kontratat e konsumatorëve dhe ligjit të
konkurrencës së pandershme, autorët e tyre (juristët, avokatët e këtyre kontratave)
ende besojnë se konsumatorët (dhe të gjithë marrësit e tjerë të shërbimeve të cilët nuk
janë konsumatorë) përfitojnë nga kjo Direktivë në rrugë indirekte. Rritja e konkurrencës
përmes funksionimit më të mirë të tregut të BE-së për shërbime do të sjellë tek blerësit
më shumë zgjedhje dhe shërbime më të mira, me çmime më të ulëta. Konsumatorëve,
duhet që rritja e transparencës, informimi më i mirë, si dhe çdo lehtësim në ofrimin e
shërbimeve prej ofruesit të shërbimeve, t’i shërbejë për një cilësi të përgjithshme më të
mirë. Se deri në çfarë mase psh. një sistem për përpunimin elektronik të proçedurave
administrative për ofruesit e shërbimeve do të sjelli avantazhe për marrësin e shërbimeve,
është e vështirë për t’u matur.

Të drejtat e marrësit të shërbimit të ofruar

Siç është përmendur tashmë, shteteve anëtare nuk u lejohet sipas Nenit 19 të Direktivës
që të pengojë kërkesën për shërbime jashtë kufijve të shtetit (nga një tjetër shtet anëtar)
ose ta kufizojë atë nëpërmjet psh. autorizimeve të veçanta. Neni 20 pika 1 përcakton se
shtetet anëtare gjithashtu duhet të sigurojnë, që marrësi i shërbimit të mos jetë subjekt
i kërkesave diskriminuese, për shkak të kombësisë ose vendit të tij të banimit. Një
diskriminim i tillë mund të ekzistonte nëse shtetasve të një shteti tjetër anëtar do t’u
kërkohej që të paraqisnin dokumentet origjinale, kopje të vërtetuara, çertifikata të
shtetësisë apo përkthimet zyrtare të dokumenteve me qëllim që të përfitojnë prej
shërbimeve të caktuara, kushteve më të favorshme ose çmimeve më të lira. Shtetet anëtare
duhet gjithashtu të jenë të kujdesshëm që kushtet për ofrimin e një shërbimi të mos
përmbajnë asnjë dispozitë diskriminuese (në bazë të kombësisë ose vendndodhjes së
personit fizik ose juridik), përveç nëse këto ndryshime janë të justifikuara nga kritere
objektive. Këto kritere objektive mundet të përmbajnë psh. kosto shtesë në varësi të
distancës ose periudhave kohore të ndryshme pushimesh në shtetet anëtare.
Direktiva për ofrim shërbimesh detyron shtetet anëtare në nenin 21 që marrësit e shërbimit
të kenë në dispozicion informacion të plotë. Kështu, duhet që të ofrohet informacion i
përgjithshëm mbi kërkesat e mundshme që mund të ngrihen në shtetet e tjera anëtare
në lidhje me ushtrimin e veprimtarive të shërbimeve, sidomos atyre për mbrojtjen e
konsumatorit.
Ky informacion kryhet për t’i dhënë marrësit të shërbimeve mundësinë për të zgjedhur,
i cili në bazë të rregullave të shtetit të tij të origjinës është i detyruar të mbrojë në një
masë të madhe konsumatorët. Kjo kërkesë specifike e informacionit mund të shihet në
lidhje me mungesën e mbrojtjes së konsumatorit, si mundësi kufizimi e lirisë së ofrimit
të shërbimeve në të drejtën publike nga shtetet anëtare. Në mënyrë që të mbrojnë veten
e tyre, konsumatorët duhet të kenë informacion p.sh. për standartin e kërkuar të cilësisë
nga vendet e origjinës të ofruesve të shërbimeve. Për më tepër, ata duhet të kenë në
dispozicion informacion të përgjithshëm mbi çështjet e konfliktit me ofruesit e shërbimeve
dhe mund të dëmshpërblehen në rast të kundërt. Të gjitha këto të dhëna duhet të
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sigurohen në mënyrë të qartë dhe jo të dykuptimtë, të jenë të lehta për t’u kontaktuar
si në distancë dhe elektronikisht sipas Legjislacionit të fundit të BE-së.
Një tjetër kategori e informimit, veçanërisht ajo që lidhet me kontratën specifike mes
ofruesve të shërbimit dhe përfituesve, e rregullon neni 22. Ofruesi i shërbimit duhet t’i
japi klientit të gjitha të dhënat e tij : emrin, regjistrimin në regjistrin tregtar apo në
ndonjë regjistër tjetër të ngjashëm, adresën e tij të aktivitetit tregtar, adresën e tij
elektronike, numrin e TVSH, organin kompetent për miratimin e aktivitetit të tij, afatet
dhe kushtet, klauzola dhe ligjin që rregullon juridiksionin, garancinë, çmimin dhe
karakteristikat kryesore të shërbimit si edhe të dhëna të lidhura me sigurimin. Të gjitha
informatat duhet t’i paraqiten marrësit të shërbimit në kohën përpara mbylljes së kontratës
në mënyrë të qartë dhe jo të dykuptimtë. Nëse nuk ka kontratë të mbyllur me shkrim,
këto informacione duhet t’i jepen marrësit të shërbimit përpara kryerjes së shërbimit.
Ofruesi i shërbimit ka katër mundësi për të përmbushur kërkesat e informatave: Ose ai
i jep marrësit të shërbimit informacionin dhe e bën këtë në vendin e paraqitjes së shërbimit
ose lidhjes së kontratës ose nëpermjet një adresë elektronike, ose e sjell atë tek marresit
e shërbimeve duke e vënë në dispozicion dhe duke dhënë një përshkrim të detajuar të
shërbimit të propozuar për të.
Sanksioni efikas për mosrespektimin e detyrimit të informacionit duket shumë i vështirë,
veçanërisht pasi dënimet administrative që shtrohen për diskutim kanë një efekt të
vogël parandalues. Pasojat e përgjithshme të së drejtës civile dhe ligjit të konkurrencës
të shkeljes së detyrimeve të informimit, natyrisht ndërhyjnë edhe këtu (për shembull,
gabimet e biznesit, dëmet, praktikat mashtruese ose ndryshe të padrejta të biznesit).
Përveç kësaj, ofruesi i shërbimit duhet që sipas nenit 27 pika 2 e Direktivës, të provojë
përputhshmërinë e detyrimit të informacionit me të. Nëse ky “detyrim verifikimi” do të
ketë pasoja civile ose administrative, mbetet i paqartë. Nën titullin “cilësia e shërbimit”
ekzistojnë skema të tjera të cilat synojnë të forcojnë pozitën e marrësit të shërbimit.
Kështu, shtetet anëtare duhet të sigurojnë në njëfarë mënyre, që kategori të caktuara të
ofruesve të shërbimeve, të plotësojnë siguracion të detyrueshëm profesional, ose forma
të tjera të sigurisë. Shtetet anëtare duhet të njohin edhe në shtetet e tjera sigurimet
shëndetësore ekuivalente.
Neni 24 përcakton që shtetet anëtare duhet të heqin të gjitha ndalesat e komunikimit
për profesione të ndryshme. Shtetet anëtare mundet edhe që përmes masash të arsyeshme
dhe proporcionale jodiskriminuese, përmes një arsye shtrënguese të interesit publik, të
sigurojnë që reklamat të përmbushin kërkesat e rregullave profesionale, në mënyrë të
veçantë garantojnë dinjitetin, pavarësinë dhe integritetin e profesionit dhe mbrojtjen e
sekretit profesional. Shtetet anëtare në përputhje me nenin 25 sigurojnë që ofruesit e
shërbimeve të mos jenë bërë subjekt i kërkesave të cilat i detyrojnë ata që të ushtrojnë
vetëm veprimtari të caktuar, ose ti kufizojë ata në ushtrimin e aktiviteteve të ndryshme
komunitare (të ashtuquajtura “aktivitete multi-disiplinore”). Nga ky rregull ka
përjashtime për përfaqësues në profesionet e rregulluara dhe ofruesit e shërbimeve të
çertifikimit, akreditimit ose monitorimit.
Masat e sigurimit të cilësisë kryhen në forma spontane nëpërmjet bashkëpunimit të
shteteve anëtare me Komisionin, duke marrë masa shoqëruese me qëllim për të inkurajuar
ofruesit e shërbimeve të sigurojnë cilësinë e shërbimit, kjo përshembull përmes çertifikimit
ose vlerësimit të aktiviteteve nga organet e pavarura ose të akredituara.
Edhe hartimi i dokumenteve të cilësisë, apo pjesëmarrja në dokumente të cilësise ose
etiketat e organeve profesionale paraqesin një masë për sigurim cilësie.
Neni 27, nën titullin “zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” do të sigurojë që klienti mund



151

të ngrejë ankesa në adresën e ofruesit/shitësit, në mënyrë që siguritë e imponuara
nga sipërmarrës të huaj në kuadër të proçedurave gjyqësore të mund të kryhen
edhe para institucioneve të huaja financiare, ose institucioneve jo gjyqësore, nën
juridiksionin e të cilave qëndrojne ofruesit, dhe që duhet t’u bëhen të ditura klienteve.
Të gjitha rregullat e tjera të gjykatës “për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” që ngrihen
me ofruesit e huaj rrjedhin nga rregullat e përgjithshme të BE-së: që nënkuptojnë,
Rregulloren e Brukselit ose të ashtuquajturën Rregullore mbi zbatimin e proçedurave
Europiane, proçedurat Europiane të pagesës), si dhe Rregulloret e Romës I dhe II.

Përfundime

Nga sa u analizua në këtë artikull, arritja më e madhe e Direktivës së shërbimeve
është që ofruesit të zhvillojnë në mënyrë të plotë këto procedura dhe formalitete
nëpërmjet një insitucioni të vetëm, të cilat janë të nevojshme për ushtrimin e
Shërbimit. Ky institucion i ri, i sapokrijuar, nuk do të ndryshojë përgjegjësitë e
autoritetit të organeve kombëtare sipas nenit 6, pika 2 e Direktivës, por do të veprojë
si një pikë komunikimi mes tyre. Përveç kësaj, për përfituesit e shërbimeve në këto
institucione vihen në dispozicion një sërë informacionesh. Kështu që, kërkesat e
klienteve do të zbatohen në territorin e çdo shteti anëtar ku gjendet ofruesi i
shërbimit. Marrësit të shërbimit duhet t’i jepet, në bazë të kërkesës, informacion
mbi interpretimin e zakonshëm dhe zbatimin e këtyre kërkesave. Përveç kësaj,
autoritetet kompetente duhet t’ju ofrojnë klientëve mjetet dhe kushtet për të hyrë
në regjistrat publikë dhe në bazat e të dhënave të ofruesve dhe shërbimeve.
Përfundimisht, ofruesit e shërbimeve duhet të informohen për të gjitha mjetet juridike
në rast të mosmarrëveshjeve ndërmjet autoriteteve kompetente dhe ofruesit ose
marrësit të shërbimit, mes ofruesve dhe marrësve të shërbimeve. Por, kjo nuk
nënkupton këshillime ligjore. Sipas nenit 8 të Direktivës duhet të trajtohen dhe
lehtësohen të gjitha proçedurat dhe formalitetet, në rrugë elektronike. Dispozitat e
tjera kanë lidhje me rregullat e liçencimit dhe proçedurat e miratimit për ushtrimin
e lirisë së vendosjes (neni 9-13) si dhe për pranueshmërinë e kërkesës, të shtruara
nga autoritetet administrative dhe ligji i shërbimit të huaj (Neni 14-15). Nenet 28-
36 të Direktivës së Shërbimeve rregullojnë bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve
administrative të shteteve anëtare (të shtetit të origjinës, shtetit marrës), në të
ashtuquajturat “pika të lidhjes” dhe asistencës administrative.
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Abstract

A long-standing debate in native and foreign language learning revolves around
the use of computers to promote genuine social and professional communication.
Web quests are a very common way of using Web resources to research a variety of
topics, and if appropriately used can trigger the situations necessary to develop
both written and oral communication. A web quest is a research activity that requires
the learner “to collect information about a subject using the web” (Sharma & Barrett,
2007: 24). Much has been said about synchronous and asynchronous
communication but relatively little research has been carried out on the effect of
web quests in in-classroom communication. The aim of web quests is to motivate
and promote students’ critical thinking in order to solve problems or develop
projects. This paper presents a practical background for using web quests, mainly
orally. Oral use of web quests is rarely addressed in research and is especially valid
for students of foreign languages for professional purposes, and specifically English.
The framework hereby presented addresses three main aspects of the use of web
quests: as a social constructivist learning approach, as a professional development
activity and as an oral development task. If the use of web quests is associated with
students’ professional needs, their implementation can be very successful and help
students’ skills both in language development and cooperative work. This paper
also provides a real example to facilitate the understanding of the theoretical concepts.

Keywords: Web quests, oral development, English for the professions, Tourism.

Introduction

In the last few years, Schools of Tourism have increased in number everywhere in
Europe from Ireland to Spain. Although five or six years ago, many expected written
communication (synchronic and non synchronic communication) to prevail in
specific purpose foreign language education, recent developments in technology
have changed this belief dramatically. The power of images transmitted by Internet
video conferencing and the possibility of attaching video files to written messages
have turned teachers towards the vital need to develop students’ oral production,
more specifically in English as a foreign language for tourism. Additionally, all the
latest Internet-based technology requires certain training that not all students bring
to the class. In a school experiment done only three years ago at the Polytechnic
University of Valencia, Spain it was noticed that many students lack the appropriate
necessary resources to manage themselves electronically (García Laborda, 2002).
Thus, they can chat and send emails every day but they have difficulties with the
use of Internet for professional development (García Laborda, 2004). Estimates of
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the number of students who can work using a foreign language properly after
graduation in activities such as searching for tickets, contrasting tourism
information or finding economic studies or reports online vary according to different
teachers in many Tourism departments. Additionally, foreign language classes have
started to include computer skills use for communication. To do so, a synchronic
communication experience started in 2000 in cooperation with different tourism
departments of Albania and Greek Universities. They seemed to work efficiently for
a while but introducing speech communication procedures has been more difficult.
Apart from issues of security, there is the additional difficulty of controlling the
students’ talk. A further problem has been the different perspectives towards the
role of the Internet in professional communication which are frequently used in
learning tasks in Content Based Language Learning such as contrasting technical
business communication or, for instance, a meeting to negotiate bulk rates between
two travel consulting companies versus the ordinary customer attention, as in a
travel agency simulation.
Some of these problems of training and communication have traditionally been
solved through students ‘simulated interviews, role plays or other classroom tasks.
However, it is not unusual that these exercises become contextualized because the

market nowadays changes easily. For instance, air travel varies greatly according
to the changing price of fuel. Therefore, it is necessary to provide students with the
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required information that can place them in the type of near-to-real situations that
they can expect to face upon their university graduation. As a consequence, the
speaking needs for most Tourism students are (García Laborda 2002): professional
speech, contextualized tasks, efficient and current information and opportunities
to interact with students of different nationalities. In addition, students also need a
certain fluency in their expression, and the capability of using adequate vocabulary
acquired both passively and actively. This vocabulary is usually acquired through
oral interaction but also through reading (Shanahan, 2006; Krashen, 1998; Cho &
Krashen, 1994; Krashen, 1989). The Internet offers a unique opportunity for natural
unmodified input that textbooks can seldom match. Finally, the Internet has a
significant role in promoting Content Based Language Learning in English classes
for business (Luzón Marco, 2002, 2001).

From the Students’ Needs to Web quests: Theoretical Support

Luzón Marco (2003) has given examples of different uses of web quests in the teaching
of ESP. A web quest is a research activity that requires the learner “to collect
information about a subject using the web” (Sharma & Barrett, 2007: 24). However
valid some of her research might be as descriptive principles, Luzón Marco has
clearly failed to provide a theoretical support to the use of web quests. Even more
significantly, few if hardly any researchers have been able to connect the use of web
quests with students’ oral development.
Luzón Marco (2002) states that web quests are valid “to promote technological
literacy among students and the focus on content-based instruction”. It is generally
accepted that there are many reasons to support the use of web quests in Content
Based Language Learning – as a social constructivist learning approach, as a
professional development activity and as an oral development task.
As a Professional Development Activity the use of web quests in English leads directly
to the teaching of regular professional contents in L2. Content-based language learning
has certainly acquired a greater relevance due to the integration of information
technologies in foreign language learning. In fact, this has transformed the traditional
vision of content-based language teaching towards the new idea of CLIL (Content
Language Integrated Learning) (Dalton-Puffer & Nikula, 2006).

From Professional Content Learning to Web-Based Language Development

If a foreign language is better learned when it is meaningful and acquired
experientially as Krashen (1982) asserts, content learning should promote the
acquisition of conscious behaviour and language that is specific to the field. Therefore
tourism students should try to familiarize themselves with the different topics related
to their field, with its vocabulary and certain typical communicative acts such as
meetings, negotiations and presentations. Computers provide the students with
language that is sometimes accessible but is most often just above their competency
level leading to what Krashen (1982) called L2 acquisition. It also provides the
continuous opportunities to access the L2 that, in not a few cases, are difficult to
find outside the classroom when the student does not experience the anxiety of the
instructional classroom drills or exercises. This is especially true for reading skills.
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As a consequence, the possibility of learning tourism through the class and also to
complement it with language opportunities outside the classroom increases the
value and utility of foreign language learning at the same time as it prepares the
students. Accordingly, students working with a railways website are likely to practice
their oral skills with dates, train facilities (very similar to hotels and planes),
timetables and many other practical aspects of language at the same time as they
learn to recommend a trip or a segment based on the same times and prices. This
combination also allows students to use professional as well as general non-specific
language. Professionally speaking, it gives insights into fares, train changes, train
classes, train companies, bookings, payments (use of credit cards on the web) and
the types of services usually associated with railway services such as hotels and car
rental, along with those services usually associated with travel companies. It also
has a positive effect on learning the specific language faster. When students can
integrate topic learning with language learning they tend to associate both and as
a result when communicating in L2 more fluency can be expected. Additionally, the
new knowledge can be very useful not only for their business and personal lives
but also for other university subjects such as “Travel Markets” or more practical
topics of study such as ticketing or the use of the AMADEUS reservations system.

As an Oral Development Task

There are very few articles that have shown how computers and the Internet
promote oral acquisition. However, more research has tried to evidence the effects
of reading on oral performance (Caravolas & Bruck, 1993; Krashen, 1989). Nobody can
deny that language input favours language performance. Today, it is broadly accepted,
as Krashen and others have repeatedly insisted, that the acquisition of vocabulary
through reading can be reflected in students’ oral performance. After all, even in the
structuralism and behaviourist approaches to language teaching, it is assumed that all
types of input have an effect on oral production (Benati, 2004; Krashen, 1989).
A quite different issue is how computers can facilitate language learning and whether
not comprehended input, such as the case when the learner sometimes reads on
internet web sites, can be incorporated into the learner’s speaking repertoire.
Although it can be expected that comprehensible and not comprehended input can
facilitate oral performance as has been shown with regular writing, this paper tries
to show how web quests can be used to promote interaction opportunities. The
following table shows the process of how the web quest is approached by the students.

Web quests as a Source of Contextualization

The affective filter, according to various studies, can be lowered due to factors such
as motivation, time and personal security (Nissani, 2003; Krashen 1982). Likewise,
language acquisition is fostered if it occurs in a safe, supportive and, most
importantly, contextualized way. Web quests are a good means of contextualizing
the language because they have a direct link to the students’ field of specialization,
they are fun, and provide students with new knowledge.
Group work is highly regarded when performed conveniently. Whereas English
for Professional Purposes classes tend to be monotonous and vocabulary-oriented,
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cooperative environments are supportive and provide more opportunities for oral
interaction than in many traditional classes. Besides, in this enriching atmosphere,
the student takes language challenges that are unthinkable in larger classes where
accuracy or drilling is the focus of instruction. According to the web quest structure,
this atmosphere would be more secure for those students who may fear to speak
because they would only interact with the closest classmates at the beginning and
the rest of the class when confidence is generated. Hence, in smaller groups, students
would have more practice than in a whole class situation in which only very few
usually have an active participation (usually those who are better skilled) but the
weaker hardly get the chance to assume an active role. Although the implications
of this change still need to be researched, an improved individual performance and
a more participative attitude could be the consequence of more practice. This could
be true even in high anxiety situations such as participation in whole-class activities.
For example, a student who is going to present a holiday package to the rest of the
class would have had many previous rehearsal situations to promote security in the
talk given in front of the other students of the class. Feedback plays a significant role
in this process. Students have the opportunity to rehearse their specific assignments
and they have the general presentation rehearsal but, more importantly, they also
have dialogues with peers so, by the time of the general presentation, they have done
extensive individual and collective work with their classmates, received input, praise,
and feedback and probably answered their (or the teacher’s) questions.

Assessing Project-Based Work

As it has been seen, the use of web quests in language learning has been addressed
in many articles and professional publications. Evaluation is an important element
because project-based work requires seeing whether the objectives have been
achieved and how. Assessment processes are very important in English for Tourism
because prospective professionals are required to give presentations on final products
(like the “Around the World Package”), so they can prove they possess the appropriate
professional abilities, along with language skills to communicate, the ability to elaborate
projects and perform in team-work. Furthermore, if self-esteem is to be developed in
the prospective professional, it is necessary to make them aware of their own work
and include personal and peers’ evaluations. Students can do that in the classroom
and / or teacher’s office through reports, teacher / learner-to-learner interviews, and
in many other ways. In all cases, if oral development through the use of web quests
is the objective, it is important that this evaluation should be oral or both written
and oral. In this way, learners also need to report and use professional language and,
additionally, meta-language. They can assess their weaknesses and strengths along
with elements that may need to be changed or readdressed in the future.

Conclusions

Although this paper addressed the use of web quests to develop oral competency in
Tourism, the benefits and issues are common to many specialized fields and also to
General English. The idea of integrating English for Tourism – CLIL – Project work
needs to be emphasized in experiential learning. Although the researcher believes
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that web quests should not be seen as the main teaching and learning tool in English
for Professional Purposes, it is clear that they can be a very valuable tool for providing
students with many interaction opportunities in realistic settings, thus making the
learning experience meaningful, experiential and very motivating. The approach
hereby presented brings two types of benefits to the students: on the one hand, the
learner’s professional competence in the use of both computers and Internet; on the
other, the improvement of their language skills in aspects such as fluency
(diminishing their anxiety in communicative situations), professional vocabulary
increase and capacity to work using a foreign language. From a technical point of
view, this approach permits the development of critical thinking in the choice of
Internet sources promoting, at the same time, autonomous thinking by analyzing,
contrasting and recommending prospective on-demand tailored actions (such as
accommodation, transportation means, and so on) while receiving double feedback
from the net itself and classmates. The language goals and the procedure are
structured to facilitate the integration of productive (speaking and writing) as well
as receptive (reading) skills but the program could also be supplemented by the
inclusion of listening activities through the reproduction or incorporation of video
repertoires such as those existing on many travel and tourism websites. These types
of activities reinforce the application of the social constructivist theory more
specifically since there is a clear relation between the students’ communicative and
social interaction through critical thinking, dialogue and activity cooperation which
reinforces individual, pair and group learning in the shape of an internet-based
dialogue. It is in this way that students restructure their knowledge and
communicative competence. This process must be observed by themselves and the
instructor as a means of controlling, verifying and motivating language learning.
Hence, evaluation has a significant value in the process.
Although the paper provides sound foundation in the topic, further research is
necessary. In this sense, it will be interesting to see whether web quests have a real
influence on longer-term learning and computer (and Internet) literacy, and how
much conversation web quests may stimulate as measured by vocabulary and
fluency. It would also be advisable to verify whether all the language skills required
in this sort of project will be of use for the professional when he or she graduates
and takes a real-life job. It would also be worth observing whether the language
development obtained in the restricted spectrum of English for Tourism could be
applicable to General English. The only problem that many higher institutions
may have now is the availability of the necessary technological equipment but even
this may no longer be a problem. In this respect, the extensive use of mobile devices
such as mobile phones, PDA’s or i-PODs will surely be reflected in the increasing
use of the Internet for communication and information in education and language
learning. Further research on the topic may include: the study of teacher-student
roles in this approach to web quests, the face-to-face interaction between students;
the use of different technological devices for similar outcomes; the progress and
willingness to speak more in a foreign language of students compared to that of
students who do not follow the same approach but do analogue pair-driven exercises,
professional inclusion or Internet for professional purposes development. Therefore,
the field is still open to advances but especially so in terms of the application of new
technology-driven approaches to foreign language teaching and learning, a field in
which many foreign language teachers feel unfamiliar.
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Abstrakt

Porti i Durrësit është Porti më i madh në vënd, dhe njëkohësisht porta hyrëse e Korridorit
të VIII-të në territorin Shqiptar. Më shumë së 85% e ngarkesave detare kalojnë nëpërmjet
këtij porti. Gjatë viteve të fundit vëllimi i ngarkesave të përgjithëshme që është përpunuar
në këtë port ka ardhur gradualisht duke u reduktuar, duke ia lënë vëndin rritjes së
ngarkesave të konteinerizuara.
Objektivi i këtij artikulli është të bëjë një vlerësim të aftësisë konkuruese të portit Durrës,
në raport me portet e tjerë konkurrent në rajon. Në mënyrë që të kemi një port dhe
terminal konteinerësh produktiv, ka një numër faktorësh të cilët ndikojnë në
produktivitetin portual që duhet të studiohen. Ky artikull do të bëje një vlerësim të
përgjithshëm të infrstrukturës shoqëruese të portit
Metodologjia dhe rezultatet: metodologjia e përdorur në këtë artikull, përfshin një analizë
të situatës në Ballkanin Perëndimor, porteve kryesorë që i shërbejnë rajonit, dhe
njëkohësisht jepet një panoramë e përgjithëshme e zhvillimeve infrastrukturore sa i
përket aktiviteteve detare. Edhe përse Porti i Durrësit është porti i cili përballon fluksin
më të lartë të ngarkesave detare, sërish ky port ngelet me efekte të kufizuara lokale.
Efektet e këtij porti shtrihen në territorin Maqedonas dhe Kosovar, por sërish mungesa e
lidhjeve hekurudhore me këto tregje e ka bërë këtë port me fuqi të ulët konkurruese në
raport me konkurrentët e tij potencial.
Konkluzion: Porti i Durrësit edhe përse ngelet porti më i madh dhe më i rëndësishëm në
vënd, sërish ngelet jashtë konkurrencës rajonali si pasojë e kufizimeve infrastrukturore.
Zhvillimi i këtyre elementëve të infrastrukturës si dhe i shërbimeve logjistike do të rrisë
aftësitë konkurruese të këtij porti për ta bërë një port me efekte rajonale (Slack,B).

Fjalë kyçe: Porti i Durrësit, terminal, infrastructure, konkurrueshmëri.

1. Hyrje

Porti i Durrësit është porti më i madh dhe më i rëndësishëm në Shqipëri.
Infrastruktura e tij operacionale konsiston në 11 kalata, të cilat kanë një thellësi uji
e cila varion nga 7.5m deri në 11.5m. Ngarkesat kryesore që përpunohen në port
janë ngarkesat e përgjithëshme, drithërat, konteinerët, tragetet, dhe mineralet. Duke
qënë porta hyrëse për në Shqipëri, si dhe i pozicionuar në hyrje të detit Adriatik,
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Porti i Durrësit ka një pozicion mjaft të rëndësishëm strategjik. Ai është gjithashtu
dhe porta hyrëse e koridorit të VIII-të, si dhe ofron një akses mjaft të mirë dhe për
tregjet e rajonit e sidomos për tregun e Kosovës dhe atë Maqedonas. Porti i Durrësit
është një akses i rëndësishëm për importet dhe eksportet Shqiptare dhe njëkohësisht
ka lidhje të mira me qëndrat ekonomike të vëndit. Kjo përkthehet në një arritshmëri
të lartë për ngarkesat shqiptare dhe si pasojë rreth 85% e ngarkesave që transportohen
në rrugë detare, kalojnë nga porti i Durrësit (Autoriteti Portual Durrës – sektori i
statistikave). Vëndndodhja në hyrje të detit Adriatik, e bën këtë port të një rëndësie të
madhe stratregjike, nga pikëpamja gjeopolitike. Për shkak të pozicionit të tij strategjik,
ky port bën që distancat transit të jenë më të shkurtra, çka në fund të fundit përkthehet
në kosto më të ulëta transporti. Porti i Durrësit është bërë mjaft tërheqës për ngarkesat
nga Kosova, ndërkohë që kjo e fundit po i nënshtrohet një procesi ristrukturimi për
ti çelur në këtë mënyrë rrugen vetvetes drejt zhvillimit ekonomik. Shqipëria është
nga ana tjetër dhe një portë hyrje strategjike për Koridorin e VIII-të, gjë e cila i jep
portit të Durrësit një akses mjaft të mirë drejt tregut Maqedonas.
Porti i Durrësit ka lidhje të mira me rrjetin rrugor. Rruga kryesore lidhëse e portit është
një rrugë me katër korsi (2x2), gjë që bën të mundur një lidhje direkte të këtij porti me
autostradën Durrës – Tiranë. Kapaciteti i aksesit portual mund të llogaritet deri në 650
mjete në orë në një drejtim. Rrugët kryesore për transportimin e ngarkesave nga porti
i Durrësit (Autoriteti Shqiptar i Rrugwve) për në brëndësi të tregut Shqiptar janë:
- Rruga Durrës  - Tiranë (lidhja ndërmjet Tiranës dhe Elbasanit është pothuaj e

përfunduar me përjashtim të një segmenti të vogël)
- Rruga Durrës – Elbasan dhe më tej drejt tregut Maqedonas,
- Rruga Durrës – Milot – Kukës dhe më tej drejt tregut Kosovar dhe koridorit të X,
- Rruga Durrës – Lezhë Shkodër – dhe më tej drejt tregut Malazez,
- Rruga Durrës – Levan – Tepelenë – Kakavijë, e më tej drejt tregut Grek
Tabela 1. Distancat rrugore në km nga Porti Durrës për në tregjet kryesore të

mundëshme

*Distanca në kllapa i përket kohës para se të ndërtohej Rruga e Kombit
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Sikurse mund të shikohet, porti i Durrësit, ka lidhje mjaft të mira rrugore. Ai është
direkt i lidhur me rrjetin rrugor Kombëtar, pra është me akses të drejtpërdrejt me
autostradën Durrës Tiranë dhe me të gjithë akset e tjera rrugore të vëndit.
Përmirësimi i ndjeshëm i akseve rrugore kombëtare vitet e fundit, ka bërë që dhe
shpejtësia e lëvizjes së ngarkesave nga ky port për në destinacionet e tyre të rritet
ndjeshëm, duke ndikuar në këtë mënyrë drejtpërdrejt në rritjen e produktivitetit
portual, por dhe në rritjen e shpejtësisë së shpërndarjes së ngarkesave.
Tabela 1 më siper, jep një përmbledhje të përgjithëshme të distancave rrugore në km,
ndërmjet portit të Durrësit dhe disa prej tregjeve kryesore të rajonit.
Sa i përket lidhjeve hekurudhore, duhet theksuar se së pari, rrjeti hekurudhor në
tërësi është në gjëndje mjaft të amortizuar. Në të shkuarën, linjat hekurudhore
arrinin pothuaj në të gjitha kalatat e portit, por me rikonstruktionin e kalatave,
linjat hekurudhore u hoqën. Sot me përjashtim të kalatave 10 dhe 11 (kalata lindore
e portit) që kanë lidhje të drejtpërdrejtë hekurudhore, kalatat e tjera të portit janë pa
një lidhje të tillë. Sektori hekurudhor është në vartësi të Ministrisë së Transportit
dhe Infrastrukturës, dhe drejtohet nga Drejtoria e Përgjithëshme e Hekurudhave.
Rrjeti hekurudhor kombëtar përbëhet nga 447 km rrjet primar dhe 230 km rrjet
sekondar. Shinat kanë një gjerësi prej 1,435m, dhe të gjitha janë vetëm me një korsi
(Drejtoria e Pwrgjithwshme e Hekurudhave). Sistemi kryesisht është ndërtuar për
transportimin e ngarkesave, por dhe sistemi i transportit të pasagjerëve është akoma
operacional në disa segmente. Për sa i përket lidhjeve me rrjetin ndërkombëtar të
hekurudhave, ekziston lidhja hekurudhore me Malin e Zi, por kjo lidhje nuk ekziston
për fqinjët e tjerë, si Kosova, Maqedonija dhe Greqia. Në kuadrin e Korridorit të
VIII-të, ka plane për ndërtimin  e segmentit lidhës me Maqedoninë. Tabela 2 më poshtë
paraqet një ide të përgjithëshme mbi linjat hekurudhore.
Tabela 2. Distancat në km ndërmjet destinacioneve të përcaktuara me hekurudhë.

2. Përpunimi i ngarkesave në Portin e Durrësit

Porti i Durrësit përfaqëson përballjen kryesore të Shqipërisë me tregtinë
ndërkombëtare dhe shërben si portë hyrëse për në vënd. I ndodhur vetëm 36 km në
perëndim të kryeqytetit Tirana, në bashkimin e detrave Adriatik dhe Jon, Durrësi
ka gjithashtu një rol kyç edhe për rrjetin e trageteve dhe tranzitin e pasagjerëve. Ky
pozicionim strategjik i portit të Durrësit, në raport me korridorin e VIIItë të interguar
të transportit, duke lehtësuar në këtë mënyrë tranzitimin e pasagjerëve dhe të
ngarkesave nëpër kontinentin Europian.
Porti aktualisht i shërben 77% të importeve dhe 89% të ekspporteve shqiptare; kjo i
korespondon rrteh 79% të të gjithë ngarkesave detare që hyjnë/dalin nga vëndi.
Ndërkohë porti është kryesisht i orientuar drejt importeve, ku trafiku hyrës për në
porto është rreth 91% e të gjithë vëllimit të ngarkesave të përpunuara. Tabela e
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mëposhtme 3 jep një përmbledhje të ngarkesave të përpunuara në vitë në portin e
Durrësit.
Tabela 3. Ngarkesat e përpunuara në vite në portin e Durrësit.

 

Sikurse dhe vërehet nga tabela, pjesa më e madhe e ngarkesave përfaqësohet nga
importet. Nga ana tjetër, porti i Durrësit, përfaqëson dhe një dhe një alternativë
interesante dhe për vëndet që nuk kanë dalje të drejtpërdrejtë në det sikurse janeë
Kosova dhe Maqedonia, kjo fale dhe faktit të vendndodhjes së tij në një pozicion
kyç për të lidhur rrjetet e transportit ndërmjet Europës Jug-perëndimore dhe asaj
Jug-Lindore.
Një tendecë e cila po vihet re gjithnje e më shumë në portin e Durrësit është dhe ulja
e ngarkesave të përgjithëshme dhe nga ana tjetër ritja e dukëshme e ngarkesave që
transportohen me konteinerë. Kjo gje reflektohet dhe në numrin gjithnjë e në rritje
te TEU-ve që transportohen nga viti në vit në këtë port. Aktualisht porti i Durrësit
ka një terminal konteinerësh i cili operohet nga një koncesionar privat, dhe numri
i konteinerëve që po përunohen nga viti në vit po arrin kufijtë maksimalë të kapacitetit
të përpunimit të këtij terminali. Në fakt porti është në momentin kur duhet të gjejë
zgjidhje/alternative të reja për rritjen e kapacitetit të përpunimit të konteinerëve.

3. Portet kryesorë që i shërbejnë rajonit

Sikurse u përmënd dhe pak më lart në këtë artikull, trafiku i konteinerëve është
gjithnjë e në rritje dhe është mënyra më e hapur e transportit detar sot në botë. Në
mënyrë që të kemi një panoramë më të mirë të kësaj situate, ne do të bëjmë një
analizë të shkurtër të porteve kryesore që shërbejnë në portet e Adriatikut dhe Jonit,
dhe që nga ana tjetër janë dhe konkurrent me portin e Durrësit sa i përket penetrimit
në tregjet rajonale.
Rajoni përfaqëson një hinterland prej afro 40  milion banorësh, dhe përfshin
Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, pjesë të Bullgarisë, Rumanisë dhe Serbisë.
Zhvillimi i kërkesës aktuale për transport me konteinerë në port do të jetë në funksion
të pozicionit konkurrues të paisjeve të ofruara. Në vijim të aftësive relative
konkurruese të portit të Durrësit, zhvillimi i përgjithshëm i kapaciteteve konkurruese
të portit është marrë në konsideratë. Aspektet e mëpsohtëme janë marrë në
konsideratë:
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- Kapaciteti total i terminalit – zhvillimi i përgjithshëm i terminaleve të përpunimit
të kontainerëve.

- Aftësitë akomoduese për madhësinë e anijes – aftësine  e terminaleve ekzistuese
për të akomoduar anije të një madheësia apo tipi të caktuar

- Lidhjet intermodale dhe  rrugore që janë të disponueshme për të patur akses në
tregjet kryesore të rajonit,

- Planet e zhvillimit për të ardhmen.
Roli i portit të Durrësit do të jetë si një terminal që i shërben zhvillimeve të
kombinuara të kërkesës nga konkurenca e porteve lokale, portave hyrëse të trafikut
transit dhe konkurrencës së transshipit të ngarkesave. Në lidhje më kapacitetet fizike
të terminalit, tipari më i rëndësishëm ndofta mund të jetë aftësia për të akostuar
anijen e duhur dhe tipin e duhur të anijes (Loo, B.P.Y., 2002). Kjo kombinon kërkesat
për thellësinë e përshtatëshme të ujit pranë kalatës, disponueshmërinë e paisjeve
përkatëse të përpunimit të konteinerëve, si dhe kapacitet të mjaftueshëm për të
përpunuar kërkesën e pritëshme në terminal.  Tabela e mëposhtme 4 paraqet zhvillimet
aktuale rajonale sa i përket terminaleve të konteinerëve.
Tabela 4. Zhvillimet e aktuale rajonale në kapacitetet e terminaleve të konteinerëve.

Porti i Durrësit ka një pozicion konkurrues, veçanërisht kur bëhet fjalë për ngarkesat
të cilat janë të destinuara në rajonin e afërt me portin e Durrësit, pra për ngarkesat
që shkojnë për në apo nga Shqipëria dhe për ngarkesat transit të destinuara për në
“unazën e brëndëshme” Ballkanike. Sa i përket kësaj të fundit, porti i Durrësit do të
ndeshë në konkurrencën e porteve të Selanikut, Barit të malit të Zi dhe porti i Rijekës.
Në mënyrë që porti i Durrësit të jetë konkurrues si për tregun vëndas ashtu dhe për
atë rajonal si dhe për tregjet e tranzitit, është mjaft e rëndësishmë qe porti të sigurojë
financat e duhura për implementimin e planit të thellimit të tij. Porti i Barit të Malit
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të Zi, ka gjithashtu një pozicionim mjaft të mirë gjeografik për përballimin e vëllimit
të ngarkesave transit, megjithëse dhe ky port ka një mungesë sa i përket paisjeve të
përpunimit të konteinerëve. Nëse kjo pengesë kapërcehet, porti i Barit do të
konkurronte mjaft portin e Durrësit. Tabela e mëposhtme na jep një përafrim teorik
të ndarjes së tregjeve sa i përket porteve të ndryshëm të rajonit.
Tabela 5. Ndarja e tregjeve per portet e rajonit.

P

Sikurse dhe u përmend më lart kjo është një ndarje tepër teorike. Sigurisht tregjet
janë në dinamike dhe na vartësi jo vetëm të faktorëve ekonomikë por dhe atyre
politikë, çka është mjaft e rëndësishme për rajonin tonë, ndryshojnë dhe përqindjet
e depërtimit në treg dhe të shërbimit të porteve të ndryshme (CarboneV. And Martino,
2003). Kështu shifra 10% për tregun serb sa i përket shtrirjes së shërbimeve të portit
të Durrësit duket pak si e fryrë, por pot ë marrim parasysh nivelin e këmbimeve
tregtare së fundmi, kjo shifër është reale. Gjithashtu ngarkesat e destinuara për në
Beograd nëse vijnë nga porti i Durrësit, duhet të transportohen me hekurudhë
nëpërmjet Podgoricës, që është vetëm 50 km nga porti i Barit dhe njëkohësisht
përgjatë rrugës Bar-Beograd. Në praktikë, është e qartë se për portin e Durrësit
tregjet më të synuar përveçtregut Shqiptar, janë tregjet e Kosovës dhe të Maqedonisë.
Sa i përket potencialit të transhipmentit, thellimi i kalatave është mjaft i rëndësishëm
(Notteboom.T, 1997). Pa këtë thellim, do të ishte e pamundur që anijet më të mëdha
të mundeshin të akostoheshin në portin e Durrësit, dhe në këtë rast portet
konkurente në rajon do të ishin alternative a zgjedhur nga transportuesit e
ngarkesave, duke e lene jasht tregut portin e Durrësit.
Sidoqoftë, duke pranuar që avantazhet e dyfishta të thellimit si dhe të realizimit një lidhjeje
të mirë me zinxhirin e furnizimit, Durrësi do të jetë në gjëndje të ketë një pozicion
konkurrues si për ngarkesat me destinacion lokal ashtu dhe për ato me destinacion rajonal.

4. Analiza SWOT

Duke marrë në konsideratë ato çka u thanë më lart në këtë artikull, ne kemi bërë një
analizë të shkurtër SWOT në mënyrë që të kuptojmë më mirë pozicionin e portit të Durrësit
dhe mundësitë që ky port ka për tu shndërruar në një nyje konkurruese në rajon.

Fuqitë
Pozicioni –porti ndodhet në një pozicion strategjik në territorin Shqiptar dhe
njëkohësisht pr të gjithë rajonin e Europës Jug-Lindore. Në Shqipëri ndodhet në qëndër
të lidhjeve rrugore dhe hekurudhore. Është porti më i madh në vënd dhe brënda
Shqipërisë nuk konkurrohet dor nga portet e tjerë të Shëngjinit, Vlorës dhe Sarandës.
Në rajon konsiderohet si porta kryesore e Korridorit të VIII-të,  i cili lidh portin e
Durrësit (deti Adriatik) me Shkupin (Maqedoni) dhe më tej me Portin e Burgasit
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(Bullgari – Deti i Zi). Sigura navigacionale është e lartë, porti është i mbrojtur mirë
nga erërat. Gjiri i Durrësit ofron strehim për anijet që janë në pritje për tu ankoruar
në port.

Dobësitë
Situate aktuale ekonomike dhe politike në Shqipëri akoma nuk është e stabilizuar,
dhe vazhdojmë të jemi ekonomi në transit, megjithë zhvillimet e deritashme.
Infrastruktura aktuale, mungesa e lidhjes hekurudhore me rrjetin pan Evropjan
hekurudhor, mbeten kufizime për transportin ndërkombëtar. Porti në vëtvete është
në fazën tranzitore dhe jot ë gjitha shërbimet janë privatizuar krejtësisht. Përmirësimi
i shërbimeve është një prioritet që porti duhet ta ketë gjithnjë nën kujdes.
Kanali i hyrjes së portit ka një thellësi të kufizuar uji, duke krijuar në këtë mënyrë
kufizime për akostimin e anijeve gjithnjë e më të mëdha, të cilat nuk mund të hyjnë
dhe operojnë në port.

Mundësitë
Porti i Durrësit konsiderohet si porta hyrëse e Korridorit të VIII-të, si rjedhojë një
numër investimesh po kryhen nga ana e qeverisë Shqiptare, Komuniteti Europian,
USA, Banka Botërore, BERZH etj,. Përfundimi i autostradës, Tiranë Elbasan që
është pjesë e Korridorit të VIII-të, dhe që lidh portin e Durrësit me kufirim
Maqedonasdo të lehtësojë levizjen e ngarkesave nga Durrësi për në Lindje të vëndit
dhe më tej në tregun Maqedonas.
Ruga e Kombit, dhe njëkohësisht përfundimi i segmentit Morinë Prishtinë ka krijuar
një mundësi të jashtëzakonëshme për portin, duke ofruar më shumë tregun Kosovar
por dhe duke lidhur direkt portin e Durrësit me Korridorin X të sistemit rrugor pan
Europian.  Vëndi është në fazën e zhvillimit dhe po përjeton rritje ekonomike gjë që
do të ketë impact dhe në vëllimin e ngarkesave të përpunuara nga porti i  Durrësit.
Shqipëria duke qënë një vënd me statusin e kandidatit për tu integruar në BE do të
aplikojë politikat e Komunitetit Europian në themelimin e zonave të lira në mënyrë
që të rrisë vëllimin portual sikurse dhe përformancën e përgjithëshme portuale.

Kërcënimet
Porti po përjeton konkurrencë të fortë në rajon nga portet e Selanikut, Igumenicës
në Greqi sa i përket kalimit të ngarkesave transit nga Perëndimi për në Lindje (Nga
Deti Adratik për në detin e Zi). Greqia është pjesë e Komunitetit Europian, dhe s ii
tillë ofron dhe facililitete dhe infrastrukturë portuale më të avancuardhe për këtë
qëllim pothuaj të gjitha ngarkesat transit për në Burgas, kalojnë nga Greqia,
megjithëse fizikisht rruga më e shkurtër do të ishte nga Shqipëria.
Klima e polarizuat politike ka efektet e saj në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik,
si pasojë ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në performancën portuale.

5. Konkluzione

Ky artikull thekson rëndësinë që ka zhvillimi i infrastrukturës si dhe përmirësimi i
cilësisë së shërbimeve portuale për ta shndërruar portin e Durrësit në një port me
aftësi të larta konkurruese si dhe pr të bërë që shërbimet e këtij porti të depërtojnë
gjithnjë e më shumë në tregjet e rajonit.
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Sa i përket infrastrukturës portuale porti i Durrësit mbetet një port me kufizime të
tilla si thellësia e kufizuar e kanalit të hyrjes së portit dhe e kalatave portuale, mungesa
e hapësirave depozituese të ngarkesave, mungesa e lidhjes së mirë hekurudhore, si
dhe segmented e papërfunduar të akseve rrugore kryesore sikurse jane përfundimi
i segmentit rrugor Tiranë – Elbasan, si dhe i segmenteve të tjerë të akseve rrugore
kombëtare janë disa nga kufizimet të cilat ulin ndjeshëm aftësinë konkurruese të
këtij porti në rajon, duke kufizuar efektet tregtëtare të këtij porti kryesisht brënda
territorit të vëndit dhe modestisht në territoret përtej kufijve.
Krijim i i zonave të lira do të krijontemundësi të reja për ritjen e kapacitetit të ëprpunimit
të portit dhe si pasojë të performancës portuale në tërësi, gjë që do ta bënte këtë port
më konkurrues në “luftën” për shtrirjen dhe zgjerimin e hinterlandit të tij.
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Reflektim Vizual

Mr. Ballazhi Zeni
Galeria Kombëtare e Kosovës

Abstrakt

Artistët bazohen në artin mbi përvojat e ndryshme të artit bashkëkohor: pikturë, teknikë
e kombinuar, dizajn, printim, ready-made, instalacione, video dhe prezantimin e të gjitha
teknikave të reja multimediale të artit vizual. Në këtë sferë të hulumtimit kanë qenë të
përfshirë trashëgimia e re kulturore dhe artistike, të avancuara në kreaturë bashkëkohore
dhe teknikë vizuale, d.m.th. në një nivel të ri diskutimi mbi artin konceptual sot. Mediet
e ndryshme të shprehjes janë thjesht mjete të tyre për vizualizimin e ideve konceptuale
të vetëreflektimit, ndërsa motiv vizual në diskursin konceptual bëhet metagjuhë ose
tekst vizual. Arti konceptual është reflektim dhe analitikë në shoqëri ose në sistemin e
artit dhe është i bazuar në procedurat e veçanta në krijimin artistik, ndërsa artisti me
prezantimin e gjuhës vizuale promovon pikëpamjet e tij si shqyrtim i përgjithshëm.
Artistët e këtij niveli me parafraza dhe diskurse të filozofisë dhe artit bashkëkohor
kërkojnë mënyra të reja për të paraqitur realitetin dhe fenomenin e sotëm. Ato përdorin
artin për të hapur problemet në art dhe në shoqëri, si dhe sistemin artistik dhe social që
mbizotëron në rajon dhe në botë. Historitë dhe përvojat personale që janë në të vërtetë
historitë dhe përvojat e të tjerëve, fitojnë pasqyrim metavizual. Në këtë tekst përfshihen
koncepte të ndryshme që reflektojnë realitetin tonë nëpërmjet veprave tradicionale në
ato konceptuale që kapin tema që avancojnë zhvillimin e përgjithshëm kulturor,
zhvillimin substancial të artit dhe tendencat për ndërlidhje dhe mirëkuptim midis
popujve të këtij rajoni.  

Fjalë kyçe: Artistët, bashkëkohorë, reflektim, realiteti, shoqëri.

Hyrje

Koncepte të ndryshme që reflektojnë realitetin tonë nëpërmjet veprave tradicionale
në ato konceptuale si një trashëgimi e pasur kulturore. Shumica dhe jot të gjithë
artistët nga Kosova dhe rajoni nëpërmjet artit pamor kapin tema që avancojnë
zhvillimin e përgjithshëm kulturor, zhvillimin substancial të artit dhe social që
mbizotëron në rajon dhe në botë.
Prezantimi kuratorial, aranzhimi i veprave dhe rëndësia e ambientit ekspozues si
raporti vepër-hapësirë janë pjesë e rëndësishme për artistin ku hapësira ekspozuese
bëhet pjesë e konceptit. Vepra korrespondon me ambientin ekspozues varësisht nga
mediumi si p.sh.: një stacion mund të konvertohet në hapësirë ekspozuese duke ia
përshtatur veprat sipas strukturës së hapësirës. Këto koncepte vijnë gjithmonë nga
kuratorë të ndryshëm të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me artistë dhe hapësira
të vendeve të ndryshme ku veprat marrin një peshë dhe vlerë më të madhe nga ana
konceptuale.
Reflektim mbi kuptimin e kufijve, demokracisë, lirisë dhe mobilitetit reflekton ngjarje,
një histori mbi një realitet duke e pasur në fokus Kosovën dhe si koncept botën.
Ndjeshmëria artistike shfaqet në shumë vepra të shumë artistëve vendas tani më të
njohur edhe ndërkombëtarisht si një formulë e lindur nga realiteti i përditshëm si
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reaksion i gjallë i elementeve përbërëse të komunikimit vizual duke përmbyllur shpesh
shenja të dukshme dhe kuptimplote ku herë-herë liron një pamje të papenguar dhe
të qartë të imitimit pothuajse komik të figurës së pakufishme mes koncepteve të
quajtura edhe si: Përtej, Transformim arkitektonik, Realitet ekspresiv i trajtuar edhe
në fletë grafike, Restart etj.

Përtej

Përtej vijave ekspresive te lapsit dhe tush në letër ishin të panumërta dhe
karakteristike, duke u nisur nga një vijë lapsi që formulon personazhin me kolorit
të pasur dhe mjeshtërisht të harmonizuar, deri te zgjidhjet me animacion, klasik
dhe bashkëkohor, pastaj të gjitha këto përmblidhen në një kuadër autokton dhe
origjinal të artistit grafik Nexhat Krasniqi – NEKRA në Galerinë Kombëtare të
Kosovës. Porosia ishte satirike e menduar thellë në bazë të situatave kohore, kuptim
i vërtetë i realitetit global. Një histori e cila i përket këtij sistemi njerëzor.

Nexhat Krasniqi NEKRA, karikaturë
Përtej disenjit, grafikës e karikaturës figurohet personazh dhe personazhe të
panumërta të cilët përmblidhen në një medium të vetëm të animacionit ku
shpërndahen në kohë dhe hapësirë. Konceptin për karikaturë e formulon vetë në
kohën dhe vendin ku jeton, si rezultat i intensitetit te veçantë për filmin dhe
animacionin bashkëkohor, Nekra është në aksion, kërkon mënyra më të reja për të
reflektuar ndaj këtij realiteti që e jetojmë me intensitet. Këtu në këtë rast nuk ishte e
rëndësishme vetëm vepra si e përfunduar, por ishte i përshtatshëm procesi se si
ishte çuar përpara dhe përtej. Ilustrime që zbardhin idenë. Nekra, ndjek një rrugë të
gjatë duke krijuar realitet të pashtershëm në studion e tij, ku një bashkësi elementesh
jetësore dhe figurative janë përpunuar ndër vite në eksperiencën e tij si ndjesi të
copëtuara, ngjarje ndër vite të një realiteti të jetuar shpeshherë të mundimshme
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transformohen në shenja të papritura vizive, imazhe të plota nga fuqia e një
individualiteti të dukshëm.  Personazhet e Nekrës gjithmonë në aksion ironizojnë,
reagojnë, të përgëzojnë, komentojnë, ngacmojnë ndonjëherë janë arkaikë të incizuar
me një individualitet ndjesor mjaft origjinal duke montuar në mënyrë mjaft organike
ngjarje dhe fenomene të jetës sonë kombëtare dhe tani pse jo edhe ato ndërkombëtare.
Imazhet e figuruara ishin plot detaje të natyrshme të cilat në brendësinë e tyre
kishin shenja me kontraste drite dhe errësire të cilat linin gjurmë grafike. Formula
e fituar është model ku konstruktohen konfiguracione të ndryshme vizuale. Rruga
e arritur deri te zgjedhja vizuale është njëjtë e rëndësishme për koncept, siç është
edhe koncepti i rëndësishëm për paraqitje vizuale të karikaturës.
Nekrën e ndjek një vazhdimësi e ngjarjeve edhe përtej realitetit, i cili e ndjek me
mjaft ndjeshmëri dhe intensitet. Personazhet e tij janë në mesin tonë, bashkë me
ne qajnë dhe qeshin (Krasniqi-Nekra, 2014, 2).

Transformim arkitektonik

Njerëzimi ka pasur shumë përpjekje për të vendosur  për të jetuar me motive artistike.
Mbrapa fytyrave arkitektonike të stilit barok dhe klasik zbulojmë shumë fshehtësi
të transformuara në kompozicione gjeometrike të stilizuara me dritare te vogla të
stilizuara vertikalisht ku ndihet një marrëdhënie e plotë me objektet, si një dashuri
e madhe e dhënë ndaj tyre.
Imazhet e një qyteti të pazakontë identifikohen me qytetin magjik të Prizrenit. Qytet
ku Hamdi Bardhi lindi, krijoi dhe jetoj deri në vdekje. Fasadat nuk janë thjesht
fotografia e ditës së këtij qyteti, por thelbi, psikologjia, subkoshienti i pashprehur i
tij. Vepra e tij është mjaft e pasur me simbolikë mistike, fasada ndër shekuj, dritare të
ndryshme, imazhe të pazakonta tërheqëse shpalosen në muret e Galerisë Kombëtare
të Kosovës me rastin e hapjes së ekspozitës retrospektive të Hamdi Bardhit.

Pamje e ekspozitës retrospektive e piktorit Hamdi Bardhi në Galerinë Kombëtare të Kosovës

Kompozicionet tronditëse të shtëpive prizrenase janë të papriturat e fantazisë në
kërkim. Qyteti i vjetër trajtohet shpesh me emocione të reja, një kompleks dhe një
studim i bukur gjeometrik i natyrës, që komunikon diversitetin e pasur të jetës
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duke mos humbur asnjëherë natyrshmërinë e saj. Fasadat e viteve ’65 i gjejmë edhe
në vitet e pasluftës së fundit në Kosovë me një ton ngjyrash më të hapura, të
kompozuara në forma arkitektonike. Në pamje të parë duket si një pointilist i cili e
njeh mirë traditën e teknikave tradicionale duke e transformuar në një teknikë
origjinale të vetme, e cila e bën edhe më të veçantë.  Fasadat janë me plot dritë të cilat
japin mesazhe (porosi) të ndryshme kulturore dhe kohore të qytetërimit. Banorët
të cilët fshihen prapa këtyre fasadave janë simbolika të cilat bartin një histori, e cila
i përket këtij sistemi njerëzor. Fasadat janë të ngjashme dhe të ndryshme, por
asnjëherë të njëjta. Hamdi Bardhi siguron një lidhje intriguese midis pozicionit
moral dhe shpirtëror të ndërtesave dhe dëshira e tij për të krijuar një arkitekturë që
kërkon të ndriçojë dhe të reflektojë kultura jonë. Hamdi Bardhi e pasuroi përvojën
e tij në sajë edhe të ambientit artistik ku jetoj (Bardhi, 2015, 4).

Realitet ekspresiv i trajtuar edhe në fletë grafike

Konceptin themelor se si artisti e pozicionon duket se koncepti i tij është i bazuar në
nocionin e një mënyre të konceptimit stil grafik - realitet.
Burimet e frymëzimit janë tërhequr herë pas here nga udhëtimet e mjedisit të
përditshëm. Fillohet nga ideja se çdo moment është i ndryshëm, sipas të cilit është
pamor. Grafikat janë një rezultat i këtij kombinimi të përditshëm, nga njëra anë,
dhe një simulim nga kujtesa e hapësirave dhe objekteve që kemi parë në të kaluarën.
“Muri” është vendosur vazhdimisht në mes përfaqësimit dhe reflektimit, ndërmjet
ndarjes në dy pjesë të artit të vjetër dhe të ri.
Linja tingëlluese të së zezës, njolla të vogla koloristike si dhe lëvizja e shkathët dhe
e mësuar e vijave ndërthyese tek njëra-tjetra nxjerrin në pah mendimin e dëshiruar
të artistit. Mendime të cilat përkojnë me transformimet e tij figurative të realitetit ku
jeton. Mendime të abstraguara në kohë dhe hapësirë me një eksperiencë të veçantë
të të menduarit në marrëdhënie me realitetin. Transmetimet vizive që japin këto
grafika kanë një gjuhë të veçantë me befasinë e asaj që shohim. Trajtimet grafike
janë herë reale e herë abstrakte të lidhura me realitetin, por të trajtuara me
profesionalizëm të brendshëm plastikisht të ngrohtë dhe me një vështrim të shkëlqyer
edhe nga artisti grafik Agim Salihu. Linja të mprehta ekspresive, i gjejmë në shumë
sipërfaqe grafike të tij të ndërlidhura me konceptin me të cilin flet vetë ai. Është një
“dritare” gjithmonë e hapur për të përcaktuar lëvizjen e mendjes njerëzore drejt së
panjohurës së madhe me një mjeshtëri duke mos u bërë shprehje e dukshme.
Konstrukti i tyre pothuajse është i mbuluar krejtësisht.
“Dritaret” transformohen në të shumëfishtë, portreti i përsëritur në një portret-
masë, një portret i shumëfishuar, të cilin sistemi prodhues e ka çuar në gjendjen e
një ekzistence stereotipie me një vlerë e cila gjendet tek sasia.
 “Portret blu” si një kokë e kompozuar në një sipërfaqe si e vetmja thellësi e
mundshme, mbi të cilën del vizioni i të gjithë të dhënave të sensibilitetit, si ato të
jashtme që lidhen me rikujtime kulturore ashtu edhe ato më të brendshme që lidhen
me kushtëzimin psikologjik.
Nga një herë ekzistojnë momente të reduktimit të realitetit edhe në fletët grafike,
duke i pastruar ato nga të gjithë aksidentet ndjesore me të cilat zakonisht jemi në
kontakt, duke i çuar ato në kushtëzimin fenomenologjik të një mbështjelljeje e cila



172

përforcon, thjesht për shkak të izolimit të vetvetes, perceptimin psiko-sensual të
spektatorit, por ne do ta përqendrojmë gjykimin tonë në prezantimin e veçantë të

Agim Salihu, Portret blu, grafikë, 2015

 këtyre grafikave. Këto vepra si dhe shumë të tjera të vetëshprehjes artistike, delikate
por edhe të fuqishme prej lapsi, shtypi, gravure, bojërash si dhe mjete të tjera të
çuditshme të përdorura (gjilpëra të thata), prezantojnë sot botën e tij të brendshme
pa zbukurime, një autopsi tepër elegante të kryer nga një mjeshtër zemërdhemshur
por tepër real. Kështu grafikat karakterizohen nga një vendosmëri më e madhe e
përvijimeve lineare, nga një përcaktim plastik më rigoroz. Agim Salihu me kohë
thellon mjeshtërinë e tij, përmirëson mjetet e tij, por bota e tij fantastike mbetet po
ajo, gjithmonë ngrohtësia e tij njerëzore i jep jetë pamjeve që ai i gravon. Është i vetëdijshëm
në imazhet e tij, por instikti, forca estetike që drejton ai, është e disiplinuar në respektin e
tij pa kompromis për cilësitë e materialeve të grafikës dhe teknikave të rafinuara me të cilat
ai punon. Agimi është mishërimi i artistit modern, gjithnjë në zhvillim, gjithnjë në kërkim
të harmonisë së përkryer të trajtave dhe linjave (Salihu, 2015, 4).

Restart

“Restart” përmbledh temat që avancojnë zhvillimin kulturor ndërkombëtar,
zhvillimin substancial të artit si dhe tendencat për të reflektuar ndaj realitetit tonë
të përditshëm. Në kuadër të këtij koncepti u shfaqën artistë të cilët me konditat e
lartpërmendura ishin të suksesshëm jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë saj.
Kjo ekspozitë e organizuar në kuadër të Net/Rrjet nga Expoart.40 kishte për qëllim
të ristartojë promovimin e artit bashkëkohor të artistëve nga Kosova dhe bota, e
cila përbëhej nga eksperienca të ndryshme nga arti bashkëkohor e që ishin: piktura,
instalacioni, video, fotografia digjitale si dhe të gjitha teknikat e reja multimediale të
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arteve vizuale. Duke ofruar zgjedhje origjinale për një vend i cili e ka tashmë të
qartë rrugën e tij drejt zhvillimit, ndërgjegjen reale për pasuritë e panumërta që
disponon si dhe ç’është më e rëndësishmja, po përcakton skemën e harmonizimit të
të gjitha këtyre pasurive në të mirë të prosperitetit kulturorë. Prezantimi i artistëve
në “Restart” ishte një pjesëmarrje e guximshme për sa kohë janë të angazhuar, qoftë
edhe deri më tani, burime të shumta humane dhe financiare për realizimin e projektit.
Brezi ndërkombëtar i viteve të fundit ia beson kuptimin krijues neo-objektistikës së
artit, kuptim i cili paraqitet si një mundësi për të bashkuar kujtesën me stilin
linguistik, eksperimentimin me paraqitjen, ornamentimin me komunikimin, poezinë
kolektive të historisë së artit me prozën personale të materialit.

Pamje nga edicioni VI i Ekspozitës së Aartit Bashkëkohor NET-RRJET 2014, e hapur në
Galerinë e Fakultetit të Arteve në Prishtinë.
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Në vitet ’90, kur po i afroheshim viteve të fundit (2015), arti i cili kishte rifituar
kornizën e tij, filloj të jetë i prirur për të nxjerrë në pah bërthamën fantazmore dhe
abstrakte të vetë prodhimit material të objekteve të përdorimit të përditshëm. Pikërisht
për shkak të kësaj rruge që i dënon t’i nënshtrohen në mënyrë të paevitueshme
konsumit dhe ndyrësimit, objektet fitojnë një pandryshueshmëri të koduar që e
thjeshtëzon fatin e tyre. Një veçori e tillë mund të përvetohet në mjetet shprehës të
paraqitjes që na ofron historia e artit (Net/Rrjet, 2015, 6).

Pamje nga edicioni VII i Ekspozitës së Aartit Bashkëkohor NET-RRJET 2015, e hapur në
Galerinë e Ministrisë së Kulturës në Prishtinë.
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Pasojat e shkeljeve të Nenit 101 të Traktatit të BE-së bazuar në
jurisprudencën e GJED

Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

Abstrakt

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. Zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në një
shtet përcaktohet tradicionalisht me kushtetutë. Në shumicën e vendeve, traktatet
ndërkombëtare, të drejtat dhe detyrimet për qytetarët janë me efekt jo të drejtpërdrejtë,
por kërkojnë një veprim përcaktues ligjor në ligjet kombëtare ose në kushtetutë. Qëllimi
kryesor i këtij artikulli është analiza e pasojave të shkeljeve të nenit 101 të Traktatit të
BE-së bazuar në jurisprudencën e BE-së. Sipas Nenit 101, pika 2 e Traktatit të BE-së
marrëveshjet dhe rezolutat e ndaluara sipas pikes 1 janë të pavlefshme. Meqenëse
praktikat e bashkërenduara nuk kanë natyrë ligjore biznesi, pavlefshmëria e tyre është
konceptualisht e pamundur dhe për këtë arsye ato me të drejtë nuk janë përmendur në
Nenin 101, pika 2 e Traktatit të BE–së. Pasojat civile që nuk sjellin asnjë pasojë juridike
(p.sh. anulimi i pjesshëm ose anulimi i plotë i një kontrate, dëmshpërblimi) orientohen
sipas ligjit kombëtar të shteteve anëtare, që sipas rregullave të aplikueshme të së drejtës
ndërkombëtare private jane të aplikueshme në raste individuale.

Fjale kyçe: Traktati i BE, Neni 101, kartel, Societe de Vente de Ciments et Betons, GJED.

Hyrje

Nga sa më sipër le të analizojmë pasojat e shkeljeve të nenit 101 të Traktatit të BE-së
bazuar në jurisprudencë. Në vendimin e GJED Nr. 319 të datës 14.12.19103 Societe
de Vente de Ciments et Betons / Kerpen & Kerpen, Shoqëria Societe Ciments et Betons
de l’Est SA, me seli në Francë kryen aktivitet që lidhet me shitjen e çimentos. Ajo ka
nënshkruar me kompaninë gjermane Kerpen & Co KG një kontratë për furnizimin
vjetor me çimento në Gjermani. Kerpen ishte caktuar si importues i vetëm. Më vonë
SCBE është ankuar mbi kriteret për marrëveshjen e biznesit kundër Kerpen. Në këtë
cështje Kerpen argumenton se kontrata është e pavlefshme për shkak te shkeljes se
Nenit 101 TBE dhe cështja shkon për shqyrtim në GJED. Pavlefshmëria sipas Nenit
101 pika 2 TBE zbatohet vetëm në rastet e Nenit 101 pika 1 TBE për mosrespektim të
kontratës. Efektet e pavlefshmërisë për komponentët e tjerë të kontratës, që kanë të
bëjnë me detyrimet konsensuale për pagesat dhe furnizimin e mallrave nuk gjykohen
në bazë të ligjit të BE-së. Në lidhje me këto elemente, është detyrë e gjykatës kombëtare
të vendosi, përcakton GJED.
Një shembull tjeter i pavlefshmërise së ligjit të konkurrencës së BE-së dhe pasojave



176

kombëtare të pavlefshme është cështja franko-gjermane Pronuptia e vitit 1986 në
GJED.
Në vendimin e GJED Nr. 161 i datës 28.1.1986, Pronuptia de v Paris GmbH Schill
Galis bëhet fjalë për një padi civile të koncesiondhënësit Pronuptia kundër
Koncesionmarrësit znj. Schillgalis për një vlerë prej 160 000 DM, - përpara gjykatës
së Qarkut në Frankfurt/Main, si edhe me vendimin përkatës të apelit të Gjykatës
Rajonale të Lartë të Frankfurtit dhe paraqitjes për vendim pranë GJED nga Gjykata
Supreme Federale Gjermane. Koncesionmarrësja kishte refuzuar të paguante 10 %
të xhiros tek Koncesiondhënësi. Pas një vendimi jo të formës së prerë nga gjykata e
Landit gjerman, gjykata rajonale e lartë si një instancë apeli konstatoi për shkak të
klauzolave anti-konkurruese të BE-së, anulimin e kontratës së caktuar sipas nenit
101 pika 2 TBE. Gjykata e Lartë e ka çuar çështjen pranë GJED, e cila doli me një
vendim lidhur me ndalimin ligjor të konkurrencës për klauzola të fiksimit të çmimit
dhe kufizimit territorial, i cili më vonë i shërbeu Komisionit në përgatitjen e
Urdhëresës për Marrëveshjet Koncesionare. 1 Gjykata Rajonale e Lartë e Frankfurtit
(OLG) mori vendimin e GJED fjalë për fjalë dhe u shpreh se marrëveshja koncesionare
është e pavlefshme. Pronuptia ka apeluar përsëri pas së cilit Gjykata Supreme Federale
Gjermane, ka udhëzuar Gjykatën e Apelit për të rishqyrtuar sërish pasojat e
pavlefshmërisë së klauzolave anti-konkurruese në kontratë. Tashmë pas 13 vjetësh
pas publikimit të vendimit të parë të dhënë nga Gjykata e Landit, Gjykata e Lartë e
Frankfurtit i dha të drejtën Koncesiondhënësit për të marrë shumën prej 160.000 -
DM. Ky vendim hyri ne fuqi. Në rastin Pronuptia bëhet fjalë per një marrëveshje
vertikale të kartelit, ku klauzolat për besnikëri çmimi dhe kufizimi territorial të
ligjit të BE-së për shkelje të Nenit 101 pika 1 TBE ishin të pavlefshme. Gjykata e
Lartë Rajonale Gjermane fillimisht nuk e ka perceptuar mundësinë apo më qartë të
drejtën për të përcaktuar, pavarësisht anulimit ligjor të BE-së, pasojat e
pavlefshmërisë sipas ligjit kombëtar, që në rastin konkret është ligji gjerman. Nëse
kontrata është e tëra e pavlefshme, apo vetëm pjesë të përcaktuara janë të ndaluara
sipas ligjit te BE-së, duhet të përcaktohet sipas ligjit gjerman (ligji mbi kushtet e
përgjithshme të biznesit). Në mënyrë të ngjashme, kërkesat për pagesa dhe e drejta
per dëmshpërblim janë të përcaktuara me ligj kombëtar. Kjo ka dy pasoja të
rëndësishme: (1) së pari, ballafaqohen objektivat e ligjit të BE-së së konkurrences, te
paanësisë dhe klauzolave të kontrollit, së bashku me konceptin e një përshkrimi
shkëmbimi të drejtë të ligjit kombëtar në fuqi. Këto koncepte kombëtare të drejtësisë
percaktojne nëse dhe në cilën mënyrë, një kontrate në kundërshtim me ligjin e
konkurrencës së BE-së, mund të çojë në një shkëmbim dhe cila palë kontraktuale
përgjigjet dhe cila jo. Ligjet kombëtare të kontratave dhe paanësisë, si dhe ligji i BE-
së për konkurrencën, të cilat qëndrojnë në marrëdhënie të tendosura me njëri-tjetrin,
duhet të jenë të koordinuara. GJED lejon, sikurse është e qartë edhe nga Vendimi në
cështjen Courage, parandalimin e pasurimit të padrejtë të secilës prej palëve nëpërmjet
ligjit kombëtar. (2)së dyti, pavlefshmëria e ligjit të konkurrencës së BE-së, e përcaktuar
në kuadër të cështjes Courage, (shih më poshtë: ekuivalencën, efikasitetin, balancim
të pasurimit të padrejtë, mospranim të dëmshpërblimit) con në pasoja dhe vendime
te ndryshme.
Në vendimin e GJED, Courage Ltd v. Crehan, Vendim i GJED Nr. 453 i datës

______________________________________

1 Urdhëresë Nr. 4087/88 e dates 30. 11.1988 e Komisionit te BE.
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20.9.2001, Kompania Courage Ltd, e cila zotëron një fabrikë birre dhe operon në
Britani të Madhe për shitjen e birrës zotëron një pjesë tregu prej 19%, si edhe
Kompania Grand Metropolitan që është pronare pub-esh, kanë transferuar aksionet e
tyre në vlera të barabarta tek Intrepreneur Estates Ltd (IEL). Si të gjithë qiramarrësit e
IEL, edhe Crehan kishte për të blerë birrë sipas kontratës së qirasë ekskluzivisht
vetëm nga Kompania Courage me çmime të përcaktuara nga IEL. Crehan ishte me
pagesën për furnizimin e birrës në një vlerë prej 15 266 paund me vonesë dhe ishte
paditur për të shlyer pagesën nga Courage. Gjate seancës gjyqësore Crehan argumentoi
se marrëveshja shkel nenin 101 të Traktatit të BE-së në lidhje me konkurrencën, dhe
kërkon në kuadër të një kundërpadie dëmshpërblim, sepse kompania Courage e ka
shitur birrën e saj për lokalet e tjera me çmime shumë më të ulëta. Sipas ligjit aktual
anglez, një palë nuk mund të hyjë në një marrëveshje në dëm dhe kufizim të
konkurrencës duke shkelur nenin 101 të Traktatit të BE-së dhe më pas të kërkojë
kompensim. A është kjo në përputhje me ligjin e BE-së?
Bëhet fjalë për kontraten e marrëveshjes ekskluzive të furnizimit ndërmjet Courage
dhe qiramarrësit Crehan që sipas nenit 101 pika 1dhe 2 i TBE ishte e pavlefshme.
Gjykata përcakton, se marrëveshja e anuluar nuk ka efekt mes palëve dhe nuk sjell
asnjë pasojë juridike. Nenet 101 dhe 102 veprojnë ne mënyrë të drejtpërdrejtë dhe
lejojnë të drejtat individuale (shiko efektin e drejtpërdrejtë sipas ceshtjes Van Gend en
Loos më përpara). Prej kësaj cështjeje parashikohet se individi ka të drejtë të kërkojë
pavlefshmërinë e marrëveshjes, edhe nëse ai është palë në marrëveshjen e pavlefshme.
Në shqyrtimin dhe dhënien e dëmshpërblimit sipas një marrëveshjeje të pavlefshme,
gjykatat kombëtare duhet të sigurojnë efektivitetin e plotë të ligjit të BE-së dhe të
mbrojnë të drejtat, që ligji i BE-së i jep individit. Efekti i nenit 101 i TBE do të
rrezikohet në qoftë se jo të gjithë do të mund të kërkonin kompensim për dëmin e
shkaktuar në rastin e një marrëveshjeje që është anti-konkurruese. Një pretendim i
tillë për dëmshpërblim në të vërtetë, rrit fuqinë e ligjit të BE-së dhe pretendimet për
dëmshpërblimet përpara gjykatave kombëtare mund të kontribuojnë ndjeshëm në
përputhjen e legjislacionit kombëtar të shteteve anëtare me rregullat e konkurrencës
së BE-së. Prandaj modalitetet për dëmshpërblim nuk duhet të jene më pak të
favorshme sesa masat për ceshtjet brenda vendit, dhe ato s‘do të duhet që ta bënin
praktikisht të pamundur ose tepër të vështirë ushtrimin e ligjit të BE-së. (shiko
parimet e ekuivalencës dhe efektivitetit). Kështu, gjykatat kombëtare, duhet të
sigurojnë që, ligji i Komunitetit të mos çojë në pasurim të paligjshëm të paditësit.
Po kështu, është e lejuar, që pala e cila ka një përgjegjësi të madhe për shkeljen e
ligjit të konkurrencës të mos ketë të drejtën për të kërkuar dëmshpërblim nga pala
tjetër, pasi një individ nuk duhet të përfitojë nga sjellja e tij e paligjshme. Këtu
duhet të kihet parasysh mungesa e balancimit të pushtetit mes palëve në mbylljen e
kontratës. Një palë kontraktuese e cila ka nje influencë më të vogël se pala tjetër,
sigurisht nuk ka një ndikim të madh në hartimin e kontratës, (shembull ceshtja
Courage për marrëveshjen e mësipërme ekskluzive të furnizimit) dhe në të njëjtën
kohë nuk ka një përgjegjësi për shkeljen e ligjit të konkurrencës së BE-së. Prandaj,
gjykata kombëtare për këtë arsye nuk duhet të përjashtojë pretendimet e qiramarrësit
për dëmshpërmblim bazuar në këtë argument.
Në vendimin e GJED, Manfredi, Vendim i GJED Nr. 295 i datës 20.9.2006, procedura
për vendim paraprak përpara GJED është marrë me kërkesat e Vincenzo Manfredi
kundër një shoqërie sigurimi italiane. Manfredi bëri thirrje për kthim pagese për një
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pjesë të primeve  që u rritën lidhur me detyrimet për sigurimin e makinave, të cilat
në kuadër të një shkelje ligjore kanë shpallur si të paligjshëm Kartelin me siguruesit
e tjerë italianë. Në këtë cështje, së pari, GJED konstatoi se sjellja anti-konkurruese e
sipërmarrësve brenda një shteti anëtar mund të ndikojë në tregtinë mes shteteve
anëtare. Duhet që të ekzistojë vetëm një e dhënë e mjaftueshme, që Karteli i caktuar
apo praktika të bashkërenduara per një marrëveshje në fushën e sigurimeve në një
shtet anëtar të ndikojnë tek operatorët e shteteve të tjera anëtare, drejtpërdrejt ose
tërthorazi, në menyre të vërtetë ose potencialisht. Të drejtën për dëmshpërblim në
bazë të GJED e gëzojnë të gjithë ata persona që kanë pësuar një dëmtim si pasojë e
një “lidhjeje shkakësore” mes marrëveshjeve ose praktikave të bashkërenduara. Si
ka lindur kjo lidhje shkakësore mes veprimtarisë së paligjshme dhe dëmit të
shkaktuar, testohet nëpërmjet parimit të efektivitetit dhe ekuivalencës në sistemet
ligjore kombëtare. Së dyti, gjykata vendos që një i dëmtuar, duhet që të kërkojë jo
vetëm kompensim të pronës së dëmtuar, por edhe fitimin e munguar si edhe pagesën
e interesit.
Përveç kësaj, neni 103, pika 2 TBE, parashikon që Këshilli i Europes ka autoritetin
të miratojë rregullat, për të siguruar pajtueshmërinë me nenet 101 dhe 102 në lidhje
me konkurrencën e pandershme, nëpërmjet gjobave dhe masave të tjera në para.
Këshilli në bazë të kësaj kompetencë autorizon Komisionin, në rastin konkret
nëpërmjet Urdhëresës Nr.17 (e quajtur edhe “Rregullorja për mbrojtjen e
Konkurrencës”) që të vendosë gjoba në para. Përmes Urdhëresës Nr. 2988/74 të
datës 26.11.1974, në kuadër të gjobave të vendosura u vendos edhe një afat
parashkrimi prej 3 deri ne 5 vjetësh për zbatimin e tyre.
Meqenëse ligji kombëtar kundër konkurrencës së paligjshme ndikon si në
konkurrencën brenda shtetit anëtar dhe në atë ndërkufitare dhe ligji konkurrencës
së BE-së paralelisht vetëm në konkurrencën ndërkufitare, shtrohet pyetja, çfarë lidhje
qëndron mes ligjit të konkurrencës kombëtare dhe atij të BE-së me njëri-tjetrin, në
qoftë se ekziston një ceshtje që ka të bëjë me konkurrencën ndërkufitare. Në fakt,
problemi u la për t’u rregulluar nga Direktivat e bazuara në Nenin  103 pika 2 TBE.
Në fillim nuk kishte asnjë dispozitë të tillë, dhe kjo ceshtje u zgjidh nëpërmjet
jurisprudencës së GJED-së. Pas një kohe të gjatë, do të ishte e pamendueshme që
“teoria e dy barrierave”2 të ishte një konflikt mes ligjit të konkurrencës së Komunitetit
dhe atij të shtetit anëtar për shkak të mbrojtjes së dy zonave të ndryshme.
GJED që nga viti 1969 ka vlerësuar një lloj “teorie te kufizimit” (shiko Vendimin
Walt Weilheim).3 Sipas saj, ligji i konkurrences i së drejtës komunitare i paraprin
ligjit kombëtar të konkurrencës. Kështu, një aktivitet kufizimi konkurrence i
sipërmarrjeve është i pranueshëm, nëse ai interpretohet në kuadër të kufizimit të
ligjit të konkurrencës së BE-së dhe ligjit kombëtar të konkurrencës. Nga kjo rrjedh
se çdo aktivitet kufizimi konkurrence nuk duhet të ndalohet nga ligji kombëtar i
konkurrencës, në qoftë se ai është i lejuar nga ligji i konkurrences së BE-së. Nga
ana tjetër, nëse një kufizim kombëtar i lejuar cënon ligjin e konkurrencës së BE-së
atëherë ai ndalohet dhe masa e lejuar ligjore në BE gëzon sipas mendimit të sotëm,
i cili nuk është i bazuar në vendimin Wilhelm Walt, një përparësi para ligjit kombetar
të shtetit anëtar, kur është në formën e Urdhëresave të BE-së.
________________________________________________

2 Teoria e dy barrierave pohon se një masë kufizuese është e lejueshme vetëm nëse ajo do të lëvizë brenda
kufijve të Ligjit të  konkurrences së Komunitetit dhe atij të shtetit anëtar.
3 Vendimi Nr. 14 i GJED Walt Weilheim kundër Zyrës Federale të karteleve.
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Përfundime

Nga sa u analizua në këtë artikull, në rastin e aktiviteteve të kufizimeve të
konkurrencës, të cilat janë të ndaluara edhe sipas ligjit kombëtar të konkurrencës
dhe nga ligji i konkurrencës i BE-së, del gjithashtu problemi i dënimit të dyfishtë.
GJED e ka zgjidhur këtë problem, duke vendosur që vendimi i mëparshëm për
sanksion të merrej parasysh gjatë përcaktimit të dënimit të mëvonshem. Që nga
data 1.5.2004, është në fuqi një rregullore e re e Këshillit të BE-së, duke zëvendësuar
Rregulloren Nr. 17 dhe e cila ka shkaktuar ndryshime të tjera të mëdha të situatës
ligjore. Rregullorja Nr 1/2003 e datës 16.12.2002 për zbatimin e rregullave të
konkurrencës bazohet në nenet 101 dhe 102 të Traktatit të BE-së.
Ideja themelore e propozimit të Komisionit për Urdhëresën kishte të bënte me
mendimin se për konkurrencen e BE-së, do të duhej që të ekzistonte një ligj uniform
i konkurrencës, dhe të përjashtohej ligji kombëtar i Konkurrencës. Ky propozim
nuk mund të zbatohet (i plotë), sepse teksti i miratuar është i komplikuar. Autoritetet
kombëtare të konkurrencës për kartelet e BE-së duhet të aplikojnë edhe Nenin 101
TBE, që parashikon se: kartelet e ndalura sipas ligjit të BE-së, nuk duhen lejuar nga
ligji kombëtar; kartelet e lejuara sipas ligjit të BE-së duhet që të mos ndalohen nga
ligji kombëtar; në këto masa të lejuara sipas ligjit të BE-së futen gjithashtu edhe ato,
të cilat nuk janë specifikisht të lejuara nga përjashtime të grupit- ose individëve,
p.sh. ato të cilat nuk i plotësojnë elementët përbërës të nenit 101 TBE ose e bëjnë
këtë, por sipas nenit 101 paragrafi 3 i TBE përbëjne një përjashtim. Në rast abuzimi
me pozitën dominuese sipas nenit 102 TBE, autoritetet kombëtare aplikojnë po ashtu
ligjin e Kartelit të BE-së. Urdhëresa nuk e ndalon shtetin anëtar të vendosë për
cështje të brendshme dhe në të njëjtën kohë të jetë më i rreptë sesa ato që parashikon
neni 102 pika 2 i përmendur në klauzolën e fundit të Rregullores Nr. 1/2003.4
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4 Weitbrecht/Muhle, Wettbewerbsrecht des europäischen Kartels 2003-2008, EuZW 2008, f. 551.
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Abstract

Intellectual property assets such as patents, trademarks, copyright etc. are becoming
more frequent in the current economic transactions. The increase of transactions of
licensing purchasing and selling of intellectual property asks that the parties involved
in the transactions to have more knowledge as far as their valuation is concerned. A
more accurate valuation of the assets of intellectual property is part of a good management
of the entire economic unit and its capability to create an additional value.
The aim of this paper is to describe a practical overview, of how the valuation models of
intellectual property suggested by accounting standards can be used in the difficult process
of intellectual property valuation. Although there are many models used in this purpose,
accounting standards suggest the quantitative models are most objective models to the
intellectualproperty valuation. The quantitative methods aim at calculating the intellectual
property value taking into account the monetary factors such as the cost, the market price
and the expected incomes. The main methods in this group are the method of cost, market
and incomes. The quantitative methods in general are used by the accountants for the
internal and external reporting. In this paper we will discuss the practical implications of
the usage of these methods in different business sectors and types of intellectual properties.
The methodology used in the preparation of this paper will be that of the utilizing the
foreign and national literature, and the utilization of the interviews with accountants of
selected businesses in Albania with high intensity of intellectual property of and other
related parties to fulfill the questions raised by this research.

Keywords : Intellectual property, valuation, accounting standard.

Introduction

Intellectual property assets such as patents, trademarks, copyright etc. are becoming
more frequent in the current economic transactions. The increase of transactions of
licensing and purchasing –selling of intellectual property asks that the parties
involved in the transactions have more knowledge as far as their valuation is
concerned. A more accurate valuation of the assets of intellectual property is part of
a good management of the entire economic unit and its capability to create an
additional value. Knowing the value of intellectual property that the economic unit
can have in disposition, a director will be able to make more sane decisions. The
definition of the intellectual property value is required in many situations like: the
valuation of the total value of an economic unit at the moment of absorption, failure,
merging, etc.; in the negotiation cases for the selling or licensing of the intellectual
property copyright; for the firms of high intensity intellectual property the adequate
valuation of these assets increases sensitively the capability of loaning; for different
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internal decision-making; for the registration aims of accountability presentation,
taxation, etc. The valuation in itself is a description of the similar previous transactions
or virtual transaction. Thus, in the focus of the valuations, it is the question of how
much would be the incomes that can be realized if the active we have, would be sold
in a purchase- sale, renting or licensing transaction.
The intellectual property is the generator of the added value and provides a constant
performance increase for the companies and global economy that characterizes this
century. To reach increasing constancy and performance todays companies should
afford the harsh global competition, and for this, they should manage at their best
the intangible assets as well as the intellectual property they possess in relation to
(Mard & Rigby, 2000,2-4): The identification of the intellectual property they possess;
the protection and registration of the intellectual property in as many states; to be at
continuous attempts to benefit by the options that the intellectual property assets
offer as licensing of the third parties, sales, etc. The factors that influence in the
assessment of the intellectual property can me numerous, and connected to the
circumstances in which such as valuation is completed such as assessment time, date,
reasons, access and credibility of the data that are in disposition, the different legal,
taxation, financial circumstances and expectations etc.The valuation of the intellectual
property can be completed according to the quantitative and qualitative methods.
The quantitative methods aim at calculating the intellectual property value taking
into account the monetary factors such as the cost, the market price and the expected
incomes. The main methods in this group are the method of cost, market and incomes.
The quantitative methods in general are used by the accountants for the internal
and external reporting,(palfrey, 2011,88-94 ).
The qualitative methods aim at the definition of a guide that serves to the key
factors’ listing, which influence the intellectual property actives’ value. These methods
are preferred more for internal reporting, as they are subjective and depend on the
person who follows the valuation procedure, as they the evaluator can determine
which are or not the main factors that influence the intellectual property valuation.
As far as the quantitative methods are concerned, we can mention three basic
methods of accepted intellectual property valuation: cost method, market method
and incomes method. We can encounter in literature other methods as well named
differently by the aforementioned methods, but in essential all these methods are
part of the three main categories of base methodology.

Cost method

The definition of the intellectual property value calculating the agregate costs which
are included in the  development of this assset is in the focus of the cost method. At
a simple view, this method is among the least understandable method of the other
three methods. The difficulty of this method stands on the various parametres such
as the type of the intellectuall property that will be valued, the time in which
valuation is going to be completed, the aim of valuation, etc. These parametres
should be taken into account and the influence of each of them should be calculated
in the total amount depending on the method that is going to be followed, (Drews,
2001, 8).There are two basic models in the method of cost: the method of reproduction
cost and the method of replacement cost. The entire necessary costs  to reproduce
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the same asset will be taken into consideration, regarding the current cost and the
actual factors.The method of the replacement cost takes into consideration the cost
to develop an asset with external use. The replacement cost bears perspective to the
future and should not be confused with the historical cost and the accountant cost,
as it is based in the perspective of how an asset can be created with similar function
making use of the current technology and costs (Razgaitis, 2003,98-101 ).
The main focus in the implementation of the cost methods is the measure of the
costs and their calculation in accordance to the principle as if these costs should be
done at the actual moment, this in the valuation moment. This principle means
three main factors (Smith & Parr, 2000, 223-231):
- Only the necessary cost of reproduction or replacement, valued at the moment

when the asset is being valued, will be included in the cost of the product.
- On the other hand, if the components of the cost have undergone changes,

they have increased or decreased on the valuation date, these changes should
be included in the calculations.

- Taking into consideration not only the  arranged historical costs and convenient
costs that are related to the loss of incomes and convenient opportunities for
investment at the moment of these actives generations.

It should be stressed the fact that for external reports, in accordance to the
international standards of accountability the cost method is the permitted method,
as it grants objective security in relation to the used costs. This is an advantage as
the companies that use this method can reflect the intellectual property with the
estimated value according to the method of cost if it fulfills the criteria of
knowledge.The method of cost is a suitable method when:
- The actives of intellectual property can be reproduced easily, as in the case of

computer programmes.
- The expected monetary flows cannot be defined objectively.
- There are no actual monetary flows that can generate the mentioned active
- To define a minimal price by which the validation can start, as the cost method

does not include elements that increase the value
The disadvantages of the cost method:
- The cost method does not take into account the useless coss (e.g. In a process

of research – development there are not taken into account the project costs
but just those which have direct relation to the product).

- There are not taken into consideration the expected monetary flows.
- There are not taken into account the remaining economic lifelength of the

intellectual property active.
The main disadvantage of the cost method is the lack this method has to know the
economic benefits that intellectual property provides to its owners. Thus, in this
method there is no mechanism which can integrate in the model the data in relation
to the profitability that the intelectual property brings as well as its right value
(Anson & Suchy, 2005, 74-76).

Revaluation and market method

According to this method the intelectual property value can be defined taking into
account the transactions of sales-purchases of the market for a similar asset. This
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method previews the value of an intellectual property asset  taking into account the
market prices for the similar assets which can be sold, purchases, rented, licensed,
etc.(Berghammer, 2003,14 ). In order that the market method functions, it should
be in conformity to the following conditions: the accounted assets should be similar;
they should be part of a public, active market and the prices and conditions of
which are known; the valuation should be done in the same or approximate time
interval to the exchange. There are three main models of market with which the
value of an intellectual property asset can be validated: the model of market
capitalisation, the model of comparative valuation, the model of premium price.
The model of market capitalisation
The model of market capitalisation is used mostly for the listed companies in the
stock exchange. To estimate the value of intellectual property first we find the market
capitalization, which is composed of two elements: material actives, and the
intellectual property assets which often are not reported or they are not valuated
with the right value. After we find the market value in total for the economic unit
it is subtracted the value of the material actives and those of the non-material, and
the remaining value is attributed to the intellectual property.
The model of comparative valuation
The model of comparative valuation gives us data compared to the price in which
an intellectual property asset is exchanged between the buyers and seller. In principle,
this simple model is very difficult to be implemented as the market of intellectual
property is considered as very heterogeneous and it is difficult to find similar
intellectual property assets (Smith & Parr, 2000, 64-82).
Eventhough we are having some information about the price for which the non-
material active is exchanged, this price most probably would not have importance
in the definition of the value of a patent or trade mark, due to the fact that there
exist other factors, different from the intellectual propertyor any non-material active
that should be taken into consideration when a comparison is done, such as:
industry,the part of the market the company owns, incomes, new technologies,
increase perspectives, legal protection, remaining economic life, etc.
According to this method the valuations should be realized taking into consideration
the previously mentioned factors to make the necessary regulations.
Premium price model
The definition of the premium price model about the licensing, selling agreements
is another form of intellectual property valuation. When the previous benefits are
generated in stable terms, intellectual property has its crucial role. Several times
intellectual property contributes bringing the premium price in stable terms despite
the competitors’ reaction. The well-known trademarks are a concrete example. In
defining these norms several factors are taken into consideration such as (Smith &
Parr, 2000, 246-251): profit margins, request for capital investment, commercializing
costs, etc.
In the premium price method the difference of the premium price is that of the
competitors multiplying with the sold unit. We can find the value that this product,
thus, the one that has the premium price, generates more than the other similar
products of the competitors. Exactly, this value of derived from the product has the
ability to generate a premium price that gives us the surplus incomes to evaluate
the intellectual property. In this method there is the problem in the answers of
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some of the questions like: how much is “the normal” price, or “standard” price on
which the premium price will be compared!? Are the non financial factors important
for this premium such as products quality or this difference is derived only from
the intangible assets?! If we can answer to this question, there is the doubt if the
application of benefits for normal price of similar industries is adequate in the concrete
case. Sometimes “the normal” is difficult to be defined. Many companies in the same
industry offer the same kind of products to different categories of consumers
diversifying their price and consequently the benefits. These diversifications make
it difficult defining the standard or “normal” price with which the premium price is
compared. In general the advantages of the market method are: the method simplicity,
the use of the data based on an active market, can be much more exact if there are
found the same transactions, and it is the favorite method for the tax and fiscal
authorities.
The disadvantages of the market method are: the difficulties in finding a similar
asset, as even the intellectual property has the tendency to be a unique active, it
does not take into consideration the different factors that may have influenced in a
certain transaction with which the comparison will be done, in order that we can
have an appropriate comparison done, there is need that apart from the active be
similar event he time when this active has been exchanges during a transaction in
the market be near to the date of valuation.

Incomes method

The income method for the activities of intellectual property is based on the
generation of economic discount incomes with the actual value. This is the most
used method for the valuation of intellectual property. The expected economic benefits
of the future are defined taking into account a variety of factors: projecting the
expected monetary flow over the remaining life length of intellectual property and
taking into consideration the norms of discount or of the capital cost. According to
this model the value of an intellectual property asset is defined on basis of expected
monetary flows that belong to the intellectual property in relation to its economic
life length as well as the discount rate or risk. (Adams & Olekma, 2010, 91-92). The
right value of intellectual property is the discount value of economic benefit of the
future that belongs to the owner of intellectual property. The main factors that
influence directly on intellectual property value according to this model are: future
economic benefits, discount norm, economic life length. The incomes method for
the intellectual property actives is based on the generation of economic discount
incomes with the actual value. This is the most implemented method for the
valuation of intellectual property. Other methods of incomes model are categorized
into two main groups: direct capitalization, discount incomes flow.
Direct capitalization methods
In this method, it is defined the generation of monetary flows for the proceeding
periods and they are discounted with the discount rate such as the rate of capital
return, interest rate, etc. the difficulty with direct capitalization method stands on
the definition of economic life length  of intellectual property and the expected
monetary flows’ stability for each period. This method is among the favorite of the
accountants as if the actual monetary flows are positive they are generalized for a
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time period in the future and are actualized with an adequate return rate. Making
use of this method makes the accountant realize the control of the company
performance being in the position of comparing the expected monetary flows after
each accounting period (Anson & Suchy, 2005, 72-74).The drawback of this method
is that the direct capitalization method does not take into consideration the total
risk that is accompanied by the incomes flows, but it takes into consideration only
the systematic risk leaving uncounted the non-systematic risk.
Monetary flow discount method
In this method, there are defined the expected monetary flows for the proceeding
periods and they are discounted in a discount rate making use of the interest norms
of actual discount. The implemented methods for the monetary flows discount are
the same as the ones of the direct capitalization method but with the difference from
the direct capitalization methods, the discount monetary flows method takes into
consideration the risk of the sector as well which accompanies the unsuccessful
realization of an intellectual property asset, integrating as well the rate of risk in
the valuation process. One of the advantages of this method is that it takes into
consideration the total risk in the committed valuation as the systematic and non-
systematic risk. In principle it is a simple method but its difficulty stands mainly on
the definition of the expected incomes that belong to the intellectual property in
particular, the definition of the discount norms, especially that of the economic life
length. (Andreissen, 2004, 312-314). Nevertheless, many assets of intellectual property
have an arranged life length by the laws and contracts such as: patents, copyright,
trademarks, delivery and supply contracts, licensed agreements, franchising
agreements, undefined by law active’s life length .In many cases, it is noticed that
the economic lifelength is shorter than the defined by law lifelength or contracts.
Patent’s efficasity can terminate before its legislative or contractual lifelength, in
this case it is taken into account the economic lifelength.

Conclusion

Valuation of the intellectual property is a challenging task for the accountants.
Although the International accounting standards allow two types of valuation
regarding the intellectual property the cost method and the revaluation method,
the implications of these two methods are intense. The revaluation or markets
methods have in their focus to give a value of the intellectual property as near to
the market value, through market capitalization, comparative valuation and
premium price. In principle the financial statements are supposed to give a fair
value of the assets, and the fair value is mostly reflected by the market methods. The
difficulty in using the market methods are the subjective valuation that an abstract
asset like intellectual property can obtain, the lack of similar transactions as the
intellectual property assets may be too unique to compare as well as the unforeseen
fluctuation in these assets value. On the other side the accounting conservatorism
principle suggests us to use more objective methods like cost method, to avoid
subjectivism in the financial statements but with the cost of not presenting the fair
value of the intellectual property. For this reason the accounting standards propose
these two methods as two sides of the same medal, a fair valuation of the intellectual
property assets. Anyway the usage or the adoption of one of this method from a
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company can result in high valuation differences regarding the intellectual property
assets that can change the results of financial statements. The accountants and
managers should be very objective and selective before choosing to evaluate an
intellectual property asset , as it can be a very challenging an subjective task which
can compromise the fair reporting of the financial statements.
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Abstrakt

Tërheqja e investimeve private, të huaja apo vendase mbetet një sfidë për çdo vend e në
mënyrë të veçantë për Shqipërinë duke marrë parasysh kushtet e globalizmit të tregjeve,
rritjes së konkurrencës dhe vështirësive të ndryshme financiare. Por që investimet të
realizohen, qofshin këto të vendase apo të huaja, duan të kenë siguri si juridike ashtu
edhe financiare. Prandaj përdoren mënyra të ndryshme garantimi, si pengu, hipoteka,
apo edhe forma të reja si financimi i siguruar, apo barra siguruese.
 Ligji 8537,  “Për barrët siguruese”, i 18 tetor 1999, solli një ndryshim thelbësor në mënyrën
si do të trajtohej financimi i siguruar. Qëllimi i hartuesve të ligjit ishte krijimi i një
sistemi i cili do të inkurajojë dhe do të lehtësojë financimin e siguruar në Shqipëri. Ky ligj
duhet të garantojë efikasitet dhe kuptueshmëri pavarësisht se në këtë kuadër duket paksa
problematik dhe i paqartë.
Tashmë sistemi juridik shqiptar është një sistem modern i ligjit të financimit të siguruar.
Konceptet juridike bazë të ligjit mund të gjenden edhe në legjislacione të tjera, por ligji
shqiptar është bazuar në atë kandez dhe amerikan. Qëllimi i ligjit për barrën siguruese
është lehtësimi i financimit të bazuar në asete. Ky lloj financimi, nënkupton dhënien e
parave hua apo dhënien e kredive duke menduar se zvogëlohet rreziku i mospërmbushjes
nga ana e debitorit. Pra, është një mënyrë për t’i dhënë një garanci më të madhe kreditorit,
një burim alternaitiv pagese, nëse debitori (huamarrësi) nuk shlyen detyrimet brenda
afatit të caktuar. Astet mbi të cilat është vënë barra sigururese mund të sekuestrohen,
shiten dhe ne këtë mënyrë realizohen detyrimet.

Fjalë kyçe: barrë siguruese, garanci, detyrim, barrëdhënës, barrëmarës, titull ekzekutiv.

Hyrje

Koncepti i “barrës siguruese” është një koncept i cili la lindur kohë më parë, si një
mjet garancie për përmbushjen e detyrimeve. Në gjuhën angleze, ky koncept njihet
me termin “lien” dhe prejardhja etimologjike e kësaj fjale do te thotë: “të detyrosh”.
Në SHBA ky koncept konsiderohet si një mjet sigurimi i cili lidhet jo
domosdoshmërisht me posedimin e sendit (kolateralit), ndërkohë që vende të tjera
të sistemit Common Law e konsiderojnë si të detyrueshëm kalimin e kolateralit në
posedim. Pavarësisht koncepteve të cilat mund të variojnë nga një sistem ligjor në
tjetrin, “barrët siguruese” mbeten një mjet për sigurimin e detyrimit.
Me zhvillimin e vrullshëm ekonomik dhe ndryshimin e koncepteve mbi
transaksionet, lind domosdoshmërisht nevoja për ndryshimin apo rregullimin e
kuadrit ligjor i cili rregullon këto marrëdhënie. Ligji “Për barrët siguruese” erdhi
në një moment kur ekonomia shqiptare nuk ishte akoma e konsoliduar, por kishte
filluar të pësonte disi ndryshime në volumin e shkëmbimeve tregëtare që po
zhvilloheshin. Sa më shumë rritet niveli i kapitalin që kërkohet të investohet, aq më
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tepër rritet nevoja për likuiditet. Në këtë situatë, shumë subjekte qoftë fizikë apo
juridië, i drejtohen subjekteve të tjera për marrjen e kredive.
Para se të hartohej ligji Nr 8537, për barrët siguruese, shume asete nuk ishte e
mundur të viheshin si mjet garancie për përmbushjen e detyrimeve. Sendet me vlerë
të madhe monetarë si për shembull: makinat nuk mund të vendoseshin si mjet për
sigurimin e garancisë, pasi nuk mund të kalonin në posedim të kreditorit.
Ditët e sotme, gjithnjë e më shumë kërkohen mekanizma të cilat lehtësojnë qarkullimin
civil të sendeve dhe sigurojnë në mënyrë sa më të mirë garantimin e kredive. Është
e qartë se nëse kreditorët nuk do të kishin garanci efektive se kredia e tyre do të
shlyhej, asnjëherë nuk do të guxonin të jepnin kredi. Duke ofruar mjete të tilla
mbrojtëse, atëherë legjislatori i ka dhënë një shtysë qarkullimit të mallrave.
Një tjetër aspekt që duhet vlerësuar, është fakti se është thyer tradita e zakonshme
sipas të cilës mjetet e sigurimit parashikoheshin vetëm në Kodin Civil dhe çdo
ndryshim dispozite do të kërkonte shumicë të cilësuar. Duke krijuar një ligj të veçantë
vetëm për barrët siguruese, është bërë i mundur krijimi i një fleksibiliteti në lidhje
me ndryshimet e mundshme që mund të pësojë në vazhdimësi ky institut, si mjet
garancie për përmbushjen e detyrimeve.

Kuptimi dhe karakteristikat e Barrëve Siguruese

Barrë siguruese (Ligji “Për barrën siguruese”, 1999) është e drejta reale që vendoset
mbi kolateralin. Ky është një koncept themelor për ligjin, megjithatë është dhënë në
mënyrë të përgjithshme. Kjo vjen si rezultat i qëllimit të ligjit për t’i trajtuar barrët
siguruese në të gjithë ligjin në përgjithësi. Një transaksion krijon një barrë siguruese
nëse në thelb parashikon një të drejtë mbi një pasuri të luajtshme me qëllim që të
sigurojë pagimin ose përmbushjen e detyrimit.
Megjithatë, nga përkufizimi kuptohet që barra siguruese është një e drejtë mbi një
pasuri të luajtshme, e krijuar sipas një kontrate. Nëse bëjmë referencë tek Neni 2 i
ligjit, barra siguruese shtrihet dhe mbi të drejta që vijojnë nga: pronësia e shitësit
sipas një kontrate shitjeje me rezervë pronësie, pronësinë e qiradhënësit sipas një
kontrate qiraje me afat mbi një vit, pronësinë e personit në shitjen me komision të
pasurisë së luajtshme, dhe të drejtën e cesionarit ( blerësit) të llogarisë. Këtu futet
gjithashtu barrë siguruese për çmimin e blerjes, e cila lidhet kryesisht me pikën 6-8
të Nenit 11. Ajo përfshin dy lloje transaksionesh siguruese: kontrata e shitjes me
rezervë të pronës dhe një transaksion huadhënie ku debitori i jepen para apo vlerë
tjetër me qëllim që të jetë në gjendje të fitojë të drejta mbi pasurinë.
Një element  i rëndësishëm i ligjit është edhe kolaterali, pasi kolaterali është pikërisht
pasuria, (sendi) i luajtshëm, mbi të cilin vihet barrë siguruese sipas marrëveshje
siguruese. Kolaterali mund të jetë një pasuri e tashme apo e ardhshme e barrëdhënësit,
por gjithmonë duhet të jetë një pasuri e luajtshme dhe e prekshme (kjo me ndryshimet
e ligjit, sepse më parë ishte dhe edhe “paprekshme”). Në rastin kur kolateralit të
ardhshëm, barra siguruese, pra marrëdhënia, lind në momentin e “lindjen” së kësaj
pasurie, pra kur ajo bëhet e personit që e ka vendosur si ganaci (barrëdhënës).
Para miratimit të Ligjit mbi Barrët Siguruese, sipas Kodit Civil, e vetmja formë e
financimit të siguruar që përfshinte pasuri të luajtshme dhe kishte domethënie
praktike ishte pengu (Neni 546, KC). Në bazë të pengut, pengvënësi i dorëzon
pengmbajtësit posedimin e sendit të vënë peng për ta mbajtur atë si siguri për
përmbushjen e detyrimit. Në këtë rast kalimi i posedimit të sendit ka disa funksione:
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e para, vë në djeni palët e treta që pasuria është vënë peng dhe pengmbajtësi ka
preferim mbi çdo të drejtë të fituar nga pala e tretë, si dhe lehtëson ekzekutimin e
detyrimit pasi menjanon nevojën për të sekuestruar pasurinë e pengvënësit.
Ndërkohë situata te barrët siguruese ndryshon. Ligji njeh jo vetëm barrët siguruese
posedimore, por edhe barrët siguruese mbi pasurinë e luajtshme që lihet në posedim
apo kontroll të barrëdhënësit. Arsyeja është e qartë: barrëdhënësi debitor, i cili do
paguajë huanë duhet ta posedojë vetë këtë send me qëllim që të nxjerrë të ardhura
dhe si rrjedhojë të ketë mundësi të përmbushë detyrimin. Pra, edhe në ligj del e
qartë që barra siguruese është posedimore dhe joposedimore.
Në momentin që kolaterali lihet ne posedim apo kontroll të barrëdhënësit ekziston
detyrimi i bërjes publike me anë të regjistrimit të një njoftimi për barrën siguruese
në një regjistër lehtësisht të aksesueshëm.
Në mënyrë që të kemi një përgjigje të shpejtë ndaj nevojave të ekonomisë dhe për
shkak se barra siguruese vendoset mbi sende të luajtshme, të cilat mund të tjetërsohen
apo humbasin lehtësisht, ligji ka parashikuar një sistem ekzekutimi në duart e vetë
kreditorit. Marrëveshja për krijimin e barrës siguruese përbën titull ekzekutiv dhe
pasi pasuria e dhënë si barrë sigurese është sekuestruar nga përmbaruesi gjyqësor,
ajo i jepet kreditorit, i cili organizon shitjen e saj.
Ligji “Për barrët siguruese” parashikon lehtësira të jashtëzakonshme në lidhje me
krijimin e barrës siguruese duke kërkuar për efekt provueshmërie vetëm shkresën e
thjeshte dhe duke parashikuar se me lidhjen e marrëveshjes siguruese e drejta reale
quhet e krijuar dhe e vlefshme midis palëve.
Për të mbrojtur interesat e të tretëve, të cilët mund të hyjnë në marrëdhënie me
sendin e ngarkuar me barrë siguruese, ligji krijon një sistem publiciteti “kompletimi”
i cili ka efekt jo për vlefshmërinë e të drejtës reale tashmë të krijuar, por vetëm për
t’jua kundërdrejtuar atë personave të tretë. Kompletimi i barrës siguruese bëhet ose
me posedim ose me regjistrim në një regjistër të posaçëm elektronik dhe shumë
funksional (Nuni, Mustafaraj, Vokshi, 2008).
E ngjashme me pengun kur kompletohet me posedim dhe me hipotekën kur
kompletohet me regjistrim, barra siguruese plotëson mangësitë ose ato nevoja
ekonomike të cilat këto dy institute nuk mund t’i plotësonin. Pra, vendoset mbi
pasuritë e luajtshme sikurse nuk mund të vendosej hipoteka dhe mund të vendoset
edhe mbi pasuri të cilat i nevojiten debitorit për të zhvilluar veprimtaritë e tij
ekonomike sikurse nuk mund të vendosej pengu.
Por barra siguruese mund të krijohet edhe për një pasuri e cila nuk ekziston në
kohën e lidhjes së marrëveshjes siguruese. Detyrimi i cili garantohet me barrë siguruese
mund të jetë një detyrim me kusht ose mund të mos jetë detyrim në të holla, por
megjithatë, ai duhet të jetë gjithmonë i vlerësueshëm në para; mund të jetë i pronarit
të pasurisë mbi të cilën vihet barra siguruese ose detyrimi i një personi tjetër.
Barra siguruese, ashtu si dhe garancitë e tjera reale, krijon një të drejtë preferimi të
barrëmarrësit mbi pasurinë e debitorit të ngarkuar me barrë, duke i siguruar atij të
drejtën që të ekzekutojë deetyrimin dhe të paguhet me preferencë mbi këtë pasuri.

Fusha e zbatimit të ligjit “Për barrët siguruese” dhe përjashtimet nga ky
zbatim

Ligji “Për barrët siguruese” në Neni 2 të tij përcakton fushën e zbatimit dhe
transaksionet që rregullohen prej tij. Ligji rregullon: marrëveshjet siguruese, kontrata
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për shitjen e pasurisë së luajtshme, ku shitësi e rezervon titullin e pronësisë mbi
pasurinë deri në pagesën e plotë të çmimit, transaksionet që trajtojnë shitjen e
llogarive, transaksionet sipas të cilave pronari i pasurisë i jep një përsoni tjetër të
drejtën e posedimit të pasurisë me qëllim që ta shesë atë (veprime me komision),
kontratat e qirasë me afat mbi një vit (Baranes & Cuming, 2001, 14).
Neni i sipërpërmendur parashikon se mënyra si palët e quajnë transkasionin nuk
është vendimtare për të përcaktuar nëse zbatohet ky ligj apo jo. Pra, nësë thuhet
“marrëveshje siguruese” apo “marrëveshje barrësuse” nënkupton zbatimit e ligjit,
por nëse thuhet “shitje” apo një transaksion tjetër marrëdhënia duhe të studiohet
më me detaje. Megjithatë, nuk është e vështirë të përcaktosh nëse ligji zbatohet apo
jo. Nëse debitori jep një pasuri të luajtshme kreditorit me qëllim sigurimin e
përmbushjes së detyrimit, atëhere zbatohet ligji.
Neni 3 përcakton fushën mbi të cilën nuk mund të krijohet barrë siguruese. Duket
se ky ligj nuk bën gjë tjetër veçse ecën në të njëjtin drejtim edhe me Kodin e Procedurës
Civile; kemi parashikim e të njëjtës mbrojtje. Në paragrafin e parë të ligjit
parashikohet ajo lloj pasurie e luajtshme mbi të cilën nuk mund të krijohet barrë
siguruese. Është ajo lloj pasurie e cila përbën bazën ditore të jetesës së debitorit, pra
ajo pasuri që debitori përdor për nevoja jetike. Kjo lloj pasurie përjashtohet dhe nga
procesi i sekuestrimit që realizon përmbaruesi në bazë të një vendimi gjyqësor. Në
këtë rast ligji bën referencë tek Kodi i Procedurës Civile, i cili flet për këtë lloj
përjashtimi. Pra, jo vetëm pasuria e tij, por edhe bashkëshortes që janë të
përjashtuara nga sekuestrimi, nuk mund të ngarkohen me barrë.
Ndërsa paragrafi i dytë flet për faktin që një barrë siguruese mund të sigurojë disa
detyrime, të lindura para apo pas krijimit të barrës. Në rast se detyrimi është më
kusht dhe nuk plotësohet kurrë, atëherë as marrëveshja siguruese nuk sjell efekte.
Pra, kur ka kushte të realizueshme në të ardhmen, marrëveshja fillon efektet kur
lind detyrimi, apo plotësohet kushti.
Përveç përcaktimit të fushës së zbatimit, patjetër që në ligji duhet të ishin parashikuar
dhe rastet përjashtimore, në të cilat ky ligj nuk zbatohet. Këtë detyrë e realizon neni
4 i ligjit. Në këtë nen parashikohen shtatë raste përjashtimore, ku ligji nuk gjen
zbatim.
Tek llojet e transkasioneve që nuk janë objekt i këtij ligji përfshihen:
a. pretendimet për shpërblimet e punëmarrësit. Punëmarrësit i jepet një mbrojtje

që paga e tij, mos jetë objekt i këtij ligji për arsye social-ekonomike dhe
gjithashtu, sepse nuk kanë shumë vlerë nga ana tregtare;

b. disa lloje të shitjes së llogarive. Megjithëse ligji përshin shitjen e llogarive, këto
transaksione përjashtohen kur shitja e llogarive bëhet si pjesë e shitjes së
subjektit tregtar. Pra, nuk përfshihen detyrimet e klientëve, për të paguar një
llogari.

c. cedimi i një të drejtë që nuk është fituar akoma, pra nuk përfshihet cedimi i një
të drejtë që është për t’u paguar sipas një kontrate ku cesionari duhet të
përmbushë detyrimin e ceduesit sipas kontratës;

d. pasuritë e paluajtshme. Kjo është bërë për të shmangur konfliktin midis ligjit
“Për barrën siguruese” dhe legjislacionin shqiptar që rregullon pasuritë e
paluajtshme. Megjithatë, ligji zbatohet për pasuritë e luajtshme, që janë pjesë e
pasurive të paluajtshme;

e. cedimin e llogarive që bëhët vetëm për të lehtësuar mbledhjen e llogarive për
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ceduesin (agjencia). Është rasti kur cesionari përdor një agjenci për të arkëtuar
detyrimet e papaguara, duke i ceduar pronësinë  e borxheve kësaj agjencie.

f. vendimi i gjykatës. Pra, nuk përfshihet e drejta e pronësisë që krijohet mbi një
pasuri të luajtshme të personit kundër të cilit është lëshuar urdhri. Pra, cedimi
i një të drejte të tillë nuk përfshihet nga ligji.

g. ligje të tjera apo marrëveshje ndërkombëtare. Ky ligj nuk zëvendëson ligje
ekzistuese apo të ardhshme që krijojnë barrë siguruese mbi një pasuri të një
lloji të veçantë. Gjithashtu, nëse Shqipëria ratifikon një konventë apo
marrëveshje ndërkombëtare që do të trajtojë dhe rregullojë financimin e siguruar
(barrën siguruese), atëherë do të zbatohet ajo dhe jo ligji, kur kanë të njëjtin
objekt.

Krijimi i barrrës siguruese dhe kolaterali

Nëse i referohemi efekteve të  barrës siguruese për palët në marrëveshje, është
pikërisht neni 5 i ligjit ai i cili tregon kushtet që duhen për krijimin e barrës siguruese
dhe për kolateralin. Sipas këtij neni barra siguruese krijohet kur plotësohen tre
kushte të cilat duhet të plotësohen në mënyrë kumulative, pavarësisht rradhës sipas
së cilës ato janë përmbushur. Ato janë:
Ø realizimi i një marrëveshje më shkrim midis barrëmarrësit dhe barrëdhënësit,

që përmban përshkrimin e kolateralit. Marrëveshja nuk është se kërkohet e
ndonjë formati specifike (përveç faktit më shkrim), mjafton të përcaktojë që një
person (barrëdhënësi) i jep barrë siguruse mbi pasurinë e tij (ose të dikujt tjerët)
barrëmarrësit, me qëllim sigurimin e përmbushjes e detyrimit(eve);

Ø barrëdhënësi është pronar i pasurisë mbi të cilën vihet barrë siguruese, ose
është një person i autorizuar nga pronari i pasurisë që të krijojë barrën siguruese.
Por të dy personat, pronari dhe debitori do të quhen barrëdhënës.

Ø barrëmarrësi i jep një vlerë barrëdhënsit, pra një hua, kredi ose për të
përmbushur një detyrim për llogari të barrëdhënësitë, ose barrëmarrësi i ka
dhënë kredi ose hua barrëdhëneëit ose një pale të tretë përpara lidhjes së
marrëveshjes siguruese.

Kur marrëveshja siguruese parashikon vendosjen e një barre siguruese mbi
kolateralin që fitohet nga barrëdhënësi pas lidhjes së marrëveshjes, barra siguruese
lind në çastin e fitimit të pronësisë nga barrëdhënësi, pa qenë nevoja që barrëmarrësi
ose barrëdhënësi të kryejnë ndonjë veprim ose në rast se barrëdhënësi është blerës
në një kontratë shitjeje me rezervë të mallrave, komisioner ose qiramarrës në
kontratën e qirasë së mallrave me afat mbi një vit, në çastin e kalimit të posedimit të
mallrave tek barrëdhënësi ose kur barrëdhënësi është ceduesi i llogarisë, barra lind
në çastin e krijimit të llogarisë.
Neni gjithshtu flet dhe për përshkrimin e kolateralit mbi të cilin krijohet barrë
siguruese. Ligji nuk kërkon ndonjë përshkrim të detajuar, pasi përshkrimi mund të
jetë i përgjithshëm apo i veçantë, megjithatë këshillhet që përsonat që lidhin një
marrëveshje siguruese duhet të japin një përshkrim sa më të hollësishëm të kolateralit,
kjo për të shmangur mosmarrëveshjet e ardhshme midis barrëdhënësit dhe
barrëmarësit. Sipas paragrafit të fundit të nenit, mjafton që kolaterali të përcaktohet
si pasuria e tashme apo e ardhshme e barrëdhënësit, duke përjashtuar zëra të veçantë
apo llojet e pasurisë së luajtshme.
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Përshkrimi mund të bëhet duke vendosur një kusht në marrëveshjen siguruese
sipas të cilit barra siguruese vendoset:
a) mbi të gjithë pasurinë që barrëdhënësi ka në çastin e lidhjes së marrëveshjes
siguruese si dhe mbi të gjithë pasurinë e fituar pas lidhjes së marrëveshjes siguruese.
b) mbi të gjithë pasurinë ekzistuese të barrëdhënësit dhe mbi atë të fituar pas lidhjes
së marrëveshjes barrësuese, duke përjashtuar zëra të veçantë apo lloje të pasurisë.
c) mbi të gjithë pasurinë ekzistuese të barrëdhënësit dhe mbi atë të fituar pas lidhjes
së marrëveshjes barrësuese, e cila është një lloji të veçantë.

Konkluzione

Ligji Nr.8537, “Për barrët siguruese” u miratua si një nevojë e ekonomisë shqiptare
për të rritur kapitalin i cili do i nënshtrohej kreditimi. Në praktikën e përditshme të
bankave ishte vënë re se tregu vendas posedonte asete të cilat nuk mund të viheshin
si garanci për kreditë bankare.
Në mënyrë që ekonomia shqiptare të përparojë dhe të zgjerohet, është e qartë që ajo
ka nevojë për në shumë kapital për t’u zhvilluar. Megjithëse, huadhënësit e huaj
publikë dhë privatë mund të ndihmojnë në këtë drejtim, pjesa më e madhe e këtij
kapitali duhet të sigurohet nga burime brenda vendit. Megjithatë, subjekteve që e
ofrojnë kapitalin duhet t’u jepet një farë sigurie që huaja apo kredia që ata ofrojnë
do të shlyhet. Me fjalë të tjera, rreziku  që shoqëron dhënien e parave hua apo
dhëninen e kredive duhet të jetë në një nivel të kontrollueshëm (Baranes & Cuming,
2001, 34). Pa një strukturë ligjore të përshtatshme, furnizuesit e kapitalit do të jenë
shumë të rezervuar në dhënien e huave apo kredive, më përjashtim të rasteve kur
bëhet fjalë për huamarrës me aftësi paguese dhe mjaft të besuar në shlyerjen e kredive.
Pra, ata do të pëlqejnë të shmangin veprimtaritë e vogla tregtare të cilat nuk kanë
arritur të krijojnë një histori kredie.
Sistemi i përdorur nga ligji për barrët siguruese është një sistem i menduar pë të
qenë efikas. Mundësia që i jepet huadhënsëit, për të mbajtur kolateralin i jep atij një
siguri shtesë mbi mundësinë për të përmbushur kredinë e dhënë.
Siç vërehet dhe nga analiza e realizuar për këtë ligj në të gjithë punimin ai ëshë një
ligji mjaft i detajuar, por kjo nuk do të thotë që nuk ka problematikat e tij. Ligji
është ndryshuar disa herë, përkatësisht në 2006, 2008, 2009 dhe 2013. Në këto
ndryshime të ligjit janë përfshirë ndryshime që kanë të bëjnë me kompetanca
institucionesh, shtesa nenesh, etj. Ndryshimet e shpeshta që ligji ka pësuar, nuk
duhet të shikohen si një efekt negative, por përkundrazi, ndryshimet që janë kryer
kanë qenë më tepër të tipit cilësor se atij sasior; gjë që është reflektuar dhe në
mbarëvajtjen që barrët kanë pasur si institut.
Gjithashtu një ndër qëllimet e kryesore të ligjit është krijimi i një sistemi preferimi të
ekuilibruar dhe të integruar, në mënyrë që të trajtohen sa më mirë të jetë e mundur
pretendimet e konkuruese mbi pasuritë e paluajtshme. Ky sistem preferimi, nesëështë
efikas dhe funksionon ashtu siçështë planifikuar, do t’i favorizojë personat personat
që kanë pretendime. Nëpërmjet këtij sistemi mund t’i jepet konflikt pretendimet të
kreditorëve të ndryshëm mbi një kolateral, sepse ligji në një pjesë të konsiderueshme
të tij, jep në mënyrë të hollësishme se cilat janë rregullat e preferimit. Nëse ky sistem
do të jetë efikas, saktësia e vlerësimit ligjor do të rritet shumë, dhe kjo të sjellë një
rritje të probabilitetit për të dhënë kredi.
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Pra nga analiza e mësipërme, përfundimet e këtij punimi ligji është i bazuar nga
legjislacioni amerikan dhe kandez, me të cilin ngjason. Ai është një ligj i cili ka
pothuajse 15 vite në përdorim, megjithatë duhet thënë se ka një numër të pakët
ekspertësh të cilët dinë ta kuptojë dhe ta venë në praktikë në mënyrën e duhur. Ai
është një ligj i detajuar, po edhe me të metat e tij. Ai ka mjaft pjesë që duan një
sqarim të mëtejshëm, apo edhe ndryshime disa prej tyre, por ështën një mundësi e
mjaft e mirë për të siguruar detyrimet. Vitet në vijim do të tregojnë të mirat e ligjit,
por edhe pjesët që kanë nevojë për përmirësim.
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E drejta  zakonore  shqiptare  dhe kanuni i Bendës si pjesë e rëndësishme
e trashëgimnisë- kulturore

Dokt. Merlika Rexhina
European University of Tirana

Dr. Shkëmbi Aldo
European University of Tirana

Abstrakt

E drejta zakonore e popullit shqiptar në tërësi dhe “Kanuni i Bendës”  në veçanti janë një
dëshmi e gjallë historike dhe juridike e ndërgjegjies kombëtare, që tregojnë se në kushtet
e mungesës  së autoritetit shtetëror, janë ruajtur dhe zbatuar normat e së drejtes  zakonore
për rregullimin e  marrëdhenieve  shoqërore mes  njerëzve në fusha të ndryshme të jetës,
në kohën e lindjes se pronës private  dhe të dallimeve klasore.
Origjina  e të drejtës zakonore është shumë e lashtë e për këtë shkak fillimi   i saj nuk
mund të ketë një periudhë kohore të caktuar. Ajo në kuptimin  e vërtetë të fjalës, lindi  me
pronën private, si institucion klasor në shoqërinë e bashkësisë primitive, ka vepruar fuqi
plotë deri në krijimin  e instituteve juridike  shtetërore, gjatë periudhës së mesjetës në
gjirin  e bashkësive  krahinore  të cilat nuk  iu nënshtruan  adminstratës  shtetërore
feudale. Konkretisht në vendin tonë kjo e drejtë ka vepruar deri në shekullin e XX në ato
vise, ku nuk iu nënshtruan institucioneve turke. Ekzistenca  e  saj  ishte shprehje e
autonomisë  lokale  për krahinën,  ku ajo  zbatohej dhe në këtë kontekst ajo luajti  një rol
pozitiv  në ruajtjen e identitet kombëtar,  kundër rrezikut  të asimilimit të huaj.
E drejta  zakonare si një tërësi normash për rregullimin  e marrëdhënieve shoqërore  në
mes  njerëzve  në kushtet  e mungesës së një rregullimi shtetëror  të tyre duhet parë  si një
e drejtë e pashkruar, por e skalitur në ndërgjegjien e individeve si nje tërësi rregullash
morale   të detyrueshme për zbatim. Prandaj kjo e drejtë  në mungesë të qënies së saj e
shkruar është  një  e drejtë  që ka si specifikë autencitetin e saj,  i cili buron pikërisht nga
origjina  e saj (zakonet e mira), por edhe sepse ajo lidhet ngushtë me një krahinë të
caktuar.

Fjalë kyçe: E Drejta Zakonore, Kanun, Trashëgimni Kulturore, Qytete Mesjetare,  Normat
Kanunore.

E drejta zakonore shqiptare si dëshmi e gjallë historike dhe juridike e
ndërgjegjies kombëtare

E drejta  jonë zakonore  ka vepruar  në truallin shqiptar  si produkt  i zhvillimit
ekonomiko –shoqëror, si formë  e psokologjisë  shoqërore, si e drejtë  që shprehte
identitetin  etnik e kulturor  të popullit  përballë  të drejtës së pushtuesve  të huaj
dhe në përmbajtje  ajo ruajti  karakterin  origjinal  shqiptar (Elezi, 1983, 29).
Normat  kanunore përveç karakterit autentik kanë karaker dinamik,  i cili kushtëzohet
nga niveli i zhvillimit  të marrëdhënieve  ekonomike e për pasojë  ato janë  ndryshuar,
pasuruar, ku dhe shpesh herë  kjo  karakterisitike e  tyre  ka bërë që edhe burimi
dhe emërtimi i tyre  të persoanlizohen në individe konkrete si Kanuni i Lek
Dukagjinit, Kanuni i Skënderbeut. Këto norma pavarësisht se kanë vepruar në
kushte dhe rrethana të caktuara  në vendin   tonë të kushtëzuara  nga  pushtimi  i
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vendit, që nga lashtësia, mesjata  dhe  deri në periudhën  e rilindjes, për shkak të
mungesës së  shtetit,  ato nuk mund të merren   më vete  të shkëputura   nga
ndikimi  i normave  juridike  të vendosura  nga  pushtuesit. Prandaj  tek këto
norma  një rol të rëndësishëm  përveç zakoneve kanë luajtur edhe të drejta te  tjera
si ajo romake, bizantine (ligji agrar) ( Borkowski & Du Plessis, 2000, 15) etj.
Kjo e drejtë  zakonare (Kastelli, Vilani, Ahmetaj, Velija,  1973, 3-23)  ka vepruar për
një  kohë të gjatë  e kushtëzuar nga pushtimi i vendit, pasi vetëm  nepërmjet kësaj
të drejte populli shqiptar, mundte të realizonte  dhënien e drejtësise  sipas  tij dhe jo
sipas  ligjeve të vendosura nga pushtuesi shumë shekullor. Në kushtet  e mungesës
së shtetit shqiptar ky kanun dhe të tjerë ose  e drejta zakonare   në tërësi,  kanë
luajtur rolin e kushtetutës dhe ligjeve  për rregullimin e marrëdhënieve juridike të
popullsisë së njësive të vetqeverisjes  vendore.
Tek shoqëria shqiptare  si çdo shoqëri tjetër njerëzore kanë vepruar normat  e moralit të
cilat janë  bazuar  në filozofinë  e së mirës  dhe  të keqes duke  përcaktuar mbi këtë  bazë
edhe sjelljet e njerëzve. Por këto norma  morale me kalimin  e kohës  u shndërruan  në
zakone  duke  luajtuar  një  rol të rëndësishëm  në rregullimin e marrëdhënieve
shoqërore.Me zhvillimin  ekonomik të  shoqërisë  dhe  si pasojë e dallimeve ekonomike
pra diferencimeve  shoqërorë  lindi nevoja  që zakonet të  shndërroheshin  në  norma të së
drejteës zakonare.
Por pavarësisht  nga ekzistenca e të drejtës zakonare  në tërësi   edhe  të Kanunit të Bendës
në veçanti, kanë  ekzistuar edhe sisteme  të ndryshme të së drejtës  të cilat kanë rregulluar
marrëdhëniet shoqërore të grupimeve të ndryshme socil- ekonomike në shoqërinë
shqiptare. Kjo e kushtëzuar për shkak edhe të pushtimeve të shumta  që nga periudha  e
pushtimit romak, bizantin, otaman, por edhe ndikime të së drejtës kishtare etj.
Këto të drejta  kanë pasur  ndikimet e tyre  në të drejtën zakonore shqiptare, por nuk
kanë arritur  të asimilojnë  atë. Ajo ka  ruajtur karakterin   e saj  origjinal  shqiptar
dhe kombëtar   duke  u bërë   në vetvete pjesë  qëndresës shqiptare   në shekuj.
Lidhur  me Kanunin e Bendës nuk ka shkrime  të drejtëpërdrejta, por  ai vetëm
është përmbledhur  duke  u trajtuar   në aspektin e etnografisë albanologjisë, por jo
në aspektin juridik, pra do të thotë se ka një mungesë  në literaturë, pasi studimet e
kryera janë drejtuar  në disa aspekte,  duke u ndarë në dy periudha, para çlirimit   të
vendit  dhe pas deri në  krijimin e shtetit demokratik.
Në këtë  kanun  sanksionohen në unitet etika   dhe nje sërë vlerash  morale e juridike  si
parimet themelore  të barazisë, të lirisë   si dhe  institute  me vlera të tjera morale   si besa,
burrëria, fisnikëria, mikpritja  dhe bujaria. Nëpërmjet tij shprehet qartë  filozofia  popullore
e vetqeverisjes  me drejtësi,  sipas regullave  të së drejtës zakonare, të cilat  tregojnë  së çfarë
është  e drejtë   dhe çfarë  jo   dhe  se si të sillet njeriu.  Lidhur me krahinën e Bendës për
periudhën e  aplikimit të  kanunit  nuk ka të dhëna dokumentare  të drejtëpërdrjeta, por
duke  iu referuar  mbledhësit te këtij  kanuni studiuesit Haxhi Goci,  përkatësisht gjatë
viteve 1960-1985 rezulton se  zgjidhja  e rasteve konkrete sipas rregullave të tij përkonjë
me periudha të hershme  përkatësisht shekullit të 14 -të  e në vazhdim.
Por si të gjithë krahinat kushtet ekonomike, sociale  të fashtrave shqiptare në tërësi,
rezultojnë të dokumentuara  në të dhënat kadastrale  konkretisht  regjistri i
koncesioneve  të vitit  1416-17 i hartuar nga adminstrata venedikase për Shkodrën,
dy regjistra  osmane  të  timareve  të vitit 1431-32, regjistri osman i vitit 1467 i viseve
qendrore  e lindore; regjistri  emëror osman i vitit 1485 i sanxhakut te Shkodres
bashkë me shtojcen e regjistrimit  të vitit 1497 etj.
Pikërisht nga këto regjistra  kanë  dalë të dhëna  mbi karakterin e ekonomisë  ku
vendin kryesor e zinte prodhimi bujqësor me drithërat,  lirin, vreshatat, ulliri dhe
në blegtori  mbarështrimin i dhenëve etj. Shumëllojshmëria  e prodhimeve bujqësore
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dëshmon për një  bujqësi realivisht të zhvilluar, ku  pronësia  feudale  ishte e shtrirë
edhe mbi kullotat  e zonave malore si edhe mbi drunjtë frutore. Raportet e pronësisë
përcaktonin edhe marrëdhëniet shoqërore  në fshat. Karakteri i ekonoimisë   së
banorëve të trevave shqiptare, ku edhe  banorët  e zonave me të thella  e malore
merreshin me  bujqësi ka sjellë si rezultat ndërtimin e banesave  afër tokës  së bukës
duke  u shpërndarë  banimi. Popullsia  shqiptare nuk ka qënë baritore e nomande
as në viset malore, por ka qënë  një popullsi sedentare (Biçoku, 1976, 172),  ku është
marrë  me  punimin e tokës, blegtori, vreshtari  e peshkim.Në kushtet e nje ekonomia
feudale, pronësia  mbi tokën  i përkiste  sundimtarëve   të ndryshëm  e përcaktuar
kjo në emra krahinash dhe fshatrash të ndryshëm. Përveç  situatës  ekonomike  një
rol të rëndësishëm në  këtë periudhë  merr edhe lëvizja e popullsisë  në shekullin  e
XV  e cila kishte karakterin politik të saj  i lidhur me  sulmet  shkatrrimtare të
pushtueseve  osmane, me përpjekjet e tyre per vendosjen e sistemit të  timarit. Këto
lëvizje   fillimisht kanë  qënë  nga zonat fushore  në ato malore   e me vonë  me
stabilizimin  e jetës politike vendosjen e banoreve  në zonat  e braktisuara. Krahina
e Bendës  në këtë periudhë rezulton e regjistruar me 15 fshatra  me 77 familje (Biçoku,
1976, 172),  ajo ndodhet ne zonën  lindore dhe jug lindore  të Krujës.

Burimet  që ndikuan  në të drejtën zakonore  në tërësi   dhe atë   të Bendës në
veçanti

Në kuptimin  e së drejtës është e rëndësishme  që të  zbulohen dhe njihen  gjithë
sistemet ligjore që kanë vepruar  në një shoqëri  që nga lashtësia e saj.  Kjo për
faktin se  nepërmjet tyre  njihet  lloji  i sistemit politik, të drejtat  dhe liritë themelore,
sesi ato janë  trajtuar  si të drejta të njohura e mbrojtuara, por edhe të mohuara në
shume raste, funksionimin  e  aparatit shtetëror  në të gjithe  aspektet e tij, në të
cilën  një vend të rëndësishëm  zënë   normat e së drejtës publike   dhe private  si dhe
normat humane  të cilat përcaktojnë shkallën dhe nivelin e qytetëruar  të  shoqërisë.
Për shkak të kufizimeve  ideore,  por edhe pamundësive objektive për një periudhë të gjatë
gjysmëshekullore, përsa i përket  historisë të së drejtës   shqiptare nuk është  bërë  e
mundur  që të zbulohen të gjitha  sistemet e së drejtës që kanë vepruar në të gjithë
territorin tonë. Në  të drejtën zakonore  shqiptare  gjejmë një kompleks traditash  juridike
edhe me lart se e drejta civile, të cilat janë  ruajtur  për më shume  se 16 shekuj, mbasi ajo
është themeluar në një shtrat moral  krejt të veçantë të popullit shqiptar. Në këtë të drejtë
ka shumë ngjashmëri me vyrtytet romake të cilat kanë qënë pjesë përbërëse  e saj. Kështu
ndershmëria romake me  ndjesinë e nderit aq të gjallë në shpirt të çdo malësori shqiptar,
qoftë edhe me i varfëri e më i panjohuri. Nuk është e vështirë të provohet se në themel të
etikës së kanunit në gjejmë Burrnin, e cila përfshin gjithçka (Valentini, 1973, 26).
Një shfaqje e veçante e besnikërisë, bashkë me një fare madhështie shpirtërore, është
edhe mbrojtja që cilido shqiptar ndihet i nderuar t’i jape dikujt që i thotë “ndore tande”.
Edhe romaket këtë e njihnin si një institucion të veçantë, “klientela”, në të cilin “patroni”
i jepte klientit mbrojtje, mbështetje, këshillim. Po kështu nderimi për trashëgimninë e të
parëve, konkretizuar në atë shprehjen e prerë “si na e lanë të parët në kanu”, ajo që bëri
të mundur ruajtjen në Shqipëri të një të drejte të fortë gojëdhanore, siç mund të quhet
e drejta kanunore, të vetmen që ka arritur të mbijetojë sot në Europë.
Ndërsa në qytetet mesjetare të Shqipërisë mund të shohim tri klasa shoqërore (cives,
proniarii, nobiles) (Valentini, 2009, 19) që iu përgjigjeshin tri klasave të “plebeii,
equites, senatores” në Romë, në organizimin e komunitetit malësor kemi nje dallim
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më të thjeshtë, në krenë (ose pleq) dhe vegjli (ose djelmni).
Ia vlen të krahasohet ky organizim me konstitucionin e parë të Senatit romak, që
kishte dy kategori të “Patres” ose zot-shtëpije fisnikësh, dhe “conscripti”, që janë
njerëz të shtuar nga vegjelia.Të gjitha këto analogji respektive bazohen në një rrjedhë
të caktuar historike të ngjarjeve.
Në kohën e lulëzimite të qyteteve mesjetare shqiptare, me statutet e tyre të shekullit
XIV, shohim të kenë lidhje e të diskutojnë për marrëveshje me Venecian edhe fise apo
komunitete të fuqishme fisnore, siç ishin Pastroviqet, por edhe Mataguzet, Pamaliotet
ose Hotët. Ja pse fjala “fis”, në disa raste e përdorur keq nga albanologët si “tribu”,
nuk e paraqet mirë kuptimin e vërtetë të fisit, që është një bashkësi familjesh nga e
njëjta rrënjë. Fisi i përgjigjet pikërisht asaj që romakët e quanin “gens”, ashtu siç e
shpreh Karlo Taljavini në veprën e vet të çmuar “Shqiptare në Dalmaci”.
Pra, kemi të bëjmë jo vetëm me një të drejtë tradicionale etnike dhe shekullore të
shqiptarëve, por edhe me një të drejtë që jep e merr me kulturat e tjera juridike të po
së njejtës kohë. Po në atë çfarë ka të përbashkët në të gjitha fiset, Kanuni (Yamamoto,
1973, 3-23) konsiston në një sistem parimesh morali qytetar e të së drejtës
konstitucionale, të shprehura në një trajtë të  përmbledhur.
Në Shqipëri, një ndikim të fortë ka pasur mbi statutet e  drejta zakonore e popullsisë
shqiptare. P.sh. Durrësi, menjëherë pasi iu dha Venecias, merr konfirmimin prej saj që
do të ruhen statutet lokale dhe zakonet e mëparshme. E në vijim, kërkesave të shumta
që i vinin Venecias për këtë pikë, ajo iu përgjigjej me formulën “...se në këtë rast jemi
të prirur të besojmë “traditat”, sinonim i stauteve ose sidoqoftë i ligjit zakonor të
çfarëdo lloji”. Ja pse nëpër këto statute gjejmë disa elemente të mentalitetit tradicional
juridik shqiptar. Kështu, në dallim nga shume të tjerë, në qytetet e Shqipërisë nuk
pranohej statusi i bujkrobërisë; Gjithashtu i rëndësishëm si instrument dhe garanci
për jetën dhe lirinë personale shihej pronësia. Pra dy elemente që gjithnjë kanë ekzistuar
dhe janë garantuar në mënyrë të veçantë  nga e drejta tradicionale në Shqipëri.
Nga një seri faktesh historike dëshmohet se, një nga veçoritë më të spikatura e me të
qenësishme të kombit Shqiptar është tradita e tij juridike, e ruajtur, të paktën
pjesërisht, që nga epoka e hershme e depërtimeve greke e romake deri në ditet tona,
falë kjo jo vetëm besnikërisë së kombit për traditat e tij, por, edhe për karakterin
organik e logjik të botëkuptimit juridik, që ka në bazë, dhe të normave themelore që
e përbëjnë këtë traditë juridike.
Pikërisht  në kontekstin  e burimeve  të së drejtës një vend  të rëndësishëm  zënë
Statutet e Shkodrës, Drishtit, Durrësit, Ligji Agrar i Bizantit, Kanunametë, Zakoniku
i Stefan Dushanit,  Arkivi  i Ali Pashes,  Kanuni i Bendes etj.
“Statuti  i Shkodrës” përbëhet nga  një  korpus ligjesh  të cilat kanë vepruar dhe
adminstruar  ligjërisht  shoqërinë   e këtij  vendi  për një periudhë  rreth  dy shekuj
(shek.XIII-XV). Nga përmbajtja  e tij, ai ka vlera  juridike të një bote  të civilizuar
perëndimore të cilat kanë ndikuar në pasurimin  edhe të traditës  juridike vendase.
Dispozitat  e tij  kane lidhje të drejtëpërdrejtë  me Shkodrën,  ku shprehen  morali,
traditat, zakonet autentike   të cilat   nuk gjenden   në statutet  e tjera   venedikase.
Po kështu edhe “Stauti i Durrësit” ka një ngjashmëri  me atë  të Shkodrës  gjë që
tregon se ato kanë vepruar në një periudhe kohore të njëjtë dhe  i përkasin   një
shkalle të njëjtë  të zhvillimit   të shoqërisë  urbane  të   fund  shekullit XIII. Sipas
tyre   rezulton se  qyetet mesjetare shqiptare  janë adminstruar  nga akte juridike
më të avancuara në përputhje  me qytetrimet e tjera  europiane.
Nje vend  me rëndësi  në   historinë  së drejtës  shqiptare  si burim i saj zë edhe
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“Ligji Agrar i  Bizantit”   i cili  i përket periudhës   së sundimit më të gjatë, ku u
përfshinë fillimisht territore të ilirisë e me pas të arbërisë. Kjo është një periudhë
nëntë shekuj sundim i perandorisë bizantine në të cilën ky  ligj fondamental  ka
rregulluar  veprimatarinë   në fushën  adminstrative, financiare, fiskale, penale. Në
këtë ligj  parashikohen dënime  barbare  si prerje gjymtyresh deri ne ekzekutime,
por që kanë  një ngjashmëri të madhe  me të drejtën tonë zakonore. Kjo do të thotë
se ai ka shërbyer si burim i së drejtës  zakonore dhe anasjelltas, kjo e favorizuar
nga një  bashkëjetesë  e gjatë  nëntë shekullore.
Statutet e Drishtit përmbajnë  një numër  normash proceduriale , të cilat  rregullojnë:
jetën dhe veprimtarinë  e institucionit  të Kishës Katolike; organizimin  e saj hererkik;
mënyrën e zgjedhjes se retorëve  dhe prokuratorëve; funksionet  dhe detyrat e
kanonikëve (Perolla, 2013, 392). Statutet e Drishtit janë  “kushtetuta”  e një republike
kishtare e si të tillë  ato ndryshojnë   me normat  e statuteve  të tjerë , të cilët
përmbajnë   tërësi normash  të së drejtës adminstrative,  të së drejtës  civile,  të
drejtat dhe liritë e  detyrimet  e qytetarëve etj. Dispozitat e këtij statuti kushtëzuar
nga përmbajtja dhe tërësia   e  marrëdhënieve që rregullojnë nuk parashikojnë  dënime
të rënda e aq me shumë  nuk bëhet fjale  për  hakmarrje  apo gjakmarrje.
Në kuptim të burimeve të së drejtës  zakonore në tërësi  dhe  të Kanunit të Bendës në
veçanti,  duhet parë  se një  ndikim kanë  luajtuar edhe “Kanunnametë” ose ndryshe
ligji osman, i cili ka sunduar për një periudhe relativisht të gjatë në vendin tonë.
Ligjet, normat  dhe praktikat  fiskale vendase  ose e thënë  ndryshe  një  traditë dhe
zakone të cilat osmanët i gjetën në Ballkan  u bënë  pjesë integrale  e ligjit  osman.
Këto kanunname  duke   bërë pjesë integrale  traditën  juridike lokale  e cila  u
kodifikua  dhe u pranua nga sulltani,  u kthyen nga norma lokale në nivelin e ligjit
perandorak osman. Sidomos  rregullat në aspektin fiskal (Negro, 2012, 30),  ato e
pranuan siç e gjetën, madje volën edhe taksa të cilat  ishin karakteristike  e popujve
jomyslimane  si  taksa e  verës/mushtit,  e derrave etj.

Përmbajtja e Kanunit të Bendës

Nga studimi  i këtij kanuni vihet re se,  ai ka  një shtrirje të gjerë  të   fushave të  së
drejtës   si dhe instituteve  të tjera  që paraqesin vlera etiko-morale  e juridike të
zonës. Analiza e instituteve të së drejtës do të bëhet në një  këndvështrim të gjërë,
duke e parë  atë  të lidhur ngushtë  me parimet e se drejtës  në tërësi, të lirive dhe   të
drejtave të njeriut  në veçanti.
Edhe  ky kanun (Goci, 2010, 5)  si rregullator  i marrëdhënieve shoqërore ka bërë të
mundur  që në kontekstin juridik me dispozitat  e tij  të rregullojë disa fusha të së
drejtës si familjare e shprehuar kjo në  institute si: lindja, fejesa, martesa  të drejtat
dhe detyrimet  brenda familjes.  Po kështu  trajtimi   i instituteve të së drejtës civile
prona trashëgimia, detyrimet, tregtia, shitblerja, tramta, qeradhënia, huaja,
dorëzania,  pengu, kapucari, fajdja  dhe dëmet.
Një rëndësi  të veçantë marrin normat  juridike në fushën penale fajet kundra pronës
vjedhja, grabitja,  krimet kundra personit  ku hyjne vrasja, vrasja pa dashje, vrasja në
dorëzani si dhe ndëshkimet  dhe  llojet e  tyre  si: gjoba, leçia, zjarri, rrënimi e të grimit
dispozita   të karakterit  kushtetues   si  qeverimi, pleqtë   e fisit, kuvendi e  vogjëlia.
Në dispozitat  që rregullojnë  marrëdhëniet familjare  bie  në sy fakti i detyrimit të
“burrit të  mirë”   që të kujdeset  për gruan  e vet. Por perveç tagrit të  kujdesit  ndaj
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saj për veshmbathje   dhe ushqim ai ka tagër   t’i bërtasë   dhe ta rrahë,  kur  i
kthehet fjala, kur si bindet atij. Po kështu ai ka të drejtë  t’a  vrasë gruan  kur faji i
saj  ka të bëjë   me nderin  e shpis. Përveç këtij rregullimi ekziston edhe  parashikimii
detyreve të gruas trajtimi  i saj si send   i konkretizuar në   parashikimin që “ajo
pjell, për me e  shtu shpin  e të punoj  për me i ardh krah burrit”.
Sipas kanunit ajo është “are sa për me ushqy fmit. Asaj jepi dajakun mos ja ndaj”.Veçori
e kanunit është se sipas tij lejohet martesa  disa herë  e burrit, nëse nuk ka djalë ose
kur gruaja  e parë është plakur, duke i vendosur  gratë  e tij në pozitë të  barabartë,
pra është parashikuar detyrimi i tij për t’i trajtuar njëlloj,  ndryshe ai përgjigjet
sipas kanunit. Konsiderimi  i gruas si mall i shtëpisë shprehet në parashikimin
sipas të cilit në rastin e vdekjes se vëllait, gruan e tij e merr vëllai, pasi ajo është blërë
me pare e si e tillë nuk mund të largohet. Në këtë kanun shihet edhe ndikimi i fesë
islame nedryshimme kanunet  e tjera.
Po kështu parashikohet edhe ndarja ose prishja e martesës   duke specifikuar tre raste
si të tilla, kur humb nderin, për mik të prem  dhe nëse ka  dor me vjedh. Në rast se
martesa prishet pa u vërtetuar njëri nga këto shkaqe  atëherë  këtë njollë  e ndan
vetëm pushka. Duke e çmuar këtë në kushtet konkrete ky parashikim është  një
garanci për ekzistencën e familjes, i shprehuar në përcaktimin e  rrethanave se kur kjo
familje mund të prishet duke e lidhur  këtë  me  raste të jashtëzakonshme si humbja e
nderit, për mik të prerë   si dhe  kur vjedh. Pra martesa  edhe pse  nuk është realizuar
në kushte formale  ligjore, ajo është garantuar me rregullla për të shmangur  në  këtë
mënyrë arbitratitetin  në këto marrëdhënie,  sigurimii familjes.
Një vend  me rëndësi  në këtë  kanun zënë edhe rregullimet që kanë të bëjnë  me
pronësinë dhe  trashëgimine. Sipas tij është përcaktuar se çdo shtëpi ka  pronat e veta
edhe shtëpia vet sshts prone, por edhe të tjera  si arat, livadhet, pylli, zabeli dhe çdo
pasuri tjetër  që i takon sipas ligjit. Një vend  me rëndësi zënë  edhe   të drejtat e zotit
të mallit  (e drejta e pronësisë ) në të cilat gjejnë shprehje  parime  të se drejtës  civile  që
burojnë  nga e drejta romake, si pasuria është  e të zotit të saj duke e çmuar atë  si një
e drejtë absolute e patjetrësueshme dhe parashkrueshme, ku shprehet  konkretisht “
malli ka zot, në dasht e punon, në dasht e  len djerr. Në mall të vet ban si të doj”.
Po kështu ka një rëndësi edhe parashikimi i të drejtës së parablerjei, sipas të cilit  i
zoti i mallit para se ta shesë atë  ka detyrimin që të pyes  në fillim vllaznit, kushurinjtë
e në rast se këta  nuk e blejnë  atëherë  pyetet  ai që ka  në kufi.Këta persona në rastin
kur e blejnë mallin e marrin me një çmim  më të ulët (pra kanë një pozitë preferenciale).
Gjithashtu  janë rregulluar edhe  marrëdhëniet  që kanë të bëjnë  me pasuritë e
përbashkëta ku si të tilla janë: kujria, vada e ujit, mullini, rrugët si dhe janë
përcaktuar rregulla përsa i përket gjuetisë dhe  peshkimit etj. Rregulla të posaçme
ka edhe  për sa i përket pjestimit  të pasurisë  edhe trashëgimisë,  duke përcaktuar se
pasurija  ndahet sipas pjesëve, sipas gojës   në të cilat bëhet fjalë  (për të parën) të
gjithë  pasurinë e  luajtshme dhe paluajtshme  e cila ndahet sipas pjesëve  dhe (të
dytën) ku bën pjesë  çdo gjë  që hahet dhe që ndahet sipas gojës.
Një vend me rëndësi zënë  edhe  parashikimet që lidhen me të drejtën e detyrimeve
konkretisht  kontrata  e shitjes  e cila është në   disa lloje si: me dëshmitar, me kapar,
me kaull(kusht), pa kaull, me dorzan si dhe veprime të tjera si: huaja, qeraja, porosia,
pengu, dorzania.Sipas kanunit janë përcaktuar rregulla të veçanta për shitjen e
disa sendeve  si tokave, armëve, kaut dhe  kalit  si dhe është parashikuar  edhe
veprimi i këmbimit i cili është quajtuar   tramta  sipas të cilit ndërrohet  malli  me
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mall.Ky veprim është bërë edhe  për “gocën”sipas të cilit parashikohej “besa e  dhanun
midis  dy shpish  që lidhin miqsin”. Po kështu një rregullim gjejnë  edhe  dëmet të cilat
janë përcaktuar sipas subjekteve qëë i shkaktojnë  ato,  të shkaktuara  nga  burri,
gruaja dhe fëmija  duke specifikuar  se  për  gruan dhe djalin  përgjegjës është  burri
i gruas  dhe  babai i fëmijës.  Dëmet e shkaktuara  nga gjëja e gjallë si dhe dëmet e
shkaktuara në pasurinë  e përbashkët për të cilat përgjigjet përkatësisht për të parat
pronari i gjësë së gjallë  dhe  të dytat dëmtuesi konkret.
Në aspektin e së drejtës publike një vend  të  rëndësishëm zënë edhe   dispozitat  të
cilat parashikojnë  fajet, ndëshkimet,  qeverimi  dhe  gjykimet sipas të cilave  janë
përcaktuar disa vepra penale kundra pronës, personit  si dhe  dënimet gjoba, leçia,
zjarri,rrnimi e të grimit. Sipas  kanunit  është parashikuar institute  hjeksia sipas të
cilit  si i tillë konsiderohet personi  që udhëheq për ndonjë punë të keqe  një person
në fis,  katund  e bajrak. Duke  e krahasuar këtë  me dispozitat e  të drejtës penale   ai
i referohet bashkëpunimit  e konkrteisht atij  që luan rolin e organizatorit, nxitësit,
shtytësit  dhe në këtë rast është parashikuar se kur kjo realizohet  për vjedhje  ai
është personi që përgjigjet civilisht  për dëmin e shkaktuar. Në rast se  një veprim i
tillë bëhet për  vrasje  ai gjobitet me 1000 grosh gjobë dhe kur bëhet për punë nderi
gjobitet  duke shkaar deri edhe në përjashtimin   nga  katundi   duke mbetur
përjetësisht i  turpëruar  si njeri  pa ërz, pa besë e pa nder.
Veprat  penale (Elezi, 1967, 173-181) kundër pasurisë  jane hajnia, vjedhja, grabitja,
preja.Përsa   i përket hajnisë  për këtë nuk ka një  përkufizim, por sipas  përcaktimeve
rezulton se  janë  veprime të cilat cenojne pronën e tjetrit  dhe nderin e  shtëpisë  si
marrja placke lacke  në  banesë, kopshtin e shtëpisë, gjësë së gjallë si dhe rastet
marrjes  se bletës, vjedhja e strehës së pulave etj. Ndërsa  përsa i përket vjedhjes  në
barjakun e  Bendës  konsiderohet turpi i tymit(shtëpisë), fisit  e katundit. Vjedhës
quhet ai që merr padrejtësisht dhe tinëz një tjetri një gjë, send apo gjë të
gjallë.Bashkëpunëtori në këtë vepër penale quhet  simahort  dhe ai përgjigjet  së
bashku me vjedhësin për sendin e vjedhur.Përgjegjësi kanë edhe personat që i japin
buke  vjedhësit si dhe ato   që strehojnë  gjën  e vjedhur  që  në kuptimin e  së drejtës
penale,   janë përkrahja pas  krimit.Në rastin  kur vjedhësi  kapet ai nuk vritet dhe
as nuk rrihet, në rast  të kundërt i ke gjakun  borxh.Kjo pikërisht  tregon se ka
pasur  nje evolucion   përsa i përket dënimit  duke u shkëputur  nga dënimet fizike
që i përkasin   periudhave të lashtësisë.
Kategorizimi i veprave  penale kundër pasurisë  është  e lidhur ngushtësisht me
subjekin që i shkatohet dëmi,  por  edhe  me cilësinë e autorit dhe lidhjen me të
dëmtuarin të cilat kanë  një  lidhje  me  institutin e  besës.Kështu në rast  se vidhet
miku i shtëpisë nga pjestarë  të saj, ajo shtëpi  ka faqën e zezë  dhe përzihet nga
katundi.Ndërsa  nëse ai vidhet   nga persona të tjerë  konsiderohet mik i preme dhe
shpi e thyer. Po kështu parashikohet edhe  rasti  kur  miku vjedh në shtëpinë  që  e
ka pritur  ai konsiderohet i pabesë  dhe për të mirë  dhe për të lige  ai nuk futet më
në asnjë shtëpi të  katuandit dmth,konsiderohet person i padëshiruar.
Grabitja (Elezi, 1973, 20)  është një vepër tjetër penale  konsiderohet si e tillë  ngacimimi
në rrugë të madhe, marrja e  gjësë së gjallë sjell përgjegjësinë   e  grabitësit  me gjobë
edhe   me  dëmshpërblim  të dëmit.Ai ka përgjegjësi  edhe kur mendon se  sendi
është i tij  dhe  e merr   për këtë shkak (vetëgjyqësia).
Fajet   kundër  personit janë  vrasja,  prita  e pritari, buka  të bjen  gjakun në derë,
vrasja  me pahiri, vrasja nga  kafshët, vrasja e gruas me barrë, vrasja  në dorzani
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dhe daramaja.Përsa  i përket  vrasjes kanuni  i  Bendës,  nuk bën dallim  tek njerëzit
i konsideron  të gjthë njëlloj pavarësisht nga pasuria, aftësia etj.Kjo shprehet  në
faktin që sipas tij gjithkush  ka gjak, s,mundet me thënë  kush : “gjaku im  asht  ma
i mirë   se gjaku jot. Gjak ti, gjak un, të dy njësoj”.Ky kanun  ka marrë   nga  Kanuni
Skënderbeut  rregullimin  sipas të cilit “gjaku  shkon për   gisht” , “ai qi  shkrep, ai bie në
gjak” .Pikërisht bazuar  në këtë  është parashikuar se vetëm  brenda 24 orëve nga
vrasja gjakmarrja  mund të bie  mbi gjithë fisin, kjo  për faktin   se “gjaku  është i
nxehtë  ashtu si lumi  i turbullt,  përlan këdo   që gjen përpara” , “gjaku don gjak”.Por pas
kalimit të  këtij afati  gjaku shkon për gisht, që do të thotë se nuki mund të merret
mbi persona të fist,  por  vetëm ndaj personit që e ka shkaktuar atë.
Ashtu si në  kanunet e tjera  është parashikuar  mbrojtja e grave  dhe fëmijve  duke  u
vendosur ndalimi : “Ai  qi shti kundër  grave  e fmive...ka vepru kundër  zakonit  të malsis e
për këtë ai  ndahet për së gjalli  me  farefisin e katundin”.
Fakti   i trajtimit të  pabarbartë per shkak  të gjinisë  gjen pasqyrimi në këtë kanuan
edhe tek vlerësimi i gjakut  sipas të cilit  mashkulli i vramë paguhet 6 qese, femra  e
vrame 3 qese, mashkulli  i plagos paguhet 3 qese, femra e  plagosme  paguhet ½ qese.
 Llojet e dënimeve janë gjoba, leçia, zjarri, rrnimi e të grimit:
   “Gjoba  asht dënimi  me pare në nji gja të  gjalli qi i caktojn pleqt damtuesit për damin  qi i
ka ba një tjetri”.Sipas kanunit “bane damin  paguaj gjobën” “ç’prishe a ç’bane ti, a gjaja e
gjallë e jotja, sa të caktojnë pleqt, paguaj shpejt, se s’ka me bishtue”. Nëse gjoba nuk
paguhet nga dëmtuesi ajo shtohet  dhe merret  nga plaku i  fisit e katundit.Ajo   që
duhet vënë  dijeni eshte fakti se gjoba caktohet nga pleqtë e katundit dhe nëse për të
nuk jepet pëlqimi  i pleqve të bajrakut  ajo  nuk njihet  me zakon.Kjo do të thotë  se
dënimi   i dhënë  ndjek një rrugë  hierarkie sipas mënyrës së organizimit të qeverisjes,
duke garantuar drejtësinë  e dënimit nëpërmjet pëlqimit të dhene  nga  organi më i
lartë.
Dënimi tjetër  është Leçia  që do të thotë “ ta ndash, ta lash mbas dore një shpi tuj heqë
çdo të drejtë  qi ka  në katund a bajrak”.Aplikimi i këtij dënimi  dhe atij me  zjarr, rrnim
e të grim është janë parashikuar rastet kur aplikohen në mënyrë shteruese, pra do
të thotë se vetëm në këto raste  të parashikuara  specifikishte mund të jepen këto
dënime duke mos lënë vend për subjektivizëm. Qeverimi sipas kanunit  përbëhet
nga  pleqtë e fisit, të katundit  dhe të  bajrakut  ku është përcaktuar si pushteti më
i lartë  ai i parisë  së  bajrakut në të cilën hyjnë  tre pleqtë  bajrakut, të katundeve
dhe pleqtë e fist. Vendimet e rëndësishme merren  nga kuvendi, i cili është mbledhje
burrash, pleq e vogjli. Kuvendet janë  kuvend i fisit,  i katundit, i bajrakut si dhe
kuvendin e madh i cili organizohet për punë të rëndësishme  që kanë të bëjnë  me
atdheun.Vendet ku mblidhen këto kuvende janë të përcaktura si dhe kompetencat e
pleqve,  të fisit, katundit e bajrakut dhe shperblimi i tyre  për pleqnim. Sipas
kompetencave  pleqtë  bëjnë  edhe  gjykimet duke  rrespektuar disa rregulla
proceduriale  si  lëshimi  i pengut ose vënia  e garancisë e cila nuk kthehet më dhe që
do të  thotë  se ke pranuar të gjykohesh dhe  do ti rrish gjykimit,  thirrja dhe
dëgjimi i palëve kundërshtare, qëndrimi  i pleqve  në një skaj larg  dhe vendimarrja
shpallet  nga plaku më i vjetër duke iu drejtuar vogjlis  së katundit. Kanuni   ka
edhe  një sërë dispozitash të cilat  flasin për institutin e pajtimit të  gjakut, besës,
nderit  në të cilat parashikohen rregulla morale të cilat në rast mosrespektimi  janë
të ndëshkueshme, duke  pasqyruar në të vlera  të jashshtëzakonshme   të shqiptarëve
te shprehura tek bujaria mikpritja besa etj.
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Konkluzione

Shteti  që të funksionjë  e zhvillohet  në përputhje  me parimet  e lirisë  dhe demokracisë
duhet të njohë këto zakone të cilat si burime të së drejtës kanë ndikimin e tyre tek ligjbërësit
dhe  ligjzbatuesit. Synimi për të evokuar Kanunin  nuk vjen vetëm prej faktit se ai  duhet
të vendoset në vendin  që meriton, të etnokulturalitetit shqiptar, por  edhe prej faktit  që
traditën tonë  në fushën  e të drejtës ta interferojmë në legjislacionin e ri modern, në
kushtetutë  dhe  ligje të tjera, që këto  të mbartin  frymën  dhe tiparet kombëtare, siç kanë
bërë  dhe shtetet e tjera moderne (Elezi, 2001, 21). Pasi çdo inisiativë ligjëbërëse duhet parë
e lidhur ngushtë me shpirtin e popullit dhe me nevojat që sjell koha. 
Nëpermjet këtij studimi  jepet  mesazhi se  e drejta zakonare ka ekzistuar   dhe
vepruar në  një periudhe kohore shumë të hershme   për  të rregulluar marrëdhëniet
shoqërore në kushtet, kur nuk ka ekzistuar shteti dhe ligjet e për rrjedhojë për atë
periudhe, kanuni  ka shprehur vullnetin  dhe qëllimin e asaj shoqërie të kushtëzuar
në një kontekst historik të caktuar që i përket tashmë të shkuarës së largme dhe
kurrësisi nuk mund të jetë   i aplikueshëm  e i zbatueshëm  në kohën e sotme. 
E drejta zakonore si pjesë  e të cilit është edhe “Kanuni i  Bendës” ka pasur nje
jetëgjatësi  dhe vazhdimësi në një krahinë të caktuar, pasi nder shekuj ajo ka
shprehuar vullnetin e popullit shqiptar, nuk ka qënë produkt  i ndikimeve të
pushtuesve dhe as i individëve të caktuar, por i janë përshtatur kushteve  dhe
rrethanave konkrete të vendit.
Në aspektin juridik qëndron në faktin  se  ky kanun do të studiohet pikërisht në
këtë aspekt duke  e parë  atë   si burim të së drejtës dhe fillesë e traditës juridike,
lidhur edhe   me burime  të tjera,  ku themeli i  tij  qëndron në parimet themelore të
barazisë, lirisë, parimi i gjësë  së gjykuar, mbrojtja e të drejtës së pronësisë, të  familjes,
të jetës shëndetit etj.
Në këtë këndvështrim është një risi, pasi në përgjithësi studimet  e mëparshme të
autorëve shqiptare  dhe të huaj  të së drejtës zakonore janë bazuar në disa kanune
duke  i marrë ato  në gjendje statike, të  pandryshueshëm dhe të shkëputur  nga të
drejtat e tjera, qoftë ajo romake, bizantine apo ligji otoman.
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Abstrakt

“Agrotikos Nomos”- Ligji Agrar është shtylla kryesore e paketës ligjore që ka vepruar
në trojet shqiptare. Ky ligj fondamental ka një shtrirje kohore nga shekulli VII deri në
shekullin XIV dhe përbënë bazën ku Perandoria Bizantine mbështeti veprimtarinë e saj.
Nqs i referohemi emërtimit të tij të krijohet ideja se kemi të bëjmë me një ligj që rregullon
fushën e bujqësisë por në fakt ai përmban norma që rregullojnë tërë veprimtarinë
administrative, financiare, fiskale, penale, etj të territoreve dhe popullsive që
përfshiheshin në kufijtë e Bizantit dhe mes tyre ato arbërore.
 Ligji Agrar nga bashkjetesa shumë shekullore me normat e kanuneve tona ka marrë nga
traditat tona juridike ashtu si dhe kanunet kanë marrë prej tij duke lënë gjurmë në
aspektin juridik të kohës në trojet shqiptare që iu nënshtruan sundimit të kësaj Perandorie.
Sistemi agrar  i trashguar nga Roma, i bazuar në Latifundia (cifligje të mëdha) dhe në
kolonatin, u peshtjellua  nga vendosja e bujqëve të rinj, sidomos të sllavëve. Krahas
fshatarëve –ushtarëve- stratiotëve- që nga fillimi i shek VII u zhvillua një fshatarësi e
lirë, që gjeti shprehjen e statusit të saj në ligjin agrar të Justinianit të II.  Mbisundon
mendimi se ky ligj është hartuar nga fundi i shek VII ose fillimi i shek VIII, pra gjatë kohës
kur ka patur një dyndje e përhapje të sllavëve në territoret europiane të Perandorisë
Bizantine .Kjo shpjegon dhe faktin që gjenden shumë dispozita të tij që pasqyrojnë norma
të së drejtës zakonore sllave. Ky ligj është një përmbledhje dispozitash që caktojnë
marrëdhëniet midis fshatarëve të vegjel, personalisht të lirë, që kanë prona të tyre dhe
janë ngarkuar me detyrime nga shteti. Sipas këtij ligji pronësia ka karakter privat dhe
shtrihet mbi arat, vreshtat etj por ekziston edhe prona kolektive për të cilën ligji
parashikon ndarjen me llotari.

Fjalë kyçe: Ligji Agrar, Kanun, E Drejta Zakonore, Perandoria Bizantine, Kanuni i Lek
Dukagjinit, Marrëdhëniet e pronësisë.

Regjimi i pronësisë së përbashkët sipas Ligjit Agrar

Dispozitat e ligjit Agrar tregojnë tregojnë se në kohën e veprimit të tij, pronësia e
përbashkët nuk ishte zhdukur përfundimisht. Kullotat , pyjet, ujërat, tokat djerrë,
vazhdonin të ishin pronë e bashkësisë dhe administroheshin nga kjo. Bashkësia
kishte një fond tokash të lira e të papunuara, që herë pas here u andante sipas
nevojave anëtarëve të bashkësisë duke zbatuar sistemin e shortit. Një mbeturinë e
kohës, kur tokat ishin pasuri e përbashkët, ishte edhe sistemi i arave të hapuara,
sipas të cilit, më përfundimin e korrjeve bagëtitë mund të kullosin lirisht në ngastrat
e njërit apo tjetrit. Po ashtu, arat e braktisura, pas një afati të caktuar, i ktheheshin
përsëri bashkësisë. Kjo mund ti përdorte për të kompesuar anëtarët e bashkësisë që
kishin nevojë për ngastra të reja shtesë ose që dëshironin të ndërronin tokën e
mëparshme. Bashkësia, gjithashtu, kujdesej për veprimtari me interest të përbashkët,
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për shfrytëzimin e ujërave, për pajtimin e barinjëve që kullotnin tufat e fshatit dhe
që i shoqëronin ato në shtegëtimet nga kullotat verore në ato dimërore, për pajtimin
e mjështërve zejtarë që kryenin punime për nevoja të bashkësisë dhe të antarëve të
vecantë të saj. Nga dispozitat e ligjit kuptojmë që bashkësia fshatre mbetej një formë
organizimi shoqëror kalimtar drejt shoqërisë feudale. Ligji nxjerr në pah ekzistencën
e personave që punonin tokat e tjerëve duke iu dhënë atyre një të dhjetën e prodhimit
ose merrnin një rrogë të vogël (Maridhakis, 1992, 26).
         Në kohën kur perandoria Bizantine (D’Emila, 1947-1949, 22-44) u drejtua nga
perandor maqedonas u përhapën “ngastrat ushtarake” të cilat ua shpërndante
bujqëve me kusht që këta të kryenin shërbimin ushtarak. Sistemi i Pronave ushtarake
gjeti përhapje të gjerë në kohën e riorganizimit politico-administrativ të Perandorisë
Bizantine dhe të ndarjes së territorit  të saj në provinca ushtarake të quajtura Tema.
Sistemi i temave, themeli ekonomik e shoqëror i të cilit ishte prona e vogël e bujkut-
ushtar (stratioti), ishte shtylla kryesore e shtetit dhe ushtrisë byzantine. Ndaj
perandorët bizantin bënë të pamundurën për ti ruajtur të paprekura ngastrat
ushtarake nga sulmi i pronarëve të mëdhenj (Brandileone, 1897, 15). Po tashmë
kishte filluar tendenca për zhdukjen epronës së vogël qoftë kjo e stratiotëve apo e
anëtarëve të bashkësisë së fshatarëveduke sjellë rrënimin ekonomik të perandorisë
drejt shembjes së saj.

Analizë juridike krahasuese e Ligjit Agrar me të drejtën zakonore shqiptare

Ligji Agrar përbënë një paketë juridike që rregullon marrëdhëniet e pronësisë private
kryesisht si një reflektues i kushteve të fshatarësisë në të gjitha territorret e sunduara
nga Perandoria  Bizantine në shekullin VII-VIII.
Dispozitat e tij nuk e përjashtojnë edhe ekzistencën e tokës në bashkësi e cila mund
të ndahej me lotari mes antarëve të saj, një produktë kjo që i jepte mundësi fshatarit
të zgjidhte një tokë të barabartë me atë që ai punonte kur ishte pjesë e bashkësisë
(Beck, 1981, 16).
Ligji nuk ka bërë një ndarje të dispozitave të veta sipas fushave përkatëse që ai
rregullon, përbëhet nga 85 nene të cilat do ti marrim në analizë sipas natyrës juridike
dhe fushës që i përkasin konkretisht (Troianos, 1991, 5-32).
Duke patur parasysh zhvillimin ekonomiko-shoqëror (Gini, 1966, 18) që ka
shoqëruar lindja e këtij ligji duhet të theksojmë se bërthama më e rëndësishme e
shoqërisë byzantine ishte organizimi ekonomik, bujqësia e blegtoria, marrëdhëniet
e pronës, detyrimet që rridhnin nga shkaktimi i dëmeve. Duke patur në themel këto
rregullime ligji ka parashikuar dispozita të karakterit civil dhe të atij penal. Janë
marrë në mbrojtje marredhëniet e pronës duke parashikuar disa vepra penale kundër
pasurisë dhe masat ndërshkuese për kryerjen e tyre.
Neni i parë i tij i referohet nocioni të kufijëve midis pronave privatë dhe detyrimi
për të mos i cënuar ato”Bujku që punon në arën e vet duhet të jetë i drejtë dhe të mos
përvetësojë hullitë e fqinjit.Në qoftë se ndonjëri duke shkelur kufijtë përvetëson dhe zvogëlon
pjesën e tokës që gjendet shumë afër tij , në qoftë se këtë e bënë në lërimin e parë të tokës djerr
e humbet lërrimin e saj  dh e në qoftë se këtë shkelje e ka bërë në kohën e mbjelljes, bujku
shkelës humbet farën edhe mbjelljen e saj si dhe prodhimin”
Pra kufiri konsiderohet i paprekshëm e i pandryshueshëm, pasi cënimi i tij
konsiderohet shkelje dhe sanksioni përkatës është dëmi ekonomik që i vjen shkelësit
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për farën dhe prodhimin e marrë në tokë të huaj. Krahasuar me Kanunin e Lekë
Dukagjinit (KLD) në kreun Prona dhe kufiri i ka kushtuar një rëndësi të madhe
konceptiti të kufirit t ëpronës duke e quajtur “kufiri ngulet njëherë e përgjithmonë”
parim ky qënënkupton rëndësin që kanuni i jepte këtij nocioni.Madje neni 384 i
KLD  parashikonte si një dispozitë më vete dënimin për cënimin e kufijëve dhe
konkretisht:”Për kufinin e luejtun i fajësumi pas faqes së zezë, i lanë gjobën katundit”.
E drejta zakonore shqiptare ka ngjashmëri me parashikimi të kësaj situate në dy
drejtime, së pari sanksionohet tek të dyja paprekshmëriae kufirit të pronës dhe së
dyti nuk aplikohet masë dënimi e karaketrit fizik si psh prerje gjymtyrësh por masa
ndërshkimore ka natyrë civile,
Nene 4, 5, 6 të ligjit flasin për natyrën e një kontrate shkëmbimi nëse do e quanim të
tillë që lidhet mes dy bujqëve me objekt të përcakuar shkëmbimin e pronave, arave.
Konkretisht kjoformë kontrate del qartë në nenin 3 “Në qoftë se dy bujq merren vesh
midis tyre , përpara dy ose tre dëshmitarëve, për të shkëmbyer tokat dhe bien dakort, përgjithmonë
vendimi për shkëmbimin e tyre le të mbetet ligjor , i sigurtë dh ei palëkundhsëm”. Pra kemi një
marrëveshje dypalëshe, e lidhur në prani të tre dëshmitarëve, formë kjo që sot
zëvendësohet për efekt vlefshmërie e besueshmërie nga noteri ,me përcaktime të qarta
si siguria dhe palëkundshmëria. Kjo situatë juridike është parashikuar në KLD në
kreun VII i titulluar” Toka për ndërrim”. Neni 545 i dedikohet Tagrit për ndrrim
toke citohet”Me ran ë ujdi shpija me ship me ndrru copa toash jase tokë e ship me shpinë e
tokën e kushrinit, jase të shoqit, asht tager kanunje. Ndërrimi bëhet me pleq”. Edhe këtu
gjejmë të sanksionuar marrëveshjen dypalëshe me një ndryshim, kërkohet prania e
pleqëve dhe jo e dëshmitarëve për të realizuar marrëveshjen.
Neni 6i ligjit parashikon rastin kur një bujk merr prodhimet e një tokë të huaj pa
dijeninë e pronarit të tokës ai duhet të kthej dyfish prodhimin. Tek KLD   gjejmë një
situatë të ngjashme në kreun mbi bujqësine dhe gjënë e gjallë, neni 387 “Me pas nji
shpi nevojë për tokë ene me shkue e me u vendue në tokë të huaj, atë botë bahet bulku i tij, bahet
gjysatar it ë zot të tokës.Bulku në tokë të huaj”Gjithcka që mbjell bulku në tokë të huaj  do ta
ndaj me të zonë.”Këtu gjejmë nocionin gjysatar (ndarës i fitimit) të cilin e kemi edhe
tek ligji Agrar neni 12,13,14,15 është parashikuar tek këto nene mundësia e cdo
bujku për të marrë një toke nnga një tjetër e ta punoj duke ndarë prodhimin
përgjysëm me pronarin e tokës.
Nenet 23, 24, 25,26,27 të ligjit prashikojnë atë situatë juridike të cilën KLD e quan
kontrata e qinosisë , konkretisht dhënia e bagëtive një personi tjetër, për një kohë të
caktuar i cili detyrohej të kujdesej për to, ndërsa të ardhuart i ndanin sipas
marrëveshjes.Neni 21 i ligjit citon”Në qotë se një bujk do të ndërtojë një shtëpi dhe do të
mbjellë një vresht  në një arë ose vend të huaj dhe pas një kohe vijnë të zotëtë e vendit, nuk
lejohen që të shkatërrojnë shtëpinë dhe të shkulin vreshtat por kanë ët drejtë të marrin një vend
por kanë ët drejtë të marrin një vend të barabartë , ndërsa në qoftë se ai që ka ndërtuar dhe ka
mbjellë në arën e huaj , nuk pranon që të japë vend të barabartë , i zoti i vendit k atë drejtë të
shkulë vreshtin, kurse shtëpinë ta shkatërrojë”.
Në nënin 365 të KLD në kreun “Fitimi i pronësisë” në titullin “Të përdoruemtë e
tokës në mungesë të zot” është cituar:”Me dalë kush prej katundit tuj e lanë tokën djerrë
, të zarmit kanë tagër me e punue per vedi , ndryshe me lanë kujri kullotë për fis jase të fiseve
përreth saj .Me ardhë dikur i zoti, toka i kthehet me kufijtë e parë. I zoti nuk ka tagër me lypë
gja për bimën e tokës   së vet”
Nga analiza  e tyre vërejmë pika të përbashkëta si moskthimi i të mbjellave në tokënë
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e tij.Tek kreu Bujqësia dhe gjëja e gjallë KLD i ka kushtuar një kre të vecantë Qeni
dhe i zoti i tij duke e konsideruar këtë kafshë të rëndësishme për mbarvajtjen e
blegtorisë së fshtatit.Një prej këtyre dispoziatve që titullohet “detyrat e të huajt për
qenin” ku thuhet:”Qeni i huaj nuk ngucet , nuk grabitet as nuk vritet.Kush nguc pa shkak
qenin e huaj , pleqtë lypin arsy jase gjobën para katundit.E grabitmja ene e vramja e qenit
herët u cmote gjysë gjaku.Me Kanu të vonë cmohet 500 grosh” .dispozita mer në mbrojtje
këtë kafshë duke përcaktuar sanksionin gjobë në rast të shkeljes së saj, pasi e
konsiderontë këtë kafshë të rëndësishme në ekonominë e fshatarëve. Ngjashmëri
me këtë situatë kemi disa  dispozitaë nenet 4, 75,76,77 ntë ligjit në ët cilën thuhet:”Në
qoftë se ndonjë që ka një qen të fortë e nxit atë kundër qenëve të dobët që të kafshojë qentë që
janë bashkë me të dhe do të ndodhë që ndonjë nga qentë sakatohet ose ngordh, ti paguajë dëmin
të zotit dh etë rrihet me dymbëdhjetë kamxhikë” Madje në nenin 74 vendoset si rregull që
ai që vret kafshën e huaj i justifikuar me cfarëdo lloj arsye ti paguajë gjobën të zotit
të saj.Shikohet një parandalim i shprehur qartë për vrasjen apo cënimine jetës së
kafshëve që kryenin shërbime të ndryshme në ekonomine bujqësore e blegtorale.
Ka një ndryshim te sanksioni pasi LDK njeh vetëm formën e gjobës kurse Ligji e
agravon më tepër snksionin duke parashikuar edhe aplikimn e rrahjes me kamxhikë.
Kemi ngjashmëritë mes nenit 23 te ligjit i cili citon:”Në qoftë se një lopar merr që në
mëngjesë nga një bujk një ka e bashkon atë me kopenë dhe ndodh që kaun ta hajë ujku ,le ti
tregojë zotit të vet kufomën dhe ai nuk do të dëmtohet”
E gjejmë këtë situatë ne nenin 575 të KLD të kreut “Kau me hu” i cili titullohet “Kur
bahet dam kau me hu”…..
Neni 44 i ligjit “Në qoftë se ndonjëri gjen në pyll një ka e therr atë dh e merr mishin e tij, ti
priten duart”
Nneni 557  “Tagër e detyrë për gjanë e gjallë” te kreu “Gjëja e gjetun” citohet: “Me
ndodh ene me gjet ndojë gja të gjallë jase mall udhës, malit, nën tokë e mbi tokë, tager ke me e
marrë ene me e cue te shpija jote. Por detyrë ke mos me e mbajtë mfshetë gjanë e gjetme. Me e
mbajtë të mfshet, bahesh me fjalë ene ndiqesh për cubni”
Nga krahasimi i ketyre dy dispozitave kuptojme se ligji Agrar parashikon nje
sanksion penal të ashpër për përvetësim të një sendi pa zot, prerje të duarëve. Situata
e njëjët ë parashikohet nga KLD por pasoja e kryerjes së një veprimi të tillë nuk con
në ekzekutim të sanksioneve të ashpra me dëmtime trupore fizike. Këtu kemi të
parashikuar vetëm emërtimin që i jepej një personi që kryente një veprim të
tillë”ndiqesh për cubni” d.m.th dëbohej si hajdut. Dispozita e KLD ështe me e
zgjeruar, ajo paraqitete si një gërshetim i nocioneve civile me ato penale, konkretisht
është parashikuar e drejta që ka personi që gjendet në një situatë të tillë, pra gjetjen
e një kafshe pa zot, e merr dhëe e con në banesën e tij. Deri këtu situate është mëse
legjitime dhe më pas vjen detyrimi që lind nga kjo situatë, të bësh me dije se cfarë ke
gjetur. Ky parashikim prevalon të drejtën e pronarit legjitim i cili munmd të mos
ketë dijeni për humbjen e pronës së vet dhe bërja me dije e gjetjes së kësaj t ëfundit
i jep atij te drejtën për të rimarë përsëri sendin, pronë të vetën.

Marrëdhëniet e pronësisë dhe detyrimet

Një element për tu analizuar është dhe Kufizimet e pronës private, kufizime këto që
shpreheshin  në formën e barrëve ose sic i quajmë sot servitute dmth e drejta e
përdorimit të një pasurie të huaj për një qëllim të caktuar. Vendin kryesor e zinin
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servitutet reale e shfaqur kjo në disa forma si psh:
-E drejta e kullotjes në tokat pronë private e gjejmë të sanksionuar në nenin 78 të
Ligjit Agrar i cili citon:”Në qoftë se ndonjë ka korrur parcelën e tij , ndërsa parcelat e
komshinjëve të tij nuk janë korrur, fut bagëtinë e tij dhe u shkakton komshinjëve dëm , të rrihet
me tridhjetë kamxhikë e ti paguajë dëmin të dëmtuarit”
Pra dispozita vendos një kufizim për shfrytëzimin e pronës private dhe mosrespektimi
i kësaj dispozite shoqërohet me shpërblim dëmi sipas konceptit të së drejtës civile
dhe njëkohësishit me një sanksion penal, rrahjen. Ky parashikim eshtë implementuar
edhe në të drejën tonë zakonore…shih kanunet.
Neni 79 i ligjit e parashikon një tjetër situatë që i refetohet kufizimit të shfrytëzimit
të pronës private: “Në qoftë se ndonjë vjel vreshtin e vet dhe ekzistojnë akoma disa parcela
të pavjelura, po të fut bagëtinë e tij në to të rrihet me tidhjetë kamzhikë e ti paguajë dëmin të
dëmtuarit”. Sipas kësaj dispozite është marrë në mbrojtje njëkohësisht prona private
dhe është sanksionuar e drejta e shfrytëzimit të një prone private duke u respektuar
disa kushte paraprakisht sic është vjelja e plotë e prodhimit bujqësor e në të kundërt
aplikohet dënimi me rrahje për cdo shkelës si dhe zhdëmtimi i dëmit.
Neni 84 ka parashikuar një tjetër pikë ngjashmërie me të drejtën tonë zakonore, të
drejtën e kalimit të ujit për vaditjen e tokave, citohet:”Në qoftë se zotëruesit e arave nuk
duan që uji të kalojë përmes arave të tyre, le të kenë të drejtë për këtë”. Në të drejtqën
zakonore thuhet se “e mira e përbashkët i paravihet dëmit të vecantë” dhe “për një
shtëpi smund të lihet mu tha një katund”. Ka ndryshim mes tyre pasi në të drejtën
tonë i zoti i tokës duhej të lejonte kalimin e ujit.
Përvec normave të karakterit civil ligji ka parashikuar edhe disa norma që marin në
mbrojtje pasurinë, pronën private dhe atë të bashkësisë. Në pjesën më të madhe të
këtyre normave është parashikuar vepra penale e vjedhjes si psh.neni 33 i cili citon:
“Në qoftë se një ruajtës pemësh frutore kapet duke vjedhur në vendin ku ruan, tëprivohet nga
rroga e tij dhe të rrihet fort”. Pra dispozita merr në mbrojtje pasurinë që buron nga
pemëtaria si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë familjare dhe asaj të së bashkësisë.
Sanksioni përkatës është dhe ai fizik dhe ai ekonomik, pra privimi i marrjes së të
ardhurave në ët holla për punën që shkelësi do të kryente dhe ka abuzuar me atë.
Ligji parashikon edhe një nenë tjetër për këtë situatë, neni 61 “Ata që hyjnë në vreshtat
ose në plantacionet e manave të huaja, në qoftë se hyjnë për të ngrënë, qofshin të pafajshëm.Në
qoftë se hyjnë për vjedhje të zhvishen dhe të rrihen”. KLD ka parashikuar në një kre të
vecantë Mbrapshtina kundër pasurisë veprën penale të vjedhjes sipas objekteve të
ndryshme , konkretisht një situatë të ngjashme me nenin e cituar më lartë të ligjit
Agrar e jep neni 718 i KLD që titullohet “Të thyemtë e shtegut të oborrit, të arrës, të
veshtit”, “Bani kush ene i thej kuj shtegun e oborrit, të arës, të veshtit, të kopshtit, të livadhit
të xanë me gardh jase me pengesa të tjera, i ka gjobën dheut 500 groshë, të zot i ka punën për
të ndreqmen etë thyemës.Me ndodhë i huaj ene me u ngatërrue në shtigje të xanëme, ka detyrë
me i ba me dije të zot ene me i; lypë ët falun”. Dispozita parashikon dënimin me gjobë
dhe dënim të karakterit fizik si Ligji Agrar.
Ligji Agrar i ka kushtuar disa dispozita veprës penale të vjedhjes kundër gjësë së
gjallë si psh: Neni 41 “Në qoftë se ndokush vjedh një ka ose një gomar zbulohet mbasi të
rrihet ta paguajë atë në të dyfishin e punës së tij.”
Neni 42 i ligjit citon:”Në qoftë se ndonjë duke dashur të vjedhë një ka nga një kope bën që
kopeja, duke u shpërndarë, të bëhet pre e bishave të verbohet”.
Neni 46 citon: “Në qoftë se një shërbëtor, duke dashur të vjedhë natën, largon prej kopesë
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bagëtitë, duke i dëbuar nga vathi dhe ato humbasin ose i hanë bishat, të ngulet në hu si drurës”.
Neni 47 citon: “Në qoftë se shërbëtori i ndokujt ka vjedhur shumë herë kafshë natën ose ka
bërë shumë herë grabitje bagëtish, të gjobohet i zoti i tij për ato që kanë humbur, si njeri që është
në dijeni se shërbëtori është shkaktuar, kurse ai shërbëtori të ngulet në hu”.
Situatë të ngjashme me objekt gjënë e gjallë të mbrojtur ndaj veprës penale të vjedhjes
në KLD të gjitha parashikimet e cituar amë lartë janë përmbledhur në një nen të
vetëm, neni 719 i titulluar Vjedhja e gjasë së gjallë “Me ba me vjedhë gjanë e huej në
kullotë, vjedhësi i ka detyrë të zot dypërnjahen. Me u vjedhë gjaja në vath, në t’banat jase në
shpi cub ii lanë të zot dypërnjahen ene dheut 500 grosh për shpi të thyeme”.
Janë parashikuar dispozita për të mbrojtur veglat  e bujqësisë nga krimi i vjedhjes si
neni 62 i ligjit i cili citon: “Ata që vjedhin parmendë , plorë, zgjedhë, ose vegla të tjera , të
gjobiten sipas sasisë së ditëve , duke llogaritur që nga dita e kryerjes së vjedhjes nga 12 follë
për cdo ditë. Edhe neni 63 parashikon një tjetër mbrojtje të kësaj natyre: “Ata që
djegien apo vjedhin një qerre të huaj ta paguajnë në sasi të dyfishtë”. Analogji për këto
dispozite i gjejmë në nenin 722 i titulluar “Vjedhja e veglave të bulkisë” që citon:”Bani
e i vodh kush të zot veglat e bulkisë: parmendën, zhgjedhen jase ndoj vegël tjetër, cubi ka detyrë
me i la të zot aq punëtorë sa i shkuen hups për me gjetë vjedhjen ene me ja prue veglat ke shija”.
Vihet re tek të dy legjislacionet forma e sanksionit që është zhdëmtimi material në të
gjitha rastet.Tek ligji Agrar gjejmë dispozita që i referohen dëmtimeve të pronës
private me anë të zjarrëvënies si neni 64 i cili citon:”Ata që vënë zjarr në lëmë ose në
qipitë e grurit për hakmarrje kundrejt armiqëve le të digjen në zjarr”. Sanksioni i parashikuar
është i rëndë si dëmtim fizik, djegia në zjarr ndërsa te KLD në nenin 633 Cmimi i
damit  në pikën 7 është parashikuar “Për mullar bari jase kashte të djegun:damin të zot
me sanëjase kashte ene nji pendë qe katundit”.  Nuk ka sanksion të rëndë si tek ligji
agrar, por vetëm zhdëmtim material.
Neni 65 i ligjit citon: “Atyre që i vënë zjarr në kasollen e barit ose të bujkut tu priten duart”.
Ndërsa KLD parashikon në nenin 633/6 “Për ksollë të djegun: damin të zot ene nji ka
katundit”. Analogji tjetër mes dy dispozitave gjejmë në nenin 66  të ligjit “Atyre që
shkatërrojnë shtëpi të huaja në mënyrë arbitrare ose prishin gardhet që të gardhojnë ose ndërtojnë
të tilla në të vetat , tu priten duart” neni 633/1,2 “Për shtëpinë e thyeme dami është nji pendë
qe ene 100 desh gjobë dheut, për shtëpinë e djegun damin të zot nji pend qe dheut”.
Neni 68 i logjit citon: “Ai që gjendet në hambasr duke vjedhur grurë të rrihet me kamxhik,
herën e parë me 100 të rrahura dhe ti paguajë dëmin të zotit. Në qoftë se do të shfaqet përsëri,
të gjobitet në sasi të dyfishtë të asaj që ka vjedhur. Në qoftë se e përsërit dhe për të tretën herë,
të verbohet”.
Neni 69 citon: “Ai që vjedh natën verë nga qypi, nga kadeja ose nga fucia, ti nënshtrohet të
njëjtin dënim, ashtu sic është shkruar në kapitullin e mësipërme.”
Te KLD këto parashikimi janë përmbledhur në nenin 716 “Vjedhja e rrethit të shpisë”,
“Cdo përdhesë në oborr të shpisë jase rrethit të saj, me ba ene me u thye ka gjobën 500 grosh
ene dypërnjahen për gjanë e hupme”.

Konkluzione

Ligji Agrar nga bashkjetesa shumë shekullore me normat zakonore ka marrë nga
traditat tona duke lënë gjurmë në trojet dhe qytetetet shqiptare që iu nënshtruan
sundimit të Perandorisë Bizantine.
Nqs i referohemi dispozitave të tij, konstatojmë se kemi të bëjmë me një ligj që
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shtrihej në të gjithë territoret shqipëtare dhe apilikohej për të gjithë qytetarët që
jetonin dhe ushtronin veprimtarinë e tyre në kufijtë e Bizantit dhe në qytete arbërore.
Bëhet fjalë për një ligj që rregullonte, jo vetëm marrëdhëniet e pronësisë dhe të
dteyrimeve, nëpërmjet regjimit të pronës së përbashkët, por rregullonte edhe
marrëdhëniet dhe veprimtarinë administrative, financiare, fiskale, penale, të
territoreve dhe popullsive të Bizantit.
Nga ana tjetër e drejta zkonore shqiptare me vecoritë krahinore, ndarë në të folme
dhe në dialekte, na paraqietet në shumë pamje. Ajo përbëhet nga një skelet i fortë
normash me burim tepër të lashtë vendas, por ka edhe ndikime nga jashtë, nga
kodet e ndryshme greko-bizantine, romane, sheriati, nga zakonet e vendeve të
ndryshme që sunduan në trevat tona për shekuj me rradhë. Ndikimet e huaja kanë
lënë gjurmë jo të barabarta në treva të ndryshm ai. Dhe pikërisht në këtë kontekst
nuk duhet lënë pa u përmendur ndikimi i padiskutueshem i ligjit agar në të drejtën
zakonore, gjurmët e të cilit i ndeshim ende sot në disa prej kanuneve më të
rëndësishme që plotësojnë dhe dentifikojnë të drejtën zakonore, dhe që kanë
karakteristika të veçanta që lidhen nushtësisht me krahinat ku janë formuar dhe
konsoliduar.
Kjo vihet re nga fakti që për situata të njëjta, kanune të trevave të ndryshme
parashikojnë pasoja të ndryshme. Këto kundërthënie për të njëjtat dukuri e për
elemente të vecantë shpjegohen nga tre arsye: së pari forma shumë arkaike e normave
e formave të evoluara; së dyti normat vendase që bien në kundërshtim me disa
norma të hyra nga jashtë; së treti, krahas një shtrese unitare mbaretnike ka dhe
vecori të caktuara krahinore që kushtëzohen nga vecoritë gjeografike, klimatike,
burime ekonomike si më të hapura e më të mbyllura drejt qëndrës.
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Abstrakt

Tregu financiar, së bashku me instrumentet dhe me ndërmjetësit financiarë, përbën një
nga elementët e sistemit financiar dhe, për më tepër, kontribuon në arritjen e objektivave
të këtij sistemi.
Tregjet financiare ndryshojnë vazhdimisht, ashtu si ndryshojnë çmimet kundrejt
informacioneve të reja, ashtu si tregtarët “fitues” zënë vendin e tregtarëve “humbës”,
ashtu si evoluojnë teknologjitë e reja. Pikërisht kjo karakteristikë e tyre i bën ato
magjepsëse në sytë e operatorëve pavarësisht riskut që mbart me vete. Në gjykimin
tonë, evolucioni i disiplinës, evolucioni i praktikave operative dhe i natyrës së
instrumenteve financiare kërkon trajtimin dhe analizimin e vazhdueshëm të
dokumentacionit në dispozicion nga ana e subjekteve që operojnë në tregjet financiare.
Në ditët e sotme, titujt paraqiten si instrumente shumë të rëndësishëm të tregut të cilat
përdoren nga ekonomia financiare.
Synimi i këtij punimi është të ofrojë një panoramë mbi këtë mekanizëm kompleks, pa
anashkaluar, kuptohet, situatën në të cilën ndodhet aktualisht vendi ynë.
Pavarësisht se kanë kaluar më shumë se njëzet vjet nga ndryshimi i sistemit dhe fillimit
të procesit të privatizimit, kjo temë vazhdon të jetë pak e trajtuar në vendin tonë nga ana
teorike dhe pothuaj aspak nga ajo praktike. Një hap përpara u hodh në vitin 2006 me
krijimin e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare.
Aktualisht, në vendin tonë tregu financiar jo bankar është shumë më pak i zhvilluar se ai
bankar. Në Shqipëri, tregu financiar jo bankar dominohet nga tregu i sigurimeve. Tregu
i vetëm i organizuar ka qenë Bursa e Tiranës sh.a, e cila pas dymbëdhjetë vjetësh që nuk
funksiononte u mbyll në dhjetor të vitit 2014.

Fjalë kyçe: treg financiar, operatorë të tregut financiar, instrumente financiare,Bursë,
risk.

Hyrje

Krijimi i tregut financiar daton në fund të shekullit të XVII dhe fillim të shekullit të
XVIII.
Fjala “treg” na bën të mendojmë për një vend të caktuar ku, gjatë një orari të
përcaktuar, mblidhen persona të ndryshëm në cilësinë e shitësit dhe të blerësit me
qëllim realizimin e shkëmbimit. Ky shkëmbim, pretendohet se, kryhet në kushte të
një informimi maksimal, duke qenë se kemi të bëjmë me praninë e shumë shitësve
dhe blerësve njëkohësisht. Kuptohet që, nga sa thamë më sipër, kemi të bëjmë me
një treg mallrash, i cili deri në shekullin XVII ishte i vetmi treg ekzistues.
Termi treg mund të marrë konfigurime të ndryshme duke qenë se mund të tregojë
një vend fizik, mund të tregojë një bashkësi njerëzish apo një bashkësi rregullash
për kryerjen e shkëmbimeve. Në fakt, tregu i instrumenteve financiarë është pak
nga të gjitha këto dhe në veçanti përfaqëson një bashkësi rregullash për kryerjen e
shkëmbimeve.
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Duke qenë se në ditët e sotme mbizotërojnë shit-blerjet virtuale, ku palët arrijnë të
bëjnë marrëveshje mes tyre mbi çmimin dhe sasinë nëpërmjet kompjuterit, mund të
themi se në tregje financiare shitësit dhe blerësit nuk takohen fizikisht, ose edhe
nëse takohen kjo ndodh shumë rrallë. Ndonjëherë, palët nuk njihen fare dhe midis
tyre vendoset shpesh e ashtuquajtura kundërpala qendrore. Në këtë rast të fundit
shitja, në fakt, shpërbëhet në dy shitje të veçanta: një midis blerësit dhe kundërpalës
dhe tjetra midis kundërpalës dhe shitësit (http://it.over-blog.com/
Caratteristiche_e_funzioni_di_un_mercato_finanziario-1228321765-art360539.html).
Nëpërmjet blerjes së titujve, të kryer mundësisht nëpërmjet ndërmjetësve të
specializuar, individët kanë mundësi të zgjedhin mënyrën e mbajtjes së kursimeve
të tyre. Kjo u lejon atyre të garantojnë një nivel minimal të konsumit që është i
pavarur nga luhatjet e ekonomisë (Modigliani, 1987, 15).
Karakteristike e tregjeve financiare, që i dallon ato nga tregjet e mallrave, është fakti
se kemi të bëjmë me angazhimin e njërës pale për t’i dorëzuar palës tjetër një sasi të
caktuar të mallit ose për ti dorëzuar një sasi të caktuar të një monedhe të përcaktuar
kombëtare në një datë të sigurt dhe në një vend të caktuar. Pra, kontrata lidhet në
moment, ashtu sikundër ndodh edhe në tregun mallrave, por dorëzimi efektiv i
kundërvlerës për të cilën është rënë dakord mund të jetë e diferencuar në kohë në
krahasim me atë të dorëzimit të mallit. Kuptohet që kemi të bëjmë me një situatë
pasigurie pasi kundërvlera e mallit, në monedhë apo në një mall tjetër, zëvendësohet
nga “premtimi i pagesës”. Është pikërisht “premtimi për pagesë” që u bë shkak për
organizimin e disa tregjeve, gati të njëjtë me ato të mallrave, por që morën emrin
tregje financiare. Është pikërisht përmbushja e saktë e  detyrimeve ajo që përbën një
element thelbësor për funksionimin e mirë të tregjeve financiare.
Kur flasim për treg financiar nuk duhet të anashkalojmë dhe faktin se mund të
ndodhë që tregu financiar të mos pasqyrojë ekonominë reale sepse vlera me të cilën
shkëmbehet një instrument i caktuar financiar mund të mos përfaqësojë realisht
vlerën e titullit të emetuar nga shoqëria me të cilin është i lidhur instrumenti financiar.
Mund të ndodhë që, ecuria e kuotimeve të drejtohet vetëm nga njoftimet e bursës të
cilat nuk janë gjithmonë të kontrolluara dhe të besueshme. Nëse ndjekim në mënyrë
të drejtpërdrejtë bursën asistojmë në dinamika të çmimeve të lidhura më shumë me
pritshmërinë dhe aspektet emocionale të parashikimeve të investitorëve se sa me
realitetin e fakteve dhe me potencialet e shoqërive të kuotuara. Grafikët e bursës që
mund të konsultojmë në kohë reale ose ditën e nesërme nëpër gazeta, ngjajnë shpesh
me panorama nervore të karakterizuara nga ngritje dhe zbritje të pamundura.
Ashtu si tregjet e mallrave, edhe tregjet financiare, për shekuj me radhë, janë vendosur
në vende të caktuara, shpesh herë ngjitur me tregjet e mallrave, në veçanti ngjitur
me tregjet e mallrave me shumicë.

“Produktet” që shkëmbehen në tregun financiar

Produktet e shkëmbyera në tregjet financiare mund të dallohen sipas shkallës dhe
llojit të pasigurisë së lidhur me shërbimet monetare të ardhshme, të vendosura nga
kontrata që i gjeneron (Penati, 1991, 86).
Titujt janë instrumente financiare që njihen ndryshe si letra me vlerë. Ata janë
instrumente të zëvendësueshme që lëshohen nga shoqëritë, qeveritë dhe organet e
tjera private, publike ose ndërkombëtare me qëllim thithjen e likuiditetit të nevojshëm për
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bizneset e tyre si dhe ndihmojnë në uljen e kostos financiare për emetuesin.
Sipas nenit 3 të ligjit “Për titujt”, në termin “tituj” përfshihen pa kufizim aksionet, obligacionet
e shoqërive tregtare dhe të pushtetit vendor, bonot e thesarit dhe obligacionet e emetuara
nga shteti shqiptar, titujt e emetuar nga Banka e Shqipërisë, dëftesat tregtare, aksionet ose
kuotat e fondeve të investimit, si dhe instrumente të tjera financiare, të krahasueshme me
aksionet dhe obligacionet dhe që vlerësohen dhe miratohen si të tilla nga Autoriteti. Titujt
mund të jenë tituj të pjesëmarrjes në kapital (aksione), tituj borxhi (obligacione), aksione
ose kuota të fondit të investimeve apo fondit të pensioneve (neni 4).
Titujt e pronësisë, të përbëra nga aksionet, japin të drejtën e flukseve monetare variabël
në funksion të rezultateve të sipërmarrjes emetuese dhe sidoqoftë në përmbushjen e
detyrimeve financiare ndaj mbajtësve të kontratave të debisë. Duke qenë se aksionet
janë tituj të pjesëmarrjes në kapital, mund të themi se një aksion përbën një titull i cili
përfaqëson një certifikatë pronësie në shoqërinë aksionare. Ato janë të pandashme,
përfaqësojnë njësinë më të vogël të pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë.
Titujt e borxhit, si obligacionet, karakterizohen në përgjithësi nga pagesa e një shume
të përcaktuar në terma absolutë ose me parametra specifike. Obligacionet janë  tituj
borxhi të emetuar nga Shteti ose nga shoqëri tregtare dhe titullarizojnë një raport
borxhi ndërmjet emetuesit dhe investitorit. Neni 4 i ligjit “Për Titujt” përcakton se
titujt e borxhit janë instrumente, të cilat provojnë të drejtat dhe detyrimet e lindura
nga marrëdhënia debitor-kreditor, ndërmjet emetuesit dhe mbajtësit të titullit.
Ai që nënshkruan një obligacion fiton statusin e kreditorit kundrejt emetuesit dhe
obligacioni nuk është gjë tjetër veçse e drejtë krediti. Mbajtësit e obligacioneve janë
kreditorë me karakteristika të veçanta, ata organizohen dhe veprojnë nëpërmjet
grupimit të zotëruesve të obligacioneve (Malltezi & Rystemaj & Pelinku, 2013, 56).
Titullari i obligacionit ka të drejtë  të marrë, në një ose më shumë këste, vlerën
nominale të obligacionit dhe interesat  në datën e caktuar. Llogaritja e interesit
përfundon me shlyerjen e obligacionit ose me pagimin e principalit të borxhit.1

Nga këndvështrimi i investitorëve aksionet dhe obligacionet përfaqësojnë dy nga
mundësitë e investimit të kursimeve në tregun e kapitalit. Nga këndvështrimi i
emetuesve përfaqësojnë dy nga mundësitë për të mbledhur fonde te reja, p.sh për të
financuar investime. Obligacionet dallojnë nga aksionet për vetë faktin që nuk
përfaqësojnë tituj të pjesëmarrjes në kapital dhe nuk i japin titullarëve të tyre cilësinë
e aksionarit. Titullari i obligacionit nuk gëzon të drejtën e votës.
Obligacioni përbën një burim financimi për shoqërinë nëpërmjet sigurimit të kapitalit
të borxhit. Kemi të bëjmë me emetimin e një instrumenti financiar, i cili ashtu si
aksioni, siguron të ardhura, në formën e interesave periodike: nëse bëhet fjalë për
një titull të kuotuar në bursë, ai lejon, për negociueshmërinë e lehtë të tij, realizimin
e shpejtë të vlerës përkatëse në parà (Galgano, 2009, 127).
Dëftesat tregtare janë tituj afatshkurtër, afati maksimal për shlyerjen e tyre është një
vit. Emetuesi është i detyruar t’i paguajë zotëruesit interesin, brenda periudhës së
maturimit, si dhe të paguajë vlerën nominale të tyre në datën e maturimit.2

Bonot e thesarit janë tituj afatshkurtër që emetohen nga Ministria e Financave në
emër të shtetit shqiptar dhe detyrojnë emetuesin t’i paguajë zotëruesit interesin,
brenda periudhës së maturimit, si dhe të paguajë vlerën nominale të tyre në datën e
______________________________________________

1 Neni 41, Ligji Nr. 10 158, datë 15.10.2009, “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë
vendore”.
2 Neni 20, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”.
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maturimit.3 Kemi të bëjmë me instrumente të negociueshme borxhi nëpërmjet të
cilave qeveritë marrin hua nga publiku i cili për këtë hua që jep merr një interes të
caktuar. Interesi i përfituar nga investimi në bono thesari llogaritet si diferencë e
çmimit të blerjes së bonos me vlerën nominale të saj. Kemi të bëjmë me një raport
dypalësh ku secila nga palët realizon interesat e veta.
Për vetë faktin se janë tituj afatshkurtër afati i maturimit të bonove të thesarit është
deri në një vit. Ato mund të jenë tre mujore, gjashtë mujore dhe dymbëdhjetë mujore.
Investimi në bono thesari është investim me rrezik të ulët, për të mos thënë me
rrezik zero duke qenë se janë tituj afatshkurtër dhe është e vështirë që situata
ekonomike të ndryshojë radikalisht brenda një viti.
Obligacionet shtetërore janë tituj me afat maturimi më të gjatë se një vit nga data e
emetimit, të cilat emetohen nga shteti shqiptar, i përfaqësuar nga Ministria e Financave.4

Pra kemi të bëjmë me instrumente të borxhit qeveritar të garantuara nga qeveria
shqiptare. Shteti  mund të emetojë obligacione shtetërore për të plotësuar nevojat e veta
për likuiditet. Qeveria mund të marrë borxh për të financuar deficitin buxhetor, për të
financuar mungesën momentale të likuiditetit për të paguar garancitë shtetërore etj.
Këto janë, zakonisht, obligacione pa garanci pasi konsiderohen si titujt më të sigurt në
krahasim me obligacionet e shoqërive aksionare (Malltezi & Rystemaj & Pelinku, 2013,
65).
Këtyre produkteve ju shtohet edhe kategoria e titujve derivativë, (instrumenteve
financiare të standardizuara), si opsionet dhe futures, çmimi i të cilave ka rrjedhur
nga ai i titujve të tjerë, me të cilët janë të lidhur nëpërmjet detyrimeve specifike
kontraktore. Derivativët janë instrumente financiarë çmimi i të cilave varet ose
derivohet nga  ecuria e një instrumenti tjetër, instrumenti primar (underlying), i cili
duhet të ketë karakteristika të tilla si vazhdimësinë e tregtimit, gjetjen e të gjithë
informacioneve përkatëse, disponueshmërinë e çmimeve zyrtare etj. Në rast se ky
aktivitet përbëhet nga indekse, këta të fundit duhet të garantojnë transparencë në
metodat  e llogaritjes dhe të shpërndarjes. Shpeshherë ndodh që variacionet bazë të
derivativëve janë në të vërtetë çmimet e aseteve që tregtohen (Hull, 1).
Ligji parashikon se futures është një kontratë për shitje në të ardhmen, në bazë të së
cilës njëra prej palëve të kontratës merr përsipër detyrimin për të lëvruar titullin,
objekt të kontratës, ndërsa pala tjetër merr përsipër të paguajë çmimin, për të cilin
është rënë dakord në një datë të mëparshme, të vendosur nga palët.5

Opsioni është kontratë për shitjen e ardhshme të titujve, sipas së cilës njëra prej
palëve të kontratës përfiton të drejtën, por jo detyrimin, për të blerë (opsion call) ose
për të shitur (opsion put) titullin e përcaktuar në kontratë me një çmim (strike price),
për të cilin është rënë dakord më parë, përgjatë të gjithë periudhës, për të cilën është
rënë dakord më parë në çdo ditë pune, deri në përfundimin e kësaj periudhe, ndërsa
pala tjetër merr përsipër detyrimin për të dorëzuar ose paguar titullin, që është
objekt i kontratës, sipas kërkesës së mbajtësit të opsionit.6 Ashtu si kontrata futures,
edhe kontratat e opsionit u bënë shumë shpejt të njohura dhe, aktualisht, ato
tregtohen si në bursë edhe në tregun mbi banak (OTC).
Tërësia e produkteve të trajtuara në tregjet financiare është e lidhur ngushtë me
_________________________________________________

3 Neni 20 dhe neni 21, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”.
4 Neni 22, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”.
5 Neni 9, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”.
6 Neni 8, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”.
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ofertën e një game të gjerë të shërbimeve financiare (Fabozzi & Modigliani, 1991,
123). Midis tyre janë shërbimet që lidhen me menaxhimin e riskut financiar.

Tregu financiar jo bankar në Shqipëri

Viti 1991 shënon fillimin e procesit të privatizimit të shoqërive shtetërore në vendin
tonë, dhe nga ky moment filluam të mësojmë konceptet e para mbi shoqëritë private,
aksionet dhe aksionaret. Të gjendur në këtë situatë, lindi nevoja e krijimit të tregut
të kapitaleve, dhe e hartimit të kuadrit të nevojshëm ligjor.
Nevoja e përcaktimit të politikave dhe procedurave të njëjta licencuese dhe
mbikëqyrëse për të gjitha institucionet financiare bëri që në vitin 2006 të realizohej
shkrirja e tre autoriteteve mbikëqyrëse ekzistuese në fushën e sigurimeve, në fushën
e titujve dhe në fushën e pensioneve suplementare private duke krijuar kështu
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF). Të gjithë elementët përbërës të procesit
të unifikimit të rregullatorëve në sektorin jo bankar, si hartimi i strategjisë, krijimi
i institucionit të AMF-së, ngritja e kapaciteteve institucionale, zgjedhja e stafit të
kualifikuar, si dhe vizioni për të ardhmen, u realizuan me mbështetjen e
vazhdueshme të Bankës Botërore (http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/
uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-
Ekonomiksit.pdf, fq. 109).
AMF-ja është një institucion publik i pavarur me seli në Tiranë që rregullohet nga
Ligji Nr. 9572 dt. 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar
me ligjin  Nr. 54/2014, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9572, datë 03.07.2006
“Për Autoritetin e Mbikëqyrjes financiare” i cili synon  të mbrojë interesat e
investitorëve dhe të personave të siguruar, të nxitë  qëndrueshmërinë, transparencën
dhe besueshmërinë e tregjeve financiare jo bankare si edhe të sigurojë  respektimin
e ligjit. Organi vendimmarrës i Autoritetit është Bordi, i cili përbëhet nga 5 anëtarë,
nga të cilët, një drejtor i përgjithshëm ekzekutiv, një nëndrejtor ekzekutiv dhe dy
anëtarë të tjerë.7

Nëse i referohemi nenit 13 të ligjit, vërejmë se, funksioni mbikëqyrës i Autoritetit
ushtrohet nëpërmjet licencimit të subjekteve, që kërkojnë të ushtrojnë veprimtari
në njërin prej tregjeve financiare jo bankare, vëzhgimit të subjekteve, që ushtrojnë
veprimtari në njërin prej tregjeve financiare jo bankare të quajtura ndryshe subjekte
të mbikëqyrura si edhe ndjekjen e zbatimit të këtij ligji dhe të akteve normative të
Autoritetit. Ndër subjektet e mbikëqyrura mund të përmendim bursën dhe tregjet e
tjera të letrave me vlerë, ndërmjetësit financiarë të letrave me vlerë, shoqëritë e
investimit, fondet e pensionit, shoqëritë e risigurimit etj (https://amf.gov.al/
pershkrim.asp?id=6). Me licencimin synohet që në treg të lejohen të hyjnë vetëm ato
subjekte të cilat përmbushin të gjithë kriteret e nevojshme për të ushtruar aktivitetin
e tyre financiar në tregje të rregulluara. E gjithë kjo arrihet duke u bazuar në parimin
e drejtësisë, ndershmërisë dhe barazisë.
Monitorimi i tregjeve dhe subjekteve që operojnë në to ka për qëllim mbrojtjen e
interesave të konsumatorëve. Ky proces përfshin një mbikëqyrje të kujdesshme të
aftësisë menaxhuese, mjaftueshmërisë së burimeve financiare, efiçencës së sistemeve

_____________________________________

7 Neni 4, Ligji Nr. 9572 dt. 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar.
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të kontrollit të brendshëm të subjekteve të mbikëqyrura (https://amf.gov.al/
pershkrim.asp?id=5). Në këtë mënyrë, është kaluar nga modeli i mbikëqyrjes
tradicionale në modelin me bazë risku, bazuar në praktikën e vendeve Europiane.
Situata aktuale për sa i përket tregjeve financiare në vendin tonë është tregues për
një zhvillim në stade elementare (Malltezi & Rystemaj & Pelinku, 2013, 37). Tregu
financiar jo bankar dominohet nga tregu i sigurimeve. Tregu financiar jo bankar
më i zhvilluar në Shqipëri, është ai i bonove të thesarit dhe ai i obligacioneve
shtetërore.
Në lidhje me strukturat e nevojshme për funksionimin e tregut financiar, sipas të
dhënave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në vendin tonë rezulton se si
shoqëri komisionere për tregtimin e titujve janë regjistruar kryesisht banka (9 banka)
por edhe shoqëri të tjera aksionare që nuk ushtrojnë veprimtari bankare (Malltezi
& Rystemaj & Pelinku, 2013, 38). Ndërsa regjistrari i vetëm që është krijuar është
Qendra për Regjistrimin e Aksioneve sh.a dhe tregu i vetëm i organizuar ishte Bursa
e Tiranës sh.a (Malltezi & Rystemaj & Pelinku, 2013, 38). Pavarësisht se u krijua në
vitin 2002, Bursa nuk funksiononte dhe mbas një periudhe 12 vjeçare mos
funksionimi, dhjetori i vitit 2014 shënon mbylljen e saj. Në këtë drejtim, mund të
themi se kemi bërë një hap shumë të madh mbrapa në zhvillimin e tregjeve te titujve.

Përfundime

Tregu financiar ndikon në lehtësimin e transferimit të burimeve nga subjektet me
tepricë tek ata në deficit dhe rishpërndarjen e risqeve brenda sistemit financiar në
situatën kur këtij të fundit i kërkohet të promovojë dhe të lehtësojë mbledhjen e
kursimeve dhe financimin e investimeve, funksionimin sa më të mirë të tregtisë dhe
menaxhimin e rrezikut.
Nuk mund të lemë pa përmendur faktin se tregu financiar, që të jetë efikas, duhet që
për nivele të ndryshme çmimesh të ofrojë shumë oferta dhe kërkesa.
Objekt i tregut financiar është tregtimi i disa instrumenteve, negocimi i të drejtave
të tjera të cilat i quajmë produkte financiare ose instrumente financiare.
Sipas këndvështrimit të investitorëve, aksionet dhe obligacionet përbëjnë një nga
mundësitë e investimit të kursimeve në tregun e kapitalit.
Në vendin tonë, nevoja e përcaktimit të politikave dhe procedurave të njëjta licencuese
dhe mbikëqyrëse për të gjitha institucionet financiare bëri që në vitin 2006 të realizohej
shkrirja e tre autoriteteve mbikëqyrëse ekzistuese në fushën e sigurimeve, në fushën
e titujve dhe në fushën e pensioneve suplementare private duke krijuar kështu
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF).
Aktualisht, tregu financiar jo bankar dominohet nga tregu i sigurimeve. Tregu
financiar jo bankar më i zhvilluar në Shqipëri, është ai i bonove të thesarit dhe ai i
obligacioneve shtetërore. Tregu i vetëm i organizuar ishte Bursa e Tiranës sh.a e
cila u mbyll në dhjetor të vitit 2014.
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Çështje që lidhen me trashëgiminë në kuadrin e të Drejtës
Ndërkombëtare Private në Shqipëri

Dr. Ilda Muçmataj
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Trashëgimia është një institut mjaft i rëndësishëm i së drejtës private, nëpërmjet së cilës
kalojnë të drejtat dhe detyrimet nga trashëgimlënësi te trashëgimtarët pas vdekjes të tij.
Pra, trashëgimia është një mënyrë e fitimit të pronësisë, për shkak të vdekjes ose “mortis
causa”. Kjo e drejtë ndërthuret edhe me një sërë të drejtash të tjera, të tilla si E Drejta
Familjare, E Drejta e Pronësisë, E Drejta Ndërkombëtare Private etj. Do të jemi përpara
një marrëdhënie trashëgimore me elementë të huaj në rastin kur marrëdhënia juridike
paraqet rrethana të tilla juridike që e ndërthurin atë me rregullime ligjore që i përkasin
dy ose më shumë rendeve juridike të ndryshëm. Si rrethana të tilla juridike mund të
përmendim shtetësinë e trashëgimlënësit, vendbanimin e tij, vendqëndrimin e
zakonshëm të tij, vendndodhjen e sendeve që përbëjnë pasurinë trashëgimore etj. Atëherë,
mund të shtrohet problematika e përcaktimit të rendit juridik që do ta rregullojë këtë
mardhënie. Konkretisht na shfaqen pyetje të tilla si: A do të shqyrtohet kjo çështje në
Shqipëri pra a do të kenë juridiksion dhe kompetencë organet shqiptare? Cili do të jetë
ligji i zbatueshëm, ligji shqiptar apo ligji i huaj me të cilën mardhënia ka pika kontakti?
Me anë të këtij punimi synojmë tu japim përgjigje problematikave të tilla të cilat ngrihen
shpesh në praktikë dhe gjithashtu synojmë të paraqesim risitë që ka sjellë ligji Nr. 10428
datë 02.06.2011 “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”, për ti dhënë përgjigje
problematikave të ngritura duke e pasuruar atë edhe me praktikë gjyqësore.

Fjalë kyce: trashëgimni; E Drejtë Ndërkombëtare Private; element i hua; juridiksion; ligj i zbatueshëm.

Hyrje

Trashëgimia përbën një nga mënyrat e fitimit të pronësisë, e cila rezulton rezulton
për shkak të vdekjes, pra me fjalë të tjera është një veprim juridik “mortis causa”.
Këto parashikohen edhe nga neni 165 dhe 33 të Kodit Civil. Pra, së pari duhet të
vërtetohet vdekja e personit dhe më pas duhet të vërtetohet se personi ka të drejta
dhe detyrime pasurore të cilat do të kalojnë të trashëgimtarët pas çeljes të trashëgimisë
(Nuni & Hazneziri, 2010, 7-8). Me anë të trashëgimisë bëhet kalimi në mënyrë
universale ose të veçantë i pasurisë nga trashëgimlënësi te trashëgimtarët. Kodi
Civil, njeh trashëgiminë ligjore dhe atë testamentare. Si rregull zbatohet trashëgimia
me testament, pra trashëgimlënësi shpreh vullnetin e tij brenda kornizës ligjore se
në favor te kujt do të disponoj me testament pasurinë e tij. Në përputhje me nenin
317 të Kodit Civil rezulton se në rast se trashëgimlënësi nuk ka bërë testament ose
ka bërë për një pjesë të pasurisë së tij ose kur testamenti është tërësisht ose pjesërisht
i pavlefshëm, do të zbatohet trashëgimia me ligj.

Trashëgimia në të Drejtën Ndërkombëtare Private

Do të jemi përpara një marrëdhënie trashëgimore me elementë të huaj në rastin kur
marrëdhënia juridike paraqet rrethana të tilla juridike që e ndërthurin atë me
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rregullime ligjore që i përkasin dy ose më shumë rendeve juridike të ndryshëm. Si
rrethana të tilla juridike mund të përmendim shtetësinë e trashëgimlënësit, vendbanimin
e tij, vendqëndrimin e zakonshëm të tij, vendndodhjen e sendeve që përbëjnë pasurinë
trashëgimore, llojin e tyre (sende të luajtshme apo të paluajtshme), rrethin e
trashëgimtarëve dhe radhën e thirrjes së tyre në trashëgim, disponimet testamentare,
etj. Në kushtet e ekzistencës së elementit të huaj në marrëdhënien konkrete, për zgjidhjen
e drejtë të çështjes, paraprakisht është e nevojshme të përcaktohet fakti se cili ligj duhet
të zbatohet, ligji shqiptar apo ai i huaj me të cilin mardhënia ka pika kontakti. Kështu
duhet të analizojmë kriteret e lidhjes.
Doktrina juridike shqiptare paraqet se si kriter lidhjeje për trashëgiminë do të zbatohet
ligji i shtetësisë (lex nacionalis) ose ligji i vendbanimit (lex domiciles), të personit të
sapovdekur. Këto kritere zgjidhin problemin ndërkohor, në kuptimin që diçka e tillë i
përket ligjit të shtetit, shtetas ishte personi në çastin e vdekjes të tij. Një zgjidhje e tillë ka
qenë mbizotëruese në legjislacione të ndryshme të botës dhe në kohë të ndryshme. Ligji
rregullues i trashëgimisë, në përgjithësi është një ligj unik, por në të njëjtën kohë edhe
konstant (Mandro & Ëalker & Kalia, 2005, 427). Ky qëndrim mbështetej edhe në
interpretimin e nenit 14 të Ligjit 3920 datë 2.11.1964 “Për gëzimin e të drejtave civile nga të
huajit në Shqipëri dhe zbatimin e ligjit të huaj”, sipas të cilit: “Mardhëniet që rrjedhin nga trashëgimia
mbi sendet e luajtshme apo të paluajtshme rregullohen në bazë të ligjit të shtetit, shtetas i të cilit është
trashëgimtari në momentin e vdekjes”. Pra, sipas kësaj dispozite pavarësisht klasifikimit të
sendeve objekt trashëgimie (në të luajtshme apo të paluajtshme) do të zbatohet kriteri
personal sikurse është ai i shtetësisë të trashëgimlënësit.
Ligji 3920/1964 është shfuqizuar në vitin 2011, kohë në të cilin hyri në fuqi ligji
aktual Nr. 10428 datë 02.06.2011 “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”. Në kuadër të
interpretimit të nenit 33 të këtij ligji, dispozitë e cila parashikon edhe kriteret e
përgjithshme të ligjit të zbatueshëm për trashëgiminë pa bërë ndonjë klasifikim në
trashëgimi ligjore apo testamentare, mendojmë se bëhet një lloji dallimi ndërmjet
trashëgimisë mbi sende të luajtshme dhe trashëgimisë mbi sende të paluajtshme.
Sipas këtij rregullimi trashëgimia e sendeve të luajtshme rregullohet nga ligji i shtetit,
në të cilin trashëgimlënësi ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në kohën e vdekjes,
ndërsa trashëgimia mbi sendet e paluajtshme rregullohet nga ligji i shtetit, në
territorin e të cilit ndodhet sendi i paluajtshëm. Pra, në këtë mënyrë bëhet një lloji
fraksjonimi i trashëgimisë në aq trashëgimi të veçanta siç janë dhe legjislacionet që
zbatohen për shkak të vendndodhjes së sendeve të paluajtshme (Vendim i Kolegjit
Civil të Gjykatës të Lartë Nr. 455/2011). Po ashtu, mund të themi se në interpretim
të kësaj dispozite ndryshe nga rregullimi i mëparshëm ligjor i cili parashikonte si
kriter lidhjeje shtetësinë e trashëgimlënësit, ligji aktual Nr. 10428/2011, parashikon
“vendqëndrimin e zakonshëm” të trashëgimlënësit. Ky kriter shkon në të njëjtën linjë
me mjaft rregullore të BE në fushën e të Drejtës Ndërkombëtare Private të tilla si:
-  Rregullorja e KE Nr. 593/2008 e Parlamentit dhe Këshillit e datës 17 Qershor

2008 “Mbi ligjin e zbatueshëm për detyrimet kontraktore” e ka përdor këtë kriter
lidhjeje në nenet 4(1) a, b, c, d, e dhe f si dhe 4(2); nenin 5(1) dhe (2); nenin 6(1);
7(2) pg. 2; 11(2), (3) dhe (4).

- Rregullorja e KE Nr. 864/ 2007 e Parlamentit dhe Këshillit e datës 11 Korrik
2007, “ Mbi ligjin e zbatueshëm për detyrimit jashtë-kontraktore” e ka përdorur këtë
kriter në nenet: 4(2); 5(1) pg.1; 10(2); 11(2); 12(2)(b).

- Rregullorja e Këshillit Nr. 1259/2010 datë 20 Dhjetor 2010 “Për përmirësimin e
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bashkëpunimit në fushën e ligjit të zbatueshëm për divorcin dhe ndarjen ligjore” e ka
përdorur këtë kriter lidhjeje në nenet: 5(1)(a)dhe (b); 6(2); 7(2)-(4); 8(a) dhe (b).

- Rregullorja e BE Nr. 650/2012 e Parlamentit dhe e Këshillit datë 4 korrik 2012
“Mbi juridiksionin, ligjin e zbatueshëm njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve dhe pranimin
dhe ekzekutimin e instrumenteve autentike në fushën e trashëgimisë dhe për krijimin e një
certifikatë Europiane për trashëgiminë”, e ka përmendur këtë kriter lidhjeje në nenet
21(1); 27(1)(d); 28(b).

Zbatimi i kriterit “vendqëndrim i zakonshëm” po ashtu, shkon në të njëjtën linjë më
nenin 18 dhe 21 (të Traktatit të Funksioninimit të BE) të cilat garantojnë të drejtat
e të huajve për të patur trajtim të barabartë dhe për tu integruar në vendet ku ata
banojnë. Për më tepër, që ky kriter krijon një harmoni ndërmjet dispozitave të
juridiksionit dhe ligjit të zbatueshëm. Në kuadrin e trashëgimisë, zbatimi i këtij
kriteri nga pikëpamja praktike do të shmangte edhe problematika interpretimi të
cilat mund të shfaqen në përcaktimin e ligjit të zbatueshëm në rastin kur personat
kanë dy shtetësi apo në rastin kur personat nuk kanë shtetësi.
Doktrina juridike referuar ligjit 3920/1964, parashikonte si karakteristikë të sistemit
tonë të së Drejtës Ndërkombëtare Private në lidhje me trashëgiminë, mungesën e
përkrahjes ligjore të autonomisë të vullnetit të trashëgimlënësit në trashëgiminë me
testament, në lidhje me ligjin që duhet të zbatohet në një rast të tillë për testamentin
e hartuar (Kalia, 186). Tashmë vëmë re se në kuadër të ndryshimeve ligjorë, ligji
aktual “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private” i njeh mundësinë trashëgimlënësit
të përcaktojë me vullnetin e tij ligjin e zbatueshëm dhe kjo padyshim është një risi.
Kështu, në përputhje me nenin 33/3 ligji parashikon se: “Trashëgimlënësi mund të
zgjedhë si ligj të zbatueshëm për gjithë trashëgiminë e tij ligjin e një shteti të caktuar. Zgjedhja
e ligjit ka efekt vetëm nëse në kohën e përcaktimit të tij apo të vdekjes, trashëgimlënësi ishte
shtetas i atij shteti ose kishte vendqëndrimin e zakonshëm të tij në këtë shtet. Zgjedhja e ligjit
nuk mund të ketë si pasojë privimin e një trashëgimtari nga e drejta e rezervës ligjore, që i takon
nga ligji i zbatueshëm në përputhje me ligjin e vendqëndrimit të zakonshëm të trashëgimlënësit
apo vendodhjes të pasurive të paluajtshme”. Jemi të mendimit që në kuadër të këtij
përcaktimi ligjor, autonomia e trashëgimlënësit për të përcaktuar me vullnetin e tij
ligjin e zbatueshëm kufizohet në ato shtete ku trashëgimlënësi ka pika kontakti,
konkretisht ku ndodhet pasuria ose ku ndodhet vendqëndrimi i zakonshëm i
trashëgimlënësit dhe gjithmonë kjo liri do të kufizohej nga klauzola e rendit publik,
sikurse mund të jetë rasti i privimit të trashëgimtarit nga rezerva ligjore që do ti
takonte nga ligji i zbatueshëm në përputhje me ligjin e vendqëndrimit të zakonshëm
të trashëgimlënësit apo vendodhjes të pasurive të paluajtshme. Gjithashtu gjykojmë
se 33/3 i ligjit 10428/2011 është ndikuar nga neni 22 i Rregullores KE Nr. 650/2012 e
Parlamentit dhe e Këshillit datë 4 Korrik 2012 “Mbi juridiksionin, ligjin e zbatueshëm
njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve dhe pranimin dhe ekzekutimin e instrumenteve autentike
në fushën e trashëgimisë dhe për krijimin e një certifikatë Europiane për trashëgiminë”, i cili
gjithashtu i njeh trashëgimlënësit autonominë e vullnetit në zgjedhjen e ligjit të
zbatueshëm për trashëgiminë.

Çështje që lidhen me trashëgiminë ligjore

Ligji që zbatohet për trashëgiminë ligjore ndryshon në varësi të sendeve të
trashëguara. Kështu, në rastin e sendeve të luajtshme do të zbatohet si kriter lidhjeje
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ligji personal i trashëgimlënësit duke ndjekur respektimin e shprehjes “mobilia
sequuntur personam”, pra sendet e luajtshme ndjekin personin duke mbajtur në
konsideratë idenë që trashëgimlënësi i ka fituar ato në vendbanimin e fundit të tij
(Guttman, 2009, 245). Ndërsa, për sendet e paluajtshme do të zbatohet ligji i vendit
ku ndodhen sendet ndryshe “lex rei sitae”. Ky kriter i fundit mund të shfaqi problem,
pasi mund të ndodhë që trashëgimlënësi të lërë pas pasuri të paluajtshme në disa
shtete, si pasojë zbatimi i kriterit “lex rei sitae” mund të sjell si pasojë copëtimin e
zbatimit të rregullës së trashëgimisë. Në këtë rast zbatohen disa ligje mbi trashëgiminë
çka do të cenonte universalitetin e pasurisë dhe potencialisht barazinë mes
trashëgimtarëve. Copëtimi i rregullimit të trashëgimisë bëhet edhe më i dukshëm
për shkak të zbatimit për sendet e luajtshme të një rregulle konflikti të ndryshme
nga ajo që zbatohet për sendet e paluajtshme (Guttman 2009, 243-244)
Për të shmangur një problematikë të tillë në nenin 3 të Konventës së Hagës të datës
1 Gusht 1989 “Mbi ligjin e zbatueshëm për trashëgiminë e pasurisë të personave që kanë
ndërruar jetë” e cila ende nuk ka hyrë në fuqi, parashikohej se: “Trashëgimia duhet të
rregullohet nga ligji i shtetit në të cilin trashëgimlënësi kishte vendbanimin e tij në çastin e
vdekjes nëse ai ishte në atë kohë shtetas i po atij shteti. Trashëgimia rregullohet gjithashtu nga
ligji i shtetit në të cilin trashëgimlënësi kishte vendqëndrimin e fundit në kohen e vdekjes, nëse ai
ka qenë rezident atje për një periudhë jo më të shkurtër se pesë vjet menjëherë para vdekjes së tij.
Sidoqoftë në situata të veçanta nëse ai ka patur lidhje më të ngushta me shtetin shtetësinë e të
cilit ai mban, atëherë ligji i këtij të fundit duhet të zbatohet. Në raste të tjera, çështjet e trashëgimisë
rregullohen nga ligji i shtetit të shtetësisë së trashëgimlënësit në çastin e vdekjes, përveç rasteve
kur trashëgimlënësi ka patur lidhje më të ngushta me një shtet tjetër, në një rast të tillë do të
zbatohej ligji i këtij të fundit.”
Po ashtu, përpjekjet për të kaluar pengesat apo vështirësitë teknike që hasen në të
drejtën trashëgimore me elementë të huaj pasqyrohen edhe në Rregulloren e KE Nr.
650/2012. Kështu, në nenin 21 të saj është parashikuar si rregull i përgjithshëm për
trashëgiminë, zbatimi i legjislacionit të vendit ku trashëgimlënësi ka vendqëndrimin
e fundit të tij dhe vetëm në rast se nga të gjitha rrethanat rezulton se trashëgimlënësi
në kohën e vdekjes ka lidhje më të ngushta me një shtet të ndryshëm nga shteti ku
ai ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm, atëherë do të zbatohet ligji i këtij të fundit.
Një problematikë tjetër mund të na shfaqet në lidhje me individualizimin e personave
të thirrur si trashëgimtar, radha e të cilët në rastin e trashëgimisë ligjore do të
përcaktohet në bazë të ligjit. Doktrina juridike shqiptare, mban qëndrimin që
personat që do të thirren në trashëgim, do të thirren në bazë të ligjit të shtetësisë të
sapovdekurit, i cili do të përcaktojë kushtet, radhën e trashëgimisë, pjesën e çdo
trashëgimtari të ligjshëm etj (Mandro & Ëalker & Kalia, 2005, 428).
Ligji aktual “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private” nuk bën një rregullim specifik
të këtij momenti, ndërsa Ligji 3920/1964 e nënkuptonte një qëndrim të tillë lidhur
me parashikimin e nenit 14 të tij sipas të cilit: “Mardhëniet që rrjedhin nga trashëgimia
ligjore, rregullohen në bazë të ligjit të shtetësisë të trashëgimlënësit në momentin e vdekjes të
tij”. Në interpretim të zgjeruar të këtij parashikimi mund të dilnim në konkluzionin
se jo vetëm mardhëniet e trashëgimlënësit me trashëgimtarët por edhe zotësia për të
trashëguar do rregullohet nga ligji i shtetësisë të trashëgimlënësit në çastin e vdekjes.
Çasti i vdekjes natyrale të personit është lehtësisht i konstatueshëm, por një
problematikë e mundshme mund të shfaqet në rastin e vdekjes së prezumuar. Kështu,
deklarimi i personit si i vdekur apo shpallja e personit si të pagjetur mund të shfaqi
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problem në përcaktimin e çastit të vdekjes duke qenë se legjislacione të ndryshme të
botës kanë afate të ndryshme për përcaktimin e tij. Megjithatë, ligji 10428/2011 në
nenin 14 të tij, parashikon se si kriter i përgjithshëm lidhjeje në këtë rast do të
merret ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit ka pasur ky person në ditën e lajmeve të
fundit për të. Në qoftë se personi në këtë kohë ka qenë shtetas i një shteti tjetër dhe
ka vendqëndrimin e zakonshëm në Shqipëri, ai mund të deklarohet i zhdukur ose i
vdekur, sipas ligjit shqiptar, në qoftë se ekziston një interes i ligjshëm për këtë. Në
rast se ligji i zbatueshëm do të jetë ai shqiptar, në përputhje me nenin 318 të Kodit
Civil të ndryshuar me Ligjin Nr. 121/2013, në këtë rast trashëgimia do të çelet ditën
që vendimi i gjykatës për shpalljen e tij të vdekur i dërgohet për regjistrim Zyrës se
Gjendjes Civile dhe Dhomës Kombëtare të Noterisë. Efektet juridike të trashëgimisë
do të fillojnë nga dita kur, sipas vendimit gjyqësor personi konsiderohet i vdekur.
Për sa i përket juridiksionit për çeljen e dëshmisë së trashëgimisë ligjore në përputhje
me nenin 80/dh, të ligjt 10428/2011, gjykatat shqiptare kanë juridiksion ndërkombëtar
për paditë, që burojnë nga trashëgimia ligjore dhe ajo testamentare kur:
a) trashëgimlënësi ka pasur vendqëndrimin e tij, në kohën e vdekjes, në Republikën

e Shqipërisë;
b) pasuria trashëgimore ose pjesa më e madhe e saj ndodhet në Republikën e

Shqipërisë
Këtë qëndrim mban edhe praktika gjyqësore e cila e lidh juridiksionin e gjykatave
Shqiptare me shtetësinë e trashëgimlënësit dhe vendodhjen e pasurive të paluajtshme
në Shqipëri (Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës të Lartë Nr. 454/2012; Vendim i
Kolegjit Civil të Gjykatës të Lartë Nr. 56/2014). Aktualisht, me ndryshimet ligjore të
bëra në Kodin Civil dhe Ligjin për Noterinë lëshimi i dëshmisë trashëgimore dhe
testamentare realizohet nga noteri. Megjithatë, ngelen në fuqi dispozitat e
juridiksionit të gjykatave për padi të tjera lidhur me trashëgiminë, të tilla mund të
jenë: padia e njohjes si trashëgimtar, kthimi i pasurisë trashëgimore etj.
Në përputhje me nenin 53 të ligjit “Për Noterinë” të ndryshuar me ligjin Nr, 131/2013
kompetent për çeljen e dëshmisë së trashëgimisë do të jetë noteri i cili ushtron
profesionin në territorin administrativ të vendbanimit të fundit të trashëgimlënësit,
ose kur ky nuk dihet në vendin ku ndodhet e gjithë pasuria ose pjesa më e madhe e
saj, në përputhje me nenin 318/1 të Kodit Civil të ndryshuar. Lëshimi i Dëshmisë së
Trashëgimisë, do të realizohet në përputhje me procedurën e parashikuar në Ligjin
“Për Noterinë” të ndryshuar, pasi është verifikuar fakti i mungesës të ekzistencës së
një testamenti.

Çështje që lidhen me trashëgiminë testamentare

Kuptimin e Testamentit e jep neni 372 i Kodit Civil, sipas të cilit testament është një
veprim juridik i njëanshëm i kryer nga vetë trashëgimlënësi, me anë të cilit ky
disponon pasurinë e tij për kohën pas vdekjes. Me fjalë të tjera testamenti përcaktohet
si një akt me shkak vdekjen, në dallim nga të gjitha aktet e tjera juridike, të cilave u
jepet emri akte midis të gjallëve “inetr vivos” (Galgano, 2006, 1003). Ligji ynë ka
parashikuar ndalime ligjore për sa i përket disponimit të dy ose më shumë personave
po në një akt, as edhe në dobi të një të treti dhe as me disponime rëciproke. Në rast
se tetamenti përmban këto parashikime atëherë, mund të themi se ai do të bjeri në
kundërshtim me një dispozitë urdhëruese të ligjit e për pasojë do të ishte i pavlefshëm.
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Rezerva ligjore është gjithashtu një çështje delikate, rregullimet e të cilës
parashikohen në nenet 379-380 të Kodit Civil. Në rastin e testamentit vetë
trashëgimlënësi do të përcaktojë lidhjen e tij me trashëgimtarët madje mund të
përcaktojë edhe ligjin e zbatueshëm sikurse trajtuam më sipër por, liria e testatorit
mund të kufizohet si pasojë e klauzolës të rendit publik.
Zotësia për të disponuar me testament rregullohet nga ligji i shtetit, shtetësinë e të
cilit ka testamentlënësi në kohën e bërjes, ndryshimit ose revokimit të testamentit.
Ky parashikim i shprehur në nenin 34 të ligjit 10428/2011, ruan të njëjtin qëndrim
që kishte neni 15 i Ligjit 3920/1964. Por, vëmë re se në dallim nga neni 33 i ligjit
10428/2011, kriteri lidhës i përdorur në këtë rast është shtetësia dhe jo vendqëndrimi
i zakonshëm dhe rëndësi merr koha e shfaqes të vullnetit të tij. Si rrjedhojë në
përputhje me nenin 8 të ligjit “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private” në rastin kur shtetasi
shqiptar ka edhe shtetësi të ndonjë shteti tjetër, shtetësia shqiptare do të ketë epërsi.
Ndërsa, nëse shtetasi i huaj ka dy ose më shumë shtetësi, zbatohet ligji i shtetit të
shtetësisë, në të cilin ky person ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm dhe nëse shtetasi
i huaj nuk ka vendqëndrim të zakonshëm në asnjë prej shteteve, shtetësinë e të cilave
mban, për efekt të zbatimit të këtij ligji, konsiderohet se ai ka shtetësinë e shtetit, me të
cilin ka lidhje më të ngushta. Nga ana tjetër ligji parashikon edhe kriteret e lidhjes për
personat pa shtetësi të cilët duan të disponojnë me testament. Kështu, në përputhje me
nenin 9 të po këtij ligji,  kur personi është pa shtetësi ose shtetësia e tij nuk mund të
përcaktohet, zbatohet ligji i shtetit, në të cilin ky person ka vendqëndrimin e zakonshëm.
Ndërsa, në rastin kur personi nuk ka vendqëndrim të zakonshëm apo ky nuk mund të
përcaktohet, zbatohet ligji i shtetit, me të cilin ky person ka lidhjen më të ngushtë. Në
këtë mënyrë shmanget problematika për përcaktimin e ligjit të zbatueshëm në raste të
tilla. Ndërsa në rastet e më sipërmve vërehet se përdoret kriteri personal, sipas Gutmann,
është e mundur që kriteri i vendodhjes të pasurisë të paluajtshme të ketë përparësi ndaj
ligjit personal të testatorit, ne rastin e mbrojtjes së të tretëve, por ky kriter merr përparësi
gjithashtu edhe në rastin kur i ndjeri nuk ka asnjë trashëgimtar dhe këtë pasuri e
trashëgon shteti ku ndodhet pasuria (Guttman, 2009, 250).
Doktrina juridike ka paraqitur si problematike që paraqet interes të veçantë juridik
dhe që lidhet me përmbajtjen e testamentit, interpretimin e tij. Përsa i përket
legjislacionit të zbatueshëm për të bërë interpretimin e testamentit, ky i fundit lidhet
dhe me përmbajtjen e tij, gjë që në fakt vlerësohet në bazë te legjislacionit të shtetit,
shtetas i të cilit ka qënë testatori ne kohën e vdekjes, kështu edhe interpretimi do te
bëhet ne bazë të të njëjtit legjislacion (Tartari, 134).

Forma e testamentit

Duke pasur parasysh parimet e përgjithshme të së Drejtës Ndërkombëtare private
lidhur me konceptin e formës në përgjithësi mund të nënkuptohet se me formë të
testamentit është mënyra e shfaqjes së vullnetit të testatorit (Collier, 270). Vullneti i
testatorit duhet të shprehet në përputhje me parashikimet ligjor, në të kundërt
mosrespektimi i këtyre kërkesave do të çonte në pavlefshmërinë e veprimit juridik.
Pra, me fjalë të tjera, respektimi i formës që kërkon ligji është kërkesë thelbësore Në
këtë kontekst, Kodi Civil i Republikës të Shqipërisë, në përputhje me nenin 392,
njeh dy forma të testamentit, atë olograf dhe me akt noterial. Ndërsa në raste të
veçanta Kodi Civil në nenet 392 e 398 njeh testamentet e posaçme. Në lidhje me konfliktin
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e ligjeve për formën e disponimeve testamentare, Republika e Shqipërisë ka aderuar me
ligjin Nr. 115/2012 në Konventën e Hagës, bërë më 5 Tetor 1961.
Konventa që në dispozitën e parë të saj parashikon se: Një disponim testamentar është
i vlefshëm në lidhje me formën, nëse forma e tij është në përputhje me ligjin e brendshëm:
a) të vendit ku trashëgimlënësi e ka bërë atë; ose
b) të vendit, të shtetësisë e të cilit ka pasur trashëgimlënësi në kohën kur ka bërë
disponimin testamentar, ose në kohën e vdekjes së tij; ose
c) të vendit, në të cilin trashëgimlënësi ka pasur vendbanimin e tij ose në kohën kur
ka bërë disponimin, ose në kohën e vdekjes së tij; ose
d) të vendit, në të cilin trashëgimlënësi ka pasur vendbanimin e tij të zakonshëm si
në kohën kur ka bërë disponimin, ose në kohën e vdekjes së tij; ose
e) të vendit, ku ndodhet pasuria e paluajtshme e disponuar me testament .
Konstatojmë që ky parashikim ligjor është i njëjtë me nenin 35 të ligjit 10428/2011.
Të dyja dispozitat, përmbajnë një paraqitje alternative kriteresh lidhjeje, të cilat do
të shërbenin në minimizimin e mundësisë të pavlefshmërisë të testamentit nga ana
formale. Konventa madje, e plotëson listën e kritereve të parashtruara më sipër në
nenin 3 të saj, dispozitë e cila parasheh se këto nuk janë te vetme kritere lidhjeje
sepse Konventa (nuk do të cënoje ndonjë dispozitë ligjore ekzistuese apo të ardhshme
ne shtetet kontraktuese, që njeh dispozita testamentare në pajtim me kërkesat formale
te ndryshëm nga legjislacioni i referuar në nenet e mësipërme. Te tilla mund të jenë
për shembull vullneti i palëve në zgjedhjen e legjislacionit të zbatueshëm (autonomia
e vullnetit ose lex fori) (Tartari, 147). Po ashtu mund të themi se këto kritere lidhjeje
zbatohen edhe për ndryshimin ose revokimin e testamentit.

Përfundime
Në përfundim të analizës mbi institutin e trashëgimisë në kuadrin e të Drejtës
Ndërkombëtare Private, mund të themi se Ligji 10428/2011 paraqet një përafrim të
dukshëm me rregulloret e Bashkimit Europian në fusha të caktuara. Nga ana tjetër
Aktet Ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë plotësojnë kuadrin
e përcaktimit të ligjit të zbatueshëm. Ligji 10428/2011 sjell një larmi më të gjerë kriteresh
lidhjeje të cilat do të përcaktonin ligjin e zbatueshëm dhe juridiksionin e organeve
kompetente, çka do ta bënte më lehtë zbatimin e tij në praktikë.
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Ndikimi i Web Marketingut tek SME-të shqiptare

Dr. Blerim Kola
Universiteti “A.Moisiu”, Durrës

Abstrakt

Ky artikull merret me kontributin e web marketingut për SME-të në Shqipëri. Së pari
është shtruar hipoteza që web marketingu ka një ndikim në rritjen e efektivitetit të SME-
ve në Shqipëri.
Një analizë e të dhënave në mostrën e SME-ve shqiptare është përdorur për të adresuar
çështjen e hulumtimit në lidhje me marrëdhëniet në mes të dy variablave. Ky artikull do
të konfirmojë marrëdhëniet pozitive ose negative mes variablit të varur dhe atij të
pavarur.
Ky artikull gjithashtu merret me një nga problemet praktike të web marketingut, vlerën
e tij, apo më saktësisht, kontributi i web marketing për efektivitetin e përgjithshëm të
SME-ve. Disa SME shpenzojnë shumë në web marketing.
Pra, pyetja kërkimore është: “A mundet që web marketingu të ketë një ndikim dhe të
përmirësojë efektivitetin e SME-ve në Shqipëri?”
Lidhja mes web marketingut dhe efektivitetit të SME e reflekton këtë çështje të
rëndësishme.

Fjalë kyçe: Web marketing, SME, Efektiviteti, Analiza empirike, Shqipëri.

Pëkufizimi SME-ve

SME-të mendohen si një grup homogjen,veçanërisht nga qeveria.Megjithatë ky përkufizim
fsheh ndryshimin në madhësi,strukturë dhe objektivat. Dhënia e një përkufizimi të qartë
për sektorin e SME-ve dhe biznesit të vogël në veçanti është e vështirë. Kriteri kryesor, i
cili dominon në përkufizimin e SME-ve janë numri i punëtoreve, xhiroja, fitimi neto
(Burns,2001). Komuniteti Europian i përkufizoi ndërrmarrjet e vogla dhe të mesme duke
u bazuar në të dhenat që  janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.
Tabela 1:Kriteret e klasifikimit të ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme sipas
Komunitetit Europian.

OECD i përkufizojnë SME-të në bazë të numrit të të punësuarve: mikro-firma, të
cilat kanë më pak se 20 punëtorë, ndërrmarrje të vogla 20-99 punëtorë dhe të mesme
100-299 punëtorë.
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 Numri i të punësuarve është kriteri më i përdorur nga kërkimet menaxheriale
(Burns,2001;Storey,1994).
SME-të ose ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mund të klasifikohen në disa menyra
për të përcaktuar qartë grupimit që  ato i përkasin. Identifikimi i madhësisë së
ndërmarrjeve sipas madhësisë është një element  kyç i studimit të efektit të SME-ve
në ekonomi. Megjithatë, nuk ka një metodë të vetme dhe përkufizim të bazuar
shkencërisht  që  përcakton një SME. Për  shembull, si kriter madhësie po përdoret
si shifra e afarizmit ashtu edhe numri i punonjësve  në një ndërmarrje. Në këtë
studim, si dhe në studime të ngjashme europiane, numri i punonjësve përdoret si
kriter i vetëm për  klasifikimin e ndërmarrjeve sipas “klasave të madhësisë”.
Kriteret që përdoren më shpesh për përkufizimin e SME-ve në Shqipëri janë numri
i të punësuarve, qarkullimi vjetor dhe formës së pronësisë.

Sektori i SME-ve shqiptare

SME-të dominojnë ekonominë e Shqipërisë, duke përfaqësuar 99,6% të të gjitha
bizneseve të regjistru-ara. Pjesa e sektorit të SME-ve zë rreth 73% dhe ka punësuar
71% të të gjithë të punësuarve. SME-të në Shqipëri përqendrohen në tregun vendas
dhe iu mun-gon konkurenca në eksport. Më pak se 1.3% nga kompanitë e vogla
dhe më pak se 5.3% nga kompanitë e mesme në Shqipëri kanë ndërmarrë ‘joint
ventures’ me partnere të huaj gjatë tre viteve të fundit.
Zhvillimi i SME-ve në Shqipëri është nën mesatare. Sfidat kryesore për përmirësimin
e konkurrencës kombëtare mbeten në fushat si klima e investimeve, zbatimi i ligjit,
qeverisja e korporatave (si në nivelet makro ashtu edhe në ato të sipërmarrjes), aftësitë
me-naxhuese dhe infrastrukturat për mundësimin e biznesit.
Mikrokompanitë dominojnë sektorin shqiptar të SME-ve në numër, xhiro vjetore dhe
në totalin e vlerës së shtuar. Megjithatë, Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme janë duke u
bërë më produktive dhe efiçenca ekonomike rritet me rritjen e madhësisë së ndërrmarrjes.
Nga një perspektivë sektoriale, SME-të janë të përqendruara në sektorin e tregtisë.
Sektorët e shërbimeve dhe tregtisë janë të dominuar nga sipërmarrjet mikro dhe të
vogla, ndërsa sektorët e industrisë  dhe të ndërtim-it dominohen nga bizneset e mesme.
Përqëndrimi më i lartë i SME-ve është në kryeqytetin e Tiranës, në Shqipërinë e
Mesme dhe në zonat breg-detare. Më shumë së gjysma e SME-ve operojnë në
korridorin Tiranë-Durrës, i cili po shfaqet si një zonë potenciale e fuqishme
ekonomike. Zona të tjera me prezencë të fortë të SME-ve janë qytetet e Korçës, Fierit
dhe Vlorës. Ekziston aktivitet shumë i dobët veça-nërisht në pjesën veriore të vendit.

Statusi aktual i zhvillimit të sektorit të SME-ve

Zhvillimi i sektorit të SME-ve, konsiderohet si mjeti me efikas për  rritjen dhe
zhvillimin e ekonomive në tranzicion sikurse është ekonomia e vendit tonë pasi
siguron rritje të qëndrueshme ekonomike, punësim, reduktim  të varfërisë. Ekonomia
shqipëtare ka pësuar rritje ekonmike këto vitet e fundit siç pohohet nga Ministria e
Financave. Kontributi i SME-ve në këtë rritje është i konsiderueshëm si dhe në
rritjen e punësimit gjithashtu. Sektori i SME-ve në Shqipëri ka një strukturë të një
shkalle të vogël relativisht. Pjesa që zënë mikrondërmarrjet në totalin e ndërmarrjeve
është 96%, duke qenë më e madhe se mesatarja e BE (92%). Kontributi i SME-ve
shqiptare në ekonomi, siç është matur dhe nga vlera e shtuar (63%), është më i madh
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së mesatarja e BE (58%). Duke ndjekur të njëtin model, kontributi i mikrondërmarrjeve
shqiptare në punësim është 48%, më i madh se mesatarja europiane (30%).
Si rrjedhojë, kontributi total i sektorit të SME-ve shqiptare në punësim është 82%,
në mënyrë të dukshme më i madh se mesatarja e BE-së (67%). Gjatë të njëjtës periudhë
kohe, vlera e shtuar e SME -ve u rrit në mënyrë gati të qëndrueshme me 124%,
shifër e cila është dukshme më e lartë së rritja mesatare e BE-së në të njëjtën përiudhë
(26%). Ndërkohë që numri i ditëve për të filluar një biznes në Shqipëri (8 ditë) është
më i ulët së mesatarja e BE-së (17 ditë), kostoja e nevojshme është krahasueshmërisht
më e lartë (25.8% e të ardhurave për frymë kundrejt 5.2% që është në BE). Rezultatet
që lidhen me kushtet për punësimin e punëtorëve tregojnë se Shqipëria gëzon një
mjedis më fleksibël pune sesa mesatarja e vendeve të BE-së. Vetëm kostoja e pushimit
nga puna e matur në paga javore, është më e lartë në Shqipëri (56 kundrejt 27 në
BE). Treguesit e tjerë të mbetur, ose janë të barabartë (vështirësia dhe ashpërsia për të
punësuar) ose shfaqin performancë më të mirë, kur krahasohen me mesataren e BE-së
(vështirësia për pushimin nga puna dhe ashpërsia në orarin e punës).
Treguesit që masin kushtet e ndryshme administrative për regjistrimin e pronës (kosto,
koha dhe numri i proçedurave) janë të gjitha në përputhje me mjetet e BE-së.
Një anë më pak pozitive në Shqipëri është zbatimi i kontratave. Shpenzimet në lidhje me
këtë arrijnë në 38% kundrejt 20% që është në BE. Numri i taksave që duhet të paguajë
gjatë një viti një biznes në Shqipëri është gjithashtu më i lartë se mesatarja e BE-së.

Kontributi web marketing ne efektivitetin e SME-ve

Nevoja për matjen dhe vlerësimin e efektivitetit të web marketingut është rritur në
vitet e fundit. Qëllimi i web marketing është që të ndihmojë një organizatë për të
arritur qëllimin e saj objektivat e biznesit. Marrja e një kuptimi të qartë të qëllimeve të
biznesit të organizatës është hapi i parë i aktiviteteve të web marketingut për të vendosur
objektiva të matshme për një program të komunikimit. Nëse menaxherët e web
marketingut nuk i kuptojnë objektivat e biznesit, ata nuk mund të arrijnë efektivitetin
tek SME-të. Vështirësitë në lidhje me efektivitetin e web marketingut mund të gjenden
në pozitën e menaxherëve të marketingut tek SME-të, sepse menaxherët e web
marketingut nuk marrin pjesë në vendosjen e objektivave të SME-ve.

Pyetjet kërkimore dhe metodologjia

Synimi kryesor i artikullit ka të bëjë me atë se sa ndikon Web marketingu tek
efektiviteti i SME-ve, të cilat mund të shihen si faktorë që lidhen me menaxhimin
dhe zbatimin e këtij elementi marketing.
Çështja dominuese e këtij punimi është se a mundet që web marketingu të mund të
luajë një rol më të madh në drejtim të punës dhe efektivitetit të SME-ve. Më poshtë
do të paraqiten prova empirike që mbështesin këtë rol më të madh në nivelin e SME.
Prandaj, unë bëj hipotezën kërkimore në vijim:
H0: Egziston një marrëdhënie mes web marketingut dhe efektivitetit të SME-ve.

Variablat

Web marketingu ka si qëllim të rrisë reputacionin e kompanisë. Përgjigjet për
variablin  “Web marketing”janë dhënë në shkallën Likert (7 = unë fuqimisht pajtohem
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dhe 1 = unë pajtohem).
Instrumenti kryesor  i kërkimit empirik është pyetësori i cili ju drejtua 180 drejtorëve
të marketingut të SME-ve shqiptare. Kërkimi u krye në mars të vitit 2015. Një total
prej 174 përgjigjeve të dobishme u morën. Të dhënat e mbledhura empirike janë
përpunuar me SPSS.
SME-të “të përfshira në mostër janë të shpërndara sipas industrive si më poshtë.
40,0% e të anketuarve i përkasin SME-ve të orientuar drejt prodhimit, 30% e të
anketuarve i përkasin SME-ve të orientuara drejt shërbimit dhe 30% ishin të
orientuara drejt tregtisë.

Rezultatet

Hipotezat u parashtruan si më poshtë:
H0: Nuk ka korrelacion mes web marketing dhe efektivitetit të SME-së.
H1: Ekziston një korrelacion midis web marketingut dhe efektivitetit të SME.

Tabela 4: Marrëdhënia mes web marketingut dhe efektivitetit të SME-ve.

Pra këtu dokumentohet empirikisht se web marketingu ka një ndikim të rëndësishëm në
efektivitetin e SME-ve shqiptare. Përveç kësaj, çdo kompani mund të zgjedhë që të ketë
një strategji të veçantë web marketingut, por ajo duhet të marrë parasysh karakteristikat
e saj unike për zhvillimin e programeve të suksesshme të web marketingut.
Artikulli ofron një perspektivë për të analizuar faktorët që ndikojnë në efektivitetin
e SME-ve. Udhëzimet që dalin nga kjo qasje duhet të jetë veçanërisht e rëndësishme
për menaxherët e web marketingut në këtë industri.

Konkluzione dhe rekomandime

Ø Marketingu përmes internetit është një mënyrë e mirë e promovimit të bizneseve
sidomos atyre të mesme dhe të vogla.

Ø Rritja e përdoruesve të internetit e favorizon dhe e bën këtë metodë më efikase
dhe të dobishme.

Ø Bisneset e vogla dhe te mesme në vendin tonë (SME-të) kanë marrë një shtrirje
të konsiderueshme, por ende nuk shohim zhvillim në nivele bashkëkohore të
planeve të tyre marketing dhe strategjisë së duhur marketing.

Ø Rëndësia e marketingut nga SME-të në Shqipëri kuptohet, por ende nuk bëhet
mjaftueshëm për përthithjen e strategjive efikase si p.sh aplikimi i web
marketingut.



228

Ø Web marketingu ka ndikim në rritjen e shitjeve apo në efektivitetin e SME-ve
në vend. Ky variabël rezultoi relevant sipas përllogarive të bëra nga të dhënat
e survejuara.

Ø Jo vetëm web marketingu është metoda më e mirë marketing për të promovuar
biznesin. Një plan i mirëintegruar me  të gjitha aspektet apo modelet marketing
do të ishte më efikas.

Ø Të marketosh ka kosto, por duhet zgjedhur ajo formë që ka një balancë pozitive
kosto-përfitmi dhe web marketing është një prej tyre.
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Rekomandime mbi aplikimin e e-commerce marketing në Shqipëri

Dr. Blerim Kola
Universiteti “A. Moisiu”, Durrës

Abstrat

Tregtia elektronike është kthyer në një instrument shume te perdorur nderkombetarisht
per shit-blerje.Studimet dhe shifrat tregojne per nje intensifikim te kesaj forme te te berit
te tregtise ne nivel boteror.
Konkretisht sipas survejimeve 73% e individëve bejme rreth gjysmen e tyre të blerjeve
në mënyrë elektronike. 66%  e individëve preferojnë të bëjnë blerje elektronike sesa në
dyqanë fizike. Interesi i ketij artikulli eshte te analizohet marketingu i e-commerce ne te
gjitha dimensionet e tij .
Te marketosh per tregtine elektronike eshte sa e veshtire aq edhe e lehte krahasimisht me
format tradicionale te marketingut. Me rritjen e konkurrencës në tregjet më të madhe,
tregtarët ecommerce duhet që vazhdimisht të rrisin të ardhurat për të shtuar stabilitetin
në bizneset e tyre dhe për të mbuluar shpenzimet operative në rritje.
Kjo nenkupton edhe nje fushate te forte marketing me strategjite perkatese te cilat do te
shtjellohen ne kete punim. Por ky proces marketing nenkupton dhe kosto per te ndertuar
faqe interesante qe terheqin dhe kthejne ne kliente vizitoret online te dyqaneve.
A ja vlejne kostot krahasimisht me perfitimet?A jane me te larta apo me te uleta krahasuar
me marketingun tradicional?Keto pyetje dhe nje analize kosto –perfitim  jane fokusi i
ketij studimi.

Keywords: Tregti elektronike, Marketing, Kosto-perfitim.

Hyrje

Globalizimi mendohet te jete faktori kyc i zhvillimit te vrullshem te tregtise
elektronike. Shtrirja ne tregje te gjera prej shume vitesh shihet si mundesia me e
mire e nje biznesi per ti mbijetuar kohes dhe per tu rritur. Por nga ana tjeter kapja
e nje segmenti tregu shoqerohet me kosto te cilat jane jo pak te konsiderueshme.
Keshtu qe aplikimi i tregtise elektronike ka ardhur si domosdoshmeri e shtrirjes
njekohesisht ne shume tregje dhe ka me dhjetra studime qe tentojne te vleresojne
efikasitetin e kesaj metode komunikimi mes shitesve dhe bleresve.
Ne literature njihen tashme aspektet negative dhe pozitive te tregtise elektronike si
per bleresin dhe per shitesin. Njohja me aspektet negative kryesisht, ka mundesuar
permiresimet e vazhdueshme te kesaj forme tregtimi e cila i lejon njerezit të
shkëmbejnë të mira dhe shërbime menjëherë pa patur barriera në kohë edhe distancë.
Tregtia elektronike ka ndryshuar rrenjësisht konceptet makro-ekonomike dhe
mjedisin social.Ka një ndikim të madh në sektor të rëndësishëm të ekonomisë si psh
në komunikim, financë dhe shitje me pakicë.Gjithashtu po sjell ndikime të mëdha
edhe ne sektor te edukimit, shëndetit dhe qeverisë. Fillimisht E-commerce shihej si
e mundur vetëm nga kompanitë e fuqishme për arsye të formatit kompleks dhe
vlerës së shtrenjtë të transaksioneve, por në ditët e sotme cdokush mund të bëhet
tregtar në internet duke patur klientë nga e gjithë bota.
Qellimi i punimit tim eshte qe te vleresoje punen qe behet per ta kthyer tregtine
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elektronike ne nje forme me te pelqyer per bleresit pasi per shitesit vleresohet si me
“komode”. Konkretisht synimi eshte te analizoj marketingun qe i behet tregtise
elektronike, format dhe analizen e tyre.
Si të fillosh të shesësh online?
Të ndërtosh një dyqan elektronik është një detyrë që në pamje të parë duket e
frikshme.Fillimsht duhet të përcaktosh që cilat produkte dhe shërbime i lejojne vetes
që të shiten online, dhe 5 hapat e mëposhtëmet janë shume të rëndesishmë gjate
kësaj iniciative.
Hapi 1-Rregjistrimi I biznesit (Domain Name registration):Eshte vendodhja e kompanise
ne internet.Ky emer duhet te jetë i rregjistruar ne Internic, e cila është agjensia që
rregjistron dhe manaxhon database per këto kompani.
Hapi2. Dizajni I web-it te dyqanit (Web store design,):Cfarë produktesh dhe shërbime
do ofrohen,  vështrimi i përgjithshem, lloji i mjetëve për të kërkuar, mënyra e pagesës
që do të përdoret etj.
Hapi 3.Sigurimi I serverit per ruajtjen e te dhenave (Server hosting). Duhet të blini
një server ose te përdorni një burim të jashtëm.
Hapi 4.Sistemi I pageses (payment software) .Llogaria e tregtarit, shërbimi i pagesës
dhe një porte që ti lidh të gjitha këto ne procesin e pageses.
Hapi 5. Mbulimi I trafikut (Traffic coverage), janë përshkruesit që të shpjegojnë në
lidhje me faqen.

Si mund të jetë e-commerce i dobishëm për vendet në zhvillim?

Ekzistojnë 5 mënyra sesi e-commerce shërben në zhvillimin e SME-ve.
1.Lehtëson hyrjën e SME-ve ne tregun boteror
2. Lehtëson  promovimin dhe zhvillimin e turizmit të vendeve në zhvillim në një
shkallë globale.
3. Ajo lehtëson marketingun e produkteve bujqësore në tregun global.
4. Ajo ofron shtigje për firmat në vendet më të varfëra të hyjnë në zinxhirët e
furnizimit
5. Ajo ndihmon ne shërbimin e sigurise se ndërmarrjeve në vendet në zhvillim duke i
lejuar ata për të vepruar në mënyrë më efikase dhe të drejtpërdrejtë qe të ofrojnë shërbimet
të veçanta për klientët globalisht.
SME-të e vendeve në zhvillim në sektorin e shërbimeve kanë zgjeruar tregun e tyre me
aftësinë e  rritjes së transaksionet e ndërveprimit direkt me klientet jashtë shtetit për të
reklamuar shërbimet e tyre. Kjo është veçanërisht e vërtetë për operatorët e vegjël të
shërbimeve të lidhura me turizmin. Interneti është i rëndësishëm në mundësimin e
SME-ve në vendet në zhvillim të bashkohen me grupe diskutimi me kolegët e tyre anë
e mbanë globit të cilët janë të angazhuar po ne te njejtin biznes,  dhe ndajnë ne kete
menyre informacione,  përvojat dhe madje zgjidhje për probleme të veçanta teknike.

Si te marketosh per tregtine elektronike?

Nje nga sfidat me te medha gjate krijimit te nje dyqani online nuk eshte te krijuarit
e tij, por marketimi i tij.Ka ne fakt disa lloje menyrash sesi te marketosh per dyqane
elektronike.Pasja ne fakt e nje strategjie solide marketingu eshte thelbesore ne arritjen
e suksesit ne tregtine elektronike. Ajo qe vleresohet si me thelbesore ne boten
marketing eshte qe duhen alternuar dhe balancuar metodat dhe strategjite marketing
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Marketingu online I tregtise elektronike shikohet si nje metode efikase edhe per
faktin se numri I perdoruesve te interentit eshte gjithnje edhe ne rritje. Sipas Internet
world stats ne Shqiperi ne vitin 2014 statistikat flasin per nje nivel perdorimi prej 60
% te popullsise, shifer qe duket e konsiderueshme.Kjo tendence,madje me e theksuar
verehet edhe ne bote.
 Por me e rendesishmja mendoj se eshte lidhja apo qasja e nje modeli marketing te
pershtatshem per llojin e tregtise qe zhvillojne bizneset.Ne literature njihen disa
lloje te tregtise elektronike si me poshte:

Me rendesi ne perzgjedhjen e strategjise se duhur marketing eshte edhe percaktimi
i formes se tregtise elektronike qe po kryhet.
1Ne disa prej studimeve te kryere ne vendin tone nga studiues te ndryshem eshte
vene re qe pjesa derrmuese e bizneseve tona (SME-te)  kane nje faqe interneti dhe
kryesisht kyejne tregti elektronike te formes biznes me biznes dhe biznes me
konsumatore.Konkretisht nuk ka studime te mirefillta mbi performancen e kesaj
menyre te te tregtuarit nga bizneset vendase, pra sesa fitimprurese eshte kjo menyre
e tregtimit te produkteve dhe sherbimeve.

Sa e perdorin shqiptaret e-commerce?

Per te vleresuar perdorshmerine e kesaj metode nga shqiptaret ndermora nje
sondazh ne rrjetet sociale te cilin e konceptova si me poshte:
-Pyetje mbi perdorshmerine e internetit per qellime tregtare (kryesisht blerje)
-pyetje mbi llojin e produktit apo sherbimit qe merrnin konsumatoret online.
-Pyetje mbi origjinen vendase ose te huaj te bizneseve ku realizojne blerje.
-mbi faktin se ku informohen per kete lloj tregtie elektronike
Nga analiza e sondazhit ne te cilin u perfshine rreth 357 persona nxorra
konkluzionet e meposhtme :

1.Perdorshmeria e internetit per blerje apo porosi:
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__________________________________________

1 Psh  http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/12/Doktoratura-Zhaneta-Ndregjoni-
Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Marketingut.pdf
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Sipas rezultateve te sondazhit per sa i perket pyetjes se pare verehet se nje
perqindje e konsiderueshme e perdorin internetin per te bere blerje ose porosi gje
e cila duhet te shihet si oportunitet nga bizneset vendase.

2.Lloji i produkteve apo sherbimeve qe sigurohen online.

Veshje

produkte kozmetike

sherbime bankare

libra

rezervime pushimesh

etj

2.Sipas statistikave me e perhapur kjo metode eshte ne sektorin e sherbimeve te
tilla si hoteleri-turizem, banka si dhe ne blerjen e produkteve kozmetike dhe
veshjeve. Me pak perdoret per blerje librash..Ky duhet te sherbeje si sinjal pozitiv
per sektor te tille si hoteleri turizem dhe banka qe te investojne me teper ne faqet e
tyre online dhe ne azhornimin dhe mirembajtjen e tyre.

3.  Blej online nga biznese vendase apo te huaja?
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Pyetjes mbi llojin e kompanive qe zgjedhin pa dyshim qe pjesa derrmuese i eshte
pergjigjur se preferojne te blejne nga kompani te huaja. Kjo mendoj vjen per disa
arsye kryesore si me poshte:
-mungesa e kompanive vendase qe ofrojne llojin e produkteve apo sherbimeve qe
kerkohen me shume si veshje apo kozemtike online.
-mungesa e besimit ne faqet vendase
-mos pasja e nje strategjie te mire marketing nga kompani vendase qe ofrojne
tregti elektronike etj.
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4. Ku e marrin informacionin mbi kompanite qe ofrojne online :

email

rrjete te tjera sociale nga broshura 
etj burime
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burimi I informacionit 45% 16% 17% 15% 7%

email rrjete te nga nga etj 

Pyetja e fundit kishte si qellim te analizohet forma marketing qe perdorin
kompanite qe ofrojne tregti online.Duket se si forme  me e perhapur marketing
eshte ajo permes emaileve te cilat kompanite perkatese ua nisin individeve ne
forme reklamimi per produktet apo sherbimet online , pra eshte nje ftese per te
vizituar faqet e tyre online qe kane ndertuar.
Ndryshe nga marketingu i një dyqani fizik që marketerit I duhet të marr klientin
dhe ta sjellë fizikisht atë në dyqan që për klientët mund të jetë humbje kohe, energjie
dhe parash, në rastin e e-marketing duhen shumë më pak përpjekje.Kjo procedure
duket komode per klientet , por dhe e rrezikshme per bizneset pasi eshte shume e
lehte per klientet per te ndryshuar faqe gjate veshtrimit online.
Nga ana tjeter  klientët që vizitojnë një dyqan fizikisht  kanë investuar për ta vizituar
atë dhe kesisoj  janë më të motivuar të realizojnë blerje, sepse në të kundërt do rrisin
shpenzimet për të shkuar në një dyqan tjetër gje e cila do ti shtohej kostos se nje
produkti apo sherbimi per te cilin po kerkojne klientet.
E anasjellta ndodh për konsumatorin online I cili leviz lirisht ne faqe të ndryshme
vetem më anë të një klikimi.
Shumë kompani e-commerce marketing po shikojnë mundësinë e rritjeve të kostove
për të patur faqe të reja dhe atraktive.
Kostoja totale e e-marktingut është kthimi i një vizitori te faqes në kliente dhe kjo
arrihet nëpërmjet dizenjimit të faqes ne menyre atraktive dhe te dobishme, shërbimit
të shitjes, dhe shërbimit pas-shitjes.

Konkluzione dhe Rekomandime

Kompanite shqiptare do duhet te rrisin investimet e tyre per faqet online qe krijojne
me qellimim per ti kthyer keto faqe ne burime shitjesh.Jo vetem krijimi ka rendesi,
por edhe azhornimi dhe perditesimi i tyre.
Madje nga hulumtimet ne vende te tjera eshte vene re se dizanji i faqeve ka rendesi
te madhe ne mbajtjen apo terheqjen e nje vizitori dhe kthimin e tij ne bleres.Keshtu
qe pershtatja e metodave bashkekohore te promovimit dhe reklamimint do te ishte
nje celes suksesi edhe per SME-te ne vendin tone.
Nga ana tjeter nga rezultetet e sondazhit vura re se rrjetet sociale, emaili dhe
teknologjia informative e ndihmon shume promovimin dhe marketingun e tregtise
elektronike.Gjithashtu rritja e numrit te perdoruesve te internetit duhet te sherbeje
si shtyse drejte zhvillimit te tregtise elektronike.
Keto te dhena ne rritje per vizitore online  te produkteve dhe sherbimeve duhet te
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konsiderohen me seriozitet nga industria e turizmit ne vendin tone per shkak te
potencialit te tyre ne ekonomine vendase.
  Disa prej strategjive me te sukseshme edhe ne eksperiencat e vendeve te huaja jane
si me poshte:
1. Tërheqje klientësh të rinj
2. Shtrirja ne tregje të reja
3. Të shesësh më shumë te klientët ekzistues
4. Rritja e mesatares së numrit të porosive
5. Zgjerimi i linjës së produkteve
6. Kryqëzim i kanaleve marketing
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Zhvillimi dhe dimensionet e  kontabilitetit investigativ  si një mundësi
për të parandaluar mashtrimet në bizneset shqiptare

Jehona Gjermizi, PhD Candidate
LOGOS University
Dr. Blerim Kola

University “A. Moisiu”, Durres

Abstrakt

Kriza e fundit botërore tregoi rëndësinë e kontabilitetit investigativ në menaxhimin e
asaj që u quajt zanafilla e krizës, mashtrimit. Kontabiliteti investigativ i referohet
vështrimit të plotë të investigimit të mashtrimit. Ai përfshin parandalimin e mashtrimit
dhe analizën e kontrolleve për antimashtrimin. Kontabiliteti investigativ përfshin
auditimin e kontabilitetit duke kërkuar për evidencë të mashtrimit. Ne kete linje ky
studim fokusohet ne analizen e kesaj risie ne fushen e kontabilitetit qe eshte me rendesi
te madhe ne mire funksionimin, zhvillimin apo edhe shmangien e evazionit dhe
informalitetit në një ekonomi.
A aplikohet ne vendin tone? A kemi specialiste te certifikuar kur dihet qe ekziston nje
institucion nderkombetar qe certifikon per kete profesion sic eshte Association of Certified
Fraud Examiners (ACFE)? A eshte terreni i pershtatshem per aplikimin e kesaj forme te
parandalimit te problemeve ne nivel makro apo ende rrethanat e bejne ta pa mundur ?
Te gjitha keto pyetje kerkimore kane qene fokusi i kerkimit tone dhe permbledhtazi mund
te themi qe nga hulumtimet tona rezultoi qe bizneset tona e kane pak ose aspak te
koorporuar kete system kontabel per disa arsye si kostot e larta te paperballueshme,
mungesa e specialisteve, padija, etj.

Fjalë kyçe: Kontabiliteti Investigativ, Mashtrime Financiare, Bizneset Shqiptare.

Hyrje

Nese do te ndaleshim dhe te analizonim historikun e mashtrimeve te medha ne
historine boterore do te vinim re se ato jane te shumta. Mashtrimet e tyre jane nga
me te ndryshmet dhe qellimi duket se i bashkon: te fituarit e shumte dhe sa me
shpejt. Por sigurisht qe me shtimin e ketyre mashtrimeve jane shtuar edhe perpjekjet
per te zhvilluar mekanizma mbrojtese dhe parandaluese te tilla si krijimi i profesionit
te kontabilistit investigativ.
Mashtruesit me te medhenj jane konsideruar edhe si “gjeni te mashtrimit” pasi
kryesisht kane perfituar nga shfrytezimi i dobesise se njerezve per parate dhe dhe
deshires per te realizuar fitime te shpejta. Si kunderpergjigje e ketyre fenomeneve
jane krijuar dhe reformuar shume ligje dhe institucione si dhe jane bere perpjekje
per te parandaluar ne kohe fenomenin.
Nje e tille eshte edhe zhvillimi i kontabilitetit investigativ si nje perpjekje per te
kuptuar dhe kapur problemet ne “letra” pra ne dokumentat e shkruara.

Histori përmbledhëse e mashtrimeve dhe Kontabilitetit Investigativ

Në dhjetëvjeçarin e parë të shekullit të 21, lajmet kanë qënë të mbushura me raporte
mbi mashtrimet dhe treguesë nje rritje te tyre. Përgjithësisht çdo person ka lexuar
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mbi mashtrimet në pasqyrat financiare të Enron-it dhe WorldCom-it, apo mashtrime
të tjera kundër qeverisë si psh informacione të gabuara të dhëna pas uraganit Katrina
apo skema të mëdha piramidale si ato te Madoff-it të cilat shënuan një rekord të ri,
përsa i përket humbjeve si rezultat i mashtrimeve.
Për shëmbull, në Shtetet e Bashkuara, Shoqëria e Ekzaminuesve të Çertifikuar të
Mashtrimeve (ACFE) publikon sondazhe periodike mbi mashtrimet dhe raporton
rezultatet në një raport të quajtur “Raporti Kombit”. Nga të dhënat, në 1996, humbja
nga mashtrimet ishte rreth 400 miliard dollarë, kurse ne 2008 kishte arritur vlerën
e 995 miliard dollarë. Mashtrimet vazhdojnë që te krijojne kosto të madhe
organizatave dhe shoqërisë në përgjithësi.
Në 1711 u krijua South Sea Company, një  ndër  kompanitë e para të njohura për
mashtrime. Për të ekzaminuar librat e kompanisë u thirr Charles Snell, një auditor
i jashtëm,. Ishte hera e parë në histori që një auditues i jashtëm u thirr për të audituar
librat dhe kjo shënon fillimin e kontabilistëve publik të miratuar. Si rezultat, CPA-
t kanë lindur si pasojë e mashtrimit (në një farë mënyre).
Sipas disa autoreve, Kontabiliteti Investigativ është një nga profesionet më të vjetra
që daton që në Egjiptin e Lashtë. Në atë kohë kontabilist Investigativ  ishte një
person që i shërbente  Faraonit, i cili mbikqyrte inventarin e drithërave, arit dhe
aseteve të tjera. Ky person ishte një njeri i besueshëm, me influencë dhe i përgjegjshëm.
Në 1817  ne gjyqin Meyer v. Sefton çështja nuk mund të ekzaminohej në gjykatë. Si
rezultat, gjykatësi lejoi ekspertin i cili kishte ekzaminuar librat e kompanisë në
çështje, që të dëshmonte. Ky kontabilist konsiderohet si kontabilisti i parë Investigativ
në histori dhe nga ana tjetër ngjarja shënon fillimin e kontabilitetit Investigativ si
profesion.

Kontabilistët investigativ apo ligjor dhe audituesit

Është e rëndësishme të ndajmë dhe të kuptojmë termin kontabilist investigativ dhe
kjo gjë arrihet duke shpjeguar diferencat dhe rolet e audituesve financiare kundrejt
audituesve të mashtrimeve.  Kontabilist investigativ i referohet vështrimit të plotë
të investigimit të mashtrimit. Ai përfshin parandalimin e mashtrimit dhe analizën e
kontrolleve për antimashtrimin. Kontabiliteti investigativ përfshin auditimin e
kontabilitetit duke kërkuar për evidencë të mashtrimit. Gjithashtu përfshin
mbledhjen e informacionit jofinanciar sic janë intervistat e të gjithë personave që
lidhen me një mashtrim të caktuar. Për më tepër kontabiliteti investigativ përfshin
shkrimin e një raporti për drejtimin apo gjykatën. Të qënit dëshmimtar ose mbështetës
janë gjithashtu pjesë e punës së tij.
Audituesit e mashtrimit janë përgjithësisht kontabilist ose auditues, të cilët nga
virtutet, nga aftesitë, nga njohuritë dhe eksperienca që kanë janë ekspert në zbulimin
dhe dokumentimin e mashtrimit në ngjarjet dhe transaksionet financiare. Ata janë
kritike dhe mbajnë parasysh që :
- Mashtrimi është i mundur edhe në qoftë se në sistemin e kontabilitetit ka

kontrroll të fortë;
- Pjesa e dukshme e mashtrimit në transaksione mund të përfshijë një sasi të

vogël parash, por pjesa e padukshme mund të jetë thelbësore;
- Autorët e mashtrimit mund të vijnë nga cdo nivel i drejtimit.
Audituesit e mashtrimit duhet të dinë se cfarë është mashtrimi nga pikëpamja
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legale, nga pikëpamja mjedisore nga pikëpamja kuturore dhe nga pikëpamja e
personave që kryejnë mashtrimin. Ata gjithashtu kanë nevojë për experiencë të
përgjithshme dhe specifike. Ata duhet te kenë experiencë të mjaftueshme në
auditimin e përgjithshëm dhe auditimin e mashtrimit si dhe në industri specifike.
Kontabiliteti i mashtrimit po krijon një mjedis që inkurajon parandalimin dhe
zbulimin e mashtrimit në transaksionet  e përditshme që zhvillon një bisnes. Në
kuptimin e gjerë ajo është një vetedije e elementeve të mashtrimit. Kontabilistët
investigativ mund të shfaqen pak më vonë se sa audituesit e mashtrimit, por
kontributi i tyre më i madh është në të kuptuarin dhe përkthimin e
transaksioneve financiare komplekse dhe të dhënat numerike në gjuhën që mund
të bëhen të kuptueshme për personat e ligjeve.
Kjo është e nevojshme, sepse nëse mashtrimi shkon deri ne gjyq juria do të jetë  e
përberë nga persona të zakonshëm të ligjit. Përfshirja e kontabilistëve investigativ
është pothuajse gjithmonë reaktive, ajo dallon kontabilistët investigativ nga
audituesit, të cilët tentojnë të jenë më të përfshirë në parandalimin dhe zbulimin e
mashtrimit në një kompani apo në mjedisin rregullator. Këta kontabilist
(investigativ) janë trajnuar të reagojnë nga pakënaqësitë që dalin në çështjë të
ndryshme. Kontabilistët investigative bazohen në burime të ndryshme për të
arritur evidencë finaciare rilevante dhe të interpretojnë këtë evidencë në një
mënyrë që të kuptohet nga të dyja palët.
Një nga çertifikimet më të njohura për kontabilistët ligjore është
Certified Fraud Examiner (CFE) që është një çertifikim i caktuar nga Association
of Certified Fraud Examiners (ACFE). ACFE është një shoqatë e bazuar në anëtarë,
deri më sot 55,000 antarë, dedikuar dhënies së edukikimit dhe trainimit kundër
mashtrimit.
Kriteret që duhet të plotësojë një CFE:
§ Të jetë anëtar i ACFE.
§ Të përmbushë kriteret minimale akademike dhe profesionale
§ Të ketë moral të lartë
§ Te bierë dakort të plotësojë aktet ligjore Barley  dhe kodin e etikës profesionale

të ACFE.
§ Këkesat profesionale
§ Në kohën e çertifikimit duhet të ketë përmbushur të paktën 2 vjet experiencë

profesionale në një fushë  të zbulimit të mashtrimit ose indirekt të lidhur me
zbulimin e mashtrimit. ACFE njeh fushat e mëposhtme të kualifikimit të
experiencës profesionale:

ü Kontabilitetin dhe auditimin
ü Kriminalistikë dhe sociologji (kjo vetëm nëse është e lidhur me mashtrimin)
ü Investigim i mashtrimit
ü Drejtësi në lidhje me mashtrimin

Situata ne Shqiperi

Evidencat nga studime te ndryshme te bera tregojne se jo ne pak raste ndodh qe ne
bizneset shqiptare te kete mashtrime dhe raste te fshehjeve te medha, te cilat demtojne
prosperitetin e vete ndermarrjeve, por jo vetem. Nese do te fokusoheshim ne sektorin
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publik problematika do te ishte me e gjere dhe e perhapur, pasi edhe cilesia e kontrollit
duket me e dobet per arsye te ndryshme. Vlen te permendet rasti me i fundit flagrant
i vjedhjes se Bankes se Shqiperise, ceshtje e cila mbetet ende ne hetim.
Ndersa po te studiohet terrini ne bizneset private situata duket me e kontrolluar.
Arsyet sipas nesh qendrojne ne menyren e organizimit te bizneseve ne vendin tone.
Nje pjese e mire e bizneseve me pronesi shqiptare administrohen nga persona me
besueshmeri te larte te pronareve, gje e cila zvogelon mundesine per mashtrime te
medha me deme te konsderueshme. Keshtu qe potencialisht rreziku shprendahet ne
nivele me te uleta te hierarkise, por te cilat jane me te monitoruara dhe shanset
vleresohen me te pakta edhe pse nuk mund te perjashtohen plotesisht.
Ndersa per sa i perket sektorit privat me pronesi te huaj (pra investimeve te huaja )
verehet se investohet me shume per sa i perket monitorimit dhe kontrollit. Keto
kompani jane dege te kompanive te medha ne vende te tjera te zhvilluara kryesisht
dhe ndjekin ose implemntojne sisteme te ngjashme monitorimi dhe e kane shume
me te zhvilluar aspektin investigativ ne perditshmerine e tyre. Perdorimi i sistemeve
qe lene gjurme me qellim ndjekjen e tyre e lehteson procesin e zbulimit te ndonje
mashtrimi apo fshehje, gjithashtu edhe parandalimin e tyre.
Por ana tjeter e medaljes permban dhe kostot e larta ne implementimin e sistemeve
te sigurise kundrejt mashtrimeve dhe krimeve financiare, te cilat rezultojne disi te
renda per kapitalet e kompanive tona.
Nje aspekt tjeter, i cili favorizon bisneset tona private eshte edhe numri i kufizuar i
punonjesve, gje e cila lehteson procesin e kontrollit dhe investigimit te mashtrimit.
Ndryshe nga sektori privat ne sektorin publik kjo e fundit perben nje problematike
te madhe.
Nga analiza e kerkimeve te ndryshme qe jane bere per sa i perket fenomenit te
mashtrimit ne sektorin publik verejme me shqetesim qe rastet jane jo te pakta.
Mashtrime me qellim perfitimin vetjak, shperdorime te detyres jane kryefjala e lajmeve.
Nga ana tjeter ka patur politika per te forcuar edhe kontrollin, por suksesi i tyre
ende nuk po ve perpara kete fenomen negativ. Politika te tipit trajnime per audituesit,
njohja me modele bashkekohore te ndjekjes dhe gjurmiit te krimit ekonomik, shtimi
i kontrolleve dhe shprendarjen e roleve me qellim per te parandaluar.
Por duke qene korrupsioni nje nga problemet me madhore ne shoqerine tone ky
fenomen do vazhdoje te jete prezent dhe te pengoje zhvillimin normal dhe te
shendetshem te ekonomise tone.

Perfundime

§ Statistikat e mashtrimit tregojne se mashtrimi mund te ndodhe kudo dhe kurdo.
§ Roli i kontabilisteve investigativ ende nuk njihet dhe perdoret ne bizneset tona.
§ Kostoja e nje mashtrimi eshte shume here me e larte sesa kostoja per kontabiliste

investigativ.
§ Bisneset ne shqiperi jane shume te ekspozuara ndaj mashtrimit dhe nevoja per

sisteme te mirefillta sigurie eshte e larte.
§ Njohuria e bisnesit privat per  kontabilistët Investigativ është minimale. Shumë

prej tyre e bazojnë punën dhe luftën kundër mashtrimeve kryesisht në ndjekjen
nga afër të punëve prej tyre, në angazhimin në pikat më delikate të administrimit
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të njerëzve të afërt të familjes,etj. Nuk ka metoda dhe mjete të sofistikuara për
parandalimin apo gjetjen e mashtrimeve.

§ Edhe në sektorin bankar, ku mjetet dhe mundësitë e mashtrimeve janë më të
mëdha, konstatohet se menaxhimi nuk ka struktura të mirëfillta dhe metoda të
përcaktuara qartë për gjetjen e mashtrimeve. Në këtë sektor, praktika ka treguar
se mashtrimet janë gjetur jo për meritë të bankave dhe drejtuesve të tyre por
per gabimet e bëra prej mashtruesve.

§ Edhe në sektorin publik drejtuesit njohin pak rolin e kontabilitet dhe
kontabilsitëve investigator. Kryesisht rolin e kontabilsitëve Investigator e luajnë,
sigurisht në mënyrë shumë fillestare, audituesit e jashtëm apo të brendshëm, si
dhe kontabilistët. Në sektorin publik përdoren gjerësisht struktura të tilla si
auditimi i brendshëm apo KLSH, kurse në sektorin privat shumë me pak, dhe
kryesisht në kompanitë e mëdha.
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Abstrakt

Promocioni si pjesë e marketingut miks në ditët e sotme po bëhet fusha më e rëndësishme
që duhet hulumtuar në të gjitha llojet e organizatave. Ekzistojnë hulumtime të shumta
që kanë të bëjnë me ndikimin e promocionit  në tregun e Arsimit të Lartë . Në shumicën
prej tyre ne mund gjejmë një lidhje pozitive midis gjetjeve dhe zbatimi të strategjive të
duhura në mënyrë të drejtë për arritjen e qëllimeve organizative. Qëllimi kryesor i
Universiteteve si institucione akademike është për të rritur numrin e pjesëmarrësve
ndërkohë përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe shërbimeve administrative për
pjesëmarrësit e tyre – studentët. Në këtë punim ne do të përpiqemi të gjejmëaplikimin e
strategjive promovuese në tregun e Arsimit të Lartë në R. e Maqedonisë dhe ndikimin e
tyre në rritjen e numrit të pjesëmarrësve. Pra,qëllimi kryesor i këtij punimi është të
krijojë lidhjen midis aktiviteteve promovuese dhe ndikimin e tyre në tërheqjen e
studentëve të ardhshëm duke marrë për bazë hulumtimin e tetë Universiteteve publike
dhe private në R. e Maqedonisë.

Fjalë kyçe: Universitet, Strategji, Promocion, Qëllim, Regjistrim, Rritje.

Hyrje

Promocioni është proces i komunikimit në mes të kompanive dhe konsumatorëve
që kanë për qëllim të krijojnë qëndrime pozitive në lidhje me produktet dhe shërbimet,
gjë qëfavorizon produktet dhe shërbimet të qëndrojë në procesin e blerjes dhe
konsumit. Ajo është një proces i vazhdueshëm i komunikimit midis kompanisë në
njërën anë dhe klientëve ekzistues dhe potencial në anën tjetër. Promocioni si një
instrument i marketingut miks ndikon në pozicionimin ekompanisë nëtreg dhe në
efikasitetin e biznesit (Grönroos, 1994).
Organizatat si institucione akademike të cilat mund të jenë publike - private duhet
të kenë kujdes në procesin e rekrutimit dhe regjistrimit siç është përmendur nga
profesori Bontrager (2004); rekrutimi dhe mbajtja e studentëve kërkon një angazhim
të planifikuar kujdesshëm, ekzekutimin efektiv, dhe aftësi teknike tek të gjithë nivelet
e institucionit post-sekondar. Litten (2003) raporton se përpjekjet e suksesshme të
rekrutimit duhet të ketë përfshirje të drejtpërdrejtë nga fakultetet. Pra, ne mund të
shtojmë se fakultetet duhet të ndërtojnë strategjitë e tyre promovuese në lidhje me
programet akademike që çdo ofertë të jetë e vetme brenda fakultetit nënjë Universitetit.
Ndërtimi i strategjitë nga çdo fakultet të vetëm do të thotë se duhet  analizuar
misionin, vendin e tregut si dhe grupet e synuara të nxënësve. Pra, nga krijimi i
strategjitë së  promovimit brenda fakulteteveduke u përpjekur për të tërhequr më
shumë studentë potencialë mund të përfitojë i gjithë Universiteti në aspektin e
shkëmbimit të përvojave në mes të fakulteteve, anëtarëve të stafit etj. Hyneycutt
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(2000) gjithashtu përmendi se përfitimet ishin pronë e faktit se anëtarët e fakultetit
të cilët janë zakonisht të përfshirë në procesin e rekrutimit, janë zakonisht ata që
kanë qenë në Universitet për një periudhë të gjatë kohore dhe kanë një histori të
mirë rreth traditave dhe misionittë Universitetit. Pra, është shumë e rëndësishme
cilësia e këtyre anëtarëve të fakultetit të përfshira në këtë proces të quajtur “kontaktoni
me studentët potencial “ nga Milo (2006).
Rezultatet e një studimi të 261 menaxherëve të regjistrimit të kryer nga Smith (2005),
në lloje të ndryshme të institucioneve universitare kanë zbuluar se menaxhimi me
regjistrimet duket të jetë më i zhvilluar në institucione private sesa në ato publike.
Duke pasur parasysh se institucionet private e kanë të zhvilluar konceptin e
menaxhimit të regjistrimit, kjo gjetje apo ky rezultat nuk është edhe i habitshëm.
Sipas studimeve të shumta kërkimore katalogjet dhe broshurat nuk konsiderohen
si strategji të mjaftueshme për teheqjen e studentëve potencial.
Promocioni përbëhet nga elementet e reklamave, publicitetit dhe marrëdhënieve me
publikun. Nga këndvështrimi i shkollave, veçanërisht për shkollat private, një nga
aktivitetet më të rëndësishme të vitit është tërheqja e studentëve të ardhshëm.
Universitetet zakonisht synojnë tek studentët e ardhshëm duke përdorur mjete të
ndryshme promocionale, të tilla si, ekspozita e arsimit, ditët e hapura, posta direkte,
reklamat dhe kështu me radhë. Ka disa mjete të cilat përdoren për të tërhequr
studentët e ardhshëm për rekrutim ndaj institucioneve. Promocioni është i ndarë
në dy fusha; një është promovimi tradicional, media e cila përfshin reklamat,
publicitetin dhe mediat elektronike. E dyta është promovimi përmes postës elektronike
e cila përfshinë prospektin dhe broshurat (Ivy, 2008).

Marketingu- promocioni në Institucionet e Larta Arsimore

Në dizajnimin e produkteve apo shërbimeve kompania i jep prioritet nevojave dhe
deshirave të konsumatorëve (Kohli & Jawarski, 1990). Ngjashëm është edhe në
arsimin e lartë. Universitetet pavarësisht strukturës së tyre zhvillojnë llojet të
ndryshme të programeve akademike varësisht nga ajo që i kërkon tregu. Kjo
gjithashtu është e lidhur me kërkesën dhe ofertën në sektorin real apo në tregun e
punës.
Lidhur me këtë qasje teorike, në këtë punim hulumtimi ne kemi ndërtuar një pyetësor
të orientuar drejt identifikimit të nevojave të konsumatorëve – gjegjësisht nevojave
të studentëve. Ekziston një numër i madh i mjeteve që janë përdorur në promovimin
e aktiviteteve në institucionet e larta arsimore. Disa institucione përqëndrohen në
aktivitetet jashtëshkollore si klube, muzikë dhe në performimin e arteve (Bell, 1999),
gati se edhe këto janë zbatuar në disa Universitete në vendin tonë.
Çdo lloj i aktiviteteve në institucionet akademike duhet që të komunikohen publikut
si rezultat i asaj që shoqëria duhet të jetë e informuar nga ajo se çfarë do të përfitojnë
në të ardhmen nga këto lloje të institucioneve siç janë në këtë rast Universitetet.
Politikat e marketingut në institucionet arsimore në masë të madhe varen nga
mbulimi i shtypit për aktivitetet e tyre që në fund të fundit do të promovojnë markën
dhe imazhin. Kështu që, ata do të mund të jenë në pozitë që të tërhjekin studentë të
ardhshëm (Oplatka & Brown, 2003). Universitetet duhet të jetë në marrëdhënie të
mira me median pasi që media dhe shtypi luajnë një rol të rëndësishëm në
promovimin e Universitetit në një shoqëri. Furse (1989) tregon se shumë institucione,
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nëpërmjet punës së mire të publikimeve nga shtypi realizon gjithashtu marrëdhënie
të mira edhe me mediat lokale. Goldring & Rallis (1993) përmendin se pjesa më e
madhe e drejtorëve të institucioneve arsimore konsiderojnë shtypin si një strategji
e komunikimit me mjedisin. Ata e pranojnë faktin se marrëdhëniet e mira me publikun
kanë ndikime të forta në gjykimet e prindërve për institucionet arsimore. Disa njerëz
mendojnë se publiciteti si reklamat, propaganda janë një mashtrim për publikun.
Prandaj, koncepti i publicitetit tek edukimi/arsimimi duhet të definohet qartë.
Në Maqedoni njerëzit kanë një pamje të qartë lidhur me Universitetet si institucione
akademike. Arsimi i lartë konsiderohet të jetë çelësi për gjetjen e një pune të mire që
do të paguhet në pagë të mirë, që do të shfaq statusin social dhe prestigjin. Në të
gjithë botën, arsimi i lartë është është shumë i kërkuar/njohur për shkak të premtimit
të saj për një perspektivë më të mirë në të ardhmen për të diplomuarit. Ashtu si
arsimi edhe marketingu i arsimit është një industri shërbimi dhe kjo paraqet një set
të veçantë të sfidave për menaxhmentin (Ross, Heaney dhe Cooper, 2007) dhe në
industrinë e shërbimit fokusi kryesor është studenti.
Në kulturën tonë kombëtare ndikimi i familjes dhe miqve luan një rol të rëndësishëm
në zgjedhjen e studentit rreth arsimimit në institucionet e arsimit të lartë (për të
njëjtat deklarata shih Joseph & Jozefin, 1998, 2000; Pimpa, 2004; Chen & Zimitat,
2006;. Yusof et al 2008 ; Wagner & Fard, 2009). Rekomandimet nga miqtë dhe të
afërmit konsiderohen të jenë faktorë ‘’tërheqës’’ siç citohet nga McMahon (1992)
dhe Mazzarol dhe Soutar (2002), në motivimin për një zgjedhje të drejtimit për
studentët që kanë perspektivë.
Objektivat e aktiviteteve promovuese janë të shumta dhe të ndryshme, siç janë
sigurimi i informacionit për produktin, stimulimi i kërkesës, diferencimi i produkteve,
ndërtimi i një imazhi, njohja e klientëve të tanishëm në lidhje me përfitimet e
produktit, ballafaqimin me ofertat e konkurrentëve, përgjigjja ndaj risive, zbutjen e
luhatjeve nga kërkesat sezonale dhe përmirësimin e marrëdhënieve konsumatore
(Uva, 2000). Promovimi mund të ndikojë në krijimin e imazhit të një kompanie ose
produkteve të tij, informimin e klientëve me karakteristikat e produkteve ekzistuese
dhe produkte të reja që do të futen në treg. Duke patur parasysh produktet që janë
në fazën e rënies, promocioni bën përpjekje për të ruajtur popullaritetin e tyre. Në
thelb, promocioni është i nevojshëm për ato produkte për të cilat konsumatorët
duhet të informohen me avantazhet që ata posedojnë, në krahasim me produktet e
tjera konkurruese për të cilat konsumatorët nuk janë të informuar. Van Waterschoot
(n.d) e quan atë “si një krijues i diferencimit”. Kompanitë konsiderojnë disa faktorë
gjatë zhvillimit të programeve të tyre të promocionit, ku më të rëndësishmet janë
lloji i produktit, tregu i synuar, procesi i vendimit të blerësit, faza e ciklit të jetesës së
produktit dhe kanalet e shpërndarjes (Belch and Belch 2003).
Një tjetër strategji rekrutimi zakonisht e aplikuar nga institucionet e arsimit të
lartë, veçanërisht nga ato private, përfshin shfrytëzimin e konsulentëve për
regjistrim. Kjo praktikë përfshin punësimin e konsulentëve të jashtëm për të trajtuar
rekrutimin dhe ruajtjen e problemeve. Shumica e këtyre kompanive konsulente
ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh, të tilla si duke analizuar pozicionin e tregut të
Kolegjeve, duke ofruar këshilla në aspektet mekanike të rekrutimit dhe regjistrimit
të nxënësve, dhe analizën e ofertave financiare për të shqyrtuar shumën e parave që
janë të nevojshme për të bindur studentët që regjistrohen në atë institucion. Me
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këto parashikime komplekse siç janë këto, nuk është çudi se tarifat e konsulencës
për këto shërbime janë shumë të larta. Në vitin 1992, Krotseng definon menaxhimin
e regjistrimit si “një proces gjithëpërfshirës i projektuar për të arritur dhe për të
ruajtur rekrutimin optimal, regjistrimin, mbajtjen dhe diplomimin e studentëve në
kuadër të misionit të institucionit. Procesi i menaxhimit të regjistrimit kërkon
vendosjen e objektivave, strategjive, taktikave të veçanta dhe buxhetet për të
përmbushur kërkesat institucionale.

Analiza statistikore e rezultateve nga anketa e realizuar

Hulumtimi është realizuar përmes pyetësorit ku janë anketuar 436 student aktual
në tetë Universitete publike dhe private në R. e Maqedonisë.Analiza e qëndrimeve të
studentëve aktual në Universitet në vend dëshmon qartë se në tërësi analizuar
Universitetet në Republikën e Maqedonisë përdorin disa nga teknikat bazë të
marketingut për të tërhekur vëmendjen e klientëve përkatësishtë në rastin konret
për të tërhekur vëmendjen e studentëve aktual, tab. 1.
Tabela 8. Teknika për tërhekje të vëmendjes së studentëve të ardhëshëm
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Siç mundet të vërehet nga të dhënat e paraqitura në tabelën 1. ndonëse Universitetet
në vend në praktikë shfrytëzojnë gatise të gjitha metodat potenciale për të tërhekur
vëmendjen e studentëve aktual, përsëri jo të gjitha këto teknika arrijnë deri te
studentët potencial me pot ë njëjtin intenzitet. Në fakt nga tabela e mësipërme mundet
të vërehet me sa vijon:
§ Vetëm 16% i studentëve aktual kanë lexuar artikull në gazetë për Universitetin

në të cilin janë përcaktuar që të studjojnë dhe vetëm 13% nga numri i
përgjithëshëm i studentëve të anketuar kanë deklaruar se ato kanë lexuar në
gazetë reklamë për institucionin përkatës. Kjo mundet në përgjithsi ti
përshkruhet dhe mospasjes së praktikës te nxënësit në regjion për të lexuar
gazeta, përktësishtë në tejorientimin e tyre drejt medieve audio-vizuele.

§ Vetëm 9% nga numri i përgjithëshëm i studentëve aktual të anketuar kanë
deklaruar se në radio kanë dëgjuar reklamë për universitetin në të cilin studjojnë.
Kjo mundet ti përshkruhet paralelishtë faktit që në regjon si rezultat i zhvillimit
të teknologjive më të avancuara të komunikimit dhe informimit radio-ja ngadalë
por me hapa të sigurtë është duke u shndërruar në një specifikë të të kaluarës.
Për rezultat është mëse e qartë se Universitetet në vend shumë pak rëndësi i
kushtojnë reklamimit të tyre në radio.

§ Mbi 2/3 e studentëve të anketuar kanë deklaruar se kanë parë reklamë në TV
për universitetin e tyre.

§ Mbi 45% nga numri i përgjithëshëm i studentëve të anketuar kanë deklaruar se
kanë parë bilbord të Universitetit përkatës.

§ Vetëm 17% nga numri i përgjithëshëm i studentëve të anketuar kanë deklaruar
se para regjistrimit të studentëve në shkollë kanë qenë të furnizuar me material
propagandues për universitetin në të cilin janë përcaktuar që të studjojnë.

§ Deri diku shqetësues është fakti se vetëm 5% i studentëve të anketuar kanë
deklaruar se para regjistrimit të studimeve kanë participuar në vizitë studimore
në universitetin përkatës. Kjo nënkupton një mosefektivitet të ditëve të hapura
që organizaohen nga ana e një pjese të institucioneve të arsimit të lartë të
Republikën e Maqedonisë.

§ Mbi 57% nga numri i përgjithëshëm i studentëve të anketuar kanë deklaruar se
para regjistrimit të studimeve kanë vizituar faqen zyrtare të universitetit
përkëtës. Ndonëse kjo shifër është mjaft inkurajuese, mbetet fakti që në këtë
drejtim edhe shumë[ka mundet të ndryshohet nga ana e institucioneve të
arsimit të lartë në vend. Kjo parasëgjithash do të kishte nënkuptuar një
reklamim me një intenzitet shumë më të lartë në rrjetet sociale që gjithnjë e më
shumë fitojnë në atraktivitet, por njërednit dhe pasurim të faqeve zyrtare në
drejtim të rritjes së kapacitetit të tyre për të tërhekur dhe mbajtur vëmendjen e
studentëve potencial.

§ Shqetësues është fakti se vetëm 4% nga numri i përgjithëshëm i studentëve të
anketuar kanë deklaruar se para regjistrimit të studimeve kanë vizituar panairin
e arsimit i cili çdo vit organizohet në vend si një organizim që ka për synim
mbledhjen e të gjitha ofertave programore të universiteteve në një hapësirë të
vetme dhe të përbashkët.

§ Mbi 57% nga numri i përgjithëshëm i studentëve të anketuar kanë deklaruar se
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para regjistrimit të studimeve kanë dëgjuar për emra të profesorëve me renome
positive që janë të kyçur në universitetin përkatës, por njëherit mbi 73% kanë
deklaruar se para regjistrimit të studimeve kanë dëgjuar për emra të profesorëve
me renome negative që janë të kyçur në universitetin përkatës. Kjo sërish
vërteton rëndësinë e madhe të gojëdhanave në mjedisin tonë.

§ Rreth 99% i studentëve të anketuar kanë deklaruar se para regjistrimit të
studiemeve në një mënyrë ose tjetrën janë konsultuar me studentët paraprak. Në
këtë drejtim befason fakti që rreth 40% i studentëve të anketuar kanë deklaruar se
studentët paraprak u kanë transferuar lëvdata për universitetin përkatës dhe 60%
kanë deklaruar se studentët paraprak u kanë transferuar qëndrime negative për
universitetin përkatës.
Grafiku 1. Qasje e studentëve potencial ndaj teknikave për tërhekje të vëmendjes së
studentëve të ardhëshëm (në %)

Siç mundet të vërehet nga grafiku më lartë mjetet vizuele, internet dhe reputacioni
i përcjellë prej gojëdhanave lidhur me profesorët e në veçanti impresionet e studentëve
aktuale rradhiten si elemente më të rëndësishme që mundet universitetet në vendet
ti shfrytëzojnë si mjete për tërhekjen e studentëve të rinj.
Hulumtimi nxjerr në pah se ndonëse universitetet përgjithësishtë i zbatojnë të gjitha
teknikat bashkëkohore për tërhekje të studentëve të rinj, në praktikë në disa aspekte
çështjet qëndrojnë më ndryshe, tab. 2.
Tabela 2. Ndikimi i teknikave për tërheqje të vëmendjes së studentëve të ardhshëm
në përcaktimin e tyre për insitutucionin
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Siç mundet të vërehet nga të dhënat e paraqitura në tabelën më lartë:
§ Vetëm tetë studentë të anketuar kanë deklaruar se leximi i artikujve për

universitetin përkatës ka ndikuar në përcaktimin e tij për atë institucion dhe
vetëm nëntë student kanë deklaruar se reklama e lexuar në gazetë ka ndikuar
në zgjimin e dëshirës për të studjuar në universitetin përkatës.

§ Vetëm katër studentë të anketuar kanë deklaruar se dëgjimi i reklamës në radio
ka ndikuar në krijimin e dëshirës për të studjuar në universitetin përkatës.

§ Rreth 199 studentë kanë deklaruar se reklama e parë të radio ka ndikuar në
dëshirën e tyre për të studjuar në Universitetin përkatës.

§ Rreth 102 studentë të anketuar kanë deklaruar se bilbordet kanë ndikuar në
krijimin e dëshirës te to për të studjuar në universitetin përkatës.

§ Vetëm 21 studentë kanë deklaruar se shpërndarrja e materialeve në shkollën e
mesme ku kanë qenë nxënës ka ndikuar në dëshirën e tyre për të studjuar në
universitetin përkatës.
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§ Vetëm 19 student kanë deklaruar se vizita ndaj universitetit para regjistrimit
ka ndikuar në përcaktimin e tyre për të studjuar në universitetin përkatës.

§ Rreth 103 student të anketuar kanë deklaruar se faqja zyrtare e universitetit ka
ndikuar në përcaktimin e tyre për të studjuar në universitetin përkatës.

§ Vetëm 1 student ka deklaruar se panari i arsimit kë ndikuar në  përcaktimin e
tij për të studjuar në universitetin përkatës.

§ Mbi 200 student të anketuar kanë deklaruar se prezenca e profesorëve të caktuar
I ka motivuar të studjojnë në universitetin përkatës dhe 303 studentë kanë
deklaruar se prezenca e profesorëve të caktuar ka shërbyes si pengesë në
përcaktimin e tyre për të studjuar.

§ Mbi 150 student kanë deklaruar se lëvdatat e dëgjuara nga studentët paraprak
kanë ndikuar në përcaktimin e tyre për të studjuar në universitetin përkatës.

§ Rreth 1956 studentë kanë deklaruar se impresionet negative të transferuara
nga studentët paparka kanë ndikuar negativishtë në përcaktimin e tyre për të
studjuar.

Grafiku 2. Efektëshmërija e teknikave për tërhekje të vëmendjes së studentëve të
ardhëshëm në përcaktimin e tyre për insitutucionin (në %)

Siç mundet të vërehet nga graf. 2. si faktorë kyç që ndikon në përcaktimin e
studentëve për të studjuar në universitet përkatëse është reputacioni i vetë
institucionit i shprehur para së gjithash përmes autoritetit public që gëzojnë
mësimdhënësit si dhe impresionet që mbi institucionin e kanë studentët paraprak
ose aktual si shfrytëzues të drejtëpërdrejtë të ofertës studimore programore të
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universiteteve përkatëse. Nga ana tjetër si teknika me ndikim minimalistic dallohen
parasëgjithash panairet e arsimit, reklamat në radio dhe reklamat në gazeta. Gjithesi
që një rëndësi të veçantë në jëtë drejtim kanë reklamat në TV dhe vetë faqja zyrtare
e institucionit si burim primarë dhe publikishtë i disponueshëm i të dhënave holistike
mbi institucionin përkatës të arsimit të lartë.

Përfundimi

Aplikimi i marketingut kontribon në avansimin e të gjitha proceseve universitare
dhe rritjen e performances së Universiteteve. Qëllimet e institucioneve të larta arsimore
është e mundur të realizohen me definimin e një strategjie të qartë të marketingut,
në veçanti duke e pasur parasyshë konkurencën gjithnji më të ashpër në tregun e
arsimit të lartë si dhe kërkesat gjithni më komplekse të shoqërisë-mjedisit. Hulumtimi
na tregon se studentët reagojn në forma dhe mënyra të ndryshme ndaj institucioneve
të larta arsimore dhe imazhin e tyre dhe se mjetet e promocionit ndikojn në nivele te
ndryshme por pa arritur efektshmërin e duhur. Është e nevojshme që sipas
boshllëqeve të përcaktuara në ofertën e tyre arsimore, vendosin për plane të ndryshme
strategjike (p.sh. programe të reja, depërtime në tregje, modifikimin e programeve,
inovacioneve gjeografike, modifikimin e programeve për tregje të reja disperzuese)
ashtuqë strategjitë të mundë të implementohen në mënyr të drejtë. Kuptimi i vlerave
dhe rëndësia e zbatimit të konceptit të marketingut në arsim duhet të jetë model në
shoqëritë bashkëkohore, duke patur në konsiderat dinamikën e ndryshimeve në
dëshirat dhe nevojat e përdoruesëve të shërbimeve të cilat janë si rezultat i
ndryshimeve të sistemit të vlerave (ekonomike-shoqërore, politike, sociologjike,
ideologjike, kulturore, etj), e gjithë me qëllim të zhvillimit, përshtatshmërisë ose
adaptimit të kërkesave të diversifikuara të mjedisit.
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Drama e ngujimit dhe e lëvizjes – “Përralla klaustrofobike” e Haqif
Mulliqit

Sociologji e teatrit

Mr.  Emin Z. Emini
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve

Abstrakti

Sikundër te drama “Përralla klaustrofobike” e Haqif Mulliqit, (Kombi, Prishtinë, 2002),
ashtu edhe te drama tjetër e tij, “Trenat” (Kombi, 2002, Prishitnë), personazhet janë në
pritje. Gruaja shtatëzënë dhe burri i saj “i padenjë” janë në pritje të trenit për ikje nga
atdheu...për  ikje nga vetja, janë personazhe që qëndrojnë pezull, “as në tokë-as në qiell”.
Te “Përralla klaustrofobike” personazhet janë në pritje të lëvizjes së ashensorit, nuk ka
rëndësi poshtë apo lartë. Janë në pritje, derisa qëndrojnë pezull në një ashensor, “as në
tokë-as në qiell”. Ata, janë të ngujuar, ndaj presin çngujimin.
Dhe kjo pritje shndërrohet në një imperativ pasionant - në nevojën për lëvizje. Folja “lëvizë”,
është motivi thelbësor i veprimit, është motivi për jetën. Mbase, (vetë) jeta është një lëvizje.
Ashensori, i cili nuk lëvizë se nuk lëvizë dhe, treni i cili nuk vjen se nuk vjen, krijojnë
dramën e absurdit të pritjes.  Në këto dy drama, ashensori dhe stacioni i trenit nuk janë
vetëm njësi dramaturgjike (vendngjarja) e personazheve, nuk janë vetëm objekte, por
para se gjithash janë antiteza e prtijes (vdekjes). Ashensori dhe treni duhet, patjetër, të
lëvizin, sepse vetëm përmes lëvizjes arrihet të ndërtohet shpëtimi (jeta). Ashensori dhe
treni janë, pra, edhe dy “subjekte” që “flasin” për filozofinë e të menduarit dhe laboratorit
krijues të autorit, H. Mulliqi.
Edhe ashensori edhe treni, lëvizin. Treni-horizontalisht, ashensori-vertikalisht. Lëvizja
horizontale nuk është objekt i kësaj trajtese. Objekt i trajtimit është kulturema e quajtur
“Përralla...”. E, kjo kulturemë nuk studiohet vetëm në aspektin letrar-dramturgjik e skenik,
por edhe në aspektin socio-kulturor, aq më tepër kur studimet nga fusha e sociologjisë së
teatrit në literaturën shqipe janë të rralla e të pakta.
Drama “Përralla klaustrofobike” jo vetëm që sintetizon vlera ideo-artistike e estetike,
por edhe vlera të rëndësishme socio-psikologjike e kulturore, përgjithsisht. Si e tillë, kjo
vepër mund të lexohet si një qasje autoriale që sjell refleksione dramaturgjike e skenike për
rikonceptimin e filozofisë jetësore të njeriut, duke u mbështetetur, gjithnjë,  në rikthimin e
vlerave të përbashkëta të shoqërisë njërëzore. Dimensioni globalist e zhvesh atë nga ngyrat
etno-ksenocentrike,  prandaj këto vlera janë dhe mbesin gjithmonë një imanencë e
përjetëshme e njeriut për të mbrumur jetën nejrëzore me dashurinë për njeriun, nëse (ne)
duam të ekzistojmë, jo vetëm si qenje biologjike, por edhe si qenje sociologjike e humane.

Fjalë kyçe: Lëvizje, ngujim-çngujim, vlera socio-kulturore, përralla klaustrofobike.

Hyrje

Ashensori apo trinominia e shumëfishtë
Personazhet e “Përrallës” janë në pritje. Po ashtu, personazhet te “Trenat” janë në
pritje. Pritja shndërrohet në një “personazh” absurd. E absurditeti i jetës sonë është
të qëndruarit pezull, në vakuumin e blinduar. E, ashensori është mendimi si mjet
për lëvizje, ndaj ky mendim merr konotacion polisemantik.

***
Në kuptim e historisë, ashensori është e kaluara, e tashmja, e ardhmja...
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Në kuptimin e religjioz është satana, njeriu, zoti...
Në kuptimin e biologjisë është lindja, jeta, vdekja...
Në kutimin e kolorit-ngyrave është e zeza, grija, e bardha...
Në kuptimin e matematikës është minus zero infinit, zeroja dhe plus zeroja infinit...
Në kutimin e botanikës është rrënja, kërcelli-trungu (trupi me degë) dhe fruti-lulja...
Në kutimin e teknologjisë së trafikut është semafori...
Në kutimin e literaturës është lirika, epika, dramatika...
Në kutimin e zhanrit është tragjedia, drama, komedia...
Në kuptimin e atomit është protoni, joni, elektroni...
Në kutimin e astronomisë - kosmosit është toka (planeti i tokës), dielli (sistemi
planetar) dhe universi...
Në kuptimin e figurave stilistike është elipsa.
Në kuptimin e psikologjisë është njeriu me “katet” e tij: idi, egoja dhe superegoja...
Në kuptimin e sociologjisë (dhe shumë shkencave të tjera) është individi, populli-
kombi dhe njerëzimi i tërë globit...
Në kuptimin e... është.....
Në kuptimin ideor për autorin e dramës “Përralla klaustrofobike” H. Mulliqi,
ashensori është (edhe) vendi në të cilin “fantazia mund të lihej e lirë dhe të vepronte
në kundërshtim me realitetin”(Frojd, 2005, 202). Mbase, ashensori si vendndodhje
e dramës së personazheve të ngujuar është edhe kërkesë e autorit për një teatër
tjetër, i cili mund të “realizohet jashtë konventave dhe hapësirës së vërtetë
tradicionale” (Carlson, 1997, 202)1 skenike.

Drama e ashensorit

Ashensori është “temë” e shumë veprave të shumë autorëve, është madje edhe titull
i tyre. “Ashensori për kuzhinë” është titull i një drame të shkrimtarit nobelist Harold
Pinter.
Po pse autori i dramës “Përralla...” i “ngujon” personazhët e tij në ashensor, e jo, ta
zëmë, në një bodrum, (“Gjakova një luftë ndryshe” – 2005 H. Mulliqi, apo “The
Kosovars” 2006 – H. Mulliqi), apo në një rrënojë të ndonjë ndërtese të shembur, apo
në ndonjë shpellë, apo në ndonjë dhomë burgu, apo...? Pse në ashensor, i cili, mbase
pas leximit të parë të dramës, realizimin e saj, duket, sikur e bën më të zorshëm në
kuptimin e inskenimit, tamam, ashtu siç në një rast A. Apija pati shkruar se
“skena...paraqet një hapësirë të papërcaktuar dhe të errët”2. (Divinjo, 1978, 670). Pse,
pra në ashensor, i cili s’është gjë tjetër veç se një objekt i mbyllur (s’ka rëndësi në
është nga materiali i ndonjë metali apo i qelqit), nga ku komunikimi me audiencën
bëhet më i zorshëm, për të mos thënë gati i pamundur. Përgjigja në dukje është e
thjeshtë, por jo dhe naive, si psh. teatri i thyen konvencat, (ashensor pa metal a
xhama), apo teatri është kosmos (gjithçka është ashensor). Por, nuk është kështu.
Prandaj ngelet prapë pyetja: Pse në një vend të quajtur ashensor, të vensosur diku
në hapësirën skenike, apo në një ashensor që mund të përfshijë tërë skenën me një
ndricim të zbehtë, gati të errët? Nëse teatri, “në stukturën e tij të brendshme unifikon
hapësirën skenike për lojë dhe hapësirën e përcaktuar për publik”3 (Batušiæ, 1991,
227) dhe, nëse në një inskenim të mundshëm, e tërë hapësira për lojë do të shndërrohej

________________________________

1 Përkthimi nga kroatishtja është i autorit
2 Përkthimi nga serbishtja është i autorit
3 Përkthimi nga kroatishtja është i autorit
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në një ashensor të mbyllur, atëherë, a do të thotë kjo, se ideja e atorit është të sfidojë
publikun, i cili, kështu, imponueshem dhe qëllimshëm detyrohet të rrijë e të bëj
sehir (se cka po ndodhë) pa e patur as mundësinë më të vogël për ndërmarrur diç
për çngujimin e jetës. Pra, a është ideja që ne të vendosemi imponueshëm dhe
qëllimshëm në një pozitë pamundësie, indiference e inferioriteti në raport me ndjenjën,
emocionin, moralin dhe intelektin njerëzor, në mënyrë që nga kjo pamundësi të
vetëdijësohemi?! Apo është e kundërta, a mos kjo skenë-ashensor në totalitetin e vet
është metafora, simboli, është shenja e jetës sonë, e cila është ngujuar brenda një
klaustrofobie për vet ekzistencën e saj? Prandaj, pyetja që shtron kjo ide është
polisemantike, dhe është po aq dëshpëruese dhe e trishtë: a thua, jemi ne njerëzit që
vetën tonë, jetën tonë e kemi ngujuar një një hapësirë të papërcaktuar e të errët, në
një mekanizëm të  quajtur ashensor, i cili, në vend së të kujdeset për lëvizjen dhe
ecjen tutje të njerëzores, bën të kundërtën – ndalon.
Mbase, (është kështu) sepse, ashensori është sinonimi eklatant i ngujimit të botës së
sotme nga  ndikimet e shumëta, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme, sidomos nga
ndikimet e zhvillimit teknologjik. Sepse, ashensori është edhe i sinonim i figurës
stilistike – antitezës: ngujim-çngujim; robëri-liri, natë-ditë, etj. që domosdoshmërisht
bëhet emërues i kërkesës së njeriut deri në bërtimë, në këtë rast e autorit të dramës,
për më shumë hapësirë, për më shumë drejtësi-barazi, për më shumë humanitet. Kjo
dramë, mbase mnd të lexohet si një produkt i cili mëton të krijojë një “univers të
qëndrueshëm ku mbizotëron rregulli, ose një univers të shkatërruar ku rregulli do
të vendoset nëpërmjet mjeteve ligjore ose joligjore”. (Maigret, 2010, 130), deshëm a
nuk deshën ne, ngase ashensori është metaforë (jo vetëm si figuracion) dhe
njëkohësisht paradoks (prapë jo vetëm si figuracion) i kaosit dhe kosmosit të jetës
njerëzore në globin tokësor. Është, pra filozofia jetësore e njeriut.
Dy kryepersonazhet e “Përralla klaustrofobike”, Dea dhe Joni, nëntë ditë  para
martesës së tyre, ngujohen në ashensor, në një pansion sezonal për banim të të
vetmuarve.
Raporti shkak – pasojë (shkak është prishja e rastësishme e ashensorit; pasojë është
ngujimi), nis që në çelje të dramës, madje në fjalinë e dytë, në dialogun Joni - Dea.
Joni: Ashensori është fati i njeriut, Dea: herë zhdirgjesh poshtë, herë ngjitesh lart, poshtë dhe
lartë. Kjo është jeta. Më e tmerrshmja është që të mbetesh në mes dhe të mos lëvizësh, as lart,
as poshtë... (Mulliqi, 2002, 8), dhe, nëse ashensori – jeta, nuk lëvizë - ndalet: “Atëherë...”:
Joni: ... mendja të shndërrohet në kënetë. Në fakt, klaustrofobia është një kënetë e mendjes dhe
shpirtit, e dashur... (Mulliqi, 2002, 8).
Këneta nuk është vetëm përcaktuese e fobisë – claustrophobia, që godet disa nga njerëzit,
por është edhe metafora për ngushtimin e hapësirës njerëzore në totalitetin e saj, po
nga vetë njerëzit. Është ngujimi i jonë brenda vetes dhe brenda shoqërisë. Është
ngujimi i individit nga individi tjetër. Është ngujimi individit nga shoqëria. Është
edhe ngujimi i vet shoqërisë njerëzore brenda vetës, racës...brenda klisheve të
shkruara e të pashkruara, kur antivlera cilësohet si vlerë dhe anasjelltas.
Së këndejmi, individumet njerëzore dhe tërësitë kolektive janë shkaku dhe pasoja,
janë pasoja dhe shkaku jonë, që veprojnë mbi bazën e funksionalizimit tonë si
mekanizmi “feed back” medicinal, pra, si një cirkulum fiziologjik, si një lidhje negative
e dyfishtë kthyese, e cila, në vend se të derivojë shëndet, ashtu siç derivon natyra,
fatkeqësisht derivon patologjinë njerëzore, dehumanizimin e racës. Ky është
absurditeti i jonë. Pyetja ironike e Hamletit “... u dashka  virtyti t’i kërkonjë ndjesë
vesit...”( Shakespeare, 1968, 144), mund të shërbej si  identifikim dhe klasifikim i



253

“Përrallës...” dhe si të tillë, tematikisht e pozicionon në frymën e  dramës së absurdit.

Personazhet – apo një ashensor total

Drama strukturalisht është e ndërtuar si një akti i vetëm, i ndarë në këtër pamje, që
kapin periudhën kohore prej nëntë ditëve (numri nëntë konsiderohet – njihet si
numër mitik). Dy të parat i takojnë Jonit – klaustrofob. E treta dhe e katërta Deas -
klaustrofobe. Kjo nuk do të thotë se në pamjen e tretë dhe të katërt te Joni pushon
fobia, por se në këto dy pamje kryesisht bartëse e veprimit është Dea. Po ashtu, në
këto dy pamje “ilustrohet” ndikimi i njeriut te njeriu, si dhe ndikimi i rrethanave-
fenotipit te tjetri. Pamja e parë dhe e katërt i “grumbullon” të gjithë personazhët.
“Përralla klaustrofobike” ka 7 personazhe. Dea dhe Joni të ngujuar në ashensor.
Pra, janë ashensori. Zoti Dukagjini, (personazhi më simpatik, ndonëse kjo nuk
paraqet asfarë kualifikimi profesional), Zonja Korça, Zonja Alba dhe Zonja Franca
janë banorë të përkohëshëm të pansionit, janë personifikimi i lëvizjes së ashensorit,
të cilët, ngado që vërtiten, kthehen dhe rikthehen në pansion, njejtë si ashensori
brenda “binarëve” të tij, pra janë lëvizja. Ndërsa personazhi i shtatë, Kopështari,
është personazhi, që përpos emërit simbol, gjë që e kanë edhe personazhet e tjera,
personifikon një botë tjetër, botën jashtë jetës së ashensorit dhe jashtë jetës së
pansionit, pra botën jashtë oazës. Është edhe personazhi që komunikon me oazën.
Është personazhi që përfaqëson kultivimin e njeriut dhe të jetës së tij. Zaten, në
dramë, Kopështarin nuk e “shohim” në cilësinë e kryerjes së detyrës sipas
nominacionit, por e “shohim” duke “luajtur rolin” e ndihmësit të zonjës Korça,
duke i servuar plakës një karrocë invalidësh, me të cilën duhet ta bartë deri në
shtëpinë e saj. Kopështari është tridhjetë e dy-tre vjeç, jo pse “argati” duhet të jetë i
ri (se përndyshe nuk ka punë për të), por për faktin se ai paraqet frymën e re, botën
e re, ndonëse, fatkeqësisht, ndonjëherë injorante. Kopështari është, pra, njeriu që i
shërben njeriut. Prandaj, ky personazh është pikërisht ai, i cili e hap derën e
ashensorit dhe i çngujon të ngujauarit. (Didaskalitë e autorit: Dhe në çastin kur
ashensori ndalon në përdhesë, Kopështari i cili në ndërkohë ka zbritur në përdhesë e hap derën e
ashensorit.... (Mulliqi, 2002, 54).
Ndonëse, Kopështari e kryen një veprim – e hap derën e ashensorit, në kuptimin
simbolik ai kryen një gjest – gjestin e dëftimit, “përmes së cilit njerëzve iu tregohet
drejtimi”4 (Vovodiæ, 2006, 36). Hapja e derës së ashensorit është veprim simbolik
(drejtimi) për hapjen e derës së jetës së njeriut, për çlirimin e jetës njerëzore nga
ankthi e frika, është veprimi tregues për më shumë liri, humanitet e vlera kulturore,
të cilat nuk arrihen ndryshe, përveç se duke e ndryshuar mënyrën e sjlles dhe të
menduarit tonë. Të gjithë ne duhet të jemi kopështar për ta kultivuar vet-vetën, për
ta merituar njëri-tjerin dhe botën në të cilën jetojmë.
Zonja Korça është e vjetra, është personifikimi i atrofisë dhe senilitetit të botës sonë
mendimore, emocionale..., që kërkon karrocë për lëvizje.
Të gjithë së bashku, të shtatë personazhët përbëjnë një ashensor. Dea+Joni=Ashensori;
Zoti Dukagjini+Zonja Korça+Zonja Alba+Zonja Franca=Lëvizja e ashensorit;
Kopështari=Energjia e lëvizjes së ashensorit.
Ndonëse personazhet janë “ashensori”, (janw njw lloj makine), autori i dramës,
“Përralla...”, Haqif Mulliqi, nuk ka për qëllim të “rishkruaj” librin “Njeriu makinë”.
Përkundrazi. Thërret fuqishëm kundër. Kundër. Thërret për moton: Njeriu-Njeri.
__________________________________________

4 Përkthimi nga kroatishtja është i autorit
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Apo, nuk ka për qëllim të rikofirmojë proverbin latin “homo homini lupus est”.
Përkundrazi. Thërret fuqishëm kundër. Kundër. Thërret për moton: Njeriu-Njeri.
Sepse, edhe pas nëntë ditëve dhe netëve të ngujimit të Deas dhe Jonit, pas nëntë
ditëve dhe netëve pa ujë dhe ushqime, ata ushqehen me dashurinë për njeri-tjetrin,
me dashurinë njerëzore.
Dea: “... i lutem Perëndisë që të vdes para teje...”
Joni: Megjithatë jetës nuk i dihet!
.....
Dea: Më puth, Joni... për herë të fundit...
Didaskali e autorit: Joni mezi merr ca forcë, ngritet ngadal dhe e puth Dean në buzët e saja të
bëra shkrumb...
Dea: Ne jemi njerëz, Joni… Njerëz. Deri në të rrahuren e fundit të zemrës. (Mulliqi, 2002, 51,
52).
Prandaj, jo rastësisht, drama përmbyllet me dialogun e Deas dhe të Jonit, të cilëve,
pasi iu hapet dera e ngujimit dhe zgjohen nga alivani, japin mesazhin për nevojën
imediate të rizgjimit njerëzor dhe për hapjen e dyrve, sepse:
Dea: (I kap dorën Jonit). Megjithatë, jeta është e bukur....
Joni: Po. Dhe tashmë nuk e di çfarë vërtetë ndodhi me ne dhe si u futem në atë përrallë
klaustrofobike”. (Mulliqi, 2002, 56).
Kundruar në aspektin letrar, kjo dramë është vlerë artistike-estetike, ndërsa në
aspektin sociologjik është një produkt i cili mund të shërbejë si pikë referente, për
“vlerësime e gjykime nga pikëpamja e kulturës”(Dervishi, 2007, 25), për matjen e
nivelit të vlerave socio-psikologjike, socio-politike, socio-ekonomike, socio-kulturore,
etj të njeriut të sotëm. Shi, nga kjo, “Përralla”, përpos si një vepër letrare-
dramutugjike e skenike, mund të lexohet si një “zhanër i të folurit poetik për çështje
të ndryshme të jetës, të ekzistencës dhe të vdekjes së njeriut”. (Krasniqi, 1988, 92).
Ndalja e ashensorit, në kuptimin figurativ është shenja e ndaljes së lëvizjes së një
shoqërie, është shenja e ndaljes së lëvizjes së civilizimit, përgjithsisht.

Konkluzione -  Katarza si konkluzë e “tregimit për  frymëzënje”

Ankthi dhe trishtimi që e kaplon lexuesin e dramës si vepër letrare, apo shikuesin e
dramës si shfaqje, shthuret-zhbëhet, pikërisht përmes veprimit njerëzor të Deas, i
cili është i indikuar në disdaskali nga vet autori: Dea: (I kap dorën Jonit) dhe  nga
dialogu Dea-Joni, citat:
Dea: (I kap dorën Jonit). Megjithatë, jeta është e bukur....
Joni: Po. Dhe tashmë nuk e di çfarë vërtetë ndodhi me ne dhe si u futem në atë përrallë
klaustrofobike”. (Mulliqi, 2002, 56).
Katarza është prezente gjatë tërë kohës, por strukturalisht i ka tri faza: nis me
ngujimin, (ngujimi ndodhë në pamjen e parë, fq. 20), realizohet në plotëni me
çngujimin (pamja e katërt, fq. 55) dhe funksionalizohet brenda nesh si spastrim
shpirtëror në përmbyllje të dramës-shfaqjes.
Elementi i “frikës aristoteliane” – fobos (klaustrofobia) dhe i “mëshirës aristoteliane”
– elios, mëshira-dhemshuria njerëzore që na “imponohet” për fatin e Deas dhe Jonit
shetitet si ashensor brenda “kateve” të njeriut dhe të njerëzores. Mbase, këtu është
forca e katarsisit në këtë dramë.
Ndaj, “Përralla...” mund të tipologjizohet si dramë psikologjike, herë herë edhe si
psikodramë, e cila, varësisht nga pozicioni se ku recipienti e ka “ashensorin”, mund
të shërbejë si një dozë terapeutike. Përjetimi i fuqishëm i katarzës nga “Përralla
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klaustrifobike”mund të sqarohet si përjetim i spastrimit nga tregimi për ngushtimin
e hapësirës deri në frymëzënje të njeriut dhe njerëzores së tij, është drama që me
gjuhën e Arto-s, do të mund të thoshim se brenda saj e ka “idenë e një çlirimi
absolut, të një transgresioni të madh të konvencioneve, idenë e pastrimit nga dhuna
dhe mizoria” (Grotovski, 2010, 92), krejt kjo me qëllim të krijimit të një antiportreti
të botës së dehumanizuar.
Drama “Përralla klaustrofobike” bazuar në stilin, mënyrën e ndërtimit të
personazheve dhe të fabulës, bazuar në figurëshmërinë, estetikën,
gradacionin,...kujtoj është pjesë e ciklit të disa dramave (“Parfumeria” Kombi, 2002
Prishtinë, “Asgjë përveç Xhuzepes” Kombi, 2005, Prishtinë, “Komemorativisht”
Kombi, 2006, Prishtinë, “Trenat” Kombi, 2002, Prishtinë, “Maksi dhe  Kimi apo
takimi pas 21 vjetësh, Kombi, 2006, Prishtinë, “Drama për mua Mirjam dhe Sandrin”,
Jeta e Re, 2010, Prishtinë) të autorit Haqif Mulliqi, të cilat së bashku përmbyllin një
cikël të çmuar në letrat shqipe). Këto drama, bashkarisht, si të tilla, mund të quhen
“kulturema” (Moles, A. “Sociodinamika e kulturës” (1965), sepse “prodhojnë ide të
reja, të cilat, mund të përhapen më pastaj në grupin shoqëror” (Balle, 2011, 747),
duke transformuar, kështu, kulturën dhe duke rinovuar idetë tona në mënyrë
kontinuale për filozofinë e jetës.
 “Përralla klaustrofobike” është një gur i çmuar në mozaikn e kulturemës së Mulliqit,
sepse analiza e artit të kësaj drame na çon te ideja për teatrin nga e cila edhe e
nxjerim përfundimin për domosdoshmërinë e ekzistimit të dramës dhe teatrit,
gjithnjë, për të (ri)njohur dhe (ri)evaluuar vlerat socio-kulturore të shoqërisë
njerëzore, ngase, në të kundërtën, kur “ideja e teatrit është joadekuate, ose kur ajo
mungon fare, ne kufizohemi në spekulime rreth problemit të tërë kulturës” (Fergason,
1983, 300).   Prandaj, që prej lindjes së tyre, drama dhe teatri ekzistojnë si
domosdoshmëri e jetës njerëzore.
Me këtë vepër, H. Mulliqi, si krijues është i “vetëdijshëm se nuk i takon vetëm brezit
të vet” (Vinca, 2012, 264), sepse “Përralla...” jo vetëm që sintetizon vlera ideo-artistike
e estetike, por edhe vlera të rëndësishme socio-psikologjike e kulturore, përgjithsisht,
që iu dedikohen edhe brezave të ardhshëm. Ajo është nje qasje letrare-dramturgjike
e skenike për rikonceptimin e filozofisë jetësore të njeriut, e cila ide mbështetet te
rikthimi i vlerave humane, gjithnjë duke mbrumur jetën nejrëzore me dashurinë e
njeriut për njeriun, nëse, (ne) duam të ekzistojmë jo vetëm si qenje biologjike, por
edhe si qenje sociologjike.
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Të drejtat dhe garancitë e personave të dyshuar si terrorist sipas të drejtës
ndërkombëtare

Phd Burim Tahiri
Universiteti Haxhi Zeka - Pejë

Abstrakt

Terrorizmi paraqet kërcënim serioz për të gjitha shtetet demokratike në botë. Sa i përket
termit të terrorizmit ka pasur shumë diskutime dhe shumë emërtime të ndryshme mirëpo
një përkufizim mund të konsiderohet si më gjithpërfshirës.
Nga pikpamja sociologjike termi terrorizëm nënkuptohet zakonisht qdo akt i dhunshëm
i kryer si ndaj personave ashtu edhe ndaj sendeve, të kryera me metoda terroriste me
qëllime ngushtësisht politike.
Duke marrë parasyshë gjithë këtë, janë bërë dhe vazhdimisht bëhen përpjekje për krijimin
e mekanizmave për parandalimin e këtij fenomeni mjaft shqetësues për të gjitha shtetet
demokratike të mbarë botës, edhe pse një gjë e tillë është mjaft e vështirë. Duhet të
theksojmë se janë bërë përpjekje në nivel ndërkombëtar dhe nacional për krijimin e
rregullativës juridike e cila do të ndikonte në parandalimin e terrorizmit. Kur flasim për
aktet normative me anën e të cilave bëhet e mundur parandalimi i terrorizmit, vlen të
theksohet se përveq mekanizmave për parandalimin e terrorizmit, janë krijuar edhe
akte normative të cilat i garantojnë të drejta personave të cilët janë të dyshuar si terrorist.
Nga kjo ka rezultuar krijimi i një stabiliteti normativ sa i përket trajtimit të personave të
dyshuar si terrorist duke ju garantuar atyre të drejtat elementare.
Fillimisht në kuadër të të drejtave të cilat u garantohet personave të dyshuar si terrorist
është e drejta për të jetuar, askush nuk ka të drejtë që ta privoj tjetrin nga jeta. Në rast se
ndaj personave të tillë fillon procedurë gjyqësore, atëherë duhet marrë parasyshë
prezumimin e pafajësisë sipas të cilit këta persona konsiderohen të pafajshëm deri në
marrjen e një vendimi përfundimtar nga ana e organeve kompetente. Lidhur me këtë,
këtyre personave u garantohet një gjykim i drejtë. Gjithashtu, mundësia e përdorimit të
mjetit juridik në procese të tilla gjyqësore ka ndikuar në cilësinë dhe drejtshmërinë e
gjykimit të rasteve të tilla që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe personat e dyshuar si
terrorist. Po ashtu, këtyre personave në rast të arrestimit u garantohet të drejtat që janë
të përcaktuara në konventa të shumta ndërkombëtare, të drejta këto që do të paraqiten
dhe trajtohen gjerësisht në punim.

Fjalë kyçe : Të drejta, Garanci, Persona, Terrorist, E drejtë ndërkombëtare.

Hyrje

Terrorizmi dhe rreziku që ai paraqet sot janë preokupimet më serioze në mbarë
botën. Prandaj, në vazhdimësi janë bërë përpjekje nga të gjitha vendet e botës për
mbrojtje nga terrorizmi.
Në këtë punim do të trajtohen të drejtat dhe garancitë e personave të dyshuar si
terroristë sipas të drejtës ndërkombëtare. Trajtimi i këtij punimi do të bëhet me
qëllim të identifikimit të drejtave dhe garancive që u dedikohen këtyre personave që
janë të dyshuar si terrorist. Vlen të theksohet se janë krijuar norma të ndryshme të
karaterit ndërkombëtar dhe nacional të cilat shprehimisht përcaktojnë të drejta dhe
garanci të cilat do i trajtojmë në vazhdim të punimit. Këto përcaktime janë bërë me
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qëllim të krijimit të sigurisë juridike të personave të cilët konsiderohen si terrorist andaj
duke marrë parasyshë të gjitha këto e konsideroj mjaft të rëndësishm trajtimin e këtij
punimi dhe identifikimin e të drejtave dhe garancive që u takojnë personave të tillë.

Kuptimi i termit terrorizëm

Terrorizmi sot paraqet kërcënim serioz për sigurinë e të gjitha shteteve demokratike
në botë. Duke marrë parasyshë këtë rrezik që sa vjen dhe bëhet më aktual, janë bërë
përpjekje të vazhdueshme për krijimin e mekanizmave që kane ndikim parandalues
në veprat me karakter terrorist. Lidhur me këtë, janë bërë përpjekje në vazhdimësi
që të hartohen norma të karakterit ndërkombëtar dhe nacional me anën e të cilave
do të krijohen mekanizma që do të luftojnë terrorizmin me qëllim të krijimit të
sigurisë ndërkombëtare dhe nacionale.
Lidhur me kuptimin e termit Terrorizëm ka pasur shumë diskutime dhe shumë
emërtime të ndryshme mirëpo një përkufizim mund të konsiderohet si më
gjithpërfshirës. Termi terrorizëm nga pikëpamja sociologjike, nënkuptohet zakonisht
çdo akt i dhunshëm, i kryer si kundër personave ashtu dhe kundër sendeve (pra,
vetëm si shembull, vrasje, plagosje, sekuestrime apo burgosje personash apo dëmtime
ose atentate me lëndë shpërthyese ose me mjete të tjerë kundër ndërtesave, rrugëve
të komunikimit), të kryera me metoda terroriste me qëllime ngushtësisht politike (
Del Prete, 2007, 210). Duke marrë parasyshë këtë përkufizim mund të konstatohet
se lufta për parandalimin e këtij fenomeni është mjaft e vështirë qoftë në krijimin e
rregullativës qoftë në zbatimin e saj. Edhe përkundër vështirësive të mëdha, janë
bërë përpjekje si në aspektin ndërkombëtar ashtu edhe në atë të nacional për të
luftuar këtë fenomen negativ dhe shumë të rrezikshëm nga i cili cënohen  të drejtat
dhe liritë themelore të njeriut. Po ashtu me qëllim që përpjekjet të jenë sa më efektive
për parandalimin e terrorizmit janë krijuar rregulla ndërkombëtare të cilat përcaktojnë
obligimin e shteteve për të bashkëpunuar në luftimin, parandalimin si dhe kapjen e
kryerësve të veprave penale të terrorizmit.

Të drejtat dhe garancitë e personave të dyshuar si terrorist

Përballja me terrorizmin kërkon reagim të sofistikuar dhe gjithpërfshirës ( OSCE,
2014, 20 ). Duke marrë parasyshë nevojën që është paraqitur për luftimin dhe
mbrojtjen nga terrorizmi si fenomeni më shqetësues në shekujt e fundit në mbarë
botën, janë krijuar rregulla dhe mekanizma që në mënyra të ndryshme ndikojnë në
luftën dhe mbrojtjen ndaj terririzmit. Mirëpo duhet pasur parasyshë se personat të
cilët konsiderohen apo dyshohen si terrorist duhet të gëzojnë të drejta dhe garanci
elementare. Në këtë drejtim shoqëritë ndërkombëtare dhe ato nacionale kanë hartuar
akte normative në bazë të të cilave personave të tillë u garantohen të drejta dhe
garanci ligjore. Këto përcaktime janë bërë me qëllim të krijimit të sigurisë juridike sa
i përket trajtimit dhe sjelljes me persona të cilët janë të dyshuar si terroristë.
Me qëllim që luftimi dhe mbrojtja nga terrorizmi të jetë sa më efektive dhe e
qëndrueshme kërkohet që legjislacioni nacional të jetë i harmonizuar me legjislacionin
ndërkombëtar të të drejtave të njeriut duke u fokusuar në parandalimin dhe luftën
kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm që e favorizojnë terrorizmin,
duke mbrojtur të drejtat e njeriut dhe shtetin ligjor ( OSCE, 2014, 19 ).
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Në këtë drejtim vlen të theksohet se Rezoluta Nr. 1456 e Këshillit të Sigurimit të
OKB-së dhe rezolutat që vijuan më pas i kanë detyruar shtetet që të garantojnë që
qdo masë e tyre që ndërmerret në luftën kundër terrorizmit të jetë në përputhje me
jurisprudencën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ligjin për refugjat dhe ligjin
humanitar ( OSCE, 2014, 32 ). Ky detyrim vjen me qëllim të mbrojtjes së të drejtave
elementare të personave të tillë dhe në këtë drejtim shtetet janë të detyruara të veprojnë
në bazë të rregullave ndërkombëtare duke respektuar jurisprudencën ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut.
Parandalimi i terrorizmit duhet të bazohet tek një kuadër ligjor që garanton kriminalizimin
e duhur të krimeve paraprake ( The Rabat Memorandum, 2012, OSCE 2014, 42 ).
Në kuadër të luftës kundër terrorizmit, shtetet duhet pasur parasyshë se janë disa të
drejta absolute që nuk mund të cënohen dhe as të kufizohen. Në këtë drejtim vlen
të përmendët që e drejta për jetë është e drejtë absolute dhe e garantuar me të gjitha
aktet normative ndërkombëtare dhe nacionale ( DUDNJ, 1948, 3, Komentari DUDNJ,
2008, 23, KEDNJ, 2 dhe 3 ), me qka nënkuptohet që edhe personat e dyshuar si
terrorist u garantohet e drejta për jetë si dhe mbrojtje nga tortura.
Në rastin tjetër kur ndaj personave të dyshuar si terrorist zhvillohet procedurë
gjyqësore, ata kanë të drejtë të konsiderohen të pafajshëm derisa në bazë të ligjit të
vërtetohet fajësia e tyre në një proces të rregullt publik në të cilin sigurohen të
gjitha garancitë e nevojshme për mbrojtjen e tij ( DUDNJ, 1948, 11 ). Në raste të
tilla, edhe pse veprat mund të jenë të rënda dhe me pasoja në ndëshkim, ndaj kryerësve
të tyre zhvillohet procesi penal duke respektuar një minimum të rregullave të
përcaktuara në nenin 11 të DUDNJ ( Komentari DUDNJ, 2008, 56 ).
Duke marrë parasysh këtë, duhet të përmendim se qdo personi i garantohet e drejta
për një gjykim të drejtë që do të vendosë të drejtat dhe detyrimet e tij dhe për
mbështetshmërinë e qdo akuze penale kundër tij ( DUDNJ, 1948, 10, KEDNJ, 6 ).
Lidhur me këtë, gjykata përveq që duhet të jetë e pavarur në zhvillimin e procedurës
ajo duhet të jetë e paanshme në mënyrë që ta garantojë parimin e barazisë së palëve
në një proces gjyqësor ( Komentari DUDNJ, 2008, 53 ).
Mund të konstatojmë se në bazë të rregullave të tilla është krijuar mundësia e një
gjykimi të drejtë në identifikimin e sakt të kryerësit të veprës penale duke përfshirë
edhe veprën penale e cilësuar si terrorizëm.
Po ashtu rregullativa ndërkombëtare ka paraparë mundësinë e përdorimit të mjetit
juridik nga personat e dyshuar dhe kjo rregull ka ndikuar pozitivisht në gjykimin
e drejtë dhe të paanshëm sepse me përdorimin e mjeteve juridike ata mund të godasin
vendimin e gjykatës nëse konsiderojnë si jo të drejtë ( DUDNJ, 1948, 8 ). Në raste të
tilla DUDNJ obligon secilin vend që me Kushtetutë, ligj dhe gjykatë kombëtare ta
mbrojë qdo person deri në atë masë ku nuk cënohet jeta dhe personaliteti i tij
(Komentari DUDNJ, 2008, 48 ).
Në procedurat gjyqësore që zhvillohen ndaj personave të tillë, ndalohet tortura si
akt i cili me qëllim që të shkaktohet dhimbje e madhe fizike dhe shpirtërore për të
marrë informacion të caktuar, ose personi për tu dënuar për vepër të caktuar, të
frikësohet ose ti bëhet shtypje, ndërsa realizohet nga ana e personit zyrtar ose personit
tjetër që vepron zyrtarisht ( KKT,1984, MNMDNJ, 2011, 38 ).
Lidhur me rastet e arrestimit të personave të dyshuar si terrorist duhet të theksojmë
se ligjdhënësit ndërkombëtar në konventa ndërkombëtare kanë paraparë të drejta
dhe garanci të cilat i takojnë këtyre personave në mënyrë që tu garantohen të drejtat
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dhe liritë themelore përderisa ndaj tyre nuk është marrë ndonjë vendim përfundimtar
nga ana e organeve kompetente. Në ato raste kur personat e dyshuar si terrorist
janë arrestuar obligohen shtetet që t’ia garantojnë të drejtat dhe garancitë ligjore të
cilat janë të parapara me konventa ndërkombëtare. Shtetet janë të obliguara që
personave te dyshuar si terrorist t’ia garantojnë të drejtën që ai pa vonesë të
kontaktojmë me përfaqësuesin më të afërt të shtetit, shtetas i të cilit është ose të atij
shteti që i jepet e drejta për të mbrojtur të drejtat e tij ose nëse ai person është pa
shtetësi, me shtetin në territorin e të cilit ky person ka banesën e përhershme (
KKEPT,15.3 a ). Kjo e drejtë i garantohet personit të arrestuar me qëllim që ai ta ketë
mundësinë e kontaktimit me ndonjë person të shtetit që i përket apo në rastet e
parashikuara në mënyrë që ai ti shfaqë mendimet e tij lidhur me rastin konkret. Po
ashtu e drejtë që garantohet është e drejta për tu vizituar nga një përfaqësues i atij shteti
si dhe të drejtën për tu informuar me të drejtat që i takojnë atij si person i arrestuar (
KKEPT, 15.3 b dhe c ). Nga kjo mund të konstatohet se ligjdhënësi ndërkombëtar ka
marrë parasyshë rrethanat që krijohen në momentin e arrestimit dhe ka përcaktuar
këto të drejta të cilat i gëzon secili person i cili është i dyshuar si terrorist. Rëndësi të
veçantë në këtë aspekt ka ofrimi i informacioneve personit të dyshuar si terrorist me të
drejtat që i takojnë në mënyrë që ai të ketë të qartë se çka ai mund të veprojë dhe çka nuk
mundet. Duke marrë parasyshë rëndësinë e madhe që ka lufta kundër terrorizmit dhe
me qëllim që kjo luftë të jetë sa më efektive është përcaktuar bashkëpunimi ndërkombëtar
ndërmjet shteteve në përpjekjet e përbashkëta në luftën kundër terrorizmit ( KKEPT,
17, KNAPLD, 12 dhe 13 ).
Nga e tërë kjo që u tha më lartë mund të konstatojmë se terrorizmi paraqet një fenomen
mjaft kompleks dhe shumë të rrezikshëm për sigurinë dhe mbrojtjen e lirive dhe të
drejtave themelore të njeriut, po ashtu  paraqet nevojën për përpjekje të përbashkëta
ndërkombëtare për krijimin e një rregullative të mirëfilltë dhe krijimin e mekanizmave
për parandalimin e terrorizmit si dhe kryerësve të veprave penale të cilësuara si terrorizëm.
Vlenë të theksohet se Kosova në bazë të Kushtetutës ka paraparë mundësinë e zbatimit
të drejtëpërdrejtë të konventave ndërkombëtare si dhe përafrimin e legjislacionit
vendor me atë ndërkombëtar për çështje të caktuara duke i përfshirë edhe rastet që
kanë të bëjnë me veprat penale  të cilësuara si terrorizëm ( KRK, 22 ). Po ashtu
Kosova në Kodin Penal ka përcaktuar veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave
të mbrojtura sipas të drejtës ndërkombëtare që mund të konstatohet se janë në
harmoni të plotë me rregullativën ndërkombëtare ( KPRK, 148 – 166 ). Nga kjo
mund të theksohet se Kosova ka bërë hapa progresiv sa i përket përafrimit të
legjislacionit vendor me atë ndërkombëtare duke i përfshirë edhe luftën kundër
veprave penale të cilësuara si terrorizëm sepse përveq akteve normative ka nxjerrë
Strategjinë Kombëtare të Republikës së Kosovës Kundër Terrorizmit për periudhën
2009 – 2012 në të cilën janë paraparë parandalimi, ndjekja, mbrojtja si dhe përgaditja
dhe reagimi ndaj terrorizmit ( SKRKKT, 2009 – 2012, 5 ), e gjith kjo në pajtim me
kriteret ndërkombëtare për detyrimin në aktivitete nacionale në luftën kundër
terrorizmit dhe kryerësve të veprave të tilla si shkelës të të drejtave të njeriut.

Përfundimi

Nga hulumtimet e bëra në këtë punim kemi konstatuar se Terrorizmi paraqet rrezik
serioz për sigurinë e të gjitha shteteve demokratike në bote.
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Vlenë të theksohet së nga analizat e bëra mund të themi se shoqëria ndërkombëtare
ka bërë përpjekje të vazhdueshme në luftimin e këtij fenomeni negativ dhe shumë të
rrezikshëm me krijimin e rregullave të shumta të karakterit ndërkombëtar të cilat e
precizojnë se cilat vepra konsiderohen si terroriste dhe mënyrat e veprimit në ato
raste, me qëllim të mbrojtjes sa më të mirë nga ato vepra. Po ashtu me rregullativë
ndërkombëtare janë përcaktuar detyrime për bashkëpunim dhe ndihmë ndërmjet
shteteve për luftimin dhe kapjen e kryerësve të veprave penale të terririzmit me
qëllim të efikasitetit sa më të madh në këtë drejtim. Duhet të përmendim se shtetet
anëtare janë të obliguara që ta bëjne haromnizimin e legjislacionit vendor me atë
ndërkombëtar duke i përfshirë këtu edhe rregullat e luftimit dhe parandalimit të
terrorizmit. Nga ky hulumtim mund të konstatohet se me rregullativën
ndërkombëtare janë paraparë të drejtat dhe garancitë ligjore ndaj pesonave të dyshuar
si terroriste me qka nënkuptohet se me anën e këtyre rregullave është krijuar një
siguri ligjore më e madhe sa i përket parandalimit dhe luftimit te terrorizmit si dhe
zgjidhjen e rasteve gjyqësore që kanë të bëjnë me personat e dyshuar si terroristë.
Po ashtu janë krijuar rregulla në bazë të të cilave u garantohen të drejta personave
të arrestuar që janë të dyshuar si terrorist. Vlen të theksohet se të drejtat dhe garancitë
janë përcaktur me qëllim që të mbrohen liritë dhe të drejtat e njeriut gjatë përpjekjeve
për luftimin dhe parandalimin e terrorizmit.
Gjatë analizave të bëra në punim u konsutatua se janë disa të drejta të pacenueshme
dhe të pakufizueshme të cilat nuk ka të drejtë ti cënoj askush. Në raste të tilla personat
e dyshuar si terrorist u garantohet e drejta për jetë si e drejta me themelore e njeriut.
Po ashtu këta persona mbrohen nga tortura dhe shkaktimi i vuajtjeve fizike dhe
psikike me qëllim të marrjes së informacioneve nga personat zyrtar apo ata të cilët
veprojnë zyrtarisht.
Hulumtimet e bëra në këtë punim kanë treguar se këtyre personave u garantohet e
drejta për proces të rregullt gjyqësor si dhe prezumimi i pafajësisë deri në vendimin
përfundimtar të nxjerr nga ana e gjykatës. Po ashtu atyre u garantohet e drejta për
mjete të rregullta juridike gjatë procesit gjyqësor, gjë që ka ndikuar pozitivisht në
rregullësinë dhe saktësinë e proceseve gjyqësore për rastet e tilla.
Rregullativa ndërkombëtare u garanton personave të dyshuar si terrorist që pa
vonesë të njoftojnë përfaqësuesin e shtetit të cilit i përkasin ose përfaqësuesin e
shtetit që do ta bëjë mbrojtjen e të drejtave të tyre nësë personat janë pa shtetësi.
Nga analizat e bëra po ashtu mund të konstatohet se këtyre personave u garantohet
e drejta që të vizitohen nga një përfaqësues i shtetit të cilit ju takojnë ose shtetin që
do ta bëjë mbrojtjen e të drejtave të tyre nëse ata janë pa shtetësi. Po ashtu këtyre
personave u garantohet e drejta që ata të njoftohen me të drejtat që u takojnë. Kjo
ka rëndësi të madhe sepse nëpërmes njoftimit u mundësohet personave të tillë të
kenë njohuri se cilat veprime dhe cilat të drejta mund ti shfrytësojnë dhe cilat nuk
mund ti zhfrytëzojnë.
Vlen të theksojmë se edhe Kosova ka shënuar progres sa i përket hartimit të
rregullativës juridike lidhur me luftimin dhe parandalimin e terrorizmit. Kosova në
Kushtetutën e saj ka paraparë mundësinë e harmonizmimit të legjislacionit vendor
me atë ndërkombëtar si dhe në Kodin Penal ka paraparë veprat penale të cilësuara si
terrorizëm. Përveq këtyre Kosova ka nxjerrë Strategjinë Kombëtare kundër
terrorizmit me qëllim që perpjekjet për luftimin dhe parandalimin e terrorizmit të
jenë sa më efektive.
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Nga e tërë kjo që u tha më lartë mund të themi se vetëm përpjekjet e përbashkëta
mund të jenë të suksesshme në luftimin dhe parandalimin e terrorizmit si rreziku
me i madh i lirive dhe i të drejtave të njeriut në mbarë botën.

Shkurtesat

DUDNJ –      Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut,
KEDNJ –      Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut,
KKT   -         Konventa Kundër Torturës dhe Formave të tjera të veprimit ose dënimit
të rrept, çnjerëzor ose poshtërues.
MNMDNJ-   Mekanizmat Nacional për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
KKEPT  -      Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit,
KNAPLD –   Konventa për Ndalimin e Akteve të Përgjithshme të Lundrimit Detar,
KRK   -          Kushtetuta e Republikës së Kosovës,
KPRK  -        Kodi Penal i Republikës së Kosovës,
SKRKKT  -  Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës Kundër Terrorizmit
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Shpërblimi i Dëmit në Këndvështrimin Juridik dhe të Praktikës
Unifikuese

Dr. Proces Sabina Meta
Avokate Shteti pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit

Abstrakt

Veprimtaria njerzore eshte e larmishme e shumellojshme dhe e ndryshme, duke qene ne
keto kushte njerzit nderveprojne me njeri tjetrin hyjne ne marredhenie te ndryshme
juridike civile, permes se ciles realizojne te drejta dhe permbushin detyrime. Gjate
larmishmerise se marrdhenieve ose jo subject te se drejtes mund te jene objekt I
drejtperdrejte ose jo I nje demi nga nje subjekt tjeter I se drejtes I cili vepron(ose
mosveprim) ne menyre te kundraligjshme me faj apo pa faj  duke shkaktuar dem mbi
shendetin dhe pasurine pasurine  e nje personi tjeter (subjekt I se drejtes ).
Duke qene ne keto kushte legjislatori ka parashikuar se c fare quajme dem , kur jemi para
rasteve te shkaktimit te demit , kur dhe si mund te kerkohet dhe procedura permes se
ciles mund te realizohet qe nje subject I se drejtes I cili  eshte demtuar nga veprimet ose
mosveprimet e kundraligjshme te subjketeve e tjere te kerkoje shperblim demi .
Dëmi quhet i paligjshëm kur është rrjedhim i shkeljes ose i cënimit të interesave dhe i të
drejtave të tjetrit, që mbrohen nga rendi juridik ose nga zakonet e mira.” Fakti i paligjshëm
shprehet në kryerjen e një veprimi ose mosveprimi që bie ndesh me rendin juridik ose
me zakonet e mira . Dëmi duhet të jetë rrjedhim i drejtpërdrejt dhe i menjëhershëm i
veprimit ose mosveprimit të personit”
Ne zbatim te tij  per pranimin e pergjegjesise civile jashtekontraktore, duhet te vertetohet
lidhja shkakesore materiale ndermjet sjelljes (veprimit a mosveprimit) se paligjshme e me
faj dhe demit te shkaktuar.
Permes ketij punimi do te mundohem te sjell ne vemendje ne menyre te permbledhur se
kur jemi para rasteve te shkaktimit demit, kuptimi I demi , shperblimi I demit dhe praktika
unifikuese persa me lart cituam .

Fjale kyce :Dem ekzistencial. Dem Moral. Shperblim Demi . Vendim Unifikues . Praktike
gjyqesore.

Kuptimi I demit (shaktim demi )dhe llojet e tij, sipas Kodit Civil te
Republikes se Shqiperise dhe Praktikes Unifikuese te Gjykates se Larte

Jemi para rasteve te shkaktimit te demit atehere kur si rrjedhoje e veprimeve ose
mosveprimeve te nje personi I vijne pasoja mbi pasurine , shendetin te mirat familjare
te nje personi tjeter . Kodi Civil I Republikes se Shqiperise ,ne nenin  608,609 te tij
parashikon se
- Personi që, në mënyrë të paligjshme dhe me faj, i shkakton tjetrit një dëm në personin ose

në pasurinë e tij, detyrohet të shpërblejë dëmin e shkaktuar. Personi që ka shkaktuar
dëmin nuk përgjigjet kur provon se nuk ka faj. Dëmi quhet i paligjshëm kur është rrjedhim
i shkeljes ose i cenimit të interesave dhe i të drejtave të tjetrit, që mbrohen nga rendi juridik
ose nga zakonet e mira.

- Dëmi duhet të jetë rrjedhim i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm i veprimit ose mosveprimit
të personit. Mospengimi i një ngjarjeje nga personi që ka detyrimin ligjor për ta mënjanuar,
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e ngarkon atë me përgjegjësi për dëmin e shkaktuar.
Duke qene ne keto kushte si rrjedhoje e larmishmerise se marrdhenieve qe kane
njerzit me njeri tjetrin , keto marredhenie sjellin si pasoje dhe larmishmeri demesh
qe mund ti shkaktohen njerzeve nga veprimet apo mosveprimet e personave te
tjere, qofshin keto fizik, juridik apo shteterore, te cilet cenojne te gjithe te mirat
material dhe jo vetem, qe mbrohen nga rendi juridik. Neni 608 I Kodit Civil
parashikon faktin juridik njerezor te sjelljes se paligjshme dhe me faj te nje personi
qe i shkakton dem nje personi tjeter. Nese vertetohet fakti i paligjshem dhe lidhja
shkakesore e tij me demin, lind marredhenia e detyrimit, e drejta subjektive e personit
te demtuar per te kerkuar demshperblim dhe detyrimi i personit pergjegjes per t’a
shlyer ate. Ne zbatim te nenit 609 te K.Civil per pranimin e pergjegjesise civile
jashtekontraktore, duhet te vertetohet lidhja shkakesore materiale ndermjet sjelljes
(veprimit a mosveprimit) se paligjshme e me faj dhe demit te shkaktuar. Ne vijim,
per percaktimin e demtimeve (cenimeve) konkrete qe rrjedhin nga ky fakt i paligjshem
dhe caktimin e demshperblimit perkates, duhet te vertetohet edhe lidhja shkakesore
juridike ndermjet tyre. Per sa me lart gjate analizimit te shkaktimit te demit
evidentohen dhe dalin ne pah lidhja shkaksore material dhe lidhja shkaksore juridike
Lidhjea shkakesore materiale, vertetohet se cili eshte personi pergjegjes (subjekti
aktiv) dhe lidhja shkak-pasoje ndermjet tre elementeve objektive e subjektive te faktit
te paligjshem (ngjarjes se demit): sjelljes se paligjshme (objektiv) e me faj (subjektiv)
dhe pasojes se ardhur prej tyre, pra demtimit te nje tjetri ne personin a pasurine e tij
(objektiv).
Lidhja shkaksore juridike vertetom faktin e lidhjes shkak-pasoje ndermjet faktit te
paligjshem ne teresine e tij dhe cenimeve konkrete te pesuara ne te drejta dhe interesa
te ligjshme, si te subjektit pasiv mbi te cilin ka vepruar direkt ky fakt i paligjshem,
ashtu edhe te personave te tjere qe rezultojne te demtuar si rrjedhoje e pasojave qe
pranohet se vijne normalisht e zakonisht nga i njejti fakt te paligjshem, sipas parimeve
te rregullshmerise dhe eficiences se lidhjes shkakesore (Vendim Unifikues I Gjykates se
Larte Nr 12 dt 13.09.2007 dhe 14.09.2007 )
Persa me lart , evidentohet  fakti qe nje subjekt mund te jete object I disa lloje
demesh duke sjellur si pasoje dhe klasifikimin e demeve e konkretisht  ne dem pasuror
dhe dem jopasuror , per te vijuar me vone me nenkategorite perkatese me dem
moral , biologjik dhe ekzistecial.
Jemi perpara rasteve te demit pasuror kur object demtimesh si rrjedhoje e veprimeve
ose mosveprimeve kundraligjshme , me faj apo faj te nje personi tjeter  eshte pasuria
e subjektit te demtuar  pavaresisht nga lloji I pasurise , te mirat material te mbrojtura
nga rendi juridik .
Jemi perpara rasteve te demit jopasuror : “Personi qe peson nje dem, te ndryshem nga ai
pasuror, ka te drejte te kerkoje te demshperblehet kur … a) ka pesuar nje demtim te shendetit
…”. Duke qene ne keto kushte demtimi i shendetit, i njohur nga jurisprudenca
edhe si “demi biologjik” apo “demi mbi shendetin”, eshte figure e posaçme e demit
jopasuror dhe si i tille, objekt kerkimi i pavarur te demshperblimit perkates.
Demi moral eshte lloji tjeter I demit jopasuror  (pretium doloris ose pecunia doloris)e cila
eshte shfaqje e brendshme, e perkohshme, e turbullimit te padrejte (non iure perturbatio)
te gjendjes shpirterore te njeriut, dhimbje e vuajtje shpirterore apo gjendje ankthi e
mundimi shpirteror qe rrjedh si pasoje e faktit te paligjshem. Cilido qe peson cenime
ne sferen e shendetit dhe te personalitetit te tij nga veprimet a mosveprimet e
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paligjshme dhe me faj te nje te treti ka te drejten te kerkoje edhe demshperblimin e
demit moral te pesuar.
Demi ekzistencial i shkaktuar nga fakti i paligjshem i te tretit cenon te drejtat e
personalitetit te njeriut duke demtuar thuajse ne menyre te perhershme shprehjen
dhe realizimin e te demtuarit si njeri, shfaqjen e personalitetit te tij ne boten e jashtme,
duke tronditur objektivisht jeten e perditshme dhe veprimtarite e zakonshme te tij,
duke i shkaktuar perkeqesim te cilesise se jetes nga ndryshimi dhe prishja e ekuilibrit,
sjelljes e zakoneve te jetes, te marredhenieve personale e familjare. Per shkak te nje
gjendjeje te tille psiko-fizike, i demtuari nuk mund te kryeje më veprimtari te caktuara
qe karakterizonin pozitivisht qenien e tij apo mund t’a karakterizonin pozitivisht
ne te ardhmen, duke e detyruar te shtyhet drejt zgjidhjeve te ndryshme ne jete nga
ato te deshiruara e te pritshme apo ne heqjen dore nga keto te fundit per shkak te
vertetimit te faktit te paligjshem. (Vendim Unifikues I Gjykates se Larte Nr 12 dt 13.09.2007
dhe 14.09.2007 )

Pergjegjshmeria ne raport me shkaktuesin e demit sipas Kodit Civil Shqipetar

Kodi civil I Republikes se Shqiperise ne nenin 613 -640  te kodit Civil  parashikon
llojet e demit ne varesi te shkaktuesit te demit  ( disa nga ato dhe pergjegjesine per
demin e shkaktuar ) .Duke qene ne keto kushte po citojme ne menyre te permbledhur
demin qe mund te shkaktohet nga subjekte te ndryshem te se drejtes dhe
pergjegjshmeria konkrete per secilin rast .
Dëmi qe mund te shkaktohet nga të miturit dhe personat e pazotë për të vepruar , ne
raport me demin e shkaktuar pergjigjen Prindërit, kujdestari ose ata të cilëve u janë
besuar ose kanë në mbikëqyrje persona të pazotë për të vepruar te cilet  janë përgjegjës
për dëmin e shkaktuar nga veprimet e paligjshme të fëmijve nën moshën
katërmbëdhjetë vjeç,
Demet e shkaktuara nga te  miturit  që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç,
përgjigjet për dëmin e paligjshëm të shkaktuar prej tij.Prindërit ose kujdestari
përgjigjen për dëmin e mësipërm kur i mituri nuk nxjerr të ardhura nga puna ose
nuk ka vetë pasuri, përveç kur provojnë se nuk kanë mundur të ndalonin shkaktimin
e dëmit.
Dëmi nga personat nën mbikëqyrje . Mësuesit dhe personat e tjerë që kanë nën
mbikëqyrje të mitur ose personat që u mësojnë të tjerëve një mjeshtëri ose profesion,
janë përgjegjës për dëmin e paligjshëm të shkaktuar të tjerëve nga nxënësit ose
personat që kanë nën mbikëqyrje, ose personat që mësojnë mjeshtëri apo profesion
pranë tyre, të shkaktuar gjatë kohës që kanë qënë nën mbikëqyrje të tyre të
drejtpërdrejtë, përveç kur provojnë se nuk kanë mundur të ndalonin shkaktimin e
dëmit.
Demtimet qe mund ti vijne nje personi nga publikimet mashtruese  jo të plota, gjykata
me kërkesën e personit të dëmtuar, detyron personin tjetër që të publikojë një
përgënjeshtrim, në mënyrën që ajo do ta quante të përshtatshme.
Demtimet qe I vijne personave te tjere nga nepunesi eshte pergjegjes Punëdhënësi
për dëmet e shkaktuara të tretëve për fajin e punonjësve që janë në shërbim të tij,
gjatë ushtrimit të detyrave që u janë besuar prej tij.
Përgjegjësia e përfaqësuesit  . Në qoftë se veprimtaria e përfaqësuesit në ushtrimin e
pushteteve që i janë caktuar, sjell një përgjegjësi me faj ndaj një të treti, i përfaqësuari
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është gjithashtu përgjegjës ndaj këtij personi.
Pergjegjesia e pronarit te kafshes. Pronari i një kafshe ose ai që e përdor atë është
përgjegjës për dëmin e shkaktuar prej saj, përveç kur provon se ka patur kontrollin
e sjelljes së kafshës nga e cila është shkaktuar dëmi dhe nuk ka mundur ta mënjanonte
atë.
Përgjegjësia nga ushtrimi i një veprimtarie të rrezikshme Personi që kryen një
veprimtari të rrezikshme nga natyra e saj ose nga natyra e sendeve të përdorura
dhe u shkakton dëm personave të tjerë, detyrohet të shpërblejë dëmin, përveç kur
provon se ka përdorur të gjitha masat e përshtatshme e të nevojshme për mënjanimin
e dëmit.
Përgjegjësia për mjedisin . Personi që me faj ka cenuar mjedisin, duke e keqësuar,
ndryshuar ose dëmtuar atë, tërësisht ose pjesërisht, detyrohet të shpërblejë dëmin e
shkaktuar.
Përgjegjësia e prodhuesit Prodhuesi është përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga të
metat e produkteve të tij,
Pergjegjesia nga Konkurrenca e pandershme . Në varësi të dispozitave që kanë lidhje
me mbrojtjen e shënjave dalluese dhe të drejtave të patentës, veprimet e konkurrencës
së pandershme kryhen prej cilitdo që: përdor emrat ose shënjat dalluese të cilat
mund të sjellin ngatërresë me emrat dhe shënjat dalluese të përdorura ligjërisht nga
të tjerë, ose imiton produktet e një konkurrenti ose kryen veprime të cilat mund të
sjellin ngatërresa me produktet dhe veprimtarinë e një konkurrenti; trajton si të
vetat cilësitë e produkteve ose të ndërmarrjes së konkurrentit; përdor vetë
drejtpërsëdrejti ose tërthorazi çdo mjet tjetër që nuk përputhet me parimet e
ndershmërisë profesionale dhe mund të dëmtojë veprimtarinë e tjetrit.

Shperblimi I Demit sipas Kodit Civil te Republikes se Shqiperise Vendim
Unifikues I Gjykates se Larte Nr 12 dt 13.09.2007 dhe 14.09.2007

Kodi Civil (neni 640 -648 I Kodit Civil) dhe Praktika Unifikuese (Vendim Unifikues
I Gjykates se Larte Nr 12 dt 13.09.2007 dhe 14.09.2007 )e kane trajtuar ne menyre te
qarte shperblimin e demit si pasuror dhe jopasuror.
Demi  pasuror eshte lehtesisht I provueshem per tu provuar permes eksperteve
perkates te fushes te cilet percaktojne demin e pesuar dhe fitimin e munguar ne
varesi te demit te shkaktuar .Dëmi pasuror që shpërblehet përbëhet nga humbja e
pësuar dhe fitimi i munguar. Shpërblehen gjithashtu shpenzimet e kryera në mënyrë
të arsyeshme për të shmangur ose pakësuar dëmin, ato që kanë qenë të nevojshme
për të përcaktuar përgjegjësinë dhe masën e dëmit, si dhe shpenzimet e arsyeshme të
kryera për të siguruar shpërblimin në rrugë jashtëgjyqësore. Dëmi pasuror në çdo
rast sjell si pasojë cënimin e pasurisë së të dëmtuarit në kuptimin e ngushtë ekonomik,
pra humbjen e pasurisë në mënyrë të paligjshme. Prandaj, dëmshpërblimi ka për
qëllim te rikthejë pasurinë e të dëmtuarit në gjëndjen e mëparshme, duke plotesuar
diferencën mes gjëndjes ekonomike aktuale dhe me atë në të cilën do të ndodhej
paditësi nëse nuk do të ndodhte aksidenti. Pjesë e dëmshpërblimit pasuror janë dhe
të gjitha shpenzimet e varrimit të të ndjerit, dhe për të mundësuar reabilitimin e
paditesve (Vendim Nr 2503 i VendimitData  24.10.2012 I Gjykates se Apelit Tirane )
Demit jopasuror  ne shendetin , moralin , pakesimin e aftesise apo humbjen e aftesise
per pune te personit te demtuar nga veprimet ose mosveprimet e kundraligjshme
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me apo pa faj te nje personi tjeter Personi që i ka shkaktuar tjetrit një dëm në shëndetin
e tij(dem jopasuror, dem biologjik ) detyrohet ta shpërblejë dëmin, duke patur
parasysh humbjen ose pakësimin e aftësisë për punë të të dëmtuarit, shpenzimet që
janë bërë për mjekimin e tij, si dhe shpenzime të tjera që kanë lidhje me dëmin e
shkaktuar. Masa e shpërblimit të dëmit mund të ndryshojë në të ardhmen, në varësi
të përmirësimit apo rëndimit të shëndetit ose të shtimit apo pakësimit të aftësisë për
punë të të dëmtuarit, në krahasim me kohën e caktimit të shpërblimit dhe të
ndryshimeve që mund të ketë pësuar paga e të dëmtuarit. Kolegjet e Bashkuara te
Gjykates se Larte arrijne ne perfundimin unifikues se: Demtimi i shendetit (demi
biologjik) perben, ne thelb, cenimin e se mires se shendetit, te integritetit fizik dhe/
ose psikik te njeriut. Ky dem jopasuror, i parashikuar nga shkronja “a” e nenit 625
te Kodit Civil, eshte objekt kerkimi dhe demshperblimi i pavarur nga deme te tjera
pasurore e jopasurore te pesuara nga i demtuari per shkak te te njejtit fakt te
paligjshemi . Demi biologjik, duke qene cenim ne integritetin fizik dhe/ose psikik te
njeriut, eshte objektivisht i vertetueshem. Prandaj, ne zbatim te rregullave parimore
te neneve 2, 6, 29 e vijues te K.Pr.Civile (da mihi factum, dabo tibi ius), i demtuari qe
kerkon demshperblimin ka barren e proves te vertetoje se demi ka ndodhur, si dhe
lidhjen shkakesore te tij me faktin e paligjshem. Njekohesisht gjykata kerkon
mendimin e specializuar te eksperteve mjeko-ligjore ne sherbim te arritjes se
perfundimeve perkatese sipas bindjes se saj te brendshme per vertetimin ose jo te
shkaktimit te demit biologjik, lidhjes shkakesore juridike te tij me faktin e paligjshem,
si dhe per percaktimin e llojit dhe shkalles perkatese te demtimit, ne perqindje per
demtimet e perhershme dhe ne dite per ato te perkohshme. Demshperblimi per
demtimin e shendetit sipas nenit 625/a te K.Civil kerkohet ne menyre te pavarur
nga kerkimi per demin pasuror te humbjes ose pakesimit te aftesise per pune, i
parashikuar ne nenin 641 te K.Civil. Sipas kesaj dispozite, interesi pasuror i cenuar
perkohesisht apo pergjithmone si rrjedhoje e demtimit te shendetit nga fakti i
paligjshem, eshte e drejta e njeriut, e parashikuar ne nenin 49 te Kushtetutes, per te
fituar mjetet e jeteses, pra edhe per te garantuar e shtuar pasurine, nepermjet punes
se ligjshme te zgjedhur me vullnetin e lire te tij. Njekohesisht perben interes te
ligjshem te cenuar edhe pakesimi i pasurise se te demtuarit ne formen e shpenzimeve
qe ai perballon per perkujdesje dhe, ne veçanti, per mjekimin e shendetit te cenuar si
rrjedhoje e panderprere e te njejtit fakt te paligjshem. Meqenese ky lloj demi pasuror
eshte nje dem i ardhshem ne formen e fitimit te munguar (lucrum cessans), legjitimohet
per kerkimin e tij edhe personi qe eshte i mitur apo nuk eshte ne marredhenie pune
ose nuk eshte i siguruar, pra i demtuari qe nuk siguronte te ardhura ne kohen e
vertetimit te faktit te paligjshem qe ka shkaktuar humbje ose pakesim te perhershem
te aftesise per pune. Ne kete rast gjejne zbatim kriteret e parashikuara ne nenet 645
deri 647 te K.Civil dhe, nese ngjarja lidhet me nje aksident automobilistik, krahas
tyre, edhe ato te Dekretit nr.295, date 15.09.1992 (i miratuar me ligj) dhe akteve
nenligjore te nxjerra ne zbatim te tij. (Vendim Unifikues I Gjykates se Larte Nr 12 dt
13.09.2007 dhe 14.09.2007 )
Demi si rrjedhoje e shkatimit te vdekjes se një personi, përbëhet nga: a) shpenzimet
për ushqim e jetesë të fëmijëve të tij të mitur, të bashkëshortes dhe prindërve të
paaftë për punë që kanë qenë në ngarkim të të vdekurit, plotësisht ose pjesërisht, si
dhe të personave që banonin në familjen e të vdekurit dhe që gëzonin prej tij të
drejtën e ushqimit; b) shpenzimet e duhura për varrimin e të vdekurit, në masën që
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ato i përgjigjen rrethanave personale e familjare të të vdekurit. Personi që ka
shkaktuar dëmin mund të kundrejtojë të njëjtat mjete mbrojtëse që do t’i kundrejtonte
të vdekurit. Gjykata, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e çështjes, mund të
vendosë që shpërblimi të jepet në natyrë, ose në para, njëherësh ose me këste.Për një
person që nuk ka qenë në marrëdhënie pune ose nuk ka qenë i siguruar, masa e
shpërblimit të dëmit të rrjedhur nga vdekja ose dëmtimi i shëndetit, caktohet nga
gjykata në bazë të pagës që merr një punonjës i asaj kategorie me të cilën mund të
barazohet edhe puna që kryente ose mund të kryente i dëmtuari. I mituri i dëmtuar,
kur mbush moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe nuk ka pagë nga puna e tij, ka të
drejtë që në vend të shpërblimit që merr për jetesë, të kërkojë të shpërblehet për
humbjen e aftësisë së tij për punë me pagën mesatare të një punonjësi, sipas ligjeve
ne fuqi .Shperblimi I demit nenkupton dhe interesat qe vijne si rrjedhoje e mos
shperblimit te demit ne afatin e caktuar nga pala e paditur.Kete qendrim ka mbajtur
dhe Gjykata e Apelit Tirane permes vendimit Nr Nr 2503 i Vendimit Data  24.10.2012
I Gjykates se Apelit Tirane e cila ka cituar se “Gjykata e konsideron te drejte, pretendimin
e paditesve ne gjykim, ne lidhje me llogaritjen e interesave, nga mos shperblimi i demit ne afatin
e caktuar nga pala e paditur. I padituri, Insig sh.a., bazuar në neni 26 të rregullores 622/1
dt15.12.1992, i cili parashikon që: “… siguruesi, brenda 90 ditëve nga marrja e kërkesës për
dëmshpërblim i njofton të dëmtuarit vleftën e shumës së ofruar për dëmshpërblim, e cila në çdo
rast duhet të përputhet më madhësinë e dëmit, ose i njofton shkaqet e refuzimit të pagesës.…”
ka patur detyrimin ligjor, që brenda afatit ligjor 90 ditor, të dëmshpërblente paditësin, në madhësinë
reale të demit”
Shpërblimi i dëmit jopasuror për cenimin e nderit, personalitetit ose reputacionit të
personit, synon rivendosjen e të drejtës së shkelur, në mënyrë proporcionale me
dëmin e pësuar dhe caktohet në bazë të rrethanave të çështjes. Demi moral (pretium
doloris ose pecunia doloris) eshte shfaqje e brendshme, e perkohshme, e turbullimit te
padrejte (non iure perturbatio) te gjendjes shpirterore te njeriut, dhimbje e vuajtje
shpirterore apo gjendje ankthi e mundimi shpirteror qe rrjedh si pasoje e faktit te
paligjshem. Cilido qe peson cenime ne sferen e shendetit dhe te personalitetit te tij
nga veprimet a mosveprimet e paligjshme dhe me faj te nje te treti ka te drejten te
kerkoje edhe demshperblimin e demit moral te pesuar. Kjo e drejte, ne cilesine e te
demtuarit, i perket individualisht (ius proprius) edhe secilit prej familjareve te afert te
personit qe ka humbur jeten apo te cenuar ne shendetin e tij nga fakti i paligjshem,
nese vertetohet lidhja e tyre e posaçme familjare, ndjesore dhe e bashkejeteses. Demi
moral i pesuar nga vete te afermit konsiderohet si pasoje, rrjedhim i menjehershem
dhe i drejtperdrejte i te njejtit fakt te paligjshem. Ne keto raste, i demtuari mund te
provoje shkaktimin e demit moral me ane te prezumimit te thjeshte se, sa me e afert
eshte lidhja gjinore familjare apo e bashkejeteses, aq me i rende eshte edhe turbullimi
e dhimbja shpirterore e te afermit te te lenduarit apo viktimes, pra aq me e larte
eshte shuma e demshperblimit moral qe duhet t’i caktohet nga gjykata. Ne parim,
perveç prezumimit te thjeshte mbi ardhjen e pasojes morale dhe afersine gjinore,
per caktimin e mases se demshperblimit, gjykata mban parasysh se çdo individ ka
personalitetin e tij, unik dhe te ndryshem nga te tjeret. Prandaj, edhe shkalla e
vuajtes se pasojave morale dhe masa konkrete e demshperblimit mund te ndryshoje
rast pas rasti. Për përcaktimin e përgjegjësisë civile dhe masës së dëmit jopasuror,
gjykata mban parasysh edhe: a) mënyrën, formën dhe kohën e përhapjes së thënieve
apo kryerjes së veprimeve; b) shkallën e respektimit të rregullave të etikës profesionale
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nga autori i thënieve; c) format dhe shkallën e fajësisë; ç) faktin nëse thëniet kanë
cituar apo referuar në mënyrë të saktë thëniet e një personi të tretë; d) faktin nëse
thëniet janë të rreme, veçanërisht në rastin e cenimit të reputacionit; dh) faktin nëse
thëniet kanë të bëjnë me çështje të jetës private të personit të dëmtuar dhe raportin
e tyre me një interes publik; e) faktin nëse thëniet përbëjnë opinione ose thënie që
përmbajnë vetëm pasaktësi faktike të parëndësishme; ë) faktin nëse thëniet kanë
lidhje me çështje me interes publik, ose me persona në funksione shtetërore a
kandidatë për zgjedhje; f) kryerjen e veprimeve për të parandaluar apo ulur masën
e dëmit të tilla si bërja e përgënjeshtrimit për thënien e rreme, si dhe çdo masë tjetër
të marrë nga autori i thënieve për vënien në vend të nderit, personalitetit ose
reputacionit të personit të dëmtuar; g) faktin nëse autori i thënieve të rreme ka
nxjerrë përfitime nga përhapja e tyre, si dhe masën e këtij përfitimi; gj) faktin nëse
dëmshpërblimi mund të rëndojë ndjeshëm gjendjen financiare të shkaktuesit të demit.
Shuma e demshperblimit per demin moral, per shkak te natyres subjektive dhe te
brendshme te tij, nuk mund te llogaritet mbi tabela dhe skema te parallogaritura
vetem per kete qellim. Prandaj, gjykata e cakton ate mbeshtetur ne parimin e dhenies
se drejtesise sipas bindjes se saj te brendshme, te formuar nga shqyrtimi i te gjitha
rrethanave te çeshtjes ne teresine e tyre, duke u mbeshtetur edhe ne kritere eventuale
normative te zbatueshme sipas natyres se te drejtes se cenuar ose, ne mungese te
tyre, ne kritere dhe elemente vleresimi te konsoliduar nga praktika gjyqesore ne
zgjidhjen e çeshtjeve analoge ose ne pervoja perkatese jashtegjyqesore, duke patur
gjithnje parasysh zhvillimin aktual ekonomik e social te vendit, perfshire vleren e
parase ne ekonomine kombetare.
Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se Larte arrijne ne perfundimin unifikues se: Demi
ekzistencial i shkaktuar nga fakti i paligjshem i te tretit cenon te drejtat e personalitetit
te njeriut duke demtuar thuajse ne menyre te perhershme shprehjen dhe realizimin
e te demtuarit si njeri, shfaqjen e personalitetit te tij ne boten e jashtme, duke
tronditur objektivisht jeten e perditshme dhe veprimtarite e zakonshme te tij, duke
i shkaktuar perkeqesim te cilesise se jetes nga ndryshimi dhe prishja e ekuilibrit,
sjelljes e zakoneve te jetes, te marredhenieve personale e familjare. Per shkak te nje
gjendjeje te tille psiko-fizike, i demtuari nuk mund te kryeje më veprimtari te caktuara
qe karakterizonin pozitivisht qenien e tij apo mund t’a karakterizonin pozitivisht
ne te ardhmen, duke e detyruar te shtyhet drejt zgjidhjeve te ndryshme ne jete nga
ato te deshiruara e te pritshme apo ne heqjen dore nga keto te fundit per shkak te
vertetimit te faktit te paligjshem. Demi ekzistencial, duke mos patur natyre thjesht
ndjesore e te brendshme, eshte objektivisht i vertetueshem.

Konkluzione

Permes ketij punimi dua te citoj faktin se procesi i shperblimit te demit eshte nje
proces i gjate dhe shume i rendesishem , i cili nuk konsiston ne evidentimin e demit
i cili ne rastin e demit pasuror eshte lehtesisht i vertetueshem dhe ne rastin e demit
jopasuror eshte me problematik percaktimi i tij , por veshtiresi ne vete perben dhe
shperblimi i demit ne rastin konkret , pavaresisht se Kodi Civil dhe Praktika
Unifikuese e Gjykates se Larte ka percaktuar kriteret kryesore por larmishmeria e
ceshtjeve objekt gjykimi sjell si pasoje dhe ballafaqimin me situata te ndryshme
permes se cilave kalon procesi gjyqesore gjate vertetimit te demit dhe dhenies se
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shperblimit te tij gjer ne ekzekutimin e tij duke perfshire dhe interesat ne mos
shperblimin e demit te vertetuar brenda afateve kohore. Prezenca e ekspertit apo
grupit te eksperteve eshte pjese perberese dhe e rendesishme e nje procesi te tille dhe
e mbrojtjes se te drejtave dhe te mirave materiale dhe jo materiale te shendetit , jetes
, moralit etj te mbrojtura ne menyre te posacme nga rendi juridik. Mes problematikave
te tjera dhe veshtiresive te tjera ne rastin konkret eshte dhe zgjatja e procesve te tille
dhe ekzekutimi i vendimeve te cilat ne shume raste sjellin zvarritje te gjykimit dhe
te se drejtes per nje proces te rregullt ligjor brenda nje afati te aresyeshem , fakt per
te cilin gjykatat duhet ta marrin ne konsiderate dhe te mos anashkalojne .
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Abstrakti

Në punim pasqyrohet një tablo e sistemit aktual të ekzekutimit të vendimeve të Gjykatë
Europiane të të Drejtave të Njeriut nga shtetet që kanë ratifikuar Konventën duke u
ndaluar veçanërisht tek detyrimi i tyre për ekzekutimin e vendimeve dhe në lidhje me
masat që ndërmarin këto të fundit në këtë kuadër.Një këndvështrim tjetër i punimit
është edhe mekanizmin i monitorimit që parashikohet nga Komiteti i Ministrave për
ekzekutimin e vendimeve të GjEDNj. Roli që luan ky organ në monitorimin dhe zbatimin
e vendimeve të kësaj gjykate.Ky punim pasqyron një tablo të kuadrit ligjor, të
rekomandimeve dhe udhëzimeve të Këshillit të Europës në fushën e ekzekutimit të
vendimeve gjyqësore të GjEDNj. Si dhe të ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur në shtetin
Shqiptarë, të reformave që janë ndërmarrë në drejtësi dhe në veçanti në fushën e
ekzekutimit të vendimeve të GjEDNj, me qëllim përafrimin e legjislacionit me atë të
Bashkimit Europian. Duke qënë se ekzekutimi i vendimeve gjyqësore është element kyç
në funksionimin e shtetit të bazuar në sundimin e ligjit, ai përbën një sfidë serioze si në
nivelin kombëtar ashtu edhe në atë evropian.Nepermjet analizës së kuadrit ligjor të
brendshëm dhe atij të Komitetit të Ministrave në fushën e ekzekutimit synojmë të nxjerrim
në pah sfidat me të cilat përballen sistemi i ekzekutimit të vendimeve dhe nevojën për
përmirësimin tij.

Fjalë kyçe:Komiteti i Ministrave, ekzekutim vendimi i GjEDNj,reformë,sfidë, përmirësim.

Hyrje

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, vetë ka pasur rastin që të deklarohet se
e drejta
e aksesit në një gjykatë “do të ishte një iluzion nëse sistemi ligjor i brendshëm i një
shteti do të lejonte që një vendim gjyqësor përfundimtar e detyrues të mbetet i
pazbatueshëm në dëm të njërës palë.( Rasti Hornsby kunder Greqisë 19 Mars 1997).
Ekzekutimi i një vendimi të dhënë nga një gjykatë duhet  të konsiderohet si një
pjesë integrale e “gjykimit” për qëllimet e nenit 6 “, dhe konsideron se e drejta e
ekzekutimit rrjedh nga” parimi i sundimit të ligjit “. Pra lajtmotivi është: ekzekutimi
i duhur i vendimeve të Gjykatës Evropiane është themeli dhe prova më themelore e
efektivitetit të mekanizmit evropian për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në këtë
punim do të pasqyrohet  një tablo e sistemit aktual të ekzekutimit të vendimeve të
Gjykatës duke u ndaluar veçanërisht tek detyrimi i shteteve për ekzekutimin e
vendimeve dhe në lidhje me masat që ndërmarin këto të fundit në këtë
kuadër.Diskutimet mbi reformën në këtë fushë kanë çuar në publikimin e shumë
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raporteve, deklaratave, rezolutave, rekomandimeve dhe të paktën të një Protokolli
të Konventës (nr 14) . Proçesi ka marrë një hov të ri nga një konferencë ndër-
qeveritare e nivelit të lartë, i cili u zhvillua në shkurt të vitit 2010 dhe çoi në miratimin
e Deklaratës së Interlaken. Për këtë arsye 47 shtete anëtare të Këshillit të Evropës
riafirmuan zyrtarisht angazhimin e tyre ndaj Konventës dhe Gjykatës dhe miratuan
një plan veprimi “si një instrument për të siguruar udhëzime politike për proçesin
drejt efektivitetit afatgjatë të sistemit të Konventës”, duke përfshirë edhe një afat
kohor për zbatimin e saj.Një këndvështrim tjetër i punimit është edhe mekanizmin
i monitorimit që parashikohet nga GjEDNj për ekzekutimin e vendimeve të saj. Roli
që luajnë organet e Bashkimit Europian dhe në veçanti Komiteti i Ministrave në
monitorimin dhe zbatimin e vendimeve të kësaj gjykate. Shtetet janë kryesisht
përgjegjëse për zbatimin e Konventës në juridiksionin e tyre, nën mbikqyrjen e
Komitetit të Ministrave. Përveç kësaj, Gjykata dhe Asambleja Parlamentare e Këshillit
të Europës  kanë aftësinë për të ndikuar në proçesin e ekzekutimit sa më të
mirë.Shtetet ndërmarrin detyrimin t’i binden një vendimi përfundimtar të GjEDNj
në çdo çështje ku ata janë thirrur si palë. Vendimi përfundimtar i kalon Këshillit të
Ministrave, i cili mbikqyr ekzekutimin e vendimit. Detyrimi i shtetit per ekzekutimin
e vendimit përfundon vetëm kur Këshilli i Ministrave merr një rezolutë përfundimtare
për mbylljen e çështjes.
Në zbatim të nenit 46/1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, në të cilën
parashikohet detyrimi ligjor i shteteve për të ekzekutuar vendimin e GjEDNj. Në
kuadër të këtij neni për shtetet lindin këto detyrime për të ekzekutuar vendimet e
kësaj gjykate,duke ndërprerë veprimin e paligjshëm, duke riparuar dhe parandaluar
dëme të ngjashme në të ardhmen. Për të realizuar këto shtetet ndërmarrin dhe
adoptojnë masa individuale dhe masa të përgjithshme. Nga analiza e mësipërme do
të synojmë të nxjerrim në pah nevojën për reformim si në nivelin kombëtar ashtu
edhe në nivelin Europian duke propozuar një përmirësim  në sistemin e Konventës
në kuadër të proçesit ekzekutiv.

Masat individuale që ndërmarrin shtetet për ekzekutimin e vendimit gjyqësor
të GjEDNj

Këto detyrime ndaj shteteve për të marrë masa lindin nga neni 46/1 i Konventes
Europiane të të drejtave të njeriut. Detyrimet përbëjnë llojin e parë të masave që
shtetet duhet të ndërmarrin në kuadër të ekzekutimit të vendimeve dhe ato  janë:
(a) detyrimi që të ndërpresë shkeljen apo vazhdimin e saj në lidhje me aplikuesin,(b)
detyrimi për të siguruar aplikantin restitutio in integrum (që nënkupton rivendosjen e
situatës përpara shkeljes), dhe (c) së fundi detyrimi që të marrë masa për parandaluar
shkeljet në të ardhmen edhe në lidhje me individë të tjerë apo raste të ngjashëm të
prekur nga shkelja, duke e bërë këtë nëprëmjet ndryshimit të ligjit. Detyrimi që të
ndërpresë menjëherë shkeljen bazohet në dy parashikime, njëri në Konventë në
neni 46/1  dhe tjeri në nenin 1, i cili parashikon detyrimin e përgjithshëm për të
respektuar të drejtat e njeriut (Maestri kundër Italisë 17 shkurt 2004).Këtë masë
shtete e kanë aplikuar në forma të ndryshme.Një praktikë e njohur është ai i revokimit
të një akti ose urdhëri administrativ i brendshëm, i cili është në shkelje me Konventën,
si për shembull revokimi i një urdhëri për ekstradim (Këshilli i Europës
,Departamenti i ekzekutimit te vendimeve,lista e masave individuale www.coe.int/
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t/dghl/monitoring/execution/Documents/MIindex_en.asp).Një masë tjetër është
shpejtimin ose përfundimi  i proçedurave në pritje në rast të gjetjes së një shkelje të nenit
6 (Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, Mbikëqyrja e ekzekutimit të vendimeve
të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Raporti i katert Vjetor, viti 2010)
Detyrimi i dytë restitution in integrum ka të bëj me detyrimin e shtetit për të riparuar
dëmin e shkaktuar duke e vendosur të dëmtuarin ose aplikuesin në situatën ose
pozitën e mëparshme në të cilën ai u ndodh për shkak të shkeljes së konstatuar
(Brumarescu kundër Rumanisë 23 Janar 2001).Ndërsa në rastin e detyrimit të shtetit
për t’u kthyer në gjëndjen e mëparshme janë gjetur një sërë mënyrash për t’u aplikuar
si masa. Shtetet mund të vendosin një proçedurë që lejon rishikimin e proçedurës
penale si pasojë e një vendimi që ka gjetur  shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së.Komiteti
i Ministrave në pajtim me Gjykatën thërret shtetet  për të zbatuar rishikimin e
proçedurës, kur kushtet e Rekomandimit Rec (2000)  janë plotësuar , apo të miratojë
masa legjislative për të bërë të mundur rishikimin e proçedurave, siç shprehet në
rastin Dorigo kundër Italisë. Po ashtu si masë individuale shteteve mund t’i kërkohet
edhe që të rishikojnë, revokojnë ose të lëshojnë urdhra administrative, si në rastin
Rodrigues Da Silva dhe Hoogkamer kundër Holandë, ku shteti jep një leje qëndrimi
pasi u gjet shkelje e nenit 8 të Konventës. Kjo zgjidhje është më e rëndësishme në
situata ku nuk ka palë të treta që janë të përfshirë drejtpërdrejt, siç janë rastet e
emigracionit. Nëse kthimi në gjendjen e mëparshme duke i paarritshëm, për shkak
të natyrës së shkeljes, kjo nuk nënkupton se shteti  zhvishet nga detyrimi, por
mund të aplikoj një masë tjetër që është ajo e pagimit të një shume të hollash, e cila
në mënyrë të përafërt i korespondon dëmit të pësuar nga shkelja. Ky detyrim
parashikohet në nenin 41 të Konventës, kur ligji i brendshëm i shtetit të thirrur
njeh vetëm riparimin e pjesshëm, atëherë Gjykata Europiane kur konstaton shkelje
mund të detyroj shtetin të dëmshpërblejë palën e dëmtuar, është në diskrecionin e
Gjykatës për të marrë një vendim të tillë (Wildhaber, Gjykata Europiane e të Drejatave
të Njeriut 2006,nr 31). Kjo masë për të paguar një shumë të hollash, është përdorur
nga Gjykata edhe si nje formë sanksioni ndaj shteteve që kanë kryer shkelje të
Konventës. Të gjitha këto masa kanë si qëllim sigurimin e një mbrojtje efektive e të
drejtave dhe lirive themelore, kjo pasi vendimet e GjEDNj nuk e anullojnë
automikisht një veprim të një shteti që përbënë shkelje të Konventës, ato kanë
karakter deklarativ, ato thjeshtë përmbajnë një deklaratë të detyrueshme të një
shkeljeje ( neni 44-46 i Konventës) .Shtetet janë të detyruara që të sigurojnë
dëmshpërblim, por kjo masë është lënë në diskrecionin e tyre se si të kryejnë këtë
detyrim. Si masa individuale që janë aplikuar nga shtetet është edhe kthimi i shumave
të parave ose të pronave, të tilla si në rastin Brumãrescu dhe raste të tjera kundër
Rumanisë, ku shteti kishte  detyrimin ose të kthejë pronat në favor të aplikantëve
ose t’i paguajë një sasi parash që i korrespondon vlerës së pronave. Shteti mund të
ndërmarrë si masë edhe ndryshimin e regjistrave të të dhënave kriminale ose regjistra
të tjera zyrtare si në rastin Mamère kundër Francës.

Masat e përgjithshme  që ndërmarrin shtetet për ekzekutimin e vendimit
gjyqësor të GjEDNj dhe praktika e shteteve në marrjen e këtyre masave

Lloji tjetër i masave, janë masat e përgjithshme, të cilat konsistojnë në detyrimi e
shtetit për të parandaluar shkelje të ngjashme të Konventës në të ardhmen.Masat të
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tilla janë nganjëherë të vështira për tu përkufizuar dhe zbatuar. Autoritetet
kombëtare duhet së pari të bëjë një shqyrtim të hollësishëm të shkaqeve të shkeljes
së Konventës.Marrja e këtyre masave arsyetohet me faktin se vendimet e Gjykatës
janë të privuara nga efekti i drejtpërdrejtë. Shtetet nuk janë të detyruara për të
korrigjuar situatën ekzistuese para gjykimit, por ato nuk mund të aplikojnë me
dispozitën që shkel Konventën  dhe duhet të marrin masa tranzitore për të bërë që
rendi i tyre ligjor të jetë në përputhje me Konventën. Ndonjëherë, Gjykata mund të
përcaktoj në vendim një afat brënda të cilit duhet të adoptohen masat e
kërkuara.Veçanërisht në rastet kur një problem strukturor është identifikuar, dhe
gjykata ka lëshuar një vendim-pilot, shtetet duhet të sigurojnë një zgjidhje të
brendshme efektive për rastet e ngjashme që janë në pritje. Praktika e shteteve të
ndryshme ka treguar se masat e përgjithshme janë kryesisht të natyrës legjislative,
pasi ato kanë si qëllim parandalimin e shkeljeve të ngjashme që mund të ndodhin
në të ardhmen. Ndërsa në rastin kur shkelja ka rezultuar nga praktika e gjykatave
kombëtare që kanë interpretuar dispozitat ligjore në një mënyrë që ka shkelur
Konventën, një modifikim në jurisprudencën gjyqësore mund të jetë një mjet i
përshtatshëm për të respektuar vendimin. Informimi i autoriteteve përkatëse dhe të
publikut në përgjithësi me vendimet e GjEDNj është provuar të jenë masa efikase
për të parandaluar shkeljet në të ardhmen. Pas një rekomandim1 dhe një rezolutë2 e
Komitetit të Ministrave për publikimin dhe shpërndarjen e vendimeve të Gjykatës,
bënë që shtetet të inkurajohen për të siguruar se jurisprudenca përkatëse e Gjykatës
është botuar shpejt dhe gjerësisht në gjuhën e amtare duke ia shpërndarë organeve
publike, me shënimet shpjeguese nëse është e nevojshme.

Roli mbikqyrës i Komitetit të Ministrave në ekzekutimin e vendimeve të
GjEDNj

Konstatimi i shkeljes së Konventës nga Gjykata krijon detyrimin për të ekzekutuar
vendimin, në përputhje me nenin 46/1, përmes miratimit të masave individuale dhe
atyre të përgjithshme. Parimi është që shtetet të mbeten të lirë të zgjedhin mjetet
adekuate për të respektuar vendimin nën mbikëqyrjen e Komitetit të
Ministrave.Kapaciteti i brendshëm i shteteve për të ekzekutuar vendimet e Gjykatës
është një element kyç për të siguruar të drejtat e Konventës. Komiteti i Ministrave
mund të ushtrojë presione diplomatike gjatë takimeve të të Drejtave të Njeriut dhe
përmes kontakteve të veçanta midis presidencës së Komitetit dhe autoriteteve
shtetërore. Për këtë arsye, Komiteti i Ministrave nxit shtetet që të identifikojë një
autoritet për të koordinuar proçesin e ekzekutimit të vendimeve. Në praktikë, shtetet
kanë miratuar zgjidhje të ndryshme: ndërsa disa prej tyre ia kanë caktuar këtë rol,
një organi të nivelit të lartë qeveritar apo zyrtar (Itali,Austri), të tjerët këtë detyrë ia
kanë caktuar Ministrisë së Drejtësisë apo trupit të saj përbërëse (Britania e Madhe,
Gjermani) , ose në Ministrinë e Punëve të Jashtme (Rumani,Turqi,Francë).
Nga viti 2010 Komiteti i Ministrave ka përdorur një proçedurë të dyfishtë, në mënyrë
për të krijuar një sistem më transparent dhe efikas të mbikëqyrjes. Nga njëra anë,
rastet në parim janë klasifikuar në rrugën e parë, që njihet si “proçedurë standarde”,
sipas të cilës Komiteti i Ministrave kufizon kontrollin e tij për të verifikuar nëse i
_____________________________________________________

1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=331657&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original
2 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)4&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original
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është paraqitur ose jo nga shteti i paditur një plan veprimi ose raport. Nën këtë
“proçedurë standarde”, Sekretariati i bën një vlerësim përfundimtar raportit të
veprimit dhe propozon që Komisioni të miratoj një rezolutë përfundimtare për
mbylljen e shqyrtimin të çështjes. Nga ana tjetër, Komiteti i Ministrave mund të
vendosë përjashtimisht të mbikëqyrë rastet që kërkojnë masa urgjente individuale,
vendime pilote, rastet që paraqesin probleme të mëdha strukturore apo komplekse,
dhe rastet ndërshtetërore nën rrugën e dytë, domethënë nën “proçedurën e
zgjeruara”. Mbikëqyres së këtyre rasteve iu është dhënë prioritet mbi rastet e
“proçedurës standarde”, dhe Sekretariati i është besuar një rol më aktiv për të
ndihmuar shtetet të miratojnë dhe të zbatojnë planet e veprimit (Komiteti i Ministrave,
“Modalitetet për një sistem të mbikëqyrjes së dyfisht”, (n 118) paragrafi 20).Ideja
kryesore e proçedurës së dyfishtë është që të lehtësoj punën e Komitetit të Ministrave
për ato raste kur nuk ka asnjë vështirësi të veçantë të paparashikuar. Në raportin
vjetor të publikuar në vitin 2012, Komiteti i Ministrave përmendi se mbikëqyrja e
ekzekutimit është bërë më efikase dhe transparente me miratimin e proçedurës së
dyfishtë. Në të vërtetë, numri i rasteve të përsëritura ka rënë në vitin 2011 për herë
të parë në dhjetë vjet. Prandaj, reformat e miratuara tashmë kanë kontribuar për të
zgjidhur çështjen e rasteve të përsëritura. Efikasiteti i kësaj proçedure varet nga
vullneti politik i anëtarëve të Komitetit të Ministrave.Pra Komiteti mund të ndërmarrë
këto masa: mund të ushtrojë presione diplomatike, mund të inkurajoj shtetet që të
marrin masa aktive për ekzekutimin e vendimit duke lëshuar rezoluta të përkohshme
kundër shteteve, mund të përdorë si masë  miratimin e vendimeve dhe njoftimeve
për shtyp për të rritur ndërgjegjësimin e publikut kur problemet e ekzekutimit janë
më pak serioze.Kështu Komiteti i Ministrave miratoi një deklaratë për shtyp në
lidhje me ekzekutimin e vendimeve të problemeve që lidhen me funksionimin e
drejtësisë në Shqipëri dhe inkurajoi autoritetet të vazhdojnë përpjekjet e tyre. Përveç
masave të mësipërme Komiteti i Ministrave është i autorizuar sipas nenit 3 të Statutit
të Këshillit të Europës për të pezulluar të drejtat e përfaqësimit të një shteti ose të
kërkojë që shteti të tërhiqet nga organizimi.Kjo masë duhet të zbatohet në rrethana
të jashtëzakonshme, kur shteti i paditur dhe Komiteti i Ministrave kanë dështuar të
arrijnë një marrëveshje mbi masat e duhur për të siguruar ekzekutimin  e vendimit,
apo kur shteti nuk është i gatshëm ose është i paaftë për të marrë masa të tilla.

Praktika e shtetit Shqiptarë në ekzekutimin e vendimeve të GjEDNj

Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës ka bërë publik në vitin 2009 një vendim
në lidhje me progresin e arritur nga Shqipëria në ekzekutimin e vendimeve të
caktuara të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me proçedimet
civile tepër të gjata dhe mungesën e zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së
prerë, duke permendur rastet e Gjonboçari dhe të Marinit. Komisioni vuri në dukje
zhvillimet e fundit në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, sipas të cilit kjo e
fundit e konsideron veten kompetente për të shqyrtuar kërkesat për dëmshpërblim
në lidhje me proçedurat tepër të gjata të ekzekutmit. Dhe inkurajon zhvillimin e
kësaj jurisprudence,  në mënyrë që të sigurohet përshpejtimi i proçedurave në të
gjitha rastet në të cilat palët nuk kanë marrë vendime përfundimtare brenda një
kohe të arsyeshme. Komisioni megjithatë inkurajoi reflektim mbi masat e mëtejshme,
sidomos adresuar nevojës për ndryshimin e legjislacionit që rregullon Gjykatën
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Kushtetuese.
Në rezolutën e ndërmjetme, CM/ResDH(2013)115, miratuar në qershor 2013, Komiteti
i Ministrave u bëri thirrje autoriteteve shqiptare që të hartojnë me prioritet maksimal
një plan veprimi, i cili do të mundësonte ngritjen, brenda afateve të vendosura nga
Gjykata, të një mekanizmi kompensimi efektiv, brenda një periudhe 18 mujore, pra
deri në 17 qershor 2014,duke mbajtur parasysh edhe masat e indentifikuara
tashmë.Miratimi i kësaj rezolute të ndërmjetme erdhi si pasojë e mospërmbushjes
nga ana e autoriteteve shqiptare të detyrimit për paraqitjen e një plani veprimi të
konsoliduar dhe të përditësuar në lidhje me ekzekutimin e vendimeve përkatëse.
Komiteti i Ministrave arriti në përfundimin se finalizimi i hartës së vlerës së tokës
ishte e vetmja masë e ndërmarrë nga qeveria. Deri në tetor 2013 Komiteti i Ministrave
nuk kishte marrë asnjë informacion të saktë mbi numrin e vendimeve administrative
dhe gjyqësore të formës së prerë që duhet të ekzekutohen, koston e ekzekutimit të
tyre dhe burimet e nevojshme. Po kështu, asnjë plan veprimi nuk është dorëzuar në
KM. Problemet e shtetit Shqiptarë qëndrojnë në faktin se pavarësia e pushtetit
gjyqësor duhet të respektohet, në veçanti në zbatimin e vendimeve gjyqësore duke
filluar nga pushtetarët dhe organet shtetërore.Ky shembull do të diktonte besimin
tek funksionimi i sistemit të drejtësisë edhe për çdo individ. Kjo do të thotë të kuptosh,
të respektosh dhe të zbatosh vendimet e gjykatave, pa vënë në dyshim asnjë herë
pavarësinë dhe paanësinë e dhënies së tyre.Ndodh shpesh që vendimet e gjykatave
konsiderohen si të padrejta dhe se gjyqtarët që i kanë dhënë ato si të korruptuar,
një ndrëhyrje e tillë në çdo vend të zhvilluar perëndimor do të konsiderohej si shkelje
e sovranitetit të shtetit dhe në veçanti e pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Edhe pse
me hyrjen në fuqi të ligjit për Gjykatën Administrative janë parashikuar dispozita
për marrjen e sanksioneve ligjore ndaj titullarit të institucionit nëse me veprimet
apo me mosveprimet e tij bëhet shkak për mos ekzekutimin e titullit ekzekutiv,
parashikuar në nenin 68 të këtij ligji.Përsëri rastet e aplikimit të këtij ligji në praktikë
janë të ralla.
Në kuadër të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, si element thelbësor në
funksionimin e shtetit të së drejtës është hartuar edhe projekti “Eliminimi i pengesave
për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore vendase / Sigurimi i zbatimit efektiv të
vendimeve të gjykatave vendase”3. Ky projekt u ndërmor nga Departamenti i
Ekzekutimit të Vendimeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).
Kohëzgjatja e tij ishte 36 muaj, duke filluar që nga Janari 2009. Vendet ku u zbatua
ky projekt ishin gjashtë: Shqipëria, Azerbajxhani, Bosnje-Hercegovina, Moldavia,
Serbia dhe Ukraina. Projekti u vu në zbatim në bashkëpunim me institucionet
kombëtare respektive, ministritë e drejtësisë dhe financave, gjykatat e larta, gjyqtarët
dhe përmbaruesit. Shteti Shqiptarë në kuadër të ekzekutimit të vendimeve të GjEDNj
ka ndërmarë hapa të rëndvsishëm, një fakt i tillë konstatohet edhe nga jurisprudenca
e Gjykatës Kushtetuese. Megjithatë numri i mashë i rasteve që janë në pritje pranë
Gjykatës Europiane kundër Shqipëris, për vitin 2013 ishin 106 raste, për vitin 2014
82 raste dhe po ashtu edhe për vitin 2015 dëshon për një sistem ekzkeutiv jo efikas.
Moszbatimi i këtyre vendime ka jo vetëm një kosto financiar ndaj individit që i
është shkelur e drejta, por përbënë një cënim të të drejtave dhe lirive themelore të
njeriut në shtetin tonë, pra një kosto për të gjithë individët Shqiptarë dhe jo

___________________________________________________

3 http://www.coe.int/sq/web/tirana/excecution-of-echr-s-decisions
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vetëm.Përmirësimi i ekzekutimit jo vetëm të vendimeve të Gjykatës Europiane, por
edhe i vendimeve të gjykatave të brendshme përbënë një sfidë të rëndësishme të
shtetit Shqiptarë, me të cilën vazhdojmë të përballemi aktualisht.Në këtë paln do të
ishte i nevojshëm ndryshimi në ligjin organik të Gjykatës Kushtetuese. Këto
ndryshime duhet t’i njohin këtij organi edhe tagrin për të përcaktuar mënyrën sesi
duhet të ekzekutohet një vendimi, për të cilin është konstatuar shkelja e së drejtës
për proçes të rregullt ligjor, veprimet konkret që duhet të kryen, afatin e ekzekutimit
nëse është e mundur dhe marrjen e masa për sanksion, kur nuk respektohet vendimi
i Gjykat për të cilin është konstatuar shkelja e së drejtës për proçes të rregullt ligjors
Kushtetuese. Një ndryshimi i tillë ështv i nevojshëm për praktikën Shqiptare.

Konkluzionet

Shtetet kanë detyrimin për të ekzekutuar vendimet e Gjykatës Europiane të të
Drejatve të njeriut si detyrim që lind nga ratifikimi i Konventës Europiane të të
Drejatve të Njeritu.Ky detyrim i përgjithshëm krijon detyrimeve të tjera të veçanta,
përkatësisht detyrimin për të ekzekutuar detyrimin e shkelur, për t’i dhënë fund
aktit ndërkombëtar të gabuar, për të riparuar dhe për të parandaluar shkeljet e
ngjashme në të ardhmen, të gjitha këto masa nënkuptojnë miratimin e masave të
veçanta dhe të përgjithshme.Ndërkohë që miratimi i masave individuale është i lidhur
më tepër me rolin e dhënies së drejtvsisë nga Gjykata, sepse synohet rivendosja e të
drejtave të një individi si ata ishin para shkeljes, masat e përgjithshme reflektojnë
rolin kushtetues të Gjykatës, e cila është për të vendosur standarte minimale për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut në bazë të Konventës përtej rastit specifik në fjalë.
Numri i lartë i rastee në pritje pranë Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut
tregon më sëmiri se mekanizimi i ekzekutimit të vendimeve ka vend për t’u
përmirësuar. Ky përmirësim kërkon një angazhim më të madhë të shteteve anatare
të Konventës dhe të organeve të tjera të shtetit, të cilat mund të kërkohet për të
marrë pjesë në këtë proçes.Në këtë kuadër, parlamenti si organ legjislativ mund të
miratoj apo  të ndryshoj akte legjislative të brendshme me qëllim që të jenë në
përputhje me vendimin e Gjykatës, dhe pushteti gjyqësori mund të ndërhyj duke
dhënë kontributin e tij nëpërmjet ndryshimit të jurisprudencës. Për më tepër,shtetet
duhet të caktoj një organ specifik që  të mund të kontrollojë sistematikisht se si
qeveritë e tyre zbatojnë vendimevet e Gjykatës, për të siguruar që aplikantit i  është
dhënë drejtësia dhe se nuk do të ketë raste të ngjashme që do të depozitohen në
Strasburg.Në kuadër të forcimit të masave për të pasur një sistem me efektiv të
ekzekutimit të vendimeve, duhet të kërkohet që dialogu ndërmjet gjykatave të
brendshme dhe gjykatës së Strasburgut të intesifikohet, nëpërmjet transferimit të të
kompetencave për të dhënë një dëmshpërblim të drejtë,një organi kombëtar gjyqësor,
si dhe të krijohet  mundësia për gjyqtarët vendorë që të kërkojë mendimin këshillues
nga  GJEDNJ-së.
Ndërsa në nivel europian reformimi i sistemit të ekzekutimit të vendimeve duhet
bërë që proçedura të filloj përmes Asamblesë Parlamentare. Kjo e fundit mund të
rrisë presionin mbi delegacionet kombëtare nëpërmjet miratimit të sanksioneve, të
tilla si një pezullim të përkohshëm të të drejtave të votës, kur parlamentet kombëtare
nuk e kanë  mbikëqyrur seriozisht mënyrën sesi qeveria e tyre e ka zbatuar vendimet
e Gjykatës.
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Gjykata Europiane me qëllim që të përmirësohet ekzekutimi i vendimeve të saj, duhet
të vazhdojë të tregojë masat e mundshme për ekzekutimin e vendimit dhe të dënojë
shtetet për të dytë herën nëse në një gjykim të mëparshëm,vendimi nuk është
ekzekutuar siç duhet.
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Procesi i të provuarit dhe format e mjeteve provuese  në procedurën
kontestimore

Dr. Zineta Asani
Universiteti  FON -  Shkup

Abstrakt

Procesi i të provuarit  paraqet  pjesën më të rëndësishme dhe më delikate të procedurës
kontestimore. Ai paraqet bërthamën  e kësaj procedure , ndërsa rezultati i këtij procesi
është bazë e  aktgjykimit.
Të provuarit vjen në shprehje  në situata kur gjykata  nuk disponon me “të vërteta të
gatshme”, dhe para saj  ekziston gjendja faktike kontestuese. Kjo e obligon gjykatën  që në
bazë të provave të mbledhura  dhe të egzaminuara  të ndërtojë verzion të pranueshëm
për rastin kontestues , me synim vërtetimin e vërtetësisë  të pretendimeve  apo tezave
për egzistimin apo mosegzistimin  e fakteve të caktuara  relevante  të cilat duhet të
zbulohen  gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore.
Qëllimi i të provuarit  është të tejkalojë dyshimin  dhe të vërtetohet  nëse diçka është e
vërtetë apo e pavërtetë, d.m.th.  të provuarit si aktivitet procedural  ka për qëllim  zbulimin
e  e vërtetësisë të fakteve  relevante  të cilat janë të rëndësishme  si bazë e aktgjykimit, dhe
parashihet si obligim më i rëndë  dhe më me përgjegjësi i gjykatës. Pa zhvillimin të drejtë
të procesit të të provuarit  nuk do të ketë gjykim korekt dhe kualitativ  por edhe vendime
korekte nga ana e gjykatës.
Ky punim do të sjellë  shqyrtimin e pyetjeve   mbi procesin e të provuarit  lidhur me atë
se çfarë provohet
në procedurën kontestimore; veprimet  procedurale që ndërmerren në suaza të të
provuarit; format e mjeteve  provuese   si burime nga të cilat  gjatë procedurës fitohen të
dhëna  , gjegjësisht gjenden fakte  që paraqesin bazë provuese;  kufijtë  brenda të cilëve
gjykata  i nënshtrohet të provuarit;  rastet  kur në punën e gjykatës  ndodh të  ketë
papërcaktueshmëri,  jokonkretësi dhe paqartësi të atillë që do të zhdukë rëndësinë e të
provuarit dhe do ta privojë atë nga çdo vlerë praktike; vlersimin e  provave  si punë
ekskluzive e gjykatës me qëllim  nxjerrjen e  përfundimit se ndonjë fakt a është
argumentuar.
 Në kontekst të kësaj do të  jepen rekomandime  lidhur me veprimin e gjykatës  gjatë
egzaminimit të provave  në mënyrë të paraparë me ligj;  mbi vlersimin e lirë të provave
nga ana e gjykatës  si dhe  mbi respektimin  e të drejtave të palëve  gjatë egzaminimit  të
provave  të cilat do të jenë të rëndësishme  për sigurimin e rendit dhe shpejtësinë e
procedurës.

Fjalë kyçe: procedura kontestimore, procesi i të provuarit,  mjetet provuese, vlersimi i
lirë i provave.

Hyrje

Të provuarit   është institut  i veçantë  i të drejtës procedurale  i cili jep përgjegje  në
pyetjet të cilat duhet të provohen,  me qëllim të arritjes të suksesit  të kërkesave të
palëve në procedurë. Ky nocion  ngërthen në vehte  dy kuptime të ndryshme  mbi
të provuarit: e para, kuptimi mbi procedurën  provuese  dhe  ndarja  e aktiviteteve
provuese  midis palëve në procedure, dhe e dyta , kuptimin i cili nuk ka lidhje të
drejtpërdrejtë  me të provuarit por,  nënkupton  metodën e gjykatësit  i cili në fund
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të procedurës (Uzelac, 2002, 34) në të cilën mbretëron situatë e paqartësisë , duhet  të
vërtetojë nëse egzistojnë ose jo faktet relevante vendimtare (Cinic , 1990, 5-6).
Problematika e të provuarit   në procesualistikën moderne  në mënyrë specifike
zë vend në të gjithë procedurat gjyqësore  në të cilat vendoset  mbi disa të drejta
dhe detyrime ( kontestimoren, jashtëkontestimoren , penalen , administrativen
etj.), dhe në këtë kontest  merren parasysh  aspektet të ndryshme të këtij  instituti,
gjë që mvaret nga pesha e  parimeve  të veçanta dhe thelbësore  që janë të
pranishëm në këtë proces si :  parimi i dispozitivitetit dhe oficialitetit  , parimi
akuzator , inkuizitor, parimi i vlersimit të lirë të provave (Triva &  Bjelanec  &
Dika , 1986, 125) etj.
Në këtë shkrim ,  fusha e interesit tonë do të përqëndrohet në shqyrtimin  e
problematikës  që  ka të bëjë me procesin e të provuarit në procedurën
kontestimore,  i cili proces  zë bindshëm  pjesën më të madhe të saj si në aspektin
kohor ashtu edhe në atë material. Kjo fazë e procesit gjyqsor  ka në dorë fatin e
përfundimit të çështjes kontestuese  dhe paraqet armë në duart e palëve  me të
cilën ata zhvillojnë  duelin gjyqësor. Palët janë të lira për të paraqitur versionet
e tyre , për prezentimin  e fakteve dhe mjeteve provuese  mbi të cilat mbështeten
pretendimet e tyre dhe së fundi do të përpiqen  ta bindin gjykatën  në marrjen e
një vendimi në favor të tyre  ndërsa gjykata  si eksperte e ligjit  e cila bën
interpretimin përfundimtar të tij,  duhet te respektojë rregullat procedurale  që
askush të mos përfitojë avantazhe  të padrejta.
Ligji mbi procedurën kontestimore dhe teoria mbi procedurën  kontestimore   të
provuarit e parasheh  në të gjithë sistemet juridike moderne  si veprimtari e gjykatës
dhe palëve  ku parasëgjithash  përfshihen:  propozimet e palëve për egzaminimin e
provave  e në kuadër të kësaj  edhe zgjidhjen  se cilat prova  duhet të egzaminohen.
Kur kjo  do të vërtetohet , palët inicojnë  mjete provuese format e të cilave janë të
elaboruara në këtë punim.
Rezultati përfundimtar  i këtyre formave provuese  është vërtetimi iI të vërtetës
materiale  të fakteve  prej të cilave  mvaret zbatimi  I rregullave materiale apo
procedurale.
 Neni 6 i Konventës evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut (më poshtë: Konventa
evropiane)  , nuk rregullon problematikën  mbi pranimin dhe vlersimin e provave
, duke pasur parasysh  që kjo është një veprim që më së miri duhet ta rregullojë ligji
nacional. Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut (më poshtë : Gjykata evropiane)
gjithashtu ka qëndrimin se “gjyqi nacional  patjetër duhet të vërtetojë  nëse procedura
në tërësi, duke përfshirë këtu edhe mënyrën e marrjes së provave  ka qenë e drejtë ,
ashtu siç e parasheh këtë Neni 6 i  Konventës”.
Procesi I të provuarit  është njëri nga shtyllat kryesore të gjykimit. Pa prova të
mjaftueshme , material  provues  mbi problematikën në rastin konkret , gjykatësi
nuk do të ketë mundësi  të vërtetojë faktet  të cilat duhet ti përmbajë  aktgjykimi
meritor. Ky process paraqet  çelës sigurie  dhe tregon  se e drejta  për gjykim të
drejtë  nuk është shkelur dhe është realizuar në afat të arsyeshëm.  Qëllimi I
këtij punimi është të sjellë  pjesë  të problemeve thelbësore  të cilat paraqiten
lidhur me të provuarit dhe të rekomandojë tek palët në procedure  se realizimi I
drejtësisë  është  një mundësi e ndershme  për gjykim të drejtë, dhe në kohë të
arsyeshme.
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Disa nocione themelore

Faktet janë nocioni themelor me rëndësi  më të madhe në të drejtën sepse siç shkruan
Viskoviæ  , faktet  paraqiten  si kushte  për lindjen , ndryshimin apo shuarjen  e
marrdhënjeve juridike , (Viskoviæ , 1997, 212).
 Në procedurën gjyqsore  provohen  faktet kontestuese  dhe faktet të cilat janë
jmuridikisht relevante dhe të cilat mund të ndikojnë  në zgjidhjen e rastit konkret.
Në të kundërtën, nuk duhet të  provohen faktet e njohura (notore) as edhe  faktet
egzistencën e të cilave ligji e presupozon  (presumptio iuris). Nuk provohen edhe
normat juridike.
Gjendja faktike - krijohet nga grup faktesh. Zbatuesi i normave juridike  është i
obliguar  saktë të vërtetojë  gjendjen faktike konkrete  dhe të kuptojë  përmbajtjet
normative  të cila i ofrojnë aktet normative . Nga përvoja e procedures kontestimore
Dika potencon  se “ pa vërtetimin e gjendjes faktike nuk mund të ketë gjykim . Është
e nevojshme  që gjatë  realizimit të një procesi civil   të zgjidhet  edhe pyetja për
vërtetimin  e gjendjes faktike  dhe në  vazhdim të zgjidhen pyetjet  që I  përkasin
iniciativës për grumbullimin  e fakteve,  për zgjedhjen e metodës  për vërtetimin e
tyre , pasataj mënyrën për vlersimin e rezultateve  të veprimeve të kryera  për
vërtetimin e gjendjes faktike  dhe së fundi  stadiumet e procedurës  në të cilat  mund
të realizohen pyetjet faktike  dhe mënyra e elaborimit të tyre procedural” (Dika,
2003, 64-65).
E vërteta materiale – nënkupton  vërtetimin e plotë dhe të saktë të gjendjes faktike
që paraqet bazë për sjelljen e vendimeve (Ðerða, 2010, 5). Nëse flasim për relacionin
provë- gjendje faktike – e vërtetë materiale , do të citoja autorin  Grubiša I cili  mendon
se duhet kaluar nëpër këtë rrugë: “ aktiviteti kryesor I gjykatës është të vërtetojë
gjendjen faktike të nevojshme për të vendosur , e kjo do të vërtetohet  me ndihmën
e provave  që duhet ti përgjegjet të vërtetës materiale.  E vërteta materiale është
vetëm postulat  mbi gjendjen faktike.
Provat (probatio) – janë mjet procedural  i cili nevojitet për marrjen e imazheve
juridike  rreth fakteve të cilat vërtetohen. Me provat direkte   mund të vërtetohen
faktet direkte në mënyrë të plotë dhe të drejtpërdrejtë. Provat indirekte (indiciet)
janë të atilla  me të cilat  vërtetohen  disa rrethana tjera  të cilat në mënyrë të
drejtpërdrejtë do të shërbejnë  për marrjen e besueshmërisë  se egzistojnë fakte
relevante juridike.
Të provuarit –  nënkupton   veprimtarinë e  gjykatës  dhe  palëve ne procesin
gjyqësor . Nëpërmjet të provuarit  kontrollohet  e vërteta e pretendimeve  të thëna
, apo faktet për të cilat  duhet të vërtetohet  nëse ata kanë ndodhur në të kaluarën
apo nëse ata egzistojnë në të tashmen (Pozniæ &  Rakiæ-Vodineliæ , 1999, 231).
Procesi i të provuarit zhvillohet në disa faza : propozimi i provave; vendosja se cilat
prova  do të egzaminohen; përgaditjet për egzaminimin e provave  dhe vlersimi I
provave (Janevski & Zoroska-Kamiloska, 2009, 274). Ky  proces paraqet procedurë
në procedurë.
Shkaqet provuese - janë rrethana  prej të cilave gjykata nxjer  përfundimin rreth
egzistimit ose jo  të fakteve të caktuara. Ata janë premise  prej të cilave rrjedhin
konkludimet  lidhur me të  vërtetën e lëndës të të provuarit.
Mjeti provues (media, instrumentum probandi), janë burime të njohurive  mbi
faktet relevante  të bazuara  në njohurinë e së vërtetës  të kërkesave për egzistencën
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ose jo të fakteve të lartëpërmendura. Mjeti provues ka rëndësi  në sjelljen e
përfundimeve   të dëshmuara  për vërtetësinë e asaj që duhet të provohet. Këta mjete
në procedurën kontestimore mund të paraqiten në forma të ndryshme si: kqyrja
(shikimi), dokumentet, dëshmitarët, ekspertët, dëgjimi i palëve etj.

Korniza ligjore mbi procedurën provuese

A.Standardet ndërkombëtare
Neni 6  i  Konventës evropiane  siguron që në mbrojtjen  e “të drejtave dhe detyrimeve
civile të një personi  sejcili ka të drejtë  në gjykim të drejtë  dhe ndëgjim publik  në
një periudhë të arsyeshme kohore  nga ana e gjykatës të pavarur, të paanshme  e
cila është e themeluar në bazë të ligjit”. Gjykata evropiane   ka qëndrimin e saj që
edhepse  Neni 6  garanton të drejtën për një gjykim të rregullt , nuk rregullon
problematikën  mbi  paraqitjen  dhe vlersimin  e provave , duke pasur parasysh  që
kjo është një  veprim të cilin më së miri duhet ta rregullojë ligji nacional. Gjykata
parasheh se në gjykatat nacionale  “vlersimi i provave  dhe provat relevante “ të
cilat palët  kërkojnë ti parashtrojnë , duhet ti vërtetojë  patjetër gjyqi nacional .
Sipas rregullores GJykata evropiane , nuk do të shqyrtojë  vlersimin e provave  të
gjykatave nacionale . Megjithatë atje ku do të tregohet  se gjykata nacionale  ka
sjellë “vendime arbitrare dhe përfundime vulgare  nga provat , mund të egzistojë
bazë  për rishqyrtim të rij. Gjithashtu  Neni 6  nuk u mundëson palëve në kontest
“ të drejtë të pakufizuar  për sigurim të pjesmarjes të dëshmitarëve në gjykatë. Pra ,
“ është krejt normale  për gjykatat nacionale  të vendosë se a është e domosdoshme
apo e dëshiruar  që dëshmitari të thiret”.
Gjykimi i drejtë  sipas nenit 6 të Konventës  kërkon barazi ndërmjet palëve  në
procedurë. Ky parim ashtu siç  është sqaruar nga Gjykata  kërkon që “ sejcilës pale
duhet tu ofrohet  mundësi e arsyeshme  që të prezentojë rastin e saj  në ata kushte
të cilat nuk do ta sjellin  në situate jot ë volitshme ,  vis-à vis, në lidhje  me
kundërshtarin”  E drejta në procedurën adverzive është pjesa përmbajtësore  e parimit
për barazi të palëve . Gjykata evropiane ka qëndrimin  se  kjo e drejtë në parim
nënkupton situatën që palët në gjykimin civil apo penal të kenë njohuri  dhe të
komentojnë të gjithë provat e parashtruara  dhe gjithë kjo do të ndikojë  në vendimin
gjyqësor .. Gjithashtu e drejta në procedure adverzive nënkupton  që “ndëgjimi I
dëshmitarëve duhet në përgjithësi  të jetë adverziv” dhe se “ të gjithë provat në
parim  të jenë të  parashtruara në prezencë të palëve  në seancë publike  me qëllim të
argumentimit adverziv (kundërshtues).

Konventa për të drejtat e fëmijës (KDF)
Konventa për të drejtën e fëmijës përmban dispozita  të cilat zbatohen në realizimin
e procedures provuese  në rastet kur janë të përfshira fëmijët. Neni 12 i Konventës
siguron që sejcili shtet  “duhet ti sigurojë fëmijës , e cila është e aftë të formojë
qëndrimet e veta personale , të drejtën  të shprehjes  të qëndrimeve të veta në mënyrë
të lirshme  lidhur me të gjithë pyetjet  të cilat I takojnë atij, dhe se qëndrimeve të
fëmijës ti përkushtohet  kujdes I gjërë  në pajtim me vitet e vjetërsisë të tij”  “ Në
mënyrë të veçantë  fëmijës duhet ti sigurohet rasti  që të jetë I ndëgjuar  në sejcilën
procedurë gjyqsore dhe administrative  e cila në mënyrë direkte  apo mes përfaqësuesit
apo organit përgjegjës  I përket fëmijës, në mënyrën  e cila është në pajtueshmëri  me
rregullat procedurale  të ligjit nacional”.
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Në vitin 2009  Këshilli  për të drejtat e fëmijës  ka paraqitur  Komentin e përgjithshëm
për të drejtën që fëmijët të ndëgjohen. Qëllimi I këtij  Komenti  është përforcimi  i
konkluzioneve  dhe propozimi  I “nevojave  themelore  për mënyrat përgjegjëse  të
cilat do ti japin peshë  qëndrimeve të fëmijës për të gjithë pyetjet  të cilat I takojnë
atij”. Sa I takon “ të drejtave të fëmijës  që ata të ndëgjohen në procedurën civile “,
Këshilli  parasheh  që  fëmijët  veçanërisht duhet të ndëgjohen  në rastet të cilat
përfshijnë  ndarjen apo divorsin e prindërve të tyre.

Rekomandimet e Këshillit europian
 Komiteti i ministrave të Këshillit evropian  rekomandon që gjykatat  duhet të
posedojnë autorizimin  të ftojnë dëshmitarët  dhe të  shqiptojnë sanksione
përgjegjëse” në rastet e  mospjesmarrjes të paarsyeshme  të dëshmitarit” (parimi 1(3)
, Rekomandimi nr.R.(84)5). Duke u ballafaquar  me dëshmitarët ekspertë , Komiteti
rekomandon: “përderisa eksperti I cili është I përcaktuar  nga ana e gjykatës lëshon
mundësinë  të  shpallë  raportin e tij,   apo vonohet me shpalljen  pa arsyetim ,
duhet të ndërmerren  sanksione përgjegjëse. Kjo mund të merret  me formën e
zvoglimit të kompenzimit, pagesën e shpenzimeve  apo dëmit  si dhe masat
disciplinore  të cilat do ti ndërmarë gjykata apo organizata profesionale  varësisht
nga rasti” (parimi 1(4) , Rekomandimi nr.R.(84)5).
Komiteti I ministarve rekomandon  që gjykatat “luajnë rol aktiv në sigurimin e
progresit të shpejtë të procedurës, duke respektuar në kontekst të kësaj  të drejtat e
palëve , duke përfshirë këtu edhe të drejtën në trajtim të barabartë. “Gjykatat
veçanërisht duhet të kenë autorizimin  që të urdhërojnë palët  që të paraqiten
personalisht ; të parashtrojnë  pyetje juridike, të thiren në dëshmi qoftë edhe në ata
raste  ku janë në pyetje interesat  edhe të palëve tjera  përveç atyre të cilat  janë
pjesmarëse në procedurë ;  të kontrollojnë marrjen e provave , të përjashtojnë
dëshmitarët  dëshmia e të cilëve mund të jetë irelevante për  rastin konkret; të
kufizojnë numrin e dëshmitarëve  lidhur me faktet e caktuara , nëse numri I tillë
është tejkaluar. Këta autorizime duhet  të realizohen  pa tejkaluar  objektin e
procedurës (parimi 3,  Rekomandimi nr.R.(84)5).

Ligji nacional
Realizimi i fazave provuese  në gjykimet civile  në mënyrë primare është rregulluar
me Ligjin për procedurë kontestimore në të gjithë sistemet juridike moderne.
Zbatimi i drejtë  i rregullave mbi të provuarit  u mundëson palëve në procedurë
që vendimet në procedurën  gjyqësore të merren në afat të arsyeshëm. Sejcila
palë ka të drejtë të sqarohet  lidhur me kërkesat, propozimet  dhe thënjet e palës
kundërshtare  sipas ligjit përveç nëse këtë e ka paraparë ligji në mënyrë tjetër.
Gjykata e cila ka rol kontrollues në egzaminimin e provave  që janë të
rëndësishme  për vërtetimin e kërkespadisë , duhet të vërtetojë faktet prej të
cilat varet vendimi  për themelsinë e  kërkespadisë  si dhe të mbajë llogari që të
ndalojë  keqpërdorimin e së drejtës. Këtë gjykata do ta bëjë   nga korpusi  I
fakteve të propozuara  dhe provave.
Marrdhënja midis parimit të dispozitivitetit  dhe parimit të oficijalitetit apo
veprimit të gjykatës sipas detyrës zyrtare , në mënyrë të plotë është vërtetuar
sipas normave të barres të të provuarit . Palët para së gjithash duhet të  bartin
barën e të provuarit , pavarsisht nëse pala diçka pranon apo mohon, kurse gjykata
duhet të ketë rolin kontrollues  të egzaminojë provat  të cilat janë të rëndësishme
për vërtetimin e  e rëndësishëm në kërkespadi  dhe të vërtetojë faktet  prej të
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cilat varet vendimi  për themelsinë e  kërkespadisë.
Ligji për  propcedurën kontestimore në Republikën e  Maqedonisë (LPK, 2005) është
bazuar në parimin e dispozitivitetit   të palëve , si parim primar. Palët janë të detyruara
ti ofrojnë  të gjithë faktet në të cilat mbështesin kërkespadinë e tyre  dhe të propozojnë
prova  me anë të të cilave do ti vërtetojnë faktet e tilla. Dispozita  e nenit  7 dukshëm
e afirmon  rolin e parimit të dispozitivitetit , pasi palët janë të detyruara  të paraqesin
të gjithë faktet  në të cilat I mbështesin  kërkesat e tyre  dhe të propozojnë prova  me
të cilat I vërtetojnë këta fakte. Propozimet provuese palët duhet ti paraqesin në
kohë të duhur  që mos vjen deri tek kohëzgjatja e procedurës. Gjykata ka obligimin
që  në mënyrë të saktë të shqyrtojë  se cilat fakte  që në themelsinë  e këtyre provave
të propozuara  ti vërtetojë,  dhe të vlersojë  nëse këta fakte  janë juridikisht relevante.
E gjithë kjo ka për qëllim shpejtimin e procedurës  kontestimore  dhe realizimin e
kërkesës  për gjykim në afat të arsyeshëm.
 Ligjet tjera të cilat  përmbajnë dispozita  që janë relevante për procedurën provuese
përfshijnë:  Ligjin mbi procedurën jokontestimore (LPJK, 2008) , Ligjin mbi familjen
(LF, 1992) etj.

Format e mjeteve provuese sipas ligjit nacional

LPK i  RM-së  mjetet provuese i  normon  në këtë mënyrë: shikimi (kqyrja)
dokumentet , dëshmitarët  , ekspertët  dhe dëgjimi i palëve.
A.Shikimi (kqyrja)  ndërmeret atëherë kur për vërtetimin e ndonjë fakti ose për
sqarimin
e ndonjë rrethane është i nevojshëm  vështrimi i drejtpërdrejtë nga ana e gjykatës
(neni 212, LPK) . Parashtrohet pyetja: Kur dhe pse vjen deri te shikimi në procedurën
kontestimore?  Duke pasur parasysh se të provuarit është  mënyrë e vërtetimit të
fakteve kontestuese  në procedurën kontestimore, ndërsa shikimi  është pjesë e
procedurës provuese , është e qartë se shikimi ndërmeret  kur është e nevojshme të
ndërmeret  egzistimi ose mosegzistimi i ndonjë  fakti kontestues edhepse ligji
parasheh se shikimi mund të ndërmerret  edhe për sqarimin e ndonjë  rethane.
Gjykata  shërbehet me këtë provë  kur është e nevojshme  vështrimi i drejtpërdrejtë
i fakteve jokontestuese  nga të cilat mvaret ndonjë vlersim juridik  lidhur me të cilin
palët nuk pajtohen. Shikimi kryhet edhe për verifikimin e egzistimit të fakteve  që
vërtetohen me mjete tjera provuese , me çka në realitet bëhet kontrolli  i atyere
mjeteve provuese, veçanërisht  të deklaratave të dëshmitarëve.  Shikimi bëhet në
stadiumin e shqyrtimit kryesor  , në ndërtesën e gjykatës apo jashtë saj nga vetë
gjykata  ose me pjesmarrjen e ekspertëve (neni 212(2), LPK).
B. Dokumentet - si mjete provuese  nuk janë të rregulluara  shprehimisht me LPK.
 Egzistojnë më tepër lloje të dokumenteve  të cilët ndërmjet tyre dallohen  për nga
subjekti që i ka nxjerur, burimi, përmbajtja dhe  vërtetësia e dokumentit, fuqia
provuese e dokumentit etj.
Në këtë kontekst numrohen  dokumentet publike, private , dokumentet origjinale
dhe të përshkruara, dokument i vendit apo i huaj, dispozitive dhe dokumentuese
(provuese).
Për verifikimin e fakteve kontestuese në procedurën gjyqsore ka rëndësi  vërtetësia
(autenticiteti) i dokumentit i cili ka  fuqi provuese  të caktuar.  Sipas LPK dokumenti
publik e provon vërtetësinë e asaj që provohet apo  përcaktohet me anë të tij (neni
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215 (1), LPK).  Fuqi të njejtë provuese kanë edhe dokumentet tjera , të cilat me
dispozita të veçanta, sa i përket fuqisë së tyre provuese janë barazuar  me dokumentet
publike (neni 215 (2), LPK) . Nëse gjykata dyshon në autencitetin  e dokumentit,
mund  të kërkojë që lidhur me të, të deklarohet organi , respektivisht institucioni ,
nga i cili  buron i njejti.
Sa i përket fuqisë provuese LPK i barazon dokumentet publike të huaja me
dokumentet publike të vendit. Barazimi është i kushtëzuar me: verifikimin e
dokumentit të huaj në mënyrë të rregullt ; të egzistojë reciprociteti; të mos jetë
përcaktuar ndryshe me kontratë ndërkombëtare (neni 216, LPK). Fuqinë provuese
të dokumentit privat Ligji  nuk e ka përcaktuar , por fuqinë provuese të këtyre
dokumenteve   e vlerson gjykata sipas parimit   të vlersimit të lirë të provave.
C. Dëshmitarët
Dëshmitar është personi i tretë i ndryshëm nga palët dhe gjykata, i cili  e njohton
gjykatën lidhur me faktet  që janë objekt i të provuarit , në bazë të të vërejturit të
drejtëpërdrejtë të tij. Faktet për të cilat dëshmitari e njohton gjykatën , sipas rregullës
kanë ndodhur në të kaluarën, dhe për atë shkak dëshmitari është i
pazëvendësueshëm. Dëshmitar mund të jetë vetëm personi fizik. Besueshmëria e
dëshmitarit si mjet provues  mvaret nga aftësia e tij për të vërejtur (percepcioni),
mbajtja mend dhe riprodhimi , si edhe raporti i dëshmitarit  ndaj objektit të kontestit
dhe ndaj palët .
 Të dëshmuarit është obligim i përgjithshëm qytetar , që e kanë shtetasit e një shteti
dhe të huajt  që gjenden në teritorin e tij.  Çdo person i cili thiret  si dëshmitar është
i obliguar  që të paraqitet në thirjen e gjykatës , dhe të dëshmojë (neni 220(1), LPK)
.Për shkak të shkeljes të obligimit  të përgjithshëm për të dëshmuar , gjykata mund
të zbatojë masa të dhunshme ndaj dëshmitarit. Dëshmitari  mund të ndodhë të
refuzojë të dëshmojë  mund ti shqiptohen dënim me të holla nga ana e gjykatës ,
por nuk mund të përjashtohet rasti i dënimi edhe me burgim (neni 233(1), LPK).
Me kërkesë të palës , gjykata do ta urdhërojë dëshmitarin  që ti kompenzojë
shpenzimet që i ka shkaktuar  me mungesën e tij të paarsyeshme ,apo refuzim të
paarsyeshëm  për të dëshmuar.
Dëgjimi i dëshmitarit  është inicijativë e palës  në procedurën për egzaminimin e
provës. Në propozimin për egzaminimin e provës  me dëgjim të dëshmitarit , pala
duhet të shënojë se për cilat fakte  relevante duhet të dëgjohet  dëshmitari. Dëshmitarët
sipas rregullës, dëgjohen nga ana e gjykatës  kontestimore  në seancën për shqyrtim
kryesor e për dëshmitarët që për shkak të moshës  së pleqërisë, sëmundjes  ose të
metave të rënda  trupore nuk mund të paraqiten  në thirje , ligji e lejon ndëgjimin e
tyre në  banesën e vet  ose në vendin ku gjenden. Dëshmitarët e moshës 14 vjeçe
duhet të thiren permes prindërve  apo kujdestarit . Në rastet kur pala nuk ka  zotësi
procedurale “ përfaqsuesi I tij ligjor  mund të dëshmojë  në vend të tij.  Në rastet kur
pala është “person juridik “ atëherë  personi I cili është I caktuar sipas ligjit ta
përfaqësojë atë  do të ndëgjohet si dëshmitar.  Pala e cila dëshmon , fillimisht duhet
të jetë  e pyetur  nga ana e  advokatit të vet  dhe pastaj nga pala e kundërt.  Sa I
takon ndëgjimit të fëmijës  si dëshmitar , kur gjykata  duhet të sjellë vendimin  për
“kryerjen  e të drejtave  dhe detyrimeve prindërore “, Ligji mbi familjen  mundëson
marjen parasysh të  “ mendimit të  fëmijës  e cila është e aftë të  formojë qëndrimet
personale”(neni 225(1), LPK).
Dëshmitari çdo herë pyetet  se prej nga i është e njohur  ajo për të cilën dëshmon. Ai



285

ka të drejtë në kompenzimin  e shpenzimeve të rrugës , ushqimit dhe  qëndrimit si
dhe në kompenzimin  e “të mirave të humbura”(neni 227(1), LPK) . Nëse në
procedurë janë ndëgjuar  më tepër dëshmitarë, por deklaratat e tyre sa i përket  disa
fakteve të rëndësishme  nuk pajtohen, dëshmitarët  mund të ballafaqohen (
confrontatio), dhe kjo do të sjellë të dëgjohen sejcili veçmas për çdo rrethanë.
D. Ekspertët dhe ekspertiza gjyqsore
Ekspertiza gjyqsore  është burim i dy  zbatimeve moderne  të fjalës  gjyqsi- si formë
e provave juridike  dhe si kategori  e prezentimit publik. Ajo përfshin zbatimin  e
spektrit të gjërë  të shkencave dhe teknologjive  për tu hetuar  dhe për tu vërtetuar
themelsia  e fakteve  në interes të  procedurës gjyqsore qoftë civile apo penale.
Me kërkesë të pales  gjykata  mund të urdhërojë  që në rastin konkret  të indikojë
mendim  provues  nga ana e ekspertit (neni 235(1), LPK).  Gjykata do të sjellë
urdhëresën e tillë  “ në rastet kur ka nevojë  të precizohen faktet  dhe rrethanat për
të cilat gjykatësi nuk ka  njohuri të mjaftueshme” (neni 235(2), LPK).  Pala e cila ka
parashtruar kërkesë  për mendim të gjykatësit  duhet të paraqet  se pse është I
nevojshëm ekspertimi.  Eksperti duhet të zgjedhet  sipas listës të cilën e ka përpiluar
gjykata (neni 242 (1), LPK).  Mendimi I ekspertit  duhet të jepet në mënyrë të sinqertë
dhe në pajtueshmëri me rregullat ligjore.
Ekspertët duhet  të jenë të informuar  lidhur me pyetjet  të lidhura me ekspertizën
dhe të kenë rastin  të marin pjesë  në ndëgjimin , të parashtrojnë pyetje , të japin
sqarime dhe nga palët të kërkojnë të dhëna  specifike  në kornizat  e kufijve të
paraqitur” mbi pyetjet problematike (neni 249, LPK). Kur janë përfaqsuar  më shumë
se një ekspert , ekspertët duhet të paraqesin mendimet e tyre  bashkërisht  vetëm
nëse nuk egzistojnë kundërthënje”. Megjithatë , nëse mendimet e tyre janë
kontradiktore, ekspertët  duhet të paraqesin  të dhëna të ndara.
Ligji për procedurën jokontestimore  sjell  dispozita specifike  të cilat kanë të bëjnë
me  mendimin shkencor të ekspertëve i cili shfrytëzohet në procedurat  të cilat kanë
të bëjnë me  zotësinë  juridike  të personit.  Në raste të tilla  personi I cili  është lëndë
e  procedurës  duhet të jetë I vlersuar nga ana  e tri ekspertëve mjeksor    me përgjegjësi
speciale , të cilët do të japin konstatimin me shkrim  dhe mendimin mbi gjendjen
psihijatrike dhe  aftësinë  e gjykatësit”. Mandej, ky vlersim I ekspertëve  duhet të jetë
i kryer në prani edhe të  gjykatësve , përveç nëse  ajo nuk realizohet në institucionet
shëndetsore (neni 99 , LPJK).
Në rastet e ndarjes të bashkëshortëve , në rastet kur prindët nuk mund të arijnë
marveshtje  për pyetjen e “kujdestarisë , kujdesin dhe arsimimin e fëmijës të mitur “,
apo marrveshtja e cila është arrijtur  “ nuk është në pajtim me intersin e fëmijës ,
Ligji mbi familjen kërkon  që gjykata të ndëgjojë  mendimin dhe propozimin e
organeve të kujdestarisë para sjelljes të vendimit (neni 114, LF). Në rastet të cilat
përfshijnë  marrjen e fëmijës nga prindët  për shkak të  keqpërdorimeve të theksuara
LF kërkon që gjykata para  sjelljes të vendimit  të ndëgjojë mendimin dhe propozimin
e organit të kujdestarisë (neni 158 , LPK).  Në rastet të cila përfshijnë  adoptimin e
fëmijës , Gjykata duhet të kërkojë  mendimin e  organit të kujdestarisë (neni 171,
LF). duke vlersuar “denjësinë e të adoptuarit dhe adoptuesit., dhe në këtë kontekst
duhet  të marrë parasysh  të gjithë mendimet e arsyeshme të sociologut, psihologut
, mjekut, terapeutit  dhe ekspertëve tjerë” (neni 249(2), LPK).
DH. Dëgjimi i palëve
Esenca e këtij mjeti provues  është e njejtë me esencën  e dëshmitarëve si mjet provues.
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Pra, palët dëgjohen si dëshmitarë  në procesin kontestimor. Dallimi qëndron në atë
se dëgjimi i palëve normohet si mjet provues i veçantë, sepse palët për dallim nga
dëshmitarët janë  subjekte kryesore proceduralë  dhe direkt janë të prekur dhe të
interesuar për  rezultatin e kontestit . Gjykata mund të vendosë  që të egzaminohet
prova  me dëgjimin e palëve atëherë  kur mungojnë provat tjera apo kur është e
nevojshme të vërtetohet ndonjë fakt kontestues. Prandaj  në krahasim me
dëshmitarët, palët  janë gjithmonë mjet provues subsidijar (neni 249(2), LPK).  Kur
palët dëgjohen me qëllime  provuese  ato paraqesin burim të informacioneve  të
gjykatës për faktet kontestuese juridikisht relevante dhe në këtë rast dëgjimi
informativ i palëve  është veprim procedural  dhe deklarata e saj para gjykatës është
deklaratë e dijes  si veprim procedural i palës.
Parimi i barazisë  të palëve në procedurë  urdhëron që gjykata gjatë egzaminimit të
provës me palët të dëgjojë të dy opalët në mënyrë të barabartë.. Kjo provë egzaminohet
në seancën për shqyrtimin kryesor (neni 251, LPK). Për dallim nga  dëshmitari i cili
është i obliguar të dëshmojë , pala nuk e ka këtë obligim  dhe ndaj tij gjykata nuk
mund të zbatojë  masa të dhunshme dhe gjykata nuk mund ta detyrojë për dhënje
të deklaratës (neni 254, LPK).

Sigurimi i provave

 Nëse  sigurimi i provave  kërkohet gjatë procedurës kontestimore  , propozimi për
sigurim parashtrohet  tek gjykata para të cilës zhvillohet procedura.  Në këtë
procedurë LPK nuk parasheh dispozita  mbi egzaminimin e  provave me dëgjimin e
palëve , por  mund të egzaminohen të gjithë provat tjera si: prova me dëshmitarë,
ekspertë, kqyrje dhe prova me dokumente ( neni 257(2), LPK).
Egzaminimi i provave me qëllim të sigurimit kryhet në seancë të posaçme që e cakton
gjykata me aktvendim , ku vjen në shprehje parimi gojor, parimi i publicitetit dhe
kontradiktorialitetit. Në seancë thiren  propozuesi dhe kundërshtari i tij, thiren
dëshmitarë, ekspertë nëse ata janë emëruar. Qëllimi  i procedurës për sigurimin e
provave është  që të sigurohet të provuarit  e mëvonshëm. Rezultatet  e provave të
egzaminuara në këtë  procedurë konstatohen nëpërmjet të procesverbalit , me çka
mundësohet që ata të përdoren  kur gjykata kompetente  për të vendosur lidhur me
kërkesën për mbrojtje juridike , do ta vërtetojë bazën faktike të kontestit.

Fazat e zhvillimit të procesit të të provuarit

Procesi i të provuarit në procedurën kontestimore realizohet në disa faza: propozimin
e palëve , zgjedhja e provave, pregaditjet për egzaminimin e provave, egzaminimin
e provave  dhe vlersimin e provave.
A.Propozimi i provave – si veprim procedural ndërmeret në kuadër të realizimit  të
parimit të shqyrtimit dhe hetimit.  Procedurën provuese e inicojnë  palët, e në raste
përjashtimi gjykata. Propozimi  i provave duhet të përmbajë tri elemente:  përcaktimin
e temës provuese;  përcaktimin individual të mjeteve provuese  për çdo fakt veçmas
dhe propozimin që gjykata  të lejojë egzaminimin e provave të  propozuara.
Palët  mund të propozojnë prova gojarisht në seancën përgaditore , gjatë  gjithë
shqyrtimit kryesor dhe deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor. Me përjashtim
gjykata është e autorizuar  që ti vërtetojë edhe faktet  të cilat palët nuk i kanë
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paraqitur  , respektivisht ti egzaminojë  edhe provat të cilat palët nuk i kanë
propozuar, nëse bëhet fjalë për  dispozicione  të palejuara të palëve (neni 7(1), LPK).
B. Zgjedhja e provave – është në kmpetencë ekskluzive të gjykatës. Gjykata vendos
se  cilat nga provat e propozuara  do të egzaminohen  me qëllim të vërtetimit të
fakteve vendimtare (neni 206(2), LPK). Gjykata mban llogari të shfrytëzohen ata
prova  prej të cilave mund të fitohen informacione  me të cilat duhet të arrihen
rezhultate pozitive  gjatë vërtetimit të fakteve vendimtare. Në pajtim me parimin
për vlersimin e lirë të provave  nocionin provë gjykata e formëson  në çdo rast
konkret. Gjykata kujdeset edhe  për ekonominë procedurale duke mbajtur llogari
që të mos egzaminohet të provuarit  që mund të jetë shumë i gjatë dhe i shtrejtë.
Vendimi mbi zgjedhjen  e provave sillet  në formë të aktvendimit ku gjykata sipas
bindjes të vet  përcakton se cilat prova të egzaminohen pavarsisht nëse këta prova
i ka ofruar pala apo gjykata me vetëiniciativë.
Momenti i “selektimit të provave”respektivisht sjellja e aktvendimit  për egzaminimin
e provave zhvillohet nël  seancën e shqyrtimit kryesor. Në aktvendim gjykata do të
shënojë edhe mënyrën e egzaminimit të provave.
C. Përgaditjet për egzaminimin e provave - realizohet në shqyrtimi kryesor  si
seancë për  egzaminimin e provave. Mbajtja e shqyrtimit kryesor në pajtim me parimet
e  koncentrimit dhe unitetit të shqyrtimit kryesor , pandërmjetësisë dhe  ekonomisë
procedurale , urrdhëron ndërmarjen e aktiviteteve  të caktuara përgaditore të gjykatës,
në mënyrë që të mos vjen deri te shtyrja e seancës (neni 271(2), LPK).
D.Egzaminimi i provave – është aktivitet juridiko-procedural  i përdorimit të
provave  që gjykata ka vendosur ti egzaminojë.. Gjatë egzaminimit , gjykata  me
pjesmarrje të palëve hulumton  dhe konstaton përmbajtjen e çdo prove  në veçanti.
Egzaminimi i provave  apo “teknika  e egzaminimit të provave mvaret nga lloji i
mjetit provues dhe nga specifikat  e ob jektit të tët provaurit.
Provat që janë të rëndësishme  për vendosjen meritore egzaminohen në seancën e
shqyrtimit kryesor  para gjykatës kompetente  që vendos lidhur me  bazën e
kërkespadisë sipas parimit të egzaminimit  dhe vlersimit të drejtpërdrejtë të provave.
Në rastet kur egzaminimin mund ta pengojë  ndonjë rrethanë  për të cilën nuk
dihet se sa do të zgjasë apo egziston dyshimi se  nuk do të mund të egzaminohet
prova në përgjithësi, ose prova duhet të egzaminohet jashtë shtetit  (nëpërmjet
ndihmës juridike ndërkombëtare)  me qëllim ndallimin e  e zgjatjes të paparashikuar
të procedurës provuese , LPK e autorizon  gjykatën që në aktvendimin për
egzaminimin  të përcaktojë afat  deri kur do të pritet egzaminimi i provës (neni 211
, LPK).
E. Vlersimi i provave -  paraqet fazën e fundit të procedurës provuese  dhe realizohet
sipas parimit  të vlersimit të lirë të provave. Se cilat fakte do ti merr si të provuara
vendos gjykata  sipas bindjes të vet të lirë në bazë të vlersimit të ndërgjegjshëm  dhe
të kujdesshëm  të çdo prove në veçanti  dhe të gjithë provave sëbashku, si dhe në
bazë të rezultateve të të gjithë procedurës  në tërësi (neni 8, LPK).Pra, vlersimi i
provave është  punë ekskluzive e gjykatës  e cila është e pavarur nga vullneti i
palëve . Gjykata fillon të   që të formojë bindjen e vet  në bazë të përshtypjeve që i
fiton  gjatë paraqitjes gojore të përmbajtjes  të provave në shqyrtimin kryesor.  Nga
gjykata kërkohet  që në aspektin kritik të vlersojë çdo provë menjëherë  sapo ta ketë
egzaminuar  dhe para sjelljes të vendimit për egzaminim të ndonjë prove tjetër.
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Përfundim

Procedura e të provuarit është  njëra nga shtyllat kryesore  të procesit gjyqësor. Të
provuarit  ka për qëllim të tejkalojë dyshimin  dhe të përcaktojë nëse diçka është e
vërtetë  apo e pavërtetë.  Pa përgjegjen  e provave  ndaj pyetjeve  të cilat janë të
ndërlidhura  për rastin konkret,  gjykatësi nuk do të ketë mundësi  të gjejë faktet  të
cilat do të mundësojnë  sjelljen e  aktgjykimit  të arsyeshëm  të formuluar  në mënyrë
të qartë dhe të kujdesshme. Ky është çelësi i sigurisë I cili tregon se e drejta për
gjykim të drejtë  nuk është shkelur .
Zbatimi i drejtë  i rregullave mbi të provuarit  është  faktori kryesor  që vendimet në
procedurën gjyqsore të merren në afat të arsyeshëm . Për të arrijtur këtë palët  janë
të detyruara  ti ofrojnë të gjithë faktet në të cilat I mbështesin kërkesat e tyre  dhe të
propozojnë provat  sipas të  cilave këta fakte duhet të vërtetohen.
 Gjykata  është garancë e ligjshmërisë të vendimeve të sjella  dhe realizimin  e kërkesave
për drejtësi. Ajo ka rolin ekskluziv  për  zhvillimin e rregullt të procesit provues dhe
në përgjithësi të procesit gjyqsor. Në procedurën provuese gjykata është e detyruar
të vërtetojë faktet  relevante   prej të cilave mvaret vendimi  për themelsinë e padisë
e me këtë  të ndalojë çdo keqpërdorim  të të drejtës,  pasi esenca dhe përmbajtja  e
gjykimit  bazohet  në vendosjen e harmonisë ndërmjet fakteve. Edhe pse palët janë
të lira për të paraqitur versionet e tyre të interpretimit të ligjit, është gjykata ajo që
njihet si eksperte e ligjit dhe e cila bën interpretimin përfundimtar të tij duke bërë
vlersimin e drejtë sipas bindjes të vet të lirë në  mënyrë të  ndërgjegjshme  dhe të
kujdesshme  të çdo prove në veçanti  dhe të gjithë provave sëbashku, si dhe në bazë
të rezultateve të të gjithë procedurës  në tërësi.
Gjatë zhvillimit të procedurën kontestimore  mund të haset  në një numër mangësish
serioze në zhvillimin e  procesit provues. Këtu përfshihen mangësitë  rreth mënyrës
së ndëgjimit të dëshmitarëve  si dhe mangësitë  në menaxhimin e procedurës  provuese
rreth ekspertizave. Për këtë arësye parashihen disa rekomandime që duhet të merren
parasysh për  palët në procedurë me qëllim përmirsimin e situatës aktuale:

Rekomandime

• Gjykata të ketë kujdes  të veçantë  gjatë dhënjes të pohimeve të palëve  dhe
provave që ata I kanë paraqitur;

• Të respektojë parimin e barazisë ndërmjet palëve gjatë ndëgjimit të palëve në
rastin konkret;

• Edhe fëmijëve të mitur ashtu siç e kërkojnë standardet ndërkombëtare tju
sigurohet  në procedurë të ndëgjohen  në mënyrë direkte ,  nëpërmjet
përfaqësuesit apo organit përgjegjës;

• Të merret parasysh  shfrytzimi i sanksioneve në rastet e mosarsyetimit të
dëshmitarëve për refuzimin për të dëshmuar  dhe mosparaqitjen e tij në gjykatë
edhe pse është ftuar në mënyrë të rregullt. I njejti rekomandim vlen edhe për
ekspertët;

• Të vërtetohet në mënyrë të rregullt autenticiteti i dokumenteve sidomos kur
kemi të  bëjmë me kontestet pronësore;

• Vendimi të jepet  jashtë ndikimeve politike  dhe të respektohet parimi i pavarsisë
dhe paansisë të gjyqtarit;
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• Ti kushtohet rëndësi e veçantë  teorisë procedurale mbi procesin e të provuarit
në arsimin universitar  ku studentëve tu ofrohet edhe njohuri  praktike mbi të
provuarin. Është për tu theksuar se në Angli ( sistemi anglosakson), “Të
provuarit” paraqet  disciplinë në vehte  dhe i kushtohet rëndësi e veçantë e në
shtetet të sistemit eurokontinental ajo përfshihet me disa kapituj në tekstet
universitare ;

• Të sigurohen trajnime gjyqtarëve të fushës civile  lidhur me procesin e të
provuarit  sidomos mbi mjetet provuese (vërtetimin e autenticitetit të
dokumenteve, dëgjimin e dëshmitarëve, raportet e ekspertëve) në procesin
provues;

Referencat
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Standardi i ri i mbrojtjes që krijon Karta e të Drejtave Themelore në BE.
Jurisprudenca e GJED-së lidhur me aplikimin aktual të saj

Sokol Bana
Departamenti i Drejtësisë

Fakulteti i Shkencave Humane
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Abstrakt

Traktati i Lisbonës e bën Kartën e të Drejtave Themelore në Bashkimin Evropian të
detyrueshme nëpërmjet modifikimit të nenit 6 TBE, pavaresisht se nuk e ka bërë pjesë të
traktatit. Karta synonte t’i bënte më të qarta të drejtat ekzistuese për qytetarët evropianë, si
dhe për t’i përshtatur ato më mirë me zhvillimin e shoqërisë. Ajo ka natyrën e një
marrëveshjeje ndërinstitucionale, e cila aktualisht është e detyrueshme për institucionet.
Aktualisht institucionet mund të dërgojne përpara Gjykatës së Drejtësisë aktet legjislative të
BE-së për të kontrolluar përputhjen e tyre me të drejtat e njeriut, duke përfshirë edhe ato të
drejta të parashikuara nga Karta.
Karta ka prirje të themelojë bazat e një Bashkimi Evropian, i cili synon të garantojë dhe
të respektojë më së miri të drejtat e shtetasve evropianë, të cilat nuk janë ekskluzivisht
me karakter ekonomik. Karta ka si qëllim forcimin e mbrojtjes të të drejtave themelore
duke marrë parasysh ndryshimet në shoqëri, përparimin shoqëror si dhe zhvillimet
shkencore e teknologjike, duke i bërë këto të drejta më të dukshme. Karta konfirmon se të
drejtat e njeriut janë të pandashme, të ndërlidhura me njëra - tjetrën dhe të pavarura.
Ajo përmban të drejta politike, civile, sociale dhe ekonomike.
Qëllimi i këtij studimi është njohja me standardin e ri të mbrojtjes që krijon Karta e të
Drejtave Themelore në Bashkimin Evropian si dhe njohja e jurisprudencës së Gjykatës
Europiane të Drejtësisë lidhur me aplikimin aktual të saj. GJED-ja në një gjykim të fundit
të saj, në çështjen Reynolds Tobacco, konfirmoi këtë qëndrim duke iu referuar nenit 47 të
Kartës mbi të drejtën për një kompensim efektiv dhe duke deklaruar se Karta konsiderohet
si një burim i rëndësishëm i parimeve të përgjithshme të së drejtës së BE-së, dhe se ajo ka
hyrë përfundimisht në praktikën kushtetuese të BE-së.

Fjale kyce: Karta e të Drejtave Themelore, të drejtat e njeriut në BE, jurisprudenca e
GJED-së, nenet 51-54 të Kartës etj.

Hyrje

Karta e të Drejtave Themelore e Bashkimit Evropian u shpall solemnisht nga
Komisioni, Parlamenti dhe Këshilli i Ministrave te BE-se dhe u aprovua politikisht
nga shtetet anëtare në Nisë, në Samitin e Këshillit Evropian në dhjetor 20001 (De
Burca G., 2001). Karta u hartua “sikur” të kishte efekt të plotë ligjor, (Betten L.
2001) por çështja  e statusit të saj ligjor përfundimtar ishte lënë të vendosej nga
procesi politik që vinte pas deklaratave të Këshillit Evropian në Nisë dhe Leaken
(De Witte B. 2001). Traktati i Lisbonës e bën Kartën të detyrueshme nëpërmjet
modifikimit të nenit 6 TBE, por nuk e ka bërë pjesë të traktatit. Mendohet se kjo ka
ardhur për shkak të kundërshtimeve të atyre shteteve që kishin firikë të
kontrolloheshin me përpikëri nga ana e Gjykatës së Drejtësisë për këto fusha të
veçanta (Canaj E. 2010). Ajo ka natyrën e një marrëveshjeje ndërinstitucionale, e
cila të paktën në planin politik ishte e detyrueshme për institucionet. Konkretisht,
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Komisioni vendosi se çdo akt legjislativ i propozuar nga ai, do të ishte subjekt i
kontrollit paraprak të përpuethshmërisë së tij me Kartën. Që nga krijimi i Agjencisë
për të Drejtat Themelore, Komisioni i ka referuar fillimisht propozimet legjislative
te kjo agjenci për të kontrolluar përputhshmërinë e tyre me Kartën. Parlamenti
Evropian ka dërguar përpara Gjykatës së Drejtësisë aktet legjislative të BE-së për të
kontrolluar përputhjen e tyre me të drejtat e njeriut, duke përfshirë edhe ato të
drejta të parashikuara nga Karta. Ajo u përdor si dokument referues nga gjyqtarët
e Gjykatës së Drejtësisë2 dhe në disa raste edhe nga gjyqtarët e Gjykatës së
Strasburgut, p.sh në çështjen Bosphorus.3 Karta synonte t’i bënte më të qarta të drejtat
ekzistuese për qytetarët evropianë, si dhe për t’i përshtatur ato më mirë me zhvillimin
e shoqërisë. Hartuesit e Kartës vendosën t’i jepnin asaj një formë juridike, në mënyrë
që në rast nevoje ajo të mund të përfshihej pa ndryshime në traktate.Karta ka prirje të
themelojë bazat e një Bashkimi Evropian, i cili synon të garantojë dhe të respektojë
më së miri edhe të drejtat e shtetasve evropianë. Karta ka si qëllim forcimin e mbrojtjes
të të drejtave themelore duke marrë parasysh ndryshimet në shoqëri, përparimin
shoqëror si dhe zhvillimet shkencore e teknologjike, duke i bërë këto të drejta më të
dukshme. Karta konfirmon se të drejtat e njeriut janë të pandashme, të ndërlidhura
me njëra - tjetrën dhe të pavarura. Ajo përmban të drejta politike, civile, sociale dhe
ekonomike. Këto të drejta paraqiten në 50 nene, të cilat janë të ndara në 6 tituj4.
____________________________________________________________

1Ideja për hartimin e Kartës për të Drejtat Themelore u formësua gjatë Presidencës Gjermane në Bashkimin
Evropian, në fillim të vitit 1999. Këshilli Evropian i vitit 1999 ishte ai që ndërmori iniciativën për hartimin e një
Karte të të Drejtave Themelore për BE-në.Ky zhvillim erdhi pas shumë vitesh diskutime nëse BE-ja duhej të
miratonte KEDNJ-në ose duhej të kishte Kartën e vet të të Drejtave. Procesi i Konventës së re, me të cilin ishte
adoptuar Karta dhe që u bë një model për Konventën pasuese mbi të ardhmen e Evropës prodhoi një
projektkartë në më pak se një vit, duke ndjekur një procedurë relativisht më të hapur dhe me një pjesëmarrje
më të madhe sesa pothuajse çdo iniciativë paraardhëse e KE-së ose BE-së Në qershor të vitit 1999 Këshilli
Evropian i Këlnit miratoi fillimin e procesit për hartimin e një deklarate për të drejtat themelore, e cila më
vonë mund të përfshihej në traktate. Kjo deklaratë do të hartohej me pjesëmarrjen e Parlamentit Evropian,
të parlamenteve kombëtare dhe të përfaqësuesve të qeverive të Shteteve Anëtare. Përkatësisht, në të morën
pjesë 15 përfaqësues nga qeveritë e shteteve anëtare, 16 anëtarë nga Parlamenti Evropian si dhe 30 anëtarë
nga parlamentet kombëtare. Punimet filluan në dhjetor të vitit 1999. Ato përfunduan në kohë për Këshillin
Evropian të Nisës, në dhjetor të vitit 2000. Karta u nënshkrua në dhjetor të vitit 2000, nga Parlamenti Evropian,
Këshilli dhe Komisioni, me rastin e Këshillit Evropian të Nisës.
2Çëshja C-540/03 Parlamenti Evropian kundër Këshillit [2006]  GJED I-5769.  Më pas Karta është referuar edhe në
çështje të tjera si, C-303/05 Advocaten voor de Wareld VZW kundër Leden van de Ministerraad [2007] ECR I-3635.
3Vendim i GjEDNj-së Bosphorus kundër Irlandës, datë 30 Qershor 2005.
4 Përmbajtja e Kartës sipas titujve është si vijon: Titulli I: Dinjiteti, afirmon mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, të
drejtën për të jetuar, të drejtën e integritetit të njeriut, ndalimin e torturës dhe trajtimit apo dënimit çnjerëzor
ose degradues, si dhe ndalimin e skllavërisë dhe punës së detyruar. Titulli II: Liritë, garantojnë disa të drejta,
si: të drejtën për liri dhe siguri, të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare, të drejtën për
mbrojtjen e të dhënave personale, të drejtën për t’u martuar dhe për të krijuar familje, lirinë e mendimit,
ndërgjegjes dhe fesë, lirinë e shprehjes dhe të informimit, të drejtën e tubimit dhe bashkimit, lirinë për artin
dhe shkencën, të drejtën për arsimim, të drejtën për të zgjedhur profesionin dhe të drejtën për punën, lirinë
e sipërmarrjes, të drejtën e pronës, të drejtën për të kërkuar strehim, si dhe mbrojtja në rast largimi, dëbimi
apo ekstradimi. Titulli III: Barazia, garanton barazinë përpara ligjit, mosdiskriminimin, respektimin e larmisë
kulturore fetare dhe gjuhësore, të drejtat e fëmijëve, të drejtat e të moshuarve, si dhe integrimin e personave
me aftësi të kufizuara. Titulli IV: Solidariteti, siguron për punëtorët të drejtën për t’u informuar dhe për t’u
këshilluar brenda ndërmarrjes, të drejtën për bisedime kolektive dhe veprim kolektiv, të drejtën për të
përdorur shërbimet e punësimit, të drejtën e mbrojtjes në rast pushimi të pajustifikuar nga puna, ndalimin e
punës së fëmijëve dhe mbrojtjen e të rinjve në vendin e punës, të drejtën e sigurimeve shoqërore dhe
ndihmën sociale, të drejtën e kujdesit shëndetësor, të drejtën e shërbimit me interes të përgjithshëm
ekonomik, të drejtën e mbrojtjes mjedisore, si dhe të drejtën e mbrojtjes së konsumatorit.  Titulli V: Të
drejtat e shtetasve, garanton të drejtën e votës në Parlamentin Evropian dhe në zgjedhjet vendore, të drejtën
e miradministrimit, të drejtën për t’u njohur me dokumentet, të drejtën për t’iu drejtuar Avokatit Evropian të
Popullit, të drejtën për peticion, lirinë e lëvizjes dhe të vendbanimit, si dhe të drejtën për mbrojtjen diplomatike
dhe konsullore. Titulli VI: Drejtësia, siguron të drejtën për zgjidhje ligjore të efektshme dhe gjykim të drejtë,
prezumimin e pafajësisë, të drejtën e mbrojtjes, të drejtën për të mos u gjykuar apo ndëshkuar dy herë në
proces penal për të njëjtën vepër, si dhe parimin e legjitimitetit dhe proporcionalitetit për veprat penale dhe
dënimet.
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Për herë të parë në një dokument të këtij tipi gjejmë të bashkuara të drejtat civile
dhe politike me të drejtat ekonomike dhe sociale. Ekuilibri i arritur midis këtyre dy
kategorive përcakton ato që sot quhen vlera të përbashkëta të të gjitha shteteve
anëtare. Ky ekulibër ka qënë i vështirë për t’u arritur sepse në fushën e të drejtave
sociale shfaqen ndryshime midis modeleve sociale që ka përqafuar secili shtet anëtar
(Jacquè J. P. 2010). Karta qëndron në themel të të gjithave institucioneve dhe bëhet
drejtpërdrejt e zbatueshme me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Qytetarët e
BE-së mund t’i drejtohen Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut vetëm kur
plotësojnë kërkesat e nenit 263/4 të TBE (ish neni 130 parag.4, i TBE-së), sipas të cilit
ata duhet të jenë të prekur specifikisht nga një masë e institucioneve të BE-së, agjenci
ose organ (Zajmi I. 2009). Preambula e Kartës deklaron se BE-ja njeh të drejtat, liritë
dhe parimet e ekspozuara aty. Bashkimi i ka rrënjët tek vlerat e pandashme dhe
universale të dinjitetit njërëzor, lirisë, barazisë dhe solidaritetit. Ai kontribuon për
ruajtjen dhe zhvillimin e këtyre vlerave të përbashkëta duke respektuar njëkohësisht
larminë e kulturave dhe traditave të popujve të Evropës, identitetet kombëtare të
shteteve anëtare si dhe organizimin e autoriteteve të tyre publike në nivel kombëtar,
rajonal dhe vendor.
Që në preambul sqarohet se Karta nuk krijon të drejta të reja. Ajo synon të bëjë një
përmbledhje të të drejtave ekzistuese duke bërë një përmbledhje krijuese të të drejtave
të përfshira në marrëveshjet e ndryshme evropiane e ndërkombëtare dhe në
kushtetutat kombëtare, të cilat GJED-ja kishte vite tashmë që i përdorte. Madje, në
mënyrë eksplicite në të përmendet se ajo ripohon të drejtat që rrjedhin prej traditave
kushtetuese dhe detyrimeve ndërkombëtare që janë të përbashkëta për shtetet anëtare
prej Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut,
Kartës Sociale të miratuar nga Bashkimi dhe nga Këshilli i Evropës si dhe nga
jurisprudenca e Gjykatës së Drejtësisë së BE-së dhe GJEDNJ-së. Një temë që ka
ngjallur mjaft debate ka qenë edhe fakti nëse Karta krijon të drejta të reja. Mbretëria
së Bashkuar përkrah shqetësimin se Karta krijon të drejta të reja dhe sipas pikëpamjes
së saj, një nga këto është e drejta për bisedime kolektive dhe veprim kolektiv (neni
28 i Kartës për të Drejtat Themelore). Ky nen sanksionon se: “Në përputhje me të
drejtën e Bashkimit dhe me ligjet e praktikat kombëtare, punonjësit dhe punëdhënësit
apo organizatat e tyre përkatëse kanë të drejtën e bisedimeve kolektive dhe të drejtën
për të nënshkruar marrëveshje kolektive sipas niveleve të përshtatshme dhe, në
rastet e konfliketeve të interesit, të ndërmarrin veprime kolektive për mbrojtjen e
interesave të tyre, përfshirë grevën”. Në kohën e hartimit të këtij neni në Mbretërinë
e Bashkuar nuk ekzistonte në mënyrë specifike e drejta për të bërë grevë. Rrjedhimisht
u ngrit çështja nëse neni 28 i Kartës krijonte një të drejtë të re në legjislacionin e
Mbretësirsë së Bashkuar.
Karta gjithsesi përmban disa dispozita novatore, për shembull, ndalimin e klonimit
riprodhues njerëzor, sikundër dhe ka bërë heqje të dukshme, për shembull, mbrojtjen
e të drejtave të minorenëve etj.. Katalogu i saj është zgjeruar me të drejta të tilla si:
liria e artit dhe shkencës, e drejta e zgjedhjes së profesionit dhe për të punuar, liria
e drejtimit të një biznesi, e drejta e integritetit të personit, ndalimi i trafikimit të
qenieve njërëzore si një formë skllavërie, të drejtat e të moshuarve, të personave me
të meta, e drejta për të arritur marrëveshje kolektive të punës, e drejta për mbrojtjen
e mjedisit, mbrojtjen e konsumatorit, e drejta për miradministrim, e drejta e
informimit mbi dokumentet zyrtare, e drejta e peticionit, si dhe e drejta për mbrojtjen
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diplomatike e konsullore. Siç shikohet Karta përmban një listë shumë të gjerë të
drejtash ekonomike, sociale dhe kulturore përveç atyre civile e politike që janë të
përbashkëta me KEDNJ-në. Në rastin e Kartës këto të drejta janë më gjithëpërfshirëse
(Daci J. 2011).

Standardi i ri i mbrojtjes që krijon Karta në Bashkimin Evropian.

Neni 51 i Kartës dhe neni 6/1 i Traktatit të Bashkimit Evropian përcakton fushën e
zbatimit të Kartës. Kapitulli i fundit i Kartës përmban klauzolat e përgjithshme që
lidhen me fushën e zbatimit të Kartës, subjektet të cilave ajo i adresohet, marrëdhëniet
e saj me instrumentet e tjera ligjore dhe “standardin” e mbrojtjes. Karta sanksionon
në mënyrë të shprehur se ajo nuk e zgjeron fushën e zbatimit të së drejtës së
Bashkimit Evropian përtej kompetencave të Bashkimit Evropian. Ajo nuk përcakton
asnjë kompetencë ose detyrë të re për Bashkimin dhe as nuk modifikon kompetencat
dhe detyrat e përcaktuara në traktate. Karta u drejtohet institucioneve, organeve,
zyrave dhe agjencive të Bashkimit si dhe shteteve anëtare, “vetëm” kur ato zbatojnë
legjislacionin e Bashkimit Europian. Shtetet anëtare dhe institucionet e Bashkimit
respektojnë të drejtat, mbikëqyrin parimet dhe promovojnë zbatimin e tyre në
përputhje me kompetencat përkatëse. Ato respektojnë kufizimet e kompetencave të
Bashkimit Evropian ashtu siç ia kanë deleguar traktatet. Pra, Karta nuk zbatohet
në rastin e së drejtës kombëtare të shteteve anëtare kur kjo e drejtë nuk vjen si
rezultat i zbatimit të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Kur një shtet anëtar vepron
në një fushë që mbulohet nga kompetenca ekskluzive e Bashkimit ose nga një
kompetencë joekskluzive, por që ushtrohet nga Bashkimi Evropian, veprimet e tij
duhet të kryhen në respektim të Kartës. Fakti që Karta e detyron Bashkimin të
respektojë p.sh. lirinë e shprehjes nuk do të thotë se e lejon atë të miratojë një
direktivë për harmonizimin e legjislacioneve kombëtare në këtë fushë. Bashkimi
Evropian nuk ka  kompetencë të përgjithshme për të nxjerrë akte në fushën e të
drejtave të njeriut. Megjithatë, edhe pse Karta dhe Traktati i Bashkimit Evropian
shprehet qartë për fushën e zbatimit të Kartës, disa shtete si Britania e Madhe dhe
Polonia, druajtën se interpretimi i Kartës nga GJED mund të shtrihej në fusha të
tjera të së drejtës kombëtare të shteteve (Kaczorowska A. 2011: 244). Ka autorë që
mendojnë se neni 51 paraqet dy mundësi të ndryshme të të vepruarit të Bashkimit
Evropian. Paragrafi i dytë i nenit 51 e paraqet Kartën thjesht si një formë të kodifikuar
ose të plotësuar të asaj çka ekzistonte në jurisprudencën e GJED-së. Pra, sipas këtij
paragrafi ajo është një set i gjerë standardesh ndaj të cilëve veprimet e BE-së dhe të
shteteve anëtare do të gjykohen brenda shtrirjes ekzistuese të politikave dhe
kompetencave të BE-së dhe jo si një burim ose bazë për veprime pozitive. Ndërsa
paragrafi i parë i nenit 51, i cili vendos detyrimin për të nxitur të drejtat, sugjeron
diçka më proaktive. Si përfundim, duke mbajtur parasysh përmbajtjen e të dy
paragrafëve, konstatojmë se, shtetet anëtare për të respektuar, mbikëqyrur dhe nxitur
të drejtat e Kartës, duhet të “respektojnë” kufijtë e kompetencave që i jepen Bashkimit
nga traktatet themeluese. Po ashtu, Karta nuk “zgjeron sferën e zbatimit” të së
drejtës së BE-së. Në Bashkimin Evropian është ngritur pyetja nëse të drejtat themelore
kanë opo jo efekt ndërmjet palëve private dhe nëse mund të kërkojë njëra palë private
respektimin e të drejtave themelore nga palët e treta private. Kjo çështje është njohur
ndryshe edhe si “efekti horizontal” i të drejtave të njeriut. Efekti horizontal ndahet
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në dy kategori, në direkt dhe indirekt (Besselink L.F.M. 2012). Në efektin horizontal
direkt, palët që kërkojnë njohjen e të drejtave themelore ndërmjet njëra-tjetrës, janë
palë private. Efekti hoizontal indirekt ka të bëjë përsëri me marrëdhëniet ndërmjet
palëve private, por këto marrëdhënie rregullohen nga një akt i autoritetit publik.
Në disa raste edhe vendimet e gjykatës janë të përfshira në këtë kategori.
Përgjithësisht në shtetet anëtare nuk pranohet zbatimi i efektit horizontal të
drejtpërdrejtë për të drejtat e njeriut sipas kushtetutave kombëtare të tyre. Detyrimin
primar për të respektuar të drejtat themelore e kanë autoritetet publike. Megjithatë,
ka kushtetuta të shteteve anëtare që e pranojnë në mënyrë të shprehur aplikimin e
efektit horizontal direkt për disa të drejta. P.sh. në Qipro pranohet efekti horizontal
direkt për të drejtën e jetës private, korrespondencës dhe komunikimit (Neni 15 i
Kushtetutës së Qipros). Nga interpretimi literal i nenit 51/1 përjashtohet efekti i
drejtpërdrejtë i klauzolës horizontale, duke qënë se palët private nuk bëjnë pjesë në
subjektet të cilave u drejtohet Karta. Mirëpo qëndrimi i GJED-së tregon të kundërtën.
Në praktikën e saj të konsoliduar5, Gjykata i ka dhënë efekt horizontal të
drejtpërdrejtë lirisë së lëvizjes së punëtorëve, lirisë së ofrimit të shërbimeve dhe lirisë
së vendosjes. Po ashtu të drejtave të qytetarisë së BE-së u është njohur efekt i
drejtpërdrejtë. Të  drejta, të cilat janë mishëruar tashmë edhe në Kartë (Neni 15/2
dhe neni 45, i Kartës).
GJED-ja e ka bërë të qartë se të drejtat kolektive, ashtu siç janë parashikuar nga
neni 28 i Kartës, kanë efekt horizontal të drejtpërdrejtë. Këtë qendrim ajo e ka mbajtur
në çështjet Viking6 dhe Latval7. Si konkluzion, mund të themi se për të tilla të drejta
zbatohet efekti horizontal i drejtpërdrejtë.
Neni 51/1 i Kartës ka efekt horizontal indirekt, në rastet kur çështjet kanë të bëjnë
me veprimet e shteti anëtar, i cili vepron brenda fushës të së drejtës së Bashkimit.
Dispozita zbatohet edhe në rastet kur shteti anëtar dështon të veprojë. Një rast i
tillë është kur shteti nuk vepron apo kur vepron por nuk merr të gjitha masat e
nevojshme p.sh. për të bërë të zbatueshme një direktivë përsa u përket  kushteve të
të punës. Kërkuesit mund të kërkojnë shkelje të të drejtave të parashikuara nga
direktiva sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian. Gjykata ka mbajtur këtë qasje
në çështjen Mangold8 dhe Kücükdeveci9.
Po ashtu, ka pasur debate në lidhje me dallimin ligjor ndërmjet parimeve, të drejtave
dhe lirive sipas Kartës. Amendamenti më i debatuar i Kartës ka qenë paragrafi 5 i
nenit 52, i cili bën dallimin e dispozitave të Kartës që përmbajnë “parime”. Sipas
këtij paragrafi, këto dispozita do të kishin “kompetencë gjyqësore” vetëm kur:
a) ato ishin implementuar me akte legjislative ose ekzekutive të BE-së ose të shteteve
anëtare, dhe
b) vetëm në lidhje me interpretimin ose vendimet mbi ligjshmërinë e këtyre akteve.
Kjo dispozitë duket se ka synimin të përfshijë në Kartë dallimin tradicional mes të
drejtave civile dhe politike, që konsiderohen të drejta negative, dhe të drejtave
____________________________________________________

5Çështja 36/74 Walrave and Koch [1974] PVGJE 1405, paragraph 17; Case 13/76 Donà [1976] PVGJE 1333,
paragraph 17; Bosman, paragraph 82; Joined Cases C 51/96 and C 191/97 Deliège [2000] PVGJE I 2549,
paragraph 47; Case C 281/98 Angonese [2000] ECR I 4139, paragraph 31; Case C 309/99 Wouters and Others
[2002] PVGJE I 1577, paragraph 120.
6ªështja C-438/05 Viking, [2007] ECR I-10779.
7ªështja C-341/05 Laval un Partneri Ltd kundër Svenska Byggnadsarbetareförbundet, [2007] PVGJE I-.
8ªështja C-144/04 Mangod, [2005] PVGJE I-0998.
9ªështja C 555/07 Kücükdeveci, [2010] PVGJE I-00365.
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ekonomike e sociale, që konsiderohen të drejta pozitive. Karta mbështetet në dallimin
midis të drejtave dhe parimeve. Të drejtat mund të përdoren drejtpërsëdrejti nga
individët, kurse të dytat mund të përdoren vetëm nëpërmjet masave që i vënë ato në
zbatim. Pra, është e mundur të kundërshtohet në Gjykatë vlefshmëria e një akti të
Bashkimit që do të binte në kundërshtim me një parim. Për shembull një legjislacion
që do të sillte pasoja të dëmshme për mjedisin do të anulohej për shkelje të së drejtës
për mbrojtje mjedisore. I takon gjyqtarit t’i identifikojë parimet, sepse Karta nuk
bën ndonjë dallim të qartë midis të drejtave dhe parimeve, kur dihet për më tepër që
jo të gjitha të drejtat sociale përbëjnë parime. Për shembull, garantimi i vendit të
punës në rast leje linjdjeje krijon një të drejtë që mund të kërkohet të mbrohet
drejtpërdrejt në gjykatë.
Për aq kohë sa kjo Kartë përmban të drejta të cilat u korrespondojnë të drejtave të
garantuara nga Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të
Njeriut, kuptimi dhe shtrirja e këtyre të drejtave do të jetë e njëjtë me ato të vendosura
nga Konventa e përmendur. Neni 52/3 sanksionon se: “kuptimi dhe fusha e veprimit
e këtyre të drejtave do të jetë e njëjtë me ato që parashikohen në KEDNJ”. Sipas këtij
përkufizimi kuptimi dhe fusha e veprimit të këtyre të drejtave të parashikuara nga
Karta do të jetë në varësi të interpretimit të KEDNJ-së nga GJEDNJ-ja.
Neni 52/3 synon të nxitë harmoninë midis dispozitave të Konventës Evropiane dhe
atyre të Kartës, ndonëse nuk e pengon BE-në të zhvillojë një mbrojtje më të gjerë
nga sa është parashikuar në Konventë. GJEDNJ-ja është shprehur se: “Konventa
është një instrument i gjallë, i cili duhet të interpretohet nën dritën e kushteve
aktuale dhe në përputhje me zhvillimet e së drejtës ndërkombëtare, me qëllim që të
reflektojë standardet më të larta të kërkuara në fushën e mbrojtjes të të drejtave të
njeriut”10. Ky qëndrim i GJEDNJ-së është konsoliduar tashmë.
Të  drejtat e parashikuara në Kartë mund të zhvillohen si rezultat i zhvillimit të
traditave kushtetuese të shteteve anëtare, të cilat mund të kenë një interpretim më të
përparuar me kalimin e kohës. Gjithashtu, në këtë kuadër edhe GJEDNJ-ja do të
ketë një rol të rëndësishëm në interpetimin dinamik të Kartës. Shumica e traditave
të përbashkëta kushtetuese të shteteve anëtare përkon me të drejtat e parashikuara
në KEDNJ-në, ashtu siç janë interpretuar nga GJEDNJ-ja.

Konkluzione

Karta u drejtohet institucioneve dhe organeve të BE-së dhe të shteteve anëtare (Neni
51(1)) vetëm kur ata janë “duke zbatuar” të drejtën e BE-së. Një përmendje e  përciptë
e parimit të varësisë është bërë në këtë kontekst, megjithëse kuptimi i tij është i
vështirë për t’u shquar. Neni 51 vijon të përcaktojë që BE-ja dhe shtetet anëtare
“respektojnë të drejtat, mbikëqyrin parimet dhe nxitin zbatimin e tyre në përputhje
me kompetencat e tyre përkatëse”.Ky detyrim “për të nxitur” të drejtat në Kartë
përplaset me frazën negative të fjalisë që vijon në nenin 51(2) dhe e cila pohon se
Karta nuk krijon asnjë kompetencë ose detyrë të re për KE-në ose BE-në.
Me fjalë të tjera, dy mundësi të ndryshme janë prezantuar nga pjesë të ndryshme të
nenit 51. Paragrafi (2) e paraqet Kartën thjesht si një formë të kodifikuar ose të
plotësuar të asaj çka ekzistonte në jurisprudencën e GJED-së: domethënë një set i

______________________________________

10Vendimi i GjEDNj Demir dhe Baykara kundër Turqisë, datë 12.11.2008.
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gjerë standardesh ndaj të cilëve veprimet e BE-së dhe shteteve anëtare do të gjykohen
brenda shtrirjes ekzistuese të politikave dhe kompetencave të BE-së dhe jo si një
burim ose bazë për veprime pozitive, ndërsa detyrimi për të nxitur të drejtat sugjeron
diçka më  proaktive (shih fjalimin e Komisionerit Vitorino në Parlamentin Evropian
në 17 prill 2002, “The Future of fundamental Rights in the EU”). Në nenet 52 deri
në nenin 54 të saj parashikohet mënyra se si do të interpretohen të drejtat e njohura
nga Karta. ªështja e mbivendosjes mes dispozitave ekzistuese të së drejtës komunitare
dhe dispozitave të reja të Kartës zgjidhet duke siguruar se të drejtat e njohura nga
Karta, të cilat janë “të bazuara mbi “Traktatet e KE-së ose BE-së do të ushtrohen në
kushtet dhe brenda kufijve të caktuar nga këto traktate”. Kjo mënyrë formulimi në
Kartë shmang çdo ndryshim të mundshëm në interpretimin e dispozitave me
formulim të ngjashëm të Kartës dhe traktateve të BE. Karta nuk mund të interpretohet
se kufizon të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ashtu siç njihen në fushat
përkatëse të zbatimit nga e drejta e Bashkimit dhe e drejta ndërkombëtare si dhe nga
marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Bashkimi dhe shtetet anëtare janë palë (Neni
53 i Kartës). Në interpretimin e Kartës, ashtu si parashikohet në të, merren plotësisht
parasysh ligjet dhe praktikat kombëtare. Karta nuk mund të interpretohet se
nënkupton të drejtën për t’u angazhuar në veprimtari apo për të kryer ndonjë
veprim që synon shkatërrimin e ndonjë prej të drejtave dhe lirive të njohura nga
kjo Kartë apo kufizimin e tyre në një masë më të madhe nga ç`parashikohet në të.
GJED-ja përfundimisht ndoqi praktikën e kaq shumë avokatëve të saj të përgjithshëm
dhe të GJSHP-së11 duke iu referuar me ton aprovues Kartës si një rikonfirmim i
parimeve të përgjithshme të  së drejtës së përbashkët të shteteve anëtare. Në kursin
e vendimit të saj mbi goditjen që i bëri Parlamenti Evropian Direktivës mbi bashkimin
familjar, Çështja C-540/03 Parlamenti Evropian k. Këshillit GJED-ja deklaroi se:
“Ndonëse Karta nuk është një instrument ligjërisht detyrues, legjislatura e
Komunitetit prapë e njohu rëndësinë e saj duke deklaruar,  në rreshtin e dytë të
preambulës së direktivës se direktiva respekton parimet e njohura jo  vetëm nga
neni 8 i KEDNJ-së, por edhe nga Karta. Për më tepër, qëllimi kryesor i Kartës, siç
duket nga preambula e saj, është të rikonfirmojë “në mënyrë të veçantë, të drejtat si
rrjedhim i traditave kushtetuese dhe i detyrimeve ndërkombëtare të përbashkëta
për shtetet anëtare, i Traktatit mbi Bashkimin Evropian, i Traktateve të Komunitetit,
i KEDNJ-së, i kartave sociale të miratuara nga Komuniteti dhe Këshilli i Evropës
dhe i praktikës gjyqësore të Gjykatës si dhe i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të
Njeriut”.
Në një gjykim të mëvonshëm, në çështjen Reynolds Tobacco, GJED-ja e konfirmoi
këtë qëndrim duke iu referuar nenit 47 të Kartës mbi të drejtën për një kompensim
efektiv dhe duke deklaruar se “megjithëse ky dokument nuk ka fuqi ligjore detyruese,
ai tregon rëndësinë e të drejtave që parashtron në rendin ligjor të Komunitetit”.12

Shenja e aprovimit, e dhënë përfundimisht nga Gjykata për Kartën si një burim i
rëndësishëm i parimeve të përgjithshme të së drejtës së BE-së, konfirmon se Karta
ka hyrë përfundimisht në praktikën kushtetuese të BE-së.

__________________________________________________

11Çështja T-54/99 [2002] PVGJE II-313, paragrafët 48, 57; çështjet T-210/01, vendim i 14 dhjetorit 2005,
çështjen T- 378/02 [2005] PVGJE II-5575.
12Çështja C-131/03 [2006] PVGJE I-7795.
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Evolimi i parimit të autonomisë së palëve.
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Abstrakt

Doktrina e autonomisë së palëve, fillimisht është prezantuar si një rregull i vlefshmërisë.
Kjo do të thotë se qëllimi i palëve kufizohej vetëm në përcaktimin e rendit ligjor që do të
“qeveriste” vlefshmërinë e kontratës (Ehrenzweig, 1959, 1024-1025). Megjithëse në
shekullin e XIX, doktrina e autonomisë së palëve përfshiu në aplikueshmërinë e saj, përveç
vlefshmërisë së kontratës edhe të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin prej kësaj kontrate të
vlefshme (Lorenzen, 1929, 572-575). Diskutimet e saj fokusoheshin më shumë tek
problematika e vlefshmërisë. Në periudhën moderne të së drejtës ndërkombëtare,
doktrina e autonomisë së palëve në zgjedhjen e ligjit të aplikueshëm, fokusohet më tepër
në të drejtat dhe detyrimet e palëve të kontratës, sesa në vlefshmërinë e saj (Gruson,
1980, 323).

Fjale kyce: autonomia e paleve, zgjedhje e ligjit, elementi i huaj, konflikt i ligjit.

Tashmë, klauzolat e zgjedhjes së ligjit, rëndom formulohen në këtë mënyrë:”çdo
mosmarrëveshjeje që rrjedh prej neneve të kontratës” ose “të gjitha të drejtat dhe detyrimet që
rrjedhin nga kontrata” (Zhang, 2006, 520). Teorikisht vlefshmëria e kontratës i referohet
përgjithësisht fatit të kontratës në tërësi, kurse përmbajtja përfshin çështjet
substanciale të saj dhe të drejtat e detyrimet. Në këtë kuadër vlen të përmendim një
zhvillim tjetër në spektrin e evoluimit të autonomisë së palëve, doktrina1 “e mënjanimit”
ose “ndarjes”. Kjo teori lejon aspekte të ndryshme të kontratës ti nënshtrohen
rregullimit të rendeve të ndryshme juridike 2.  Me fjalë të tjera, palët në një kontratë
mund të “dizenjojnë” ligjin e aplikueshëm për kontratën si të tërë, ose të aplikueshëm
për çështje të veçanta. Për shembull, në qoftë se zbatohet mënjanimi, palët në kontratë
mund të zgjedhin ligjin e vendit të konkludimit të kontratës (lex loci contractus)
për të rregulluar formimin e saj dhe lex executionis për të rregulluar përmbushjen e
saj. Gjithashtu, ndryshime në fushën e autonomisë së palëve mund të shihen tek
aplikimi i traktateve ndërkombëtare ose zakoneve. Siç u theksua më lart, implikimi
origjinal i autonomisë së palëve, ishte fuqia e tyre për të zgjedhur të drejtën e një
shteti të caktuar për të rregulluar aspekte të kontratës. Kjo autonomi, së fundmi
është shtrirë edhe në të drejtën e lejimit të palëve për të zgjedhur aplikimin e zakoneve
dhe traktateve ndërkombëtare në çështje civile dhe tregtare. Për shembull, në tregtinë
ndërkombëtare, shumë praktika dhe klauzola zakonore të kodifikuara si Inkotermat,
përdoren shumë shpesh në kontratat ndërkombëtare. Kjo mund të duket e çuditshme
për jurisprudencën dhe tregtinë tonë të varfër ndërkombëtare. Kushti tipik për këto
lloj kontratash është; “Kjo kontratë do të rregullohet nga INKOTERMAT e Dhomës
Ndërkombëtare të Tregtisë I.C.C. (2010)” (Folsom, 1999), ose “Kjo kontratë i
nënshtrohet parimeve “UNIDROID” etj.

__________________________________

1 Fjala franceze “depeçage” në anglisht përkthehet “dismemberment”, që do të thotë “mënjanim” ose “përçarje”,
“ndarje”.
2 Neni 45 i ligjit “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”.
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Si shprehet parimi i autonomisë komtraktore

Autonomia e vullnetit të palëve mund të aplikohet në dy mënyra. Pavarësisht nga
rrethanat se si është zgjedhur e drejta që do të aplikohet nga palët në marrëdhënien
kontraktore dhe për këtë shkak dallohen :
a) Autonomia e shprehur e vullnetit të palëve. Është atëherë kur palët në mënyrë të
shprehur (expressis verbis) e përcaktojnë të drejtën e cila do të zbatohet për rregullimin
e marrëdhënies së tyre kontraktore.
b) Autonomia e heshtur (tacito consensu) e vullnetit të palëve. Kjo ndodh në qoftë se
palët në mënyrë të qartë dhe shprehimisht nuk e caktojnë të drejtën kompetente ,
atëherë nga disa rrethana që janë të përmendura në kontrat mund të konkludohet
se cili ligj të aplikueshëm kanë pasur palët qëllim të aplikohet.
c) Diçka e tillë mund të kuptohet nga përmbatja e kontratës, pra në këtë mënyrë
kuptohet se cili ligj do të gjej aplikim duke u bazuar gjithmonë në vullnetin e
shprehur të palëve në kontratën midis tyre (Kalia, 2013, 230).
Gjithsesi se më së miri do të ishte mirë në qoftë se palët në momentin e lidhjes së
kontratës e zgjedhin edhe të drejtën kompetente. Kjo për arsye se palët që në fillim
saktësisht e dinë pozitën dhe rolin e tyre gjatë lidhjes së kontratës, përkatësisht i
dinë të drejtat dhe detyrimet e tyre.
Zgjedhja dhe përcaktimi i të drejtës kompetente nga vetë palët kontaktuese,qoftë
edhe pas lidhjes së kontratës i eviton pasiguritë lidhur me të drejtën e zgjedhur dhe
krijon mundësi për zgjidhjen dhe mënjanimin e problemeve juridike.

Autonomia e  palëve në Bashkimin Europian

Bashkimi Europian disa kohë më parë ndërmori shumë nisma për të rregulluar këto
çështje. Levizja për një harmonizim të së drejtës europiane të kontratave i ka rrënjët e
saj në fillim te shekullit të XX me punime të ndryshme akademike (Pupe, f. 42). Që në
fillimet e Komunitetit Europian nevoja kryesore ishte të shmagej çdo përplasje midis
shteteve që ishin anëtarë të këtij Komunitetit por që ishin nga sisteme dhe tradita të
ndryshme. Komisioni Europian publikoi dhe nxiti një konsultim të gjërë mbi
mundësinë për të vënë në qendër të diskutimeve, një të drejtë europiane të kontratave
më qëllim për të zhdukur pengesat drejt një funksionimi të tregut të përbashkët.
Funksionimi i duhur i tregut të brendshëm është e nevojshme, në mënyrë që të
përmirësohet marrëdhënia në aspektin e sigurisë, ligjit të zbatueshëm dhe rregullat
e konfliktit të ligjit në Shtetet Anëtare për të përcaktuar ligjin e njëjtë kombëtare
pavarësisht vendit të gjykatës në të cilën një veprim është kryer.3

Aktet e para normative për detyrimeve kontraktore në BE

Një sistem i zhvilluar nga akademik të shquar u konkretizua me Konventën e
Brukselit  “Për judiksionin dhe zbatimin e vendimeve në çështjet civile dhe tregtare”,
në vitin 1968. Synimi ishte të krijohet një hapësirë gjyqësore europiane.
Me zgjerimin e Bashkimit Europian u rrit edhe numri i shteteve anëtare që ishin

_____________________________________________

3 Regulation np. 593/2008 of the  European Parliament and of  Council of 17 June 2008 on the laë applicable
to contractual obligations (Rome I), point 6.
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pjesë e kësaj konvente dhe me aderimin e Spanjës dhe Portugalisë kjo konventë
ndryshoi nëpërmjet Konventës së Shën-Sebastianit të nënshkruar më 26 maj 1989.
Etapa e fundit e proçesit legjislativë përfundoi me transformimin e Konventës në
Rregullore komunitare (Hennion, Le Bris & Del Sol, 2010, 242). Kjo u bë në vitin
2000 dhe u quajt Rregullorja Brukselit nr. 44/2001.
Marrëdhëniet kontraktore në Bashkimin Europian kishin nevojë të rregulloheshin
nga jë kuadër legjislativ që të vepronte në të gjithë Bashikim europian dhe të kishim
një rregullim edhe prse jo unik të paktën të harmonizuar. Duke marr për bazë
gjithë parashtrimin hyrës në këtë punim dhe evidentimin e diferencave në
parashikimet ligjore që i bëhej rregullimit të detyrimeve kontraktore është me vlerë
kuadri ligjor europian që i zbutë këto dallime. Për këto arsye miratimi i akteve
mbikombëtare në Bashikim Europian është para me vëmendja të veçantë nga
legjislatori europian. Kjo bëhet për të shmagur konfliktet midis ligjave kombëtare
dhe zgjidhjen e këtyre konflikteve kur ato kanë ndodhur (Jeammaud, 2005, 493).
Instrumenti i parë ishte një konventë ndërkombëtare. Konventa e Romës 19 qershor
1980 në lidhje me ligjet që zbatohen për detyrimet kontraktuale. Kjo konventë hyri
në fuqi me 1 prill 1991 për Francën dhe për një numër shtetesh anëtare. Nënshkruesit
e konventës u udhëhoqën nga parimi i respektimit të autonomisë së palëve për të
zgjedhur ligjin e zbatueshëm (Hennion, Le Bris & Del Sol, 2010, 196).
Më vonë, në vitet e fundit, kjo konventë u bë rregullore komunitare e cila është
bazuar në pjesën më të madhe të saj në konventën e sipërpërmendur.Kështu për
kontratat e lidhura pas 17 dhejtorit 2009 palët që hynin në një marrëdhënie
kontraktore duhet ti referoheshin Rregullores nr. 593, datë 17 qershor 2008 të
Komunitetit Europian për të përcaktuar ligjin e zbatueshëm për detyrimet
kontraktore. Kjo Rregullore u quajt “Roma I” dhe zëvëndësonte konventën jo më
ndryshime thelbësore. Ky tranformim ligjor është shumë i rëndësishëm, pasi do të
bëjë të mundur një standartizim të rregullave për përcaktimin e ligjit që rregullon
kontratën në nivel ndërkombëtar dhe më e rëndësishmja në nivel komunitar për
vendet që pranuan të ishin pjesë e kësaj rregulloreje. Duhet thënë që në fillim se
Danimarka  nuk e zbaton këtë instrument komunitar me përjashtim të rasteve kur
ajo e zbaton këtë instrument indirekt me anë të një instrumenti  të së drejtës
ndërkombëtare klasike (Hennion, Le Bris & Del Sol, 2010, 197).
Kurse Anglia dhe Irlanda u bënë pjesë e “Roma I” në korrik të vitit 2008 pasi në filli
nuk kishin pranuar të ishin pjesë e këtij instrumenti komunitar që vepronte në
fushën e sferës private të cilën sistemi i common laë është ishte i ngaurtë për të
pranuar ndërhyrje që rregullonin këtë sferë, konkretishtë marrëdhënien kontraktore
më element të huaj. Përveç efekteve porzitive që sjell kjo rregullore në aspektin e
përafrimit midis dy traditave të sistemeve ligjore të parashtruara më lartë ajo
kontribon mjaft në harminizimin e tyre. Por më e rëndësishmja është se Rregullorja
“Roma I “ i delegon ipso facto, Gjykatës Europiane të Drejtësisë kompetencën e
interpretimit (Hennion, Le Bris & Del Sol, 2010, 197). Në këtë gjyqëtarët kombëtar
nuk janë më të lirë të bëjnë vetë interpretimin në lidhje me marrëdhëniet kontraktore
duke kontribuar kështu indirekt të kemi një qëndrim linear për çështje të
diskutueshme. Kjo pasi Gjykata Europiane e Drejtësisë do bëjë interpretimet e veta
dhe gjykatat kombëtare kanë detyrimin ta ndjekin ose ta pyesin paraprakisht me
anë të pyetjeve për çështje që kanë të bëjnë me këtë Rregullore. Dispozitat e kësaj
rregulloreje në vendet në të cilat kjo rregullore zbatohet zëvëndësojnë normat e të
drejtës ndërkombëtare private në fuqi në secilin shtet anëtar. Në këtë mënyrë nëse
kemi një konfliktë ligjesh, pra cili ligj do gjej zbatim për të rregullar kontratën
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midis palëve gjykatat kombëtare do të zbatojnë dispozitat e rregullores. Kjo e fundit
është një rregull sjelljeje me pasoja të përgjithshme4, në të gjitha shtetet anëtare,
nuk i drejtohet një subjekti të veçantë konkret. Ajo është detyrueshme për të gjithë
përmbajtjen e saj5 dhe gjithashtu ajo eshte direkt e aplikueshme.6

Rregullorja “ Roma I “ dhe parimi i autonomisë kontraktore

Rregullorja “Roma I”, ka karakter universal. Ky karakter mund të vihet re shumë
lehtë në parashikimin që bënë ajo në dispozitat e saj. Ajo parashikon se ligji i zgjedhur
zbatohet edhe nëse nuk është ligji i brendëshëm i një shteti anëtar.7Kjo rregullore
respekton parimin e autonomisë kontraktore të palëve në zgjedhjen e ligjit të
aplikueshëm për të rregulluar kontratën e tyre. Karakteristika më dalluese e aplikimit
ndërkombëtar të autonomisë së palëve, është që liria e palëve për të zgjedhur ligjin
që rregullon kontratën është e mbrojtur në nenet e konventave. Neni 3 i Rregullores
së “ Roma I “ shprehimisht shënon se “një kontratë mund të rregullohet nga ligji i zgjedhur
prej palëve”. “Zgjedhja duhet të shprehet ose të të demonstrohet me një siguri të arsyeshme
nëpërmjet termave të kontratës ose të dalë nga rrethanat e çështjes, dhe sipas dëshirës së tyre,
mund të zgjedhin ligjin e zbatueshëm për të gjithë ose një pjesë të kontratës”.
Ky qëndrim në fakt është në vazhdim të qëndrimit që ka mbajtur edhe Konventa e
Romës e cila edhe ajo sanksiononte dhe respektonte këtë parim. Rregulli i përgjithshëm
sipas rregullores Roma I është se për çfarëdo lloji të detyrimeve kontraktore ligji i
zbatueshëm është ligji i zgjedhur nga palët.8 Parimet e Konventës së Romës dhe të
Regullores më pas “ Roma I “, janë adaptuar në mënyrë identike edhe nga legjislacioni
ynë. Në përputhje të plotë me nenin tre të rregullores, ligji ynë për të drejtën
ndërkombëtare private në nenin 45 thotë: “Kontrata rregullohet nga ligji i zgjedhur nga
palët. Me vullnetin e tyre, palët mund të zgjedhin ligjin e zbatueshëm për të gjithë ose për një pjesë
të veçantë të kontratës.”9  Pra zgjedhja e një juridiksioni për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
që lidhen me kontrata, ka sipas ligjit, vlerën e shprehjes së vullnetit me anë të veprimit
konkludent për t’ia nënshtruar rregullimin e kontratës ligjit të atij shteti.

Vështirësit në përcaktimin e ligjit

Palët janë të lira të zgjedhin ligjin që do të aplikohet për të rregulluar kontratën e
tyre. Por zgjedhja e bërë nga palët në kontratën midis tyre nga ana tjetër është e
detyrueshme për gjyqëtarin. Ky i fundit nuk ka asnjë zgjedhje tjetër vetëm të
respektojë vullnetin e ushtruar prej palëve. Për shkak të dallimeve në rregullimin

_____________________________________________

4 Fakti qe rregullorja ka pasoja te pergjithshme, ben qe ky akt te trajtohet si rregull jurik e te dallohet nga
vendimi i cili permban vetem masa individuale per subjektin qe i drejtohet.
5 Fakti qe rregullorja eshte e detyrueshme ne te tere permbajtien e saj e dallon kete nga direktiva e cila e
pergjithesi eshte e detyrueshme vetem ne pjese te vecanta te saj.
6 Shprehja « direkt e aplikueshme » ne te gjithe Shtete anetare ne kupton se pari: qe rregullorja ka efekte te
menjehershem detyrues ne rendin juridik te brendshem te Shteteve antare. Se dyti ajo prevalon direkt ne
raport me normat kombetare dhe per rrejdhoje edhe ne aspektin e perdorimit nga autoritetet juridike
kombetare.
7 Regulation np. 593/2008 of the  European Parliament and of  Council of 17 June 2008 on the laë applicable
to contractual obligations (Rome I), article 2.
8 Regulation np. 593/2008 of the  European Parliament and of  Council of 17 June 2008 on the laë applicable
to contractual obligations (Rome I), article 3/1.
9Ligj, Nr. 10 428, datë 2.6.2011, “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”, neni 45.
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ligjor nga një shtet në tjetrin krijohen probleme. Për shembull në rastin e konntratës
së punës kur punëdhënës është një kompani me shtrirje ndërkombëtare vende dhe
lidhet një kontratë me një punëmarrës një kontratë pune por në një vend që kërkesat
ëpr të mbrojtur të drejtat e punëmarrësve janë më pak të rrepta. Kjo mund të ndodh
kur palët në kontratë kanë përcaktuar se kontrata do të rrgullohet nga ligji i vendit
ku ndodhet selia e komapnisë. Pas këtij përcaktimi punëdhënësi mundet të shfrytëzojë
parashikim e nenit 8/1 të rregullores” Roma I “.  Ky parashikim duhet thënë se
synon të relativizojë  në mënyrë të gjerë parimin e lirisë kontraktuale sa i përket
përcaktimit të ligjit të zbatueshëm në një marrëdhënie kontraktore. Duke zbatuar
parashikimet e nenit 8/1 të rregullores punëdhënësi mund të referoje në këtë
prashikim dhe të shmagë zbatimin e ligjit të vendit ku ka selinë kjo kompani.
Megjithatë mund të thuhet se është e pamundur objektivisht që një ligj i zgjedhur
të mos paraqes asnjë pikë kontakti me situatën konkrete, pra në marrëdhënien
kontraktuale midis palëve. Autonomia kontraktore e palëve sipas Regullores “ Roma
I “ mund të shprehte nga ana e palëve në dy mënyra: Nga njëra anë kjo autonomi
mund të shfaqe në raportë me objektin në lidhje më të cilin palët duhet të bëjnë
zgjidhjen e ligjit që do të rregullojë kontratën e tyre. Nga ana tjetër mënyra e dytë
mund të bëhet në raportë me momentin në të cilin mund të bëhet zgjedhja (Hennion,
Le Bris & Del Sol, 2010, 201). Të dyja këto mënyra janë të rregulluara nga rregullat
e përgjithshme dhe pasaçme për përcaktimin e ligjit të aplikueshëm.

Objekti i zgjedhur

E drejta për të zgjedhur ligjin që do të rregullojë marrëdhënien konatraktuale mund
të zbatohet duke parashikuar se ligji i zgjedhur nga palët do të rregullojë gjithë
kontratën ose vetëm një pjesë të saj ose do te rregulloje vetëm pjesën sesi do të
rregullohet përfundimi i kontratës etj. Kjo sjell për pasojë që kontrata në mënyrë të
ndarë të rregullohet njëkohësishtë nga dy ligje. Një sipas ligjit të zgjedhur nga
palët dhe një tjetër nga rregullat që parashikon Regullorja“Roma I“, për llojin e
marrëdhënies konkrete kontraktore.

Momenti i zgjedhjes

Gjithashtu palët në kontratë kanë lirin e plotë për të zgjedhur se në cilin momentë ato do
të ushtrojnë të drejtën për të zgjedhur ligjin që do të aplikohet për të rregulluar kontratën
midis tyre.10Palët nuk i nënështrohen asnjë kufizimi për lidhur me këtë momentë dhe sa
momenti zgjedhjes së ligjit nuk lidhet njëkohësishtë me momentin e lidhjes së kontratës.
Gjithashtu palët mundet edhe ta ndryshojnë ligjin e zgjedhur. Këtë mund të bëjnë me
përqimin e përbashët dhe të shprehur (Hennion, Le Bris & Del Sol, 2010, 202).

Qartësia e zgjedhjes

Po të vëmë re sipas rregullores i është dhënë shumë  rëndësi qartësisë së zgjedhjes së
ligjit nga palët. Zgjedhja e ligjit të zgjedhur nga palët duhët të shprehet apo të

____________________________________________________

10 Regulation np. 593/2008 of the  European Parliament and of  Council of 17 June 2008 on the laë applicable
to contractual obligations (Rome I), article 3/1.
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tregohet në mënyrë të qartë  në nenet e kontratës.11 Kështu shprehet neni 3 i
Rrregullores “Roma I “. Duhet thnë se kjo rregullore njeh si referimin direkt dhe të
shprehur ashtu edhe referimin indirekt në mënyrëne përcaktimitë të ligjit që palët
kanë përcaktuar për të zbatuar lidhur më kontratën e tyre. Mjafton që të jetë i qartë
se kush ka qenë ligji i zgjedhur nga palët (Hennion, Le Bris & Del Sol, 2010, 202).
Në çdo rast gjyqëtari ka detyrimin qëkur të interpretojë kontratën për të përcaktuar
se cilin ligj palët kanë dashur të zbatohet duhet të marr parasysh vendin e lidhjes së
kontratës, gjuha e përdorur për hartimin e kontratës, rrethanav të arsyes pse palët
do të zgjidhinin atë ligj apo kanë dashur të zgjedhin  atë ligj etj.

Konkluzione

Vendet  anëtare në shumë raste janë ato që kanë interes nga unifikimi i legjislacionit
në fushën e së drejtës kontraktore me qëllim të favorizimit të qarkullimit më të mire
të mallrave dhe shërbimeve, dhe të realizohet një zonë sa më funksionale e drejtësisë
dhe sigurisë. Qëllimi përfundimtar është realizimi me të gjitha mekanizmat e tij të
tregu të përbashkët europian. Autonomia e  palëve nënkupton iniciativën e lirë të
palëve në themelimin e marrëdhënieve juridike civile. Por jo vetëm kaq, ajo
nënkupton edhe lirinë e palëve për të zgjedhur vetë me vullnetin e tyre të lirë se cili
ligj do të rregullojë kontratën e lidhur midis tyre dhe se cilit juridiksion do ti
nënshtrohen ato për të zgjidhur mosmarrëveshjet që mund të lindin midis tyre në
të ardhmen.
Shumë marrëdhënie juridike civile themelohen dhe varen nga dispozitat ligjore të
cilat janë me karakter detyrimor, apo të atilla që, pavarësisht nga vullneti i subjekteve,
janë të pranishme në marrëdhëniet civile juridike. Mirëpo, subjektet juridiko civile
lirisht vendosin nëse do të hyjnë në ndonjë marrëdhënie juridike civile, me këndë dhe
kur do të hyjnë, se çfarë do të jetë ajo, çfarë është kryesore në kontratën e tyre dhe
çfarë do jetë  e dorës së dytë, etj. Instrumentet harmonizues i detyrojnë shtetet që të
ndryshojnë thelbin e ligjit të tyre të autonomise kontraktore.Aktet ligjore janë
njëkohësishtë koordinuese dhe rregulluese dhe kanë të bëjnë vetëm me vendet e BE së
(Pieters & Vansteenkiste, 1993). Harmonizimi mund të jetë në formën e “unifikimit”
ose të “harmonizimit minimal”. Unifikimi, që ndryshe quhet edhe “standardizim” që
kërkon që të gjithë sistemet kombëtare të kenë të njëjtat rregulla. Ndërsa harmonizimi
minimal arrihet duke vendosur standardet minimale dhe ndërkohë, shtetet janë të
lirë të sigurojnë nivel edhe më të lartë, nëse dëshirojnë. Konventa e Brukseli që më pas
u zëvëndësua më Rregulloren “Roma I”, Konventa e Luganos, apo edhe Rregullorja
“Bruksel I”, janë akte më një rëndësi të pazëvëndësueshme në rregullimin që ato kanë
bërë dhe që bëjnë në të drejtën ndërkombare private të Bashkimit Europian.
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Abstract

Several theoretical and empirical results highlight that the determinants of banking
profitability rely not only on bank performance, but also it correlates to the market
structure and efficiency. This paper examines the empirical nature of relationship
between bank concentration and banking profitability using unique datasets of Albanian
banking sector during 2005 - 2011. Test of banking profitability is attaining through log
– log linear model in panel data to reflect the effect of banking concentration and other
determinants. Empirical results prove the positive relationship between concentration
and profitability in banking sector. These results support the traditional paradigm: the
Structure – Conduct – Performance and the significance of structural features of banking
sector to determine its profitability.

Keywords: Banking concentration, Market structure, Banking profitability.

A slight view about Albnian banking sector

After 1997 crisis, the macroeconomic environment led to important changes in
Albanian banking sector which was involved in liquidation, restructuring,
privatization and acquisition activities of some banks. Albanian banking sector
has been recently characterized by important structural developments. The most
important of them are: (i) the enlarged number of banks; (ii) restructuring and
privatization of state-owned banks; (iii) establishment of domestic capital banks;
(iv) entrance of powerful foreign banks through acquisitions of the existing ones;
which have changed the Albanian banking sector into a dynamic environment.
There are more and more efforts made by banks to be better positioned in the market.
After two decades of transition process, the Albanian financial sector belongs to the
type of model that is “The financial sector dominated by the bank sector”. The banking
sector remains the main segment of financial intermediation in Albania. The banking
sector accounts for 90.4% of financial system assets and 91.6% of GDP in December
2014. Table 1 demonstrates the increasing trend of banking sector according to the
assets and loans contribution to GDP during 2002 - 2014.
The bank lending demonstrated the significant improvements in the second half of
2014, primarily driven by the lending to businesses. The capacity of deposits in
banking sector grew up rapidly and the foreign currency deposits provided the
main contribution. The annual growth of deposits was 3.4% during 2014. The
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performance of deposits in banking sector affected by the households’ behaviour
related to their investments on Government’s securities. The large-sized banks (G3)
provided the main contribution to the increasing of total deposits during 2014 and
also the small-sized banks (G1) enlarged by 8.4%, meanwhile deposits of medium-
size banks (G2) contracted by 1.3%.
Table 1 Total banking sector assets and loans as a percentage of GDP

Source: Bank of Albania
This sector is dominated by five banks, which they possessed 68.4% of the system’s
loan portfolio and 73.4% of deposits (Bank of Albania, 2014 ). Estimations of
concentration related to banking assets and deposits by using the HHI indicated
the high levels of concentration, respectively by 2005 and 2006 referring to figure 1,
while the subsequent period associated with the moderate level of concentration.
The high concentration was inherited due to the attribute of historical banking
monopoly of state banks until 1998, and then as the consequence of new banks
entrance in market changed the banking behaviour toward the oligopolistic market
related to the high concentration level. Meanwhile the estimation of banking loans
concentration through the HHI reflected the moderated concentration. The results
suggested that lending activity is the less concentrated activity in banking sector
and it converged to the monopolistic competition behaviour. However, the upward
trend of concentration level after 2007 attributed to the better position of G2 banks
(referring to the banks classification by Bank of Albania) and realized the bank
mergers during this period, but also it related to the tight lending in economy due
to the transmitted effects of global financial crisis in 2008.

Figure 1 Herfindahl – Hirschman index according to banking assets, deposits
and loans

 Source: Bank of Albania
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Despite the restrictive policy of banks according to bank lending due to the
transmitted effects of global financial crisis in 2008, the non – performing loans
associated with the diminishing trend after 1998 until 2005 referring to figure 2.
After this year they enhanced by increasing trend. The non – performing loans
denoted 22.8% of the loans portfolio during 2014, recovering 0.7 percentage point
compared to the end of 2013. Businesses non-performing loans enhanced 1 percentage
points to 26.7% according to the loans portfolio and the households’ non-performing
loans enhanced 0.2 point to 16.5% related to the respective portfolio (Bank of Albania,
2014).

Figure 2 The non-performing loans during 1998 - 2014

Source: Bank of Albania

Theoretical background

The analysis of banks’ performance related to the effect of their market power used
the several methods through the different views on this relationship. The Structure
– Conduct – Performance paradigm (SCP) according to the market power method
is the most used and well-known in theoretical and empirical literature. It emphasizes
that the concentration reduces the banking competition and promotes the large
banks in market toward the coordinated behaviour. Due to the new developments
in the theory of industrial organization, SCP hypothesis which it determines the
behaviour and profitability of firms depending on the structural features (Bain,
1951), decline the significance of explanation. The hypothesis of relative market
power (RMP) (Shepherd, 1982, 1986) refers to the market share holding by firm as a
rough variable to assess the market power. The market share of firm evidently
capture the aspects of firm’s efficiency, market power and product differentiation.
According to RMP firms that they hold the large market share and achieve the
greater differentiation of their products are more efficient and take the large profits.
Meanwhile Demsetz (1973) explained the relationship between concentration and
profitability of firms relying on the efficiency–structure hypothesis (ES). ES
hypothesis highlighted the relationship between concentration market and bank
profitability was due to the correlation of firms’ profit and efficiency. Large firms
have access to lower cost and obtain higher profits due to the economies of scale.
But the positive relationship between profits and concentration is unsound, due to
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the efficiency is the explanatory variable of profitability and induce firms to increase
the market share, thereby causing the higher concentration.
Referring to the above theories can’t set up the cause – consequence relation
according to banking concentration and profitability in banking sector.
Demirgüç-Kunt and Huizinga (1998) investigated differences in interest margins
and bank profitability through several determinants: bank characteristics,
macroeconomic conditions, explicit and implicit bank taxation, deposit insurance
regulation, overall financial structure, and several underlying legal and institutional
indicators using bank level data for 80 countries during 1988-1995. They confirmed
the positive relationship between capitalization and profitability, and the negative
relationship between reserves and profitability, but other important determinants
of bank margins and profitability, such as ownership, corporate taxation, financial
structure and the legal and institutional setting have not been considered in the
literature. Authors found that foreign ownership is associated with higher interest
margins and bank profitability, particularly in developing countries. Likewise,
several institutional determinants, such as indices of credit rights, law and order
and corruption, and differences in financial structure, have more marked effects on
interest margins and bank profitability in developing countries compare to the
developed countries.
Beck et al. (2003) analyzed the relationship between market structure and bank
performance for 364 banks that operated in eight countries of Central and Eastern
Europe during 1998 - 2001. Their results confirmed the RMP hypothesis and rejected
the SCP hypothesis, and also showed that the costs, risks and reserve rates were
the determinants of bank performance.
Gonzalez (2005) investigated the efficiency and market power in the banking sector
of 69 countries during 1996 - 2002. His results confirmed the ES hypothesis;
meanwhile he highlighted also the determinants of profitability like banking
regulation, supervision, financial structure and financial development.
Claessens et al. (2001) examined the changes of profits, net interest margin,
expenditures and taxes for domestic and foreign banks during 1988 – 1995 in 80
countries. They found that the foreign investments in the banking sector were
linked to higher profitability and higher interest rates in developing countries.
Park and Weber (2006) investigated the market power models and efficiency - structure
for Korean banking sector during 1992- 2002 and concluded that bank efficiency
had the significant effect on bank profitability confirming ES hypothesis.
Jeon and Miller (2002) analyzed the relation between banking concentration through
states and the average profitability of banks within the country. Authors concluded
the positive relationship between concentration and profitability. Also they concluded
that banking concentration converged to bank profitability using the temporary
causal tests and thus supporting the hypothesis of market power.
Tregenna (2006) investigated the effect of concentration on profitability in the USA
banking sector during 1994 – 2005.  Author concluded that banking concentration
had a positive effect on profitability across the banking sector. Also she examined
the effects of concentration on the particular components of profitability through
the empirical analysis in order to define the channels on which operates the link
between banking concentration and profitability. She tested through these channels
indicated if the concentration affects profitability through variables related to interests
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or unrelated to the interests, income and expenditures and the interest spread.
Maniatis (2006) realized the empirical investigation of the relationship between
market concentration and performance in the Greek banking. The author found
that market concentration has a weak effect on bank profitability and emphasized
that this finding could be attributed to the long tradition of the Greek governments
to keep the financial institutions under immediate either in the form of state-owned
institutions or indirectly through a complex and rigid regulations concerning
interest rates, credit standards and credit rationing.
Chen (2009) confirmed the empirical results disclosed that foreign banks demonstrated
the better profitable than domestic banks based on the empirical evidence from 70
countries. Author emphasized that differences in banking market structure across
country play a significant role on bank profitability. Also he confirmed when banks
operated in more comparative market; they demonstrated the less profitable while
the cross-country difference in macroeconomic conditions also affected the foreign
bank’s profits.  Author proved the significant and negative relationship between
bank profitability and the banking competition measuring by H – statistic of Panzar
– Rosse model. His empirical results indicated that the concentration indicators like
HHI and CR

4
 and bank’s interest margin was significantly positive related to

monopolistic banking market structure. Referring to net interest margins (NIM),
banks with better profitability were significantly and negatively associated with
their operating cost, but positively related to those using ROE. Also the relationship
between bank size and bank’s profitability was the negative effect on the net interest
margin.
Chortareas et al. (2010) tested the hypothesis of market power, SCP and RMP, and
ES in banking sector in 9 Latin American countries during 1997 - 2005. The testing
of hypotheses proved if the high profits of banks were the result of the market
power implementation or achieving the higher efficiency. Empirical testing of
hypotheses based on the following equation (Berger, 1995):
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where: ROA is profitability rate calculated as the ratio of net income and total assets;
HHI is the Herfindahl – Hirschman index for assets; MS is the each market share of
banks; ESX is the efficiency measure of the management cost; ESS is the measure of
scale efficiency; X vector includes the number of particular features of firm or market
and Z vector includes detailed macroeconomic variables.
Their empirical results supported the hypothesis of SCP and RMP and showed an
inverse relationship between concentration and profitability (when HHI is the
significant variable, its coefficient value took the negative sign in the case of
Argentina, Costa Rica and Paraguay).  Also, the coefficient of MS took the negative
value and was the significant in the most cases indicating the negative impact to
bank profitability. In the case of Costa Rica, the coefficient of MS was the significant
and received the positive value confirming the hypothesis RMP, while this result
was associated with the market share of three largest banks more than 50% and
upward trend during the period taking into consideration.
Meanwhile the results on ESX and ESS showed the significant support for the ES
hypothesis. Among the particular determinants and the most important according



310

to explanation of bank’s performance were the capitalization rate and the size of
bank assets, which transmitted the positive effects in most cases.  Although the
macroeconomic variables showed different effects and different significance to the
bank’s performance in the countries taking into consideration.
Theoretical and empirical results indicated the positive relationship between banking
concentration and banking profitability, but not the determined convergence of the
cause – consequence source between them. Results in some cases have confirmed
the hypothesis of market power and in some other cases have confirmed the efficiency
- structure hypothesis according to banking sector.

Emprirical results on concentration – profitability in Albanian banking sector

Dynamics of profitability indicators in Albanian banking sector associated with
fluctuations, which they are related to the hasty development of banking sector
according to the growth of banking activity. Figure 3 shows the dynamics of bank
profitability estimated by return on assets (ROA) and return on equity (ROE) during
1998 - 2014. The figure indicates the constant trend according to ROA until 2007
and the downward trend converging to zero after this year. While ROE shows the
upward trend with an occasional diversion until 2007 and from 2007 - 2009 marks
the drastic decline.  In despite of the positive trend in 2010, it has deepened its
decline in 2011, marking the lowest value 0.76%, reaching almost the complete
convergence of ROA amounting to 0.70% during the period taking into
consideration. Decline of banking profitability during this period related to the
decreasing of net result, increasing of provisions expenditures for credit. Also it
related to the contagious effects of the global financial crisis in banking sector,
despite it had no high exposure due to the lack of integration in the global financial
system. However, the indicators show the positive trend and give the signals to
improve profitability in our banking sector after 2011.
Figure 3  Banking profitability indicators during 1998 – 2014

Source: Bank of Albania

Figure 4 shows the dynamic of banking profitability by banking groups according
to ROA and ROE during 2007 – 2014. It indicates the volatility of profitability related
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to G1 and G2 banks due to taking the higher risk in their activities in order to
achieving higher profits, meanwhile G3 banks display the greater consistency in
the dynamic of profitability indicators compared to G1 and G2 banks. These results
mean the banking profit dominated by the performance of large banks in banking
sector.

Figure 4  RoE and RoA by banking groups (in per cent)

       Source: Bank of Albania

Banking sector denoted the positive profitability during 2014 due to the decreasing
of loss provisioning by the activity and the increasing of net income from the main
activities. The improvements in terms of profitability were determining by large-
sized banks which they demonstrated in figure 5.
Figure 5 Share in market of banks by ROA (left) and profitability (right)
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Referring to the comparative statics according to several European countries and
Albania in 2008 confirmed the high profitability in Albanian banking sector given
by the figure 6. The comparative statics showed that the Albanian bank profitability
according to ROA was among the highest profitability converging to Czech Republic
and Cyprus, but excluding Bulgaria which it showed the highest bank profitability
in 2008. Albanian banking sector showed the high profitability related to ROA
comparing to Greece and Romania which they demonstrates the negative
profitability and even Romania came out the lowest bank profitability, and also
comparing to  27 countries of the European Union (EU 27).

Figure 6 Return on assets to several European countries and Albania during 2008

 Source: Weill (2011), Bank of Albania (2009).

Net interest margin enhanced slightly at the end of 2014 compare to the end of
2013, mostly due to the rapid reducing in interest expenses. This progress restrained
the decline of interest income due to the decreasing of loan interest rate and the
decelerating of lending activity. Net interest income in terms of average assets reduced
by 1% in the end of 2014 compare to the end of 2013. Table 2 showed the profitability
ratios according banking sector during 2011 – 2014.

Table 2 Profitability ratios (in percentage (cumulative))

Source: Bank of Albania
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Referring to the profitability ratios, the effectiveness of banking sector demonstrated
by interest spread during 2006 – 2014 in figure 7 and the comparative static according
to spread for regional countries. The figure 7 showed the downward trend of spread
during this period. Spread of Albanian banking sector was under the regional average
spread during 2008 – 2013.

Figure 7 Spread for regional countries and their average during 2008 – 2013 (left)
and by currencies for 2006 – 2014 of the Albanian banking sector (right)

The effect of concentration on the bank profitability in Albanian banking sector
analyzed through using the log-log model in panel data. The empirical analysis
focused on the quarterly data according to each bank in banking sector during
2005 - 2011. The model was significant demonstrating by empirical results in  table
3 and the variables of model were: the assets market share of each bank to total
assets of banking sector (S

i
) which it defined as the approximate indicator of banking

concentration, total loans to total assets of each bank (Y
1
) like indicators of banking

risk, total equity to total assets of each bank (Y
2
) as the indicator of bank

capitalization and total assets of each bank (Y
3
) like the indicator of the banks size

to analyze their effect on the bank profitability (ROA).
Empirical results confirmed the positive relationship between the bank profitability,
ROA, and the assets market share of each bank in banking sector (S

i
), which it

demonstrated by the positive sign of its coefficient and its significance (Table 3). The
positive sign of S

i
’s coefficient supported the RMP hypothesis, which it emphasized

that banks held relatively the large market share were able to set up their prices
according to their strategy without market constraints. Also the positive effect on
ROA indicated by Y

1
, which it was the significant variable, due to it reflected the

banks’ risk in terms of liquidity, meaning as the higher value of Y
1
 as more aggressive

will be the banks in terms of their large profitability. Meanwhile the effects of Y
2
 and

Y
3
 were negative (Table 3), despite of it was not the significant variable in the
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determining of bank profitability in the Albanian banking sector. The negative sign
of its coefficient was expected, because the large capital induced banks to take the
less risk and thus the less profit, meaning as the large scale of bank capitalization,
as the low profit of banks. Also it indicated the reducing of expected bank fragilities.
While Y

3
 expected to be the significant variable in the model and to be the determinant

of profitability due to it was the approximate indicator of banks size. Dermiguc-
Kunt et al. (2004) emphasized that the bank profits will affect positively by total
assets if the banks will operate to the economies of scale.  Also it confirmed that
large banks were the more appropriate to operate with the highest scale of efficiency
and promoted the risky investments associated to higher returns. The negative
sign of the coefficient according to Y

3
 indicated the relation to profitability, which it

was excluding by theoretical expectations, but it explained by non- operating of
economies of scale related to banks (Demirgüç-Kunt et al. (2004)). In order to improve
and to realize the comprehensive analysis should include the indicators of efficiency
and macroeconomic performance indicators in the model, but due to lack of efficiency
indicators and short series were not including in model.
Tabela 3 Estimations of banking profitablity

        Source: Authors’ calculations

Concluding remarks

Albanian banking sector has been recently characterized by important structural
developments which they have changed the dynamic environment of Albanian
banking sector. These structural changes affected the banking concentration. The
banking sector associated to higher concentration during the years but now it
operates to the moderated concentration. The results indicated the lending activity
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like the less concentrated compare to assets and deposits in banking sector and it
converged to the monopolistic competition behaviour relying on SCP hypothesis.
Though the rising trend of concentration after 2007 endorsed to the better position
of medium – size banks (G2) in the market and realized the bank mergers during
this period. Also it related to the restrictive policy of banks according to the lending
in economy due to the transmitted effects of global financial crisis in 2008.
Meanwhile the banking profitability indicator, ROA and ROE, demonstrated almost
the same convergence during this period despite the occasional diversion. Decline
of banking profitability during this period related to the decreasing of net result,
increasing of provisions expenditures for credit. Also it related to the contagious
effects of the global financial crisis in banking sector, despite it had no high exposure
due to the lack of integration in the global financial system. However, the indicators
show the positive trend and give the signals to improve profitability in our banking
sector after 2011. The results indicated the stability of profitability according to G3
banks and the volatility of profitability related to G1 and G2, thus the banking
profits dominated by the performance of large banks in banking sector. The
effectiveness of banking sector demonstrated by interest spread relying on the
profitability ratios.
Empirical results confirmed the positive relationship between the bank profitability
and the banking concentration determining to assets market share of each bank in
banking sector and supporting the RMP hypothesis. Also the results investigated
the positive effect on ROA according to the banks’ risk in terms of liquidity. Meanwhile
the effects of bank capitalization and the bank size were negative; despite of the
total equity to total assets of each bank was not the significant variable in the range
of significance at 5%. The negative sign of the bank capitalization coefficient was
expected due to the large capital promoted banks to take the less risk and thus the
less profit, but it will reduce the expected bank fragilities. Though the negative
effect of bank size, which it was excluding by theoretical expectations, but it explained
by non- operating of economies of scale related to banks. To improve the
comprehensive analysis should include the indicators of efficiency and
macroeconomic performance indicators in the model, but due to lack of efficiency
indicators and short series were not including in model.
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Abstrakt

Burimet njerëzore janë aseti më i rëndësishëm dhe ka rolin kryesor në çdo ndërmarrje të
vogël të mesme ose të madhe. Fati i biznesit është në duart e njerëzve, dhe efikasitetitn të
burimeve njerëzore.
Zhvillimi i organizatës dhe i burimeve njerëzore janë të lidhura në mes veti. Qëllimet
brenda organizatës mund të realizohen nëse në radhët e veta ka një strukturë të fortë
stabile të burimeve njerëzore. Në kushtet e ekonomisë së tregut paraqitet si
domosdoshmëri zhvillimi i procesit të menaxhmentit brenda saj. Suksesi i këtij funksioni
varet nga një numër i madh në aspektin e qeverisjes, të pronës, funksionit të BNJ, dhe
politikave ekonomike të shtetit. Burimet njerëzore janë të përfshira në planifikim në
organizim në udhëheqje dhe kontroll, në marketing, në financa në shitje dhe në të gjithë
elementet dhe funksionet nga imputet deri te konsumatori i fundit.
Menaxhmenti si diciplinë shkencore është proces i planifikimit, i organizimit, i personelit,
i udhëheqjes dhe i kontrollit.  Do të ndalemi te personeli për tu njohur me rolin e tij si
njëri prej resurseve ndoshta më i rëndësishmi që ka në dispozicion një menaxher në një
organizatë. Resurset në dispozicion (humane, financiare, fizike, te informacionit,etj.) nuk
mjafton vetëm ti kesh, por duhet menaxhuar në mënyrë që t’i shfrytëzojmë racionalisht.
Departamentet e resurseve humane përfshijnë individët me një shumëllojllojshmëri
njohurish, aftësish dhe zotësish të nevojshme për kryerjen e aktiviteteve që qojnë në
realizimin e objektivave të organizatës. Se sa me efektivitet do t’i shfrytëzojmë këta
punonjës varet nga cilësia e programit të resurseve humane. Sa i përket termit
“menaxhimi i personelit”, në të kaluarën është menduar se me vet sigurimin ose
egzistencën e të punësuarëve është kryer misioni. Dmth punonjësit në organizatë janë
konsideruar si një burim relativisht jofleksibil në krahasim me burimet e tjera si paratë
apo materialet. Por ky koncept tani shëndërrohet në konceptin e “menaxhimit të resurseve
humane” që paraqet procesin e planifikimit të nevojave për personelin, organizimin,
ushtrimin, zhvillimin dhe përparimin e personelit. Pra, me term të ri nënkuptojmë se
punonjësit nuk janë thjesht një shpenzim, por një burim i organizatës, ashtu sikurse
janë kapitali apo pajisjet e tjera, madje burim më i rëndësishëm i saj. Organizatat
bashkëkohore kanë menaxherët e resurseve humane të cilët kanë për detyrë që në
organizatë të planifikojnë resurset humane, të bëjnë rekrutimin ose zgjedhjen se kënd të
marin, seleksionimin që është aplikimi i kritereve për të zgjedhur, të organizojnë
zhvillimin (trajnimin, edukimin e vazhdueshëm për t’iu përshtatur ndryshimeve,
përparimin në profesion) etj. Dmth menaxhmenti i resurseve humane ështe një proces
për sigurimin e njerëzve të duhur në vendin e duhur dhe në kohën e duhur.  Të gjitha
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ndërmarrjet duhet që burimet njerëzore ti edukojnë ti trajnojnë ti vlerësojnë ti motivojnë
sepse nëse burimet njerëzore janë të kënaqura edhe konsumatorët do të jenë të kënaqur
por kur të jetë konsumatori i kënaqur edhe aksionerët do të jenë të kënaqur prandaj
burimet njerëzore janë faktori dhe mjeti kryesor në zhvillimin e ndërmarrjes. (Havolli,
2009), (Kutllovci,  2004) (Ahmeti,  2013)

Fjalë Kyçe: Burimet njerëzore, zhvillim, menaxhimi, ndërmarrje, planifikim, strategji.

Qëllimi i punimit - është roli dhe ndikimi, i menaxhimit të burimeve njerëzore në
zhvillimin e Ndërmarrjes, si të menaxhohen burimet njerëzore me efikasitet dhe me
performancë të lartë.

Objektivat e  punimit:
1.Pozicionimi ndaj tregut
2.Efikasiteti = Efiqenca dhe Efektiviteti (Efektiviteti shpreh raportin nëpërmjet
realizimit dhe    planit, ndërsa efiqenca mes outputeve dhe shpenzimeve)
3.Performanca dhe përgjegjësia menaxheriale
4.Performanca dhe përgjegjësia e punonjësve dhe punëmarrësve
5.Përgjegjësia  sociale dhe Etike
(Llaci,2010,). (Mustafa, 2004,53).
Problemet me të cilat ballafaqohen më së shpeshti ndërmarrjet në Kosovë
Mungesa e Strategjisë për planifikimin e burimeve njerëzore
Mungesa e planifikimit të burimeve njerëzore
Mungesa e trajnimit dhe edukimit për burime njerëzore
Mungesa e vetëdijes për investim në burime njerëzore
Mungesa e motivimit , profesional për njerëzit në NVM në Kosovë
Mungesa e vlerësimit të performancës,për burime njerëzore
Mungesa e kultures organizative në planifikimin  e  burimeve njerëzore
Problemi i etikës  menaxheriale në planifikimin  e burimeve njerëzore
Problemi i teknikës dhe teknologjisë në planifikimin e burimeve njerëzore
Problemi i parimit ekocentrik në planifikimin e burimeve njerëzore.
Rishikimi i gjithë literaturës për sa i përket burimeve njerëzore dhe modeleve që
përdoren për menaxhimin e burimeve njerëzore. Ky kuadër do të shërbente si një
kuadër teorik për të bazuar punën e analizës. Paraqitja e një sërë përfundimesh të
punimit, duke dhënë disa shpjegime profesionale për çështjet e bëra objekt studimi
në këtë punim.
METODAT E PLANIFIKIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE
Egzistojnë shumë metoda të menaxhimit të burimeve njerëzore
Metoda e observimit
Metoda induktive dhe deduktive
Metoda e Analizës dhe Sintezës
Metoda e intervistës
Metoda e hulumtimit të literatures shkencore
Metoda e pyetësorit
Metoda e ditarit
Metoda e Auditit
Metoda e regjistrimit në kasetë
Metoda e rangimit
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Metoda e vështrimit të drejtëpërdrejtë.
Teknika brenstorming dhe delphi
Metoda e pikës kritike të ekuilibrit
Metoda e kontabilitetit dhe analizës financiare
Metoda Ekonometrike dhe Statistikore etj.
( KUTLLOVCI, 2004 ) ( TAHIRI, 2008). ( HAVOLLI, 2009,70).

Rëndësia e studimit të menaxhimit

Të gjitha ndërmarrjet si të vogla të mesme dhe të mëdha, private ose publike te
orientuara nga fitimi ose jo, pavarësisht nga fusha ku e ushtrojnë aktivitetin e tyre
kanë nje gjë të përbashkët: Nevojën për tu menaxhuar. Secila prej tyre për arritjen
e qëllimit final angazhon nje sërë burimesh njerëzore, materiale dhe financiare.
Menaxherët janë burimi më i rëndsishëm dhe më i kushtueshëm për çdo
ndërmarrje.(Llaci,2010, 82).
Sipas . P. Drucker-it menaxhimi i ka tri detyra kryesore:
1.Të realizoj qëllimin dhe misionin specifik të ndërmarrjes
2.Të bëj punën produktive dhe punëtori të arrij atë
3.Të menaxhoj impaktet dhe përgjegjësitë sociale
Përkufizim: Ka shumë definicione të menaxhimit por më i pranuari nga shumica e
autorëve të menaxhimit është: Arritja e rezultateve për mes njerëzve të tjerë.
(Llaci,2010, 84).
Rëndësia e këtij studimi mendojmë që është e madhe sepse në rradhë të parë u vjen
në ndihmë të gjithë manaxherëve të përgjithshëm dhe atyre të burimeve njerëzore
në firmat vendase dhe të huaja që operojnë në tregun vendor dhe ndërkombëtar.
Gjithashtu në këtë punim bëhet një studim i thelluar i të gjitha modeleve më të
përdoruara të manaxhimit të burimeve njerëzore gjë që nuk është bërë më parë nga
autorë të tjerë.

Koncepti i burimeve njerëzore në trajtimin historik dhe bashkëkohor

Njeriu, si qënie e vetëdijshme, para se të fillojë ndonjë aktivitet, duhet t’ia caktojë
vetës një qëllim se ku dëshiron të arrijë. Me të përcaktuar qëllimin, ai duhet të mendojë
edhe se në ç’mënyrë do ta arrijë, me ç’mjete, në çfarë afati kohor, me ndihmën e kujt,
e kështu me radhë. Kjo mënyrë e të menduarit të njeriut në fakt paraqet planifikimin,
si pjesë përbërëse e çdo veprimtarie të tij të vetëdijshme. Pra, nga kjo rrjedh se
planifikimi është një aktivitet (proces), në të cilin përfshihet vendosja e qëllimit dhe
mënyra e realizimit të tyre.
Duke menduar sërish për ndërtimin e Piramidave Egjiptiane, Murit Kinez dhe për
monumente të tjera madhështore të qytetërimit njerëzor: nga erdhën gjithë ata
puntorë? Sa puntorë ishin të nevojshëm dhe për çfarë aftësish kishin nevojë në
secilën fazë të ndërtimit? Kush vendoste kur punësimi i tyre mbaronte dhe si e
dinin sesa veta duhej të zëvendësoheshin si rezultat  i vdekjes ose mungesës gjatë
periudhës që zgjaste projekti i caktuar.
Nëse në atë kohë do të kishte pasur profesionistë të BNJ- këto do të ishin llojet e
vështirësive dhe të çështjeve që do të hasnin ata:
Për sa njerëz kemi nevojë?
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Kur kemi nevojë për ta?
Çfarë aftësish dhe kompetencash duhet të kenë ata?
Ku mund ti gjejmë ata?
Sa do të jetë kostoja që ti punësojmë ata?
Si mund të garantojmë se nuk kemi as shumë dhe as pak në lidhje me kërkesat e
ndërtimit prodhimit ose shitjes?
(Banfield & Kay, 2011, 324), ( HAVOLLI, 2009,79).
Historikisht, termi “burime njerëzore” është përcaktuar si fuqi punëtore dhe është
radhitur midis katër faktorëve kryesorë të prodhimit: toka, fuqia punëtore, kapitali
dhe kostot. Ky trajtim i punonjësve si një burim, ashtu si burimet financiare apo
ato fizike e ka zanafillën tek politikat e punonjësve gjatë revolucionit industrial.
Menaxhimi i burimeve njerëzore erdhi si pasojë e faktit që organizatat i kërkonin
punonjësve të punonin dhe të prodhonin më shumë seç shpërbleheshin (Appelbaum.
E, Bailey. T, 2000). Kuptimi i burimeve njerëzore ndryshoi me kalimin e viteve për
shkak se koncepti i organizatave u zgjerua dhe punonjësit filluan të trajtoheshin më
tepër si qënie njerëzore dhe jo si materiale të gjalla apo sisteme organizacionale (Fisher,
D. 1989). Burimet njerëzore filluan të shiheshin si burime fleksibile dhe dinamike, kështu
që organizatat filluan të kërkonin mënyra të ndryshme me qëllim që ti motivonin ato
dhe të rrisnin performancen, kjo bëri që të rriteshin kërkimet në fushën e burimeve
njerëzore dhe kohët e fundit të merren informacione edhe nga shkencat e psikologjisë,
ekonomisë dhe ekonomisë politike. (Fisher, D. 1989) (Krypa, Punim -Doktorrate)
Koncepti i burimeve njerëzore është zgjeruar nga termi menaxhim i burimeve
njerëzore në zhvillim të burimeve njerëzore, i cili ka të bëjë me mbështetjen dhe
aftësitë qe u jepen punonjësve jo vetëm për të realizuar punën e tyre, por edhe për
tu përgatitur për rritjen e karrierës së tyre. Menaxhimi i burimeve njerëzore ka
kaluar nëpër një proces të gjatë zhvillimi derisa ka arritur në statusin që ka fituar
sot, një nga funksionet më të rëndësishme të menaxhimit në një organizatë
(Koli,&Llaci, 2005),  (Krypa,  Punim - Doktorrate).
Menaxhimi i burimeve njerëzore është ajo pjesë e procesit të menaxhimit e përqendruar
në relacionet njerëzore dhe sigurimin e mirëqenies së tyre, me qëllim që ata të japin
kontributin maksimal në punë. Instituti i Menaxhimit të Personelit në Britaninë e
Madhe jep një përkufizim të tillë për këtë funksion: “Menaxhimi i personelit është ajo
pjesë e menaxhimit e preokupuar për njerëzit në punë dhe për marrëdhëniet e tyre në
kuadrin e një organizate. Qëllimi i tij është që të bashkojë dhe të zhvillojë punonjësit
që e përbëjnë atë dhe është e preokupuar në mirëqenien e çdo individi dhe të ekipeve
të punës për të nxitur ata që të japin kontributin maksimal për suksesin e organizatës”.
(Mullins 1993) (Krypa,  punim – Doktorate)
Një përkufizim i thjeshtë, por racional paraqitet si vijon: “Menaxhimi i burimeve
njerëzore është procesi i tërheqjes, zhvillimit dhe mbajtjes së një force pune të talentuar
dhe energjike për të mbështetur misionin, objektivat dhe strategjitë organizative.”
(Schermerhon, 2001)(Krypa,  punim - Doktorrate).

Karakteristikat e menaxhimt të burimeve njerëzore

- Plotësimi i nevojave me BNJ, duke u mbështetur në strategjinë e ndërmarjes
dhe në biznesin e saj,

- Përkrahja reciproke e politikave dhe praktikave te punësimit, adaptimit dhe
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integrimit të BNJ, duke zbatuar politikat e zhvillimit të tyre,
- Punëtorët tani më konsiderohen si aset ose  kapital njerëzor, të cilëve duhet tu

krijohet hapësirë dhe mundësi, në mënyrë të vazhdueshme, për tu zhvilluar
nëpërmjet institucioneve edukative dhe trajnuese,

- BNJ konsiderohen përparësi konkurruese të ndërmarrjeve,
- Relacioni midis punëdhënësit dhe punëmarrësit duhet të jetë komplemantare

dhe jo unitariste (të shihet interesi  vetëm i njërës palë – të punësuarit apo
punëdhënësit), sepse  mund të vij ne pyetje realizimi i objektivave të ndërmarrjes,

- Performancat dhe shpërblimi i të zënëve me punë është përgjegjësi  e
menaxhmentit të ndërmarrjes. (Amstrong, 2001, 4). (Havolli,2009, 9).

Procesi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Managment Gr.Autorësh prentice Hall
(Havolli, 2009 faq.13)
Definimi i nevojave për personel – burime njerëzore

Definimi i nevojave për personel – Burime njerëzore - paraqet një aktivitet planifikues
të menaxherit dhe në të njetën kohë hapin e parë të ndërtimit të politikës së burimeve
njerëzore. Me rastin e definimit të nevojave për burime njerëzore, menaxheri duhet
të jetë në gjendje t’i njohë disa tregues:
Punët e nevojshme që duhet të kryhen,
Edukimi, aftësitë, shkathtësitë e nevojshme për ato punë,
Numri i njerëzve që kërkohet për t’i kryer këto punë. (Havolli, Y, Prishtië, 2009).
Procesi i definimit të nevojave për burime njerëzore paraqet fazën më të rëndësishme
strategjike për organizatën. Ky proces është mjaft i ndërlikuar, sepse varet nga
struktura dhe masa e aktiviteteve afariste të organizatës, si dhe suksesi që dëshirohet
dhe pritet në të ardhmën. Pra, ky proces varet dhe ka lidhshmëri të drejtëpërdrejt
me:
- Strukturën teknologjike të cilën e disponon organizata,
- Organizimin e punës,
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- Edukimin,
- Strukturën e tregut të punës.
Në bazë të këtyre faktorëve por edhe të strategjisë së organizatës, mund të bëjmë
klasifikimin e nevojave për këto grupe:
Nevojat për burime të reja njerëzore – hapja e vendeve të reja të punës,
Zëvendësimin e burimeve njerëzore – për shkak të përparimit në profesion dhe për
shkak të ndryshimeve teknologjike,
Zëvendësimi i burimeve njerëzore për shkak të fluktuacionit – pensionimit, shkuarjes
në kompani të tjera etj. (Havolli, 2009)
Bazë për definimin e nevojave për burimeve njerëzore është perspektiva dhe strategjia
e  organizatës. Nga këto komponenta rrjedhin nevojat e ndërmarrjes për burime
njerëzore.

Rëndësia e planifikimit të nevojave të Burimeve Njerëzore

Rëndesia e planifikimit të nevojave të Burimeve Njerëzore - Rast studimi ndërmarrja
Passable Planifikimi i nevojave për burime njerëzore është një proces shumë i
rëndësishëm në punë sepse për çdo kompani ka të bëj me përdorimin e drejtë dhe
efiçient të njerëzve në punë. Është  shumë e rëndësishme për secilën kompani ti
planifikoj sa  punëtor i duhen kompanisë për të kryer punët e nevojshme qoftë fjala
për hallkat e prodhimit apo ato të shërbimeve. Një planifikim jo i mirë i nevojave
për personel mund ti kushtoj ndërrmarrjes, munden të mbesin pjesë të prodhimit të
pambuluara, dhe  në të njëjtën kohë edhe plotësimi i atyre vendeve me kualifikim të
panevojshëm mund ti kushtojë kompanisë. Kompania harxhon mjete në trajnimin
e  personelit të tyre, personeli i pa trajnuar mund të lëndohet në punë, mund ta
dëmtoj makinerinë apo mjetet e punës dhe mund të shkaktoj qrregullime në zingjirin
e punës. Planifikimi më i mirë i burimeve njerëzore brenda nje kompanie mund ti
jep mundësi punonjësve brenda kompanisë të planifikojnë mundësitë e veta për
zhvillim personal si dhe të planifikojnë për karrierën e tyre. Kompanitë duhet të
kenë përcaktim që të parashikojnë sistematikisht ofertën dhe kërkesën për fuqinë
punëtore për periudhën e ardhshme. Kompania duhet të respektoj përcaktimin që
të siguroj numrin e mjaftueshem të punëtorëve në vendet e duhura  pra  formulën
personi i duhur në vendin e duhur, në mënyre që të arrihet efiçienca dhe efikasiteti
në punë. (Amstrong, 2001,). (Havolli, 2009).

Rëndësia e planifikimit të burimeve njërëzore në procesin e marrjes së
vendimeve për ndërmarrjen

Planifikimi i burimeve njërëzore e ndihmon menaxhmentin e ndërmarrjes  në
procesin e marrjes së vendimeve në këto fusha:
Në procesin e planifikimit,
Rekrutimit,
Seleksionimit,
Trajnimit dhe Zhvillimit,
Motivimit,
Orientimit në punë,
Performancës,
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Shpërblimit,
Promovimit,
Vendosjes dhe orientimit,
Vlerësimin e tepricës së burimeve njerëzore,
Procesin e  pranimit të punëtorëve,
Vlerësimit të shpenzimeve të tregut të punës,
Procesin e përparimit në profesion,
Procesin e përcaktimit të shpenzimeve për burimet njerëzore. (Amstrong, 2001,).
(Havolli, 200979,80).

Faktorët që ndikojnë në planifikimin e burimeve njërëzore

Në planifikimin e burimeve njërëzore ndikojnë shumë faktorë, si të mbrendshëm
po ashtu edhe të jashtëm:
 Faktorët e brendshëm:
- Qëllimet dhe strategjia,
- Detyrat dhe teknologjia e ndërmarrjes,
- Madhësia e ndërmarrjes,
- Produktet që ajo i prodhon,
Faktorët e jashtëm:
- Tregu
- Zhvillimi i teknikës e teknologjisë
Sistemi i edukimit.(Amstrong, 2001,3-8 ). (Havolli, 2009, 81).
QASJA STRATEGJIKE E PLANIFIKIMIT TË BURIMEVE NJËRËZORE
Menaxhimi i burimeve njerëzore është përcaktuar si një qasje strategjike për
menaxhimin e aseteve më të vlerësuara të një organizate - njerëzit që punojnë atje të
cilët individualisht dhe kolektivisht  kontribojnë në arritjen e objektivave të saj.
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore pashmangshëm ndikohet edhe nga faktor
siç janë demografia dhe diversiteti demografike, mandej ndikohet edhe nga çështje
që lidhen me teknologjinë dhe çështje të globalizimit, faktor këta që pashmangshëm
interferojnë në proceset që zhvillohen përbrenda ndërmarrjeve.

  Faktoret kryesorë që ndikojnë në MBNJ
Burimi: Ligjërata të autorizuara, Prof, Dr Seadin Xhaferri/USHT
Duke pasur këtë në mendje, organizata duhet të ketë  të hartuar me kujdes Planin e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, si një pjesë kryesore të Planit të Biznesit. Ata
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duhet me kujdes të planifikojnë  burimet e tyre njerëzore, trajnimin e tyre,  për të
zhvilluar dhe mbajtur ato, për të krijuar një marrëdhënie  afatgjate me të punësuarit
e tyre, në mënyrë që të arrihet një përparësi konkurruese afatgjatë. Planifikimi i
burimeve njerëzore mund të definohet si përpjekje për ta parashikuar numrin dhe
strukturën e punëtorëve që do të kërkohen në të ardhmen si dhe mundesinë e
përmbushjes së kësaj kërkese.
“Planifikimi i burimeve njerëzore është proces vendim-marrës që kombinon tri
aktivitete të rëndësishme:
1. Identifikimin dhe marrjen e numrit të drejtë të njerëzve me aftësi (shkathtësi) të
duhura,
2. Motivimin e tyre për të arritur performancë të lartë, dhe
3. Krijimin e lidhjeve interaktive ndërmjet objektivave të biznesit dhe objektivave të
planifikimit të njerëzve.
 I propozuar nga Torrington dhe Hall  identifikon “, ku duam të jemë” e përkthyer
nga përgjigjëja e vizionit strategjik “,” ku jemi tani “, dhe” ajo që ne duhet të bëjmë
për të bërë kalimin (tranzicionin) nga pozita ku jemi tani në atë ku ne duam te jemi
“- të gjitha që veprojnë brenda mjedisit të organizatave.
Me qëllim që të dijmë se “ku jemi tani?” Ne duhet të skanojmë mjedisin brenda dhe
jashtë organizatës, për të vlerësuar:
Situatën aktuale brenda organizatës në lidhje me fuqinë punëtore aftësive, arsimit, përvoja
etj dhe, Cila fuqi punëtore është e përshtatshme në tregun e punës.
Menaxhimi i burimeve njërëzore  është i përqendruar me tepër kah burimet (resurset
centred) i orientuar kryesisht në nevojat e menaxhmentit për burime njërëzore (jo
domosdoshmërishtë puntorë) në planifikimin, monitorimin dhe kontrollimin, më pak
në ndërmjetësim (Amstrong, 2001,364 ). (Torrington,& Hall, 79 ) (Havolli, 2009,79).

Analiza e Gjendjes së ndërmarrjeve në Kosovë

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) janë një ndër përbërësit kryesor të
ekonomisë kosovare, ato përbëjnë rreth 99% të ndërmarrjeve të themeluara në tërësi,
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), thelbin e tyre të konkurrencës e ruajnë
kryesisht në: shumëllojshmëri të aktivitetit, grumbullim, fleksibilitet, vendimmarrje
si dhe në kosto të vogla.
Por ky thelb i ruajtjes së konkurrencës sikurse ka filluar të dobësohet për shkak të
disa faktorëve si: rritjes së konkurrencës, hapjen e tregjeve të reja, liberalizimin e
tregtisë së lirë etj.
Tabela 1: NVM-të e regjistruara sipas numrit të punëtorëve (TM2 2014)

   Burimi: Enti i statistikave të Kosovës
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Struktura e ndërmarrjeve sipas madhësisë për TM2 2014

                                                  Burimi: Enti i statistikave të Kosovës
Bizneset kanë vazhduar të vuajnë nga reduktimet e energjisë, derisa shumica e
firmave kanë identifikuar korrupsionin dhe burokracinë si pengesat më madhore
ndaj biznesit.
Sektori i NVM-ve ka një potencial të pallogaritshëm për të kontribuar në rritjen
ekonomike, hapjen e vendeve të punës dhe zbutjen e varfërisë.
Faktori më i rëndësishëm për të bindur sipërmarrësit që të punojnë në mënyrë të
ligjshme dhe për t’i ndihmuar që të mbijetojnë, është klima e biznesit. (OSCE, 2000)

Struktura e ndërmarrjeve sipas llojit të pronësisë

Burimi:Enti Statistikor i Kosovës)
Nga kjo tabelë, shihet se dominon forma e biznesit individual ku, më 31 dhjetor të
vitit 2008 kishte gjithësej 82.846 ndërmarrje. Padyshim, pasiguria afatgjatë për të
qenë i pranishëm dhe për të mbijetuar në kushtet e tregut të cilat dominojnë sot në
ekonominë kosovare dhe pamjaftueshmëria për qeverisje të vërtetë të korporatave,
ka ndikuar që të kemi një numër kaq të madh të ndërmarrjeve të regjistruara në
formë të bizneseve individuale.
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Klasifikimi i bizneseve në rajone dhe komuna

(Burimi: MTI dhe ARBK)
Nga analiza e gjendjes së ndërmarrjeve në Kosovë ndërmarrje të vogla dhe të mesme
përbëjnë 99% ndërmarrje NVM – andaj për të pas sukses këto ndërmarrje duhet
menaxhim i burimeve njerëzore me efikasitet të lartë. Kosova është e përcaktuar për
ekonomi të tregut, andaj ne ekonominë e tregut faktorë kryesor janë Oferta dhe
Kërkesa dhe roli i shtetit si rregullator dhe stimulues dhe stabilizues i ekonomisë.
Për të pasur ndërmarrja sukses në ekonominë e tregut duhet faktori i parë  që janë
burimet njerëzore të jenë të pregaditura dhe të edukuara, të motivuara për punë,
dhe performancë në punë. Të gjitha ndërmarrjet në Kosovë kanë nevojë për ti edukuar
burimet njerëzore, të cilat duhet të pregaditen për tregun vendor dhe ndërkombëtar.
Politikat shtetërore dhe ministritë përkatëse duhet të kenë plane dhe strategji konkrete
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për ti ndihmuar bizneset në shumë fusha, si: Marketing, financa, dhe me fokus të
veçantë tek burimet njerëzore të cilat duhet ti ndihmohet me trajnime dhe forma të
tjera të cilat do ti ndihmojnë në ngritjen e performancës së burimeve njerëzore.
Univesitetet në Kosovë duhet definitivisht të orientohen në ngritjen e cilësisë në
Universitete sepse definitivisht shumë nga Universitetet, Kolegjet janë të orientura
nga komercializmi se sa te cilësia e studentëve. Politikat Qeveritare dhe Minstria e
Arsimit duhet të marin masa dhe të ketë kontroll bashkarisht me agjensinë e
akreditimit, të jenë shumë strikt në cilësinë  dhe përgaditjen e studentëve për treg.
Në shumicën e ndërmarrjeve në Kosovë burimet njerëzore cilësohen si shpenzim
dhe jo investim. Diku rreth 20% e ndërmarrjeve në Kosovë kanë filluar të
vetëdijësohen dhe kanë filluar të investojnë në burime njerëzore  në trajnime edukim,
shpërblime, motivim dhe paga të mira për punëtorët e sidomos për menaxhmentin
e lartë dhe të mesëm. Sa i përket suksesit të sektorit publik të ndërmarrjeve në Kosovë
si PTK (Posta dhe telekomi i Kosovës), KEK (Korporata elektroenergjetike e Kosovës)
punëtorët dhe stafi menaxherial kanë paga dhe shpërblime shumë të mira por disa
sektor të ndërmarrjeve publike kanë paga dhe shpërblime mesatare. Sa i përket
strukturës organizative ndërmarrjet në Kosovë nuk kanë një strukturë të mirëfilltë
organizative por ka hapa pozitiv në drejtim të profesionalizmit dhe zhvillimit të
burimeve njerëzore.              Rol të rëndësishëm në zhvillimin e burimeve njerëzore
kanë përmisimi i cilësisë në arsimin fillor të mesëm dhe Univesitar, por edhe trajnimet
dhe seminaret në arenën ndërkombëtare.

Menaxhimi i ndërmarrjes (Disa të dhëna të ndërmarrjeve (NVM) në Kosovë)

Mënyra e menaxhimit të ndërmarrjeve varet drejtëpërdrejtë nga forma e organizimit
të firmës. Kështu te firmat në biznes të organizuara në formë të biznesit individual,
kryesisht vetë pronari edhe e menaxhon ndërmarrjen e tij, ndërkaq te firmat në
formë të bashkëpronësisë menaxhimi i firmës paraqitet më i lehtë sepse pronarët e
ndërmarrjes përveç kapitalit të tyre bashkojnë edhe aftësitë e tyre profesionale dhe
menaxheriale, që ndihmon dhe lehtëson mjaft menaxhimin e firmës. Ndërkaq, te
firmat e organizuara në formë të shoqërive aksionare pronësia mbi kapitalin dhe
menaxhmenti i firmës janë të ndara dhe mundësitë për një menaxhim më cilësor të
bizneseve janë shumë më të mëdha.

Struktura gjinore e themelueseve  
Femra 2%
Meshkuj 98%
(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI – Departamenti i PZHSP)
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Struktura e themeluesve sipas moshës
18-25 3.4%
26 - 35 20%
36-45 39.70%
46-55 29%
Mbi 55 7.90%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Menaxhimi i ndërmarrjes
Bashkarisht (menaxheri& pronari) 33.70%
Menaxheri 5.50%
Pronari    60.80%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Lloji i ndërmarrjeve 
Shërbyese 18.30%
Tregtare 49.50%
Prodhuese 32.20%
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(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Niveli i kualifikimit të ndërmarrësve 
Kualifikimin - fillor 1%
Kualifikimin - të mesëm 42%
Kualifikimin - i lartë 23%
Kualifikimin - Fakultet 34%
Kualifikimin - Master- PHD 0.25%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
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Pjesëmarrja në trajnime, Profesionale
Po 47.50%
JO 52.50%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Pjesëmarrja ne trajnime sipas pozitës
Pronarët 44.00%
Menaxheri 30.00%
Punëtorët 26.00%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Nevojat e ndërmarrjeve për trajnime
Po 78.30%
Jo 21.70%
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(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Faktorët që kanë ndikuar në mos shfrytëzimin e kapaciteteve  
Mungesa e mjeteve financiare qarkulluese 18.30%
Konkurrenca jo lojale 38.10%
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Mungesa e personelit të kualifikuar 2.70%
Çmimi i lartë i lëndës së parë 7.90%
Jo stabiliteti i ekonomisë së brendshme 17.10%
Mungesa e teknologjisë 3.40%
Mungesa e tregut për shitjen e prodhimeve dhe shërbimeve 12.50%
(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Pengesat/barrierat në arritjen e kualitetit të produkteve apo shërbimeve.  
Mungesa e personelit të kualifikuar 21.20%
Mospërcjellja e teknologjisë 38.50%
Të tjera 40.30%
(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)

Konstatime përfundimtare dhe Rekomandime

- Menaxhimi i burimeve njerëzore është aktivitet i vetëdijëshëm i organizuar në
drejtim të rolit dhe zhvillimit të ndërmarrjes e sidomos në ndërmarrjet NVM,
por edhe në ndërmarrjet e mëdha në korporata, edhe ne sektorin publik,

- Planifikimi i burimeve njerëzore të bëhet nga njerëzit të cilët mirren me burimet
njerëzore e jo nga specialist të fushave tjera, si ndodh në shumë biznese në
Kosovë.

- Roli i burimeve njerëzore në ndërmarrje në Kosovë ka filluar të ketë hapa pozitivë
drejt zhvillimit të ndërmarrjeve dhe përmirësimit, pregaditjes, performancës së
burimve njerëzore.

- Ndërmarrjet në Kosovë duhet që te BNJ të investojnë  sepse  kapitali më të
rëndësishëm për ndërmarrjen është kapitali njerëzor i cili sjell përfitime më të
mëdha për ndërmarrjen,

- Politikat shtetërore – Qeveritare të orientohen dhe të investojnë shumë më
shumë ne Arsim, Edukim sepse ky investimi sjell dobi shumë të madhe për
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Ekonominë dhe zhvillimin Ekonomik të ndërmarrjeve dhe të shtetit,
- Ndërmarrjet në Kosovë të kenë departament BNJ i cili merret ekskluzivisht me

MBNJ në mënyrë shumë profesionale,
· Universitetet në Kosovë duhet shumë të drejtohen nga cilësia dhe jo nga

komercializimi, në këtë drejtim rolin kryesor e ka ministria e arsimit dhe
agjencia e akreditimit të ketë kontroll dhe standarte për cilësi,

- Përfitimet nga investimi në MBNJ janë shumë të larta në raport pothuajse me
Çdo investim tjetër,

· Roli i motivimit duhet të bëhet në metoda dhe standarte, pra në bazë të pozitës,
përgjegjësisë, në bazë të performancës e jo ne formë aty për aty dhe pa as nje
analizë dhe në formë familjare, klanore apo byrokratike.

- Suksesin më të madhë në botë e kanë arritur ato ndërmarrje që me të vërtet
BNJ i kanë konsideruar asetin më të rëndsishëm dhe suksesi i tyre është sukses
edhe i ndërmarrjes si Microsoft, Coca – Cola, Samsung, Real Madrid, Barcelona,
Manchester United, Milan etj.

- Duhet të stimulohet organizimi i ndërmarrjeve në formë të shoqërive aksionare
(korporatave), si një formë optimale, e cila do të ndikonte në investimin edhe të shumave
më të vogla të fondeve financiare që zotërojnë individët dhe familjet, dhe në të njëjtën kohë
do të ndihmonte në financimin e projekteve që nuk mund të financohen vetëm nga burimet
e veta dhe nga kreditë bankare. Mënyra e menaxhimit të ndërmarrjeve varet drejtëpërdrejtë
nga forma e organizimit të firmës. Në këtë drejtim duhet punuar në ndërgjegjësimin e
pronarëve të bizneseve të cilët janë të pakualifikuar për menaxhim, që menaxhimin e
bizneseve të tyre të ua besojnë menaxherëve profesionist të cilët më mirë do të dinin të
identifikonin kërkesat e tregut të furnizimeve, tregut të shitjeve, e edhe të tregut financiar.
Trajnimet përbëjnë një aktivitet shumë me rëndësi për përparimin e metodave të punës dhe
të menaxhimit të firmës në biznes në përgjithësi.

- Implementimi i strategjisë së marketingut për hulumtimin e tregjeve të furnizimit, tregjeve
të shitjes dhe produkteve dhe shërbimeve të reja është bërë kërkesë imanente për secilën
ndërmarrje, qoftë ajo prodhuese, tregtare, apo shërbyese.

- Informatizimi i ndërmarrjeve është bërë imperativ i kohës me synim që të arrihen rezultate
pozitive në aktivitetin ekonomik. Në këtë drejtim duhet filluar me projekte serioze për
ndërtimin e rrjetit të informatizimit të organeve të administratës shtetërore, qendrore dhe
lokale, si dhe të korporatave që përfaqësojnë interes publik. Me këtë do të fillonte edhe
procesi i ndërtimit të shtetit informatik, që në esencë është synim i të gjitha vendeve të
zhvilluara dhe atyre në zhvillim.

- Edhe kyçja në internet përbënë një tregues cilësor për shkallën e informatizimit.
(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
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Abstrakt

Qëllimi i këtij punimi është të prezantojë një qasje të re për hetimin e ndërmarrësisë
sociale, më saktë, identifikimin e përcaktuesve për ndërmarrjen e aktivitete sociale
sipërmarrëse, duke kryer analiza empirike në Evropën Perëndimore dhe Lindore. Duke
përdorur Global Entrepreneurship Monitor  (GEM) dhe Adult Population Survey (APS)
për vitin 2009, ne argumentojnë se (i) aktivitetet sociale sipërmarrëse janë të influencuara
nga karakteristikat socio-demografike dhe (ii) risitë dhe aktivitetet sociale sipërmarrëse
janë të lidhura pozitivisht. Ne aplikojnë teknikat të duhura të vlerësimit të tilla si modeli
probit për variabël dikotomike. Identifikimi i faktorëve që inkurajojnë aktivitete sociale
sipërmarrëse, me theks të veçantë në ekonomitë evropiane, mund të jetë i një rëndësie të
veçantë për hartuesit e politikave evropiane që hartojnë programet për nxitjen e
sipërmarrjes sociale.

1. Hyrje dhe definimi i sipërmarrjes sociale

Rritja e rëndësisë së sipërmarrjes sociale dhe rritja e numrit të saj në shumë vende,
ka tërhequr vëmendjen e shumë politikë-bërësve dhe studiuesve në mbarë botën.
Ky lloj i sipërmarrjes, me qëllim kryesor gjenerimi dhe maksimizimi i vlerës sociale,
është vërejtur në përgjithësi si një përgjigje inovative për nevojat e reja shoqërore.
Duke marrë parasysh rritjen e nevojave sociale gjatë viteve të fundit, ndërmarrjet e
shumta shoqërore japin përgjigje nëpër tërë botën. Pavarësisht nga fakti se studime
të ndryshme janë kryer në përcaktimin e fushës së veprimit dhe identifikimin e
faktorëve kryesorë që frymëzojnë sipërmarrjen sociale (SE), koncepti dhe çfarë aftësi
janë të nevojshme për SE të suksesshme ende mbeten të paqarta.
Ka disa studime të kryera në Evropë për sipërmarrësi sociale të cilat theksojnë
rëndësinë dhe diversitetin në vendet evropiane. Siç u tha nga Avila dhe Campos
(2005), ekonomia sociale në Evropë është shumë e rëndësishme në kushtet njerëzore
dhe ekonomike, duke shënuar se rreth 6% e popullsisë aktive punëtore e BE-së janë
të angazhuar në ekonominë sociale. Një tjetër përfundim në këtë raport është se
anëtarët e rinj të BE-së mbeten prapa me zhvillimin e ekonomisë sociale (Ávila dhe
Campos 2005).
Sfida kryesore që haset në literaturën mbi SE është në gjetjen e një definicioni që do
të përcaktojë një kornizë për karakteristikat e ndërmarrjes shoqërore. Këtu kemi
nxjerrë në pah disa definicione që gjenden në literaturë. Zahra et al., (2009)
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përcaktojnë fushëveprimin, duke sugjeruar se sipërmarrja sociale “përfshin aktivitetet
dhe proceset e ndërmarra për të zbuluar, definuar dhe shfrytëzuar mundësitë për të
rritur pasurinë shoqërore duke krijuar ndërmarrje të reja ose menaxhimin e
organizatave ekzistuese në një mënyrë inovative”. Martin dhe Osberg (2007) arrijnë
në përfundimin se “sipërmarrja sociale është bërë aq gjithëpërfshirëse, sa ajo tani ka
një tendë të madhe në të cilën mund të hyjnë të gjitha mënyrat e aktiviteteve të
dobishme shoqërore”. Fayolle dhe Matlay (2010) qartë konstatojnë se SE duket të
jetë metodë unike që na ndihmon të rishohim, riformulojmë dhe rizgjidhim
problemet e njerëzve në rrugën për progres shoqëror. Përderisa GEM 2006 përkufizon
sipërmarrjen sociale si: “çdo përpjekje në aktivitet të ri të ndërmarrjeve shoqërore
apo krijim i ndërmarrjeve të reja siç është vetëpunësimi, një ndërmarrje e re, apo
zgjerimi i një ndërmarrjeje ekzistuese shoqërore nga një individ, ekipe të individëve
apo ndërmarrje e themeluar shoqërore, me qëllim sociale ose të bashkësisë si bazë të
saj dhe ku fitimi është investuar në aktivitetin social ose në vetë sipërmarrje në vend
se t’u kthehet investitorëve. “
Të udhëhequr nga përvojat e suksesshme të sipërmarrjes sociale, besohet se lloji i ri
i ndërmarrësisë, e cila përfshin vlerat ekonomike, sociale dhe mjedisore do të sigurojë
një rritje të qëndrueshme të ekonomive të tyre. Për më tepër, gjithmonë kur përvojat
nga SE analizohen, aktivitetet inovative janë të ndërlidhura shumë pasi ato
konsiderohen si dy anët e medaljes. Siç përmendet në një raport të OECD (2010):
“Sipërmarrja sociale dhe inovacioni social janë pjesë e zgjidhjes, pasi ata të dyja në
mënyrë eksplicite kanë për qëllim sigurojnë zgjidhje inovative për problemet e
pazgjidhura sociale ...” Brouard dhe Larivet (2010) përcaktojnë sipërmarrjen sociale
si koncept që përfaqëson një sërë aktivitetesh dhe procesesh për të krijuar dhe
mbështetur vlera shoqërore, duke përdorur më shumë metoda sipërmarrëse dhe
inovative dhe kufizohet nga mjedisi i jashtëm.
Ky punim synon identifikimin shtytësve kryesor të sipërmarrjes së suksesshme duke
përdorur qasje analitike. Është e një rëndësie vendimtare për të hetuar se çfarë janë
kompetencat e SE dhe se si ajo është e lidhur me inovacionet. Ne zhvillojmë modelin
në mënyrë që ajo përdor: (i) variabla të faktorëve demografikë shoqërore; dhe (ii)
variablën e  aktiviteteve inovative.
Struktura e këtij dokumenti është si vijon. Fillimisht, ne sigurojë një shqyrtim të
literaturës të hulumtimit të mëparshëm lidhur me sipërmarrjen sociale. Pastaj ne
vazhdojmë me metodologjinë e hetimit empirik. Pasi ne sigurojmë rezultatet e
hulumtimit, konkluzionet dhe kufizimet e hetimit janë të përshkruara.

2. Hulumtimet e mëparshme në sipërmarrjen sociale

Gjatë dy dekadave të fundit, literatura për hetimin e sipërmarrjes sociale ka qenë
kryesisht më shumë e interesuar me përcaktimin e kornizës konceptuale sesa
hulumtimit empirik. Një studim serioz i kryer nga Hogendoorn et al. (2010) ka
shqyrtuar 31 studime kërkimore empirike mbi sipërmarrjen sociale, duke i klasifikuar
ato së bashku në katër dimensione nëpërmjet: (i) identifikimit të perspektivave të
ndryshme mbi fenomenin e sipërmarrjes sociale; (ii) identifikimit të qasjeve të
ndryshme metodologjike të ndjekura nga këto studime; (iii) klasifikimit të njohurive
që këto artikuj zbulojnë përgjatë dy linjave: katër komponentët e  kornizës Gartner
(1985) për krijimin e ndërmarrjeve të reja  dhe katër shkollave të mendimit; dhe (iv)
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identifikimit të lëshimeve në hulumtimet dhe gjenerimit të sugjerimeve për
hulumtimet e ardhshme. Përfundimi i tyre tregon se numri i studimeve empirike
është i kufizuar me një metodologji në përgjithësi të zbehur (Hoogendoorn, Pennings
dhe Thurik 2010).
Ka disa studime me karakter eksplorues mbi sipërmarrjen sociale të cilat janë të
interesuara me përcaktuesit që motivojnë sipërmarrjen sociale. Duke kritikuar
studimet që kanë vënë theks në anën financiare të SE, Miller, et al. (2012) pranojnë
se keqardhja sipas gjasave motivon sipërmarrjen sociale, d.m.th. ‘keqardhja vepron
si një motivues pro-social i proceseve njohëse dhe afektive që konsiderohen parakusht
për marrjen përsipër të sipërmarrjes sociale”(Miller, et al. 2012).
Smith dhe Stevens (2010), nga ana tjetër, duke ndërtuar mbi një tipologji të formave
të ndryshme të sipërmarrjes sociale, teorizojnë se si roli i “vendeve dhe hapësirave”
mund të ndikojnë në procesin e sipërmarrjes sociale, d.m.th. se si varianca në fokusin
gjeografike të llojeve të ndryshme të sipërmarrjes sociale ndikon në llojet e rrjeteve
sociale, në të cilën sipërmarrja sociale është e ngulitur.
Ka edhe studime që merren me evidenca empirike mbi sipërmarrjen sociale në nivel
makro. Përdorimi i të dhënave GEM (2009) APS, Hoogendoorn dhe Hartog, (2011)
sjellin prevalencën dhe shtytësit e sipërmarrjes sociale ndërmjet vendeve. Gjetjet e
tyre sugjerojnë se sipërmarrja sociale është një fenomen i shtyrë nga pasuria. Ato
kontribuojnë në literaturën e sipërmarrjes social duke siguruar njohuri lidhur me
shtytësit e aktiviteteve shoqërore sipërmarrëse në të gjitha vendet, duke testuar disa
teori.
Në përgjithësi mund të konkludohet se hetimi empirik lidhur me sipërmarrjen sociale
është akoma në fazën e foshnjërisë. Interesi në rritje i dijetarëve për të hulumtuar në
këtë fushë ka përfunduar kryesisht me programe të ndryshme akademike, projekte
dhe shembuj në këtë fushë. Rishikimi i literaturës është kryesisht i interesuar me definimin
dhe fushën e hulumtimit të sipërmarrjes sociale. Ka një hendek në literaturë të hulumtimit
në nivel mikro mbi sipërmarrjen sociale. Ky punim ka për qëllim të plotësojë këtë hendek,
duke kryer një studim empirik në këtë lëmi në nivel mikro-ekonomik.

3. Të dhënat

Për analizën empirike të këtij studimi,  Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Adult Population Surveza (APS) 2009 është marrë si burim kryesor i të dhënave
për të hetuar shtytësit e aktivitetit sipërmarrës social ndërmjet vendeve dhe
marrëdhëniet e saj me aktivitete të inovacionit. GEM është një program kërkimor
ndërkombëtar që ofron të dhëna vjetore të harmonizuara për aktivitete sipërmarrëse
në nivel kombëtar me mostrat të së pakti 2,000 të rritur të zgjedhur rastësisht në
secilin vend pjesëmarrës. Objektivat kryesore të programit të hulumtimit GEM janë
mundësimi i një analize të nivelit të aktiviteteve sipërmarrëse ndërmjet vendeve,
zbulimin e përcaktuesve të aktiviteteve sipërmarrëse, matjen e impaktit ekonomik të
sipërmarrjes, identifikimin e politikave që mund të stimulojë nivelin e aktivitetit
sipërmarrës, dhe shqyrtimin e temave të veçanta të interesit të përbashkët dhe/ose
atyre që janë specifike për një vend të veçantë. GEM 2009 përfshin një studim të
veçantë të sipërmarrjes sociale. Në total, 49 shtete që morën pjesë në GEM 2009, APS
mblodhi të dhëna shtesë mbi aktivitetin social sipërmarrës. Për qëllim të këtij studimi
ne të marrim rreth 101.225 të rritur në 20 shtete gjatë vitit 2009. GEM 2009 përbëhet
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nga pyetje të veçanta të cilat hetojnë paraqitjen e sipërmarrjes sociale.
Duke synuar theksimin e aspektit social, mjedisor dhe ekonomik të sipërmarrjes
sociale, figura 1 më poshtë jep një skenar të krahasimit të aspektit inovative dhe jo-
inovativ, të ndërmarrjes jo-fitimprurëse sociale kundrejt llojeve të tjera të
ndërmarrjeve shoqërore, mbi pikën mesatare të vlerës sociale, mjedisore dhe
ekonomike.
Figura 1 paraqet se si sipërmarrja jofitimprurëse sociale dhe inovacioni janë të lidhura
me pikat mesatare të vlerave ekonomike, mjedisore dhe shoqërore.

Figure 1: Sipërmarrja jofimimprurëse dhe inovacioni

Burimi: Llogaritja duke përdorur GEM autorit 2009 APS dataset
Siç mund të vërehet nga Figura 1, sipërmarrja inovative jo-fitimprurëse sociale,
tregon që të ketë pikën më të lartë mesatare të vlerës shoqërore se pikat mesatare të
vlerave ekonomike dhe mjedisore.

4. Metodologjia

Efekti i përcaktuesve të mundshme të identifikuara në datasetin ekzistues mbi
sipërmarrjen sociale do të vlerësohet duke përdorur modelin Probit. Modeli Probit
është bazuar në supozimin se ka një variabël që nuk është e oservuar (variabël
latent) Y, vlera e të cilës përcaktohet nga variabla shpjeguese  (Gujarati, 2004):

Në kontekstin e këtij studimi,  mund të mendohet si niveli i dobishmërisë
(iniciativa për të filluar ose aktualisht zotëron sipërmarrje sociale) për pjesëmarrjen
e një anëtari të rritur shtesë i në aktivitetin sipërmarrës social dhe  janë variabla
shpjeguese që janë përzgjedhur nga dataseti.
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Prandaj, variabla e varur në këtë hulumtim është një variabël dummy që tregon
poqese ka një iniciativë për të filluar (ose aktualisht zotëron) sipërmarrje sociale.
Sipas definicionit të GEM, kjo do të përfshijë ‘çdo përpjekje për aktivitet të ri të
sipërmarrjes sociale apo krijim të një ndërmarrjeje të rre siç janë vetëpunësimi,
ndërmarrje e rre, ose zgjerimi i një ndërmarrjeje ekzistuese sociale nga një individ,
ekipe të individëve apo ndërmarrje e themeluar shoqërore, me objektivat sociale apo
të komunitetit si bazën e saj dhe ku fitimi është investuar në aktivitetin ose vetë
sipërmarrjen sesa kthyer tek investitorët. “
Variablat shpjeguese të përdorura në këtë model përfshijnë një gamë të
karakteristikave individuale dhe familjare, dhe përfaqësim për aktivitetin e
inovacionit. Një listë gjithëpërfshirëse e variablave të mundshme shpjeguese dhe
shenjat e tyre të pritshme janë paraqitur në tabelën 1 më poshtë.
Tabela 1 jep përshkrimin e variablave të përdorura në modelin dhe shenjat e tyre të
pritshme.

Tabela 1: Përshkrimi i Variablave
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Qëllimi ynë është për të vlerësuar modelin e formën e mëposhtme:

(1)  εββββββ ++++++= innovgemhhincgemeducagegensestart
543210

Variabla e varur (sestart) është një variabël dummy që tregon nëse ekziston një
iniciativë për të filluar (ose aktualisht zotërohet) sipermarrja sociale. Variablat e
pavarura janë karakteristikat socio-demografike të individëve të tilla si gjinia,
mosha, dhe të ardhurat e familjes. Ndërsa variable e aktivitetit të inovacionit
(innov) tregon nëse konsumatorët (të gjithë ose disa prej tyre) konsiderojnë
produktin apo shërbimin si të ri dhe të panjohur.
Modeli është vlerësuar duke përdorur softuerin STATA 12. Ne aplikojmë
komandën probit për të vlerësuar modelin me variablën e varur dikotomik.
Rezultatet janë si më poshtë:

Tabela 2: Rezultatet e Regresionit

Burimi: STATA 12 Rezultatet e  regresionit të krijuara nga autorët duke përdorur probit dhe
dprobit komandën

4. Rezultatet e regresionit

Pas gjenerimit të modelit probit për SESTART ne kemi dhënë koeficientët e efekteve
anësore (kolonën e fundit në Tabelën 2). Ne gjejmë koeficientë të rëndësishëm për
gjininë, madhësinë e familjes, punës, të ardhurat e familjes, inovacionit dhe edukimit,
të cilat mund të interpretohen si më poshtë (të renditura siç shfaqen në regresion):

- Koeficienti i gjinisë është pozitiv. Kjo tregon se meshkuj kanë më shumë gjasa
për të filluar sipërmarrje sociale për 0.6 për qind;

- Koeficienti i variablës moshë është i papërfillshëm;
- Individët që jetojnë në familje të mëdha kanë më shumë gjasa që të ndërmarrin

aktivitet social sipërmarrës për 0.07 për qind;
- Individët që kanë treguar se punojnë ose janë studentët që kanë përfunduar

kanë më shumë gjasa për të filluar (ose aktualisht zotërojnë) sipërmarrje sociale
për 0.4 për qind sesa ato që nuk punojnë;
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- Familjet që i përkasin nivelit të sipërm të të ardhurave kanë më shumë gjasa për
të filluar sipërmarrje sociale për 0.8 për qind se ato që i përkasin në nivelin më
të ulët;

- Produktet ose shërbimet inovative kanë probabilitet më të lartë për të qenë
pjesë e aktivitetit social sipërmarrëse për 15.9 për qind sesa produktet ose
shërbimet jo-inovative;

- Koeficienti i nivelit arsimor është pozitiv. Kjo tregon se një ndryshim nga një
nivel (arsimit fillor) në një tjetër nivel më të lartë (arsim i mesëm) të arsimit rrit
probabilitetin e fillimit të ndërmarrjes sociale  për 1.4 për qind.

5. Përfundim

Në përgjithësi, rezultatet e regresionit tregojnë se sipërmarrja sociale është e lidhur
fortë me aktivitetet e inovacionit. Kjo tregohet nga shenja pozitive e rëndësishme e
variablave për aktivitetet inovative. Për më tepër, sipërmarrjet sociale jo-për-fitim që
janë inovative kanë pika mesatare më të larta për vlerat shoqërore (figura 1).
Gjithashtu, ka një konstatim interesant për sa i përket diferencimit gjinor. Individët
meshkuj që punojnë dhe kanë nivel më të lartë të arsimimit kanë më shumë gjasa që
të angazhohen në aktivitete sipërmarrëse sociale.
Pasi që analiza jonë synoi analizimin e Evropës, përfundimi kryesor është se në
Evropë, produktet dhe shërbimet inovative kanë probabilitet më të lartë për të qenë
pjesë e aktivitetit sipërmarrës social.
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Abstrakt

Arsyja e parë për sukses ose për dështimin e një biznesi, përcaktohet nga suksesi ose
deshtimi i përpjekjeve të markeingut.Sipas Dun&Bradstreet 48%e të gjitha dështimve të
biznesit, mund ti atribohen një ngadalsimi ose mungesës së efektshmerisë në fushen e
markeingut dhe shitjeve.Në ekonominë e soteme të tregut pra në ekonominë konkurruse,
marketing është funksioni themelor i çdo ndërmarrje të sukseshme.Pavarsisht nga lloj i
biznesit me të cilën merrni, ju jeni në biznesin e marketingut. Shumë njerzë mendojnë se
qellimi i biznesit është fitimi, me të vertet qellimi i vertet i një biznesi sipas Piter Drucker
është që “të krijosh dhe të mbash një klient” (Tracy,  2014).Termin marketing çdo herë e
më shumë e hasim në jetën e përditshem duke filluar nga mediumet për komunikim me
opinionin, tubimet dhe bisedimet e profilit afarist, në fjalimet e ndryshme e deri te bisedat
shoqërore të njerëzve të zakonshëm. Shpeshherë, termi marketing  nuk ka përdorim
adekuat në komunikimin e zakonshëm ashtu që krijohen keqkuptime dhe konfuzione
terminologjike që nënkuptojnë vetëm ndonjë dimension të marketingut të vërtet. Nëse
në një mjedis shoqëror pyesim ndonjërin se ç’është marketingu dhe çfarë kupton ai me
marketing, kryesisht mund të merret përgjigje se me marketing nënkuptohet shitja apo
publiciteti. Përgjigjëja e këtillë realisht përmban diçka afër  të vërtetës, por është e
pamjaftueshme, nga se në realitet marketingu është kuptim shumë më dimensional se sa
vet shitja apo publiciteti. Në jetën e përditëshme, nga arsyeja e mosnjohjes së esencës të
marketingut, ndeshemi me raste të shumta të keqpërdorimit dhe kuptimit të pavend të
fjalës marketing. Shumë herë për emërtimin e departamentit të shpalljeve apo reklamave
afariste, vend e pa vend përdoret fjala departamenti i marketingut, rubrika e shpalljeve
në gazeta emërtohet si rubrikë e marketingut, radio-televizionet pandërprerë emitojnë
kinse prezantime marketingu etj. Aq më tepër, fakte të shumta të keqpërdorimit dhe
keqkuptimit të termit marketing i hasim edhe në lëminë e politikës, kur personalitetet
politike denoncohet nga rivalët politik se duke u marrë me akuza, intriga dhe gënjeshtra
po i përdorë ato për marketing politik.Ndërmarrjet gjatë zhvillimit të tyre, kanë zbatuar
koncepte të ndryshme në afarizmin e tyre, varësisht nga koha, kushtet dhe mundësitë.
Vetë kuptimi i konceptit të marketingut është një prej dimensioneve më relevante në
biznesin e ndërmarrjes.
Për të kuptuar drejt konceptin kyç të marketingut, duhet theksuar se aktivitetet e
ndërmarrjes pikënisjen dhe mbarimin e kanë te konsumatori. Ndërmarrja nëpërmjet
marketingut e bënë identifikimin e nevojave dhe të kërkesave, i analizon dhe i ndjek ato
deri në përmbushjen e tyre.  Sipas konceptit të marketingut, në fokusin e të gjitha
angazhimeve të ndërmarrjes është tregu, përkatësisht konsumatori. Ndërmarrja nuk do
të jetë e suksesshme në biznesin e vet, nëse paraprakisht nuk i kryen punët hulumtuese,
kërkimore-studimore për tregun dhe konsumatorin. Në kushtet e sotme të zhvillimit
tekniko-teknlogjik dhe nivelit të lartë të përsosjes zhvillimore është e mundur të prodhohet
çdo gjë. Problem i veçantë është ku dhe si do të plasohen produktet dhe shërbimet.
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Padyshim, marketingu ka rolin dhe funksionin e vet primar për zgjidhjen e këtij
problemi.Marketingu aktivitetet e veta i fillon në treg dhe i përmbyllë në treg.Aktivitetet
fillestare të marketingut kanë të bëjnë me hulumtimin dhe kërkimet e tregut, identifikimin
e konkurrencës dhe gjetjen e konsumatorëve. (Rashidi, 2010)(Kotler, & Keller,  12th ),
(Kotler & Armstrong,  2013)  (Ahmeti, 2013), (Kotler&Keller), (Elmzi&Bytyqi, 2007),

Fjale Kyçe: Marketing, ndërmarrje, konsumator, tregu.

Qëllimi

Qëllimi i këtij punimi është sa aplikohet marketingu në ndërmarrje e në veçanti në
ndërmarrjen Passable shpk, në  çfarë forme aplikohet, cilat metoda të marketingut i
përdorin ata për ti joshur konsumatorët, dhe për të zhvilluar biznesin e tyre.
Objektivat e këtj punimi janë:
Ndërmarrësit e ndërmarrjeve e në veçanti marketeret të cilat operojnë një kohë të
gjatë të kuptojnë rëndësin e marketingut, dhe ta përmisojnë menaxhimin e
marketingut në ndërmarrje në mënyrë që të maksimizojnë  fitimin me kosto ma të
vogla. Gjithashtu edhe biznismenëve të rinj të cilët operojnë dhe ata të cilët priten të
futen në biznes duhet të jepet një pasqyrë dhe ti bëjë të mendoj që marketingun ta
organizojnë sa ma mirë qysh në fillim duke u vedijsuar për rëndësin e marketingut
etj.

Qëllimi dhe detyrat e marketingut

Për t’u bërë një manaxher marketingu ju duhet të kuptoni se çfarë është marketingu
dhe kush e bën marketingun. Piter Drucker, një teorist lider i drejtimit, shprehet në
këtë mënyrë: “Dikush mund të supozojë se do të jetë gjithmonë e nevojshme shitja.
Por qëllimi i marketingut është ta bëjë shitjen të panevojshme. Qëllimi i marketingut
është t’i njohë dhe t’i kuptojë konsumatorët aq mirë, sa produkti ose shërbimi t’i
përshtatet dhe të shitet vetë. Në mënyrë ideale, marketingu duhet t’i shërbejë një
konsumatori që është gati të blejë.Gjithçka duhet më pas është të bëhet produkti
ose shërbimi i vlefshëm.” Kur Sony projektoi “Play Station”, kur Gillette hodhi në
treg makinën e rrojes “Mach III” dhe kur Toyota bëri të njohur veturën me markë
“Lexus”, këta prodhues kishin informacion të plotë sepse ata kishin projektuar
produktin “e duhur” bazuar në kërkimin e kujdesshëm marketing.
Qëllimi i marketingut është plotësimi i nevojave të konsumatoreve,kurse në bazë të
kësaj edhe plotësimi i nevojave të subjekteve ekonomike duke realizuar përftime.(
Rashidi, 2010) (Kotler, & Keller,  12th ),  (Kotler & Armstrong,  2013),  (Ahmeti,
2013)

Detyrat e marketingut janë:
- Zhvillimi i strategjive dhe planeve të marketingut,
- Identifikimi i kosumatorëve,
- Ngritja e reputacionit të ndërmarrjes,
- Arritja e depërtimit marketing,
- Lidhja me konsumatorët,
- Krijimi i markave të forta,
- Ndarja e ofertave të tregut,
- Joshja e konsumatoërve,
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- Komunikimi i vlerës,
- Krijmi i rritjes aftëgjatë.

Përkufizimi i marketingut

Marketingu është kudo. Në mënyrë formale dhe jo formale, njerëzit dhe organizatat
angazhohen në shumë aktivitete që mund të quhen marketing. Marketingu i mirë
është bërë gjithnjë e më shumë një element jetësor për suksesin e një
biznesi.Marketingu influencon në thellësi jetën tonë të përditshme.Ai përfshihet në
çdo gjë që ne bëjmë – nga veshjet tona në Websitet që klikojmë, në reklamat që
shohim.Marketingu i mirë nuk është i rastësishëm, por një rezultat i një planifikimi
dhe zbatimi të kujdesshëm.Praktikat marketing po përmirësojnë në mënyrë virtuale
të gjitha industritë për të rritur shanset për sukses.Por, perfeksioni marketing është
i rrallë dhe i vështirë për t’u arritur.Marketingu është një “art” dhe “shkencë” – ka
një tension konstant ndërmjet pjesës së formulimit të marketingut dhe pjesës krijuese.
Është më e lehtë të mësosh pjesën formuluese, e cila do të zërë pjesën më të madhe të
kujdesit tonë në këtë libër; por ne do të përshkruajmë gjithashtu sesa kreativitet
real dhe pasion vepron në shumë kompani. Ky punim do të ndihmojë të përmirësoni
botëkuptimin tuaj mbi marketingun dhe aftësinë tuaj për të marrë vendimet e duhura
marketing.( Rashidi, 2010) (Kotler, & Keller,  12th ),  (Kotler & Armstrong,  2013)
(Ahmeti, 2013)

Çfarë është marketingu?

Marketingu identifikon dhe plotëson nevojat njerëzore dhe sociale.Një nga
përkufizimet më të shkurtra të marketingut është “plotësimi i nevojave duke
përfituar”. Kur e Bay pranoi se njerëzit ishin të paaftë të lokalizojnë disa nga artikujt
që ata dëshironin më shumë dhe krijuan një ankand shkëmbimi online ose kur
IKEA kuptoi që njerëzit donin mobilje të mira me një çmim shumë të ulët dhe krijuan
mobilje te jashtezakonshme ata treguan aftësi marketingu dhe e kthyen një nevojë
personale apo sociale në një oportunitet përfitueshmërie biznesi.
Shoqata Amerikane Marketing jep përkufizimin formal të mëposhtëm: “Marketingu
është një funksion organizativ dhe një tërësi proçesesh që krijojnë, komunikojnë
dhe i japin vlerë konsumatorëve dhe që manaxhon marrëdhëniet konsumatore në
mënyrë që të fitojë organizata dhe partnerët e saj. Bashkëpunimi me proçeset e
këmbimit kërkon shumë punë dhe aftësi.Drejtimi i marketingut vepron kur të paktën
një pjesë e një shkëmbimi të mundshëm mendon rreth mënyrave për të arritur
përgjigjet e duhura nga pjesët e tjera.Ne e shohim drejtiminmarketing si arti dhe
shkenca që zgjedh tregjet e synuara dhe që arrin, mban dherrit konsumatorët duke
krijuar, shpërndarë dhe komunikuar vlerë konsumatore superiore.”Ne mund të
bëjmë dallimin ndërmjet përkufizimit social dhe atij manaxherial të marketingut.Një
përkufizim social tregon rolin që luan marketing në shoqëri. Një marketer tha:
“Roli i marketingut është të “krijojë një standart më të lartë jetese”. Këtu është një
përkufizim social që i shërben qëllimit tonë: Marketingu është një proçes shoqëror
nga i cili individët dhe grupet arrijnë atë qëkanë nevojë dhe duan nëpërmjet krijimit,
ofrimit, dhe këmbimit të lirë me të tjerëttë produkteve dhe shërbimeve me vlerë. Për
përkufizimin manaxherial, marketingu është përshkruar shpesh si “arti shitjes së
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produkteve”, por njerëzit habiten kur dëgjojnë se pjesa më e rëndësishme e
marketingut nuk është të shesësh! Shitja është vetëmë cep i ajsbergut marketing.
Peter Drucker, një teorist lider i drejtimit, shprehet në këtë mënyrë: “Dikush mund
të supozojë se do të jetë gjithmonë e nevojshme shitja. Por qëllimi i marketingut
është ta bëjë shitjen të panevojshme. Qëllimi i marketingut është t’i njohë dhe t’i
kuptojë konsumatorët aq mirë, sa produkti ose shërbimi t’i përshtatet dhe të shitet
vetë. Në mënyrë ideale, marketingu duhet t’i shërbejë një konsumatori që është gati
të blejë.Gjithçka duhet më pas është të bëhet produkti ose shërbimi i vlefshëm.”
Kur Sony projektoi “Play Station”, kur Gillette hodhi në treg makinën e rrojes
“Mach III” dhe kur Toyota bëri të njohur veturën me markë “Lexus”, këta prodhues
kishin informacion të plotë sepse ata kishin projektuar produktin “e duhur” bazuar
në kërkimin e kujdesshëm marketing. Fjala marketing rrjedhë nga fjala angleze
“market” që do të thotë treg e të cilës duke ia shtuar prapashtesën në anglishte
“ing” dmth: proces, aksion, takim për të fituar të tjer andaj jepet termi marketing.
Edhe në linguistikën shqipe, por edhe në gjuhët e vendeve tjera, deri më tani, nuk
ka mundur të bëhet ndonjë përkthim adekuat i fjalës marketing, për çka në mbarë
botën është përvetësuar përgjithësisht për përdorim termi anglez marketing. Varësisht
nga zhvillimi dhe përsosja e marketingut, edhe përkufizimet për marketingun janë
të shumta dhe pësojnë ndryshime. Deri më tani, akoma nuk mund të hasim në
përkufizim të termit të marketingut që është i akceptueshëm dhe i pranuar
gjithanshëm. Definimi i marketingut para së gjithash duhet t’i përshtatet qëllimit
për të cilin përdoret e i cili është i ndryshueshëm, ashtu si ndryshojnë edhe vet
kufijt e disiplinave shkencore. Nga fakti se marketingu në kuptimin dhe formën
bashkëkohore është lajmëruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk gabohemi,
nëse nga shumë përkufizime, si më të pranueshëm e konsiderojmë definicionin e
Asociacionit Amerikan për Marketing sipas të cilit :
“ Marketingu është proces i planifikimit dhe zbatimit të koncepteve të
çmimit,promocionit dhe distribuimit (shpërndarjes) të ideve, mallrave dhe shërbimeve
me qëllim të krijimit të shkëmbimit i cili plotëson nevojat e individëve dhe
organizatave”.
 Për të kuptuar më qartë se ç’është marketingu është i nevojshëm prezantimi i
definicionit të marketingut nga autori shumë i njohur Philip Kotler, i cili thotë:
“Marketingu është proces shoqëror dhe menaxhues përmes të cilit individët dhe
grupet përfitojnë atë për çka kanë nevojë dhe çka dëshirojnë përmes krijimit, ofrimit
dhe këmbimit të produkteve të vlefshme me të tjerët”
Rocco e përkufizon marketingun bashkohorë:Marketingu bashkohorë paraqet
aktivitetin afarist,i cili produktet i lidh me konsumin,kështu që në mënyrë maksimale
dhe profitabile i plotëson nevojat e shoqërisë, të cilat në treg praqiten si kërkesa .
Marketingu është tërsi e aktiviteteve, me të cilat prodhimi optimalizohet për
përmbushjen e nevojave dhe të kërkesave të konsumatorëve nga se tregu me
mekanizmat e tij sygjeron për mënyren e prodhimit, asortimanit,
shprëndarjen,çmimin, porositë dhe sjelljen e konsumatorëve (të individëve të
organizatave dhe të shoqërisë)( Rashidi, 2010) (Kotler, & Keller,  12th ),  (Kotler &
Armstrong,  2013),  (Jakupi ,2000),  (Elmzi&Bytyqi, 2007), (Ahmeti, 2013)
Për një shpjegim më të gjithanshëm të marketingut, është e nevojshme shkoqitja
dhe diferencimi i definicionit të marketingut sipas shumë dimensioneve të cilat e
identifikojnë atë. Nga kjo qasje marketingu mund të vështrohet si:
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- Proces ekonomik,
- Funksion  afarist, apo
- Disiplinë shkencore.
Bazuar në elaborimin e çështjes se ç’është marketingu si dhe për përkufizimin sa më
të plotë të termit të marketingut, mund të konkludohet se:
- Marketingu është aktivitet i organizuar për të ndërlidhur ndërmarrjen dhe

tregun.
- Marketingu nuk e ka për detyrë vetëm shitjen.
- Marketingu ka të bëjë me hulumtimin, kërkimin dhe studimin e tregut, është

bashkëpjesëmarrës në marrjen e vendimeve për krijimin e produkteve dhe
shërbimeve që janë të pranueshme për treg, merret me distribuimin dhe shitjen
e tyre, me ndjekjen e nivelit të kënaqësisë gjatë dhe pas përmbushjes Së kërkesave
dhe nevojave të konsumatorëve.

- Marketingu ka ndikimin e vet jo vetëm në sferën e përmbushjes të kërkesave te
konsumatorëve por gjithsesi edhe në realizimin e objektivave të ndërmarrjes.1

Vetëm ndërmarrjet që pozicionohen në bazë të një strategjie të mirëfillt të marketingut
dhe përpilojnë plan të qartë të marketingut, mund të kenë:
- Identitet të qartë në treg,
- Klientelë lojale dhe biznes të vazhdueshëm,
- Shfrytëzim dhe përdorim efikas dhe të efektshëm të burimeve,
- Përfitime financiare të prekshme, dhe
- Vlerë të vërtetë që i shtohet bilancit të gjendjes.
Nga ky elaborim del konstatimi se “Marketingu udhëheqë ndërmarrjen”.
( Rashidi, 2010) (Kotler, & Keller,  12th ),  (Kotler & Armstrong,  2013),  (Jakupi,
2000),  (Elmzi&Bytyqi, 2007), (Ahmeti, 2013)
Organizimi tradicional dhe modern i marketingut (Qasja).

Skema e organizimit modern  drejt konsumatorit.
( Rashidi, 2010) (Kotler, & Keller,  12th ),  (Kotler & Armstrong,  2013),
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(Jakupi,2000),  (Kotler&Keller) ,(Elmzi&Bytyqi, 2007), (Ahmeti, 2013)
SWOT është shkurtes angleze për katër pika analitike:
Faktoret e mbrendshem
- = Strenghts = potenciali ose përparësia e ndërmarrjes,
- =Weeknesses = dobsitë e ndërmarrjes në treg,

Faktoret e Jashtem
- = Opportunities = shanset në treg dhe kërcënimet e ndërmarrjes,
- =Threats = rreziqet në treg dhe kërcënimet ndërmarrjes.

Modeli moderen i menaxhimi të marketingut

Modeli i menaxhimit dhe marketingut është model i cili ka kaluar nga kater p në
Produkti, Çmimi, Shprendarja, dhe Promocioni në një model modern 4P të reja
Njerëzit, Procesi, Programs he Perfomans. Ne pak më lartë kemi sqaruar 4P tash do
ta sqarojmë në pika te shkurta modelin  ri të menaxhimit dhe marketingut modern.
Njerezit -  janë burimi aseti me i rendsishmën dhe me me vlerë në ndërmarrje.
Burimet njerëzore janë atote cilat e ngrisin vlerën e kompanisë ne treg.  Performansa
e çdo kopanie se pari shikohet nga buimet njerëzore.Vlerën financiare, krijimin,
mbajtjen, rujtjen e konsumatoreve e bejnë njerzeit.Pra njezeit janë kapitali me vlerën
më të rëndësishme dhe çdo ndërmarrje duhet të investoj në dije, edukim,trajnim në
menyrë që kompania te jetë e sukseshme ne treg.
Procesi - procesi paraqet kohën e kryrejes së punës psh. Nëse ne kemi shkuar në një
restoran dhe koha për sa kruhet porosia,pregaditja e ushqimit, shërbimi
kualiteti,koha e pageses etj,paraqet një process nëse në rastin tonë ky proces kryhet
me kohë optimale ateherë edhe procesi ka rezultat të mirë nëse procesi ka vonesa në
faza ateherë kostoja është e lartë dhe performancaështë jo e mirë.
Programi – Tregon se çdo ndërmarrje,organizatë qeveri duhet ti ketë planet për çdo
sektor të ndara dhe të gjitha këta sektor duet te jenë te ingegruar  në një program.
Të gjitha palnet duhet të jenë të lidhura në mese veti të integruara të harmonizura,
të realizueshme dhe me performase të lartë.Psh Programi qeverisës duhet të jetë
hartuar në ministri dhe të gjitha ministrit dhe planet e tyre të harura në një program.
Performansa  -Performansat si proces të përparimit të kryrjes sasiore dhe cilsore të
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punës dhe orjentimin e të gjitha aktiviteteve në drejtim me qellimet. Performanca
nënkupton diturinë, aftsinë, e te punsurit (menaxherit – personelit) që ta kuptoj
dhe ta kryej mirë dhe ne mënyrë të efektshme punen, njohurit në analizimin e
qeshtjeve dhe sintetizimin e tyre, pervojen dhe karakteristikat të tjera të veqanta që
i kërkon nonjë vend i punës. Pra performasa tregon rezultatin e arritur ne ndërmarrje,
organizat në qeveri etj.Performansë është ajo që mund të matet dhe që mund të
bëhet. Vlersimi i performansave te personeli i ndërmarrjeve më se shumti bëhet:
- Cilësia e punës
- Sasia e punës
- Inciativa
- Njohurit shkencore
- Kreativiteti
- Siguria
- Komunikimi
- Aftsia
- Përvoja etj.
Passable shpk
(Havolli,2009), ( Rashidi, 2010) (Kotler, & Keller,  12th ),  (Kotler & Armstrong,
2013),  (Jakupi ,2000),  (Kotler&Keller), (Elmzi&Bytyqi, 2007), (Ahmeti, 2013)
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(Passable shpk departamenti i marketingut dhe shitjes

(Shitja – Passable shpk)

(Passable shpk 2012,2013,2014) ,   (Passable shpk , departamenti i marketingut dhe
shitjes)
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Klientet kyç të ranguar sipas madhësis së qarkullimit – Shitjes (KA Kategori Super-
market- Hypermarket)

(Passable shpk , departamenti i marketingut dhe shitjes)

( Passable 2014)
Anket me konsumator lidhur me Produktin,(Versaçi)  100 mililitra  për çmimin e
produktit (Qendra tregtare Abi, Albi, Viva Fresh, Interx,Super Viva, Bamex, Nertili)?
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Efekti i promocionit matet me:
Efp =  Efektet e promocionit / Shpenzimet e promocionit
Eshp = Vëllimi i shitjes / Shpenzimet e promocionit
Komunikimi i Marketingut është i bazuar në këto kategori:
Reklama – Reklama është dizajnuar për të gjeneruar kërkesë për produktet e Passables
në Kosovë nëpërmjet kanaleve të komunikimit dhe gjithashtu për të plotësuar
komunikimin me klient:
- Tërheq vëmendjen e audiencës,
-  Krijon interes,
- Stimulon dëshirën për produktin
- Rritë imazhin e produktit
- Shitja rritet
- Klienti informohet për produktet e Passables
Marketingu Direkt – i  implementuar nga Passable në  Kosovë përfshin:
- Shpërndarjen e fletushkave
- Distribuimi i produkteve në tërë territorin e Kosovës
- Promocioni  në TV dhe radio
- Promocioni në markete duke dhënë produkte gratis dhe ulje çmimesh në
formë aksionesh.
Forca e Shitjes – konsiderohet të jetë shumë me rëndësi në Passable në Kosovë për
një prezantim sa më të mirë dhe profesional, si dhe mënyra më e përdorur në Passable
për qasje me klientët pasi që shumica e tyre jetojnë në zona rurale dhe urbane .
Çelesi i suksesit: Personel i kënaqur = Konsumator të kënaqur = Aksionar të kënaqur.
Ndërmarrja sot nuk mjafton vetëm t’i kënaq konsumatorët, ajo duhet t’i mahnis
ata
Disa të dhëna të Ndermarrjeve në Kosovë ( NVM- të)
A keni kompjuter?  Po 92.20% Jo 7.80%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
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Kyqja në internet  
Po 86%
Jo 14%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
Qasja në marketing  
Po 86.30%
jo 13.70%
(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
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Format e marketingut të cilat i aplikojnë ndërmarrjet  
Reklamim 66.60%
Promovim 12%
Pjesemarrje në panaire 21.40%
Nuk aplikon marketing 0%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
Mjetet për realizim të marketingut  
Web faqe 20.20%
Përmes mediave të shkruara dhe elektronike 33.20%
Pjesëmarrje në panaire 19.30%
Broshura - katalogje 26.40%
Tjera 0.90%

(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
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Përfundime dhe rekomandime

- Nga  analiza që i kemi bërë mund të përfundojmë se:
- Roli i marketingut është i pranishëm në të gjitha llojet e ndërmarrjeve sipas

madhësis, sipas llojit të ndërmarrjeve si dhe sipas llojit të veprimtarive që
ushtron. Është e natyrshme se në ekonomitë e zhvilluara marketingu ka
pozicion parësor, ndërsa në mjediset tjera bëhet imperativ për implementim të
patjetersushem.

- Marketingu ka rol dhe vend të pashmangshëm në zhvillimin e ekonomisë së
Kosovës. Aktualisht konceptet e marketingut nuk janë kuptuar sa duhet prandaj
edhe nuk implementohen sa duhet.Marketingu nëse zbatohet në bazë të
konceptit të marketingut dhe konsumatori të jetë pikënisje për ecje përpara çdo
kompani do të ketë rezultate të mira, po ashtu Kosova do të ketë zhvillim dhe
prespektivë.

- Shkenca e marketingut duhet të zbërthehet në të gjitha llojet e
ndërmarrjeve,madje pikërisht në ato ndërmarrje të pazhvillura dhe të vogla me
qëllim që marketingu të aplikohet me synim që të kemi rritje dhe zhvillim të
tyre.Vlersimi se efikasiteti i marketingut do të arrihet përmes përmisimit të
aplikimit të mirëfillit të marketingut në të gjitha ndërmarrjet dhe marketingun
mos ta konsiderojnë si shpenzim por si investim.

- Rol të rëndsishem në aplikimin e marketingut në ndërmarrje kanë asociacionet
e ndryshme të marketingut,si shoqatat e marketingut, shoqata për hulumtime
të marketingut, shoqata për trajnime të marketingut etj. Analiza e faktorve
makroekonomik, pestel, politikë,ekonomik,social,teknologjik mjedisor dhe legal,
analiza e forcave të porterit, fuqia furnizuse, fuqia blerse, kërcnimi nga
konkurrentet e ri, kërcnimi nga produktet zavensuse, të  tregu aktual.

- Strategjia e marketingut, duhet të jetë e lidhur me strategjinë e ndërmarrjes.
Në ekonominë e Republikës së Kosovës të gjitha ndërmarrjet duhet të gjejën
forma dhe të zbatojnë metodat dhe modelet e marketingut sepse marketingu
është çelsi  në zhvillimin e ndërmarrjve në Kosovë shembull për këtë janë
kompanit më të fuqishme botrore.

- Kompania Passable duhet që ta bëje ndarjen e pronsisë(Aksionart),  nga
menaxhmenti, pra të bëhet:Aksionaret,bordi i drejtorave, drejtori Ekzekutiv,
menaxheret e departamenteve.

- Ndërmarrja Passable të eliminoj parimin e familjarizimit dhe të rekrutoj njerzë
profesionist  në periudhë sa më të shpejt kohore. Të zbatoj planin e marketingut
në mënyrë më të mirë duke u besuar marketingun njerëzve të marketingut.

- Plani i marketingut të harmonizohet me planin e biznesit të Passables. Plani i
marketingut duhet të mos ketë veq elementet produktit, çmimit, distribuimit,
promocionit, por të gjitha elementet dhe format dhe metodat e marketingut
duke u bazuar në kërkesat e tregut. Të bëjë motivimin dhe trajnimin e stafit të
shitjes.

- Passable duhet të ketë kujdes në menaxhimin e marketingut duke u bazuar në
konceptin e marketingut të bazuar në vlerë. Logjistika duhet të jetë më efikase
me kosto ma të vogla,në raport me konkurrencën. Të hartoj një plan të mirëfillit
dhe të detajuar për bashkpunim më të mirë me pikat e shitjes.Kujdesë në analizën
e konkurrencës, kush janë kunkurrentët,sa janë të fort, ku janë të fort, çka
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duhet të bëjmë në raport me këta konkurrent.
- Kujdes në vërejtjet e konsumatorve në rastë ankese të konsumatorve,këto vrejtje

të shqyrtohen me efikasitet, sepse humbja e një konsumatori do të na kushtoj
5 herë më shumë që të kemi një konsumator të ri.

- Pronaret e Passables duhet të jenë më koshientë në zhvillimin e ndërmarrjes,
që në të ardhmen ti jepet një hapsirë më e madhe njerzëve që të rekrutohen
truri nga  jashtë ndërmarrjes pra njerzëit  profesionist sidomos të marketingut
dhe zhvillimit. Të eliminohet parimi i familjarizmit, dhe të investohet në dije,
pra në trajnime, seminare dhe këta njërzë të jenë të motivuar, por edhe ti ruaj
këta njerëz.

- Të hulumtoj tregun në mënyrë profesionale para se të vendos për distribuimin
e brendeve dhe produkteve. Në planin finaciar duhet që për marketing të
investohet aq sa është e nevojshmet për marketing.

- Kontrolli të jetë më i madhë në realizimin e planit të marketingut dhe shitjes në
të gjitha fazat me qëllim që të evitohen të metat eventuale dhe degradim nga
plani. Gjatë aplikimit të marketingut në ndërmarrjen Passable, për të pasë një
efekt maximum në treg duhet të zbatohet thënja “Mendo globalisht,vepro
lokalisht”bëhet një parim orientues i rëndësishëm,sa u përket klientëve, edhe
ndërmarrja Passable duhet të jetë e orientuer në qasjen globale të zhvillimit,
“Mendo globalisht,vepro lokalisht”. Marketingu është si një busullë në oqean
që i jep drejtimin kapitenit të anijes, edhe marketingu e drejton ndërmarrjen
nëper rrugë që janë të mira për ndërmarrjen, andaj unë rekomandaj që çdo
ndërmarrje,e posaqerisht ndërmarrja Passable  që të ketë sukses në treg duhet
që marketingu të zbatohet në bazë të koncept të marketingut të bazuar në vlerë
për konsumator.

- Duhet të stimulohet organizimi i ndërmarrjeve në formë të shoqërive aksionare
(korporatave), si një formë optimale, e cila do të ndikonte në investimin edhe të
shumave më të vogla të fondeve financiare që zotërojnë individët dhe familjet,
dhe në të njëjtën kohë do të ndihmonte në financimin e projekteve që nuk
mund të financohen vetëm nga burimet e veta dhe nga kreditë bankare. Mënyra
e menaxhimit të ndërmarrjeve varet drejtpërdrejt nga forma e organizimit të
firmës. Në këtë drejtim duhet punuar në ndërgjegjësimin e pronarëve të
bizneseve të cilët janë të pakualifikuar për menaxhim, që menaxhimin e bizneseve
të tyre të ua besojnë menaxherëve profesionist të cilët më mirë do të dinin të
identifikonin kërkesat e tregut të furnizimeve, tregut të shitjeve, e edhe të tregut
financiar. Trajnimet përbëjnë një aktivitet shumë me rëndësi për përparimin e
metodave të punës dhe të menaxhimit të firmës në biznes në përgjithësi.

- Implementimi i strategjisë së marketingut për hulumtimin e tregjeve të
furnizimit, tregjeve të shitjes dhe produkteve dhe shërbimeve të reja është bërë
kërkesë imanente për secilën ndërmarrje, qoftë ajo prodhuese, tregtare, apo
shërbyese.

- Informatizimi i ndërmarrjeve është bërë imperativ i kohës me synim që të arrihen
rezultate pozitive në aktivitetin ekonomik. Në këtë drejtim duhet filluar me
projekte serioze për ndërtimin e rrjetit të informatizimit të organeve të
administratës shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe të korporatave që
përfaqësojnë interes publik. Me këtë do të fillonte edhe procesi i ndërtimit të
shtetit informatik, që në esencë është synim i të gjitha vendeve të zhvilluara
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dhe atyre në zhvillim.
- Edhe kyçja në internet përbënë një tregues cilësor për shkallën e informatizimit

të ndërmarrjeve.
(Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-Departamenti i PZHSP)
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Abstract

Purpose: Today places, cities, regions or countries continuously try to create their unique
image in order to increase their attractiveness and the number of visitors. They use a
variety of marketing tools to build awareness and to be competitive in terms of
attractiveness and distinctiveness.  Gaining insights into visitors’ perceptions about the
image they have created is of great importance for cities or regions. Trying to build an
image is only one part of the story, while knowing what kind of image has really been
created is the most imperative issue.
Design/methodology/approach: This research employs a correspondence analysis
approach to build a perceptual map of images of main Albanian cities. Data were collected
from a sample of 570 respondents of Albanian and foreign nationality, during summer
2014.
Findings: Data analysis concluded in constructing a perceptual map for the images of
main Albanian cities. Every city has a unique position relative to map’s dimensions.
Knowing what they represent or stand for help these cities in utilizing proper marketing
tools to promote themselves and/or to create the desired image towards actual and
potential visitors. This study also helps policy makers or interested parties to better
understand the role of marketing in creating and nurturing the desired image for a place,
city or region.

Keywords: Image, cities, correspondence analysis.

Introduction

It is widely acknowledged that tourism destinations must be included in the
consumers’ evoked set, from which an ultimate decision is made. However,
consumers are generally offered various destination choices that provide similar
features such as quality accommodations, beautiful scenic view, and/or friendly
people. Therefore, it is not enough for a destination to be included in the evoked
set; instead the destination needs to be unique and differential to be selected as a
final decision. From this perspective, the concept of destination branding is critical
for a destination to be identified and differentiated from alternatives in the minds of
the target market. This study argues that unique image of a destination needs to be
regarded as an important brand association to influence the image of a destination
brand. Creating a differentiated destination image has become a basis for survival
within a globally competitive marketplace where various destinations compete
intensely. A strong, unique image is the essence of destination positioning for its
ability to differentiate a destination from competitors to get into the consumers’
minds, which simplify information continuously.
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Literature Review

Mapping the images of different cities and countries has received increased attention
in recent years both in management, marketing research and specially in tourism
research. When we mention the tourism concept, tourism destinations can be
considered as a integral and  complex networks that involve a large number of co-
producing actors delivering a variety of  products,  services.
Images  are important in research because they influence tourists’ behavior,
perceptions  and decision making. Focusing on image concept,  images are
simplifications of more complex ideas. They represents the sum of attitudes,
impressions and beliefs that a person or group has of an object. The object may be
a person, company,  product,  brand  or  place. Ferns and Walls (2012) citied that
impressions may be true or false, real or imagined, but regardless, images guide and
shape behavior.  Images  guide behavior by suggesting a cue for information
processing. They are knowledge structures that can be used as mental short-cuts
for processing information in decision making processes.
Also is important and destination image that  is defined as ‘‘an attitudinal construct
consisting of an individual’s mental representation of knowledge (beliefs), feelings,
and global impression about an object or destination’’.  The term destination refers
to the location visited by a tourist and may be interpreted as a city; region, or
country (Merriless et al., 2009).
Knowing the images concept of cities in Albania can help to better understand the
role of marketing in creation, training, nurturing,  dissemination  the desired image
for a place.
Strong and fierce competition between countries is as  big as they seek to attract
investors attention, funds, business relocations, residents, and  tourists. As  capital,
knowledge  and people are becoming less location specific, developing places,  cities
as brands helps  to promote an environment capable of attracting new activities
and key groups.
Thus  today tourist destination marketers are  conscious of the growing importance
of brand equity in promoting their destination. In the past, place marketing strategies
centred primarily on functional attributes such as advanced infrastructures,  the
beauty of particular environments.
Recently,  (Crompton et al, 1992)  the focus of place marketing has shifted to promoting
emotional attractions and experiential attractions. In this  study are focused on
both elements, for cities in Albania that can be promoted and offers important
attractions.
According the authors to convey clear and consistent signals to the diverse target
groups, a place brand must have brand identity characteristics that differentiate
the place from other destinations.
Keller (1993) has defined  brand equity “as the differential effect of brand knowledge
on consumer response to the marketing of the brand”. Tourism destination  based
brand is constituted of both tangible and intangible elements (Nadeau et al., 2008).
Tourists perceive these elements as a unique combination of functional (physical,
measurable) and psychological (abstract) components of a destination brand. These
unique and individual brand components are called the brand mark or the  brand
identity.
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The specific components of a brand will vary depending on the product or service
composition .In  simply  words, it is the value that consumers apply to the brand
based on the impact of the brand components compared to reactions to similar
brand components of other versions of the product or service . The complex
characteristics of a destination make branding and measuring the brand equity a
challenge (Ferns and Walls, 2012).
Kotler and Gertner (2004) outline some of the unique challenges of place branding;
a place brand includes considerably more points of contact;  since diverse public
and private organizations represent a major influence, place brand managers have
little control over the process; different people have different purposes and
expectations of places;  laws are what defines place boundaries, not consumers;
uncoordinated strategies from different government departments cause conflict and
inconsistent brand experiences; as many bodies  fund locations, locations often
receive insufficient financial support.
Destinations are far more multidimensional, compared to consumer goods and
services (Pike, 2005). Products and services assets are important for the  attraction
and value of a tourist destination brand,  because it  may change depending on
which of them is acquainted  by tourists. The elements that conceive a destination
brand and the measurement methods being used are still relatively new and not
without debate. Cai (2002) employed three dimensions,  image,  awareness and
quality. Nadeau et al. (2008) utilized six dimensions  uniqueness, popularity,
awareness,  preference,  value and price.
Ferns  and  Walls (2009)  have  found that enduring travel involvement would lead,
in varying degrees, to travelers’ awareness of a destination, familiarity with a
destination’s image, and strong interest in a destination. The findings  emphasized
that brand experience (image and quality) was found to have the strongest
relationship to travel involvement.  The relation  between travel involvement and
destination brand experience was found to be the strongest, followed by brand
awareness and brand loyalty.  The three dimensions in brand equity have a positive
impact in creating one’s visit intentions.
Keller  (1993) has explained that  characterization of brand equity has differential
effect in the consumer’s mind. Individuals who find importance and meaning in
pleasure travel are particularly aware of perceived brand experience through the
combined attributes of destination image and quality  (Ferns  and Walls 2009). The
findings are particularly valuable to destination marketers who are interested to
develop and  enhance their brand equity. Brand equity is developed through  brand
awareness, brand experience and brand loyalty which can only be created in the
long terms through carefully designed marketing investments.
The existing city branding literature emphasize a comparison of cities in terms of
different brand image positioning, with a focus on the search for a competitive
position, which increase to the attractiveness of that city for its residents and others.
The defining  attribute is brand image.
According the authors to convey clear and consistent signals to the diverse target
groups, a place brand must have brand identity characteristics that differentiate
the place from other destinations.
Thus, considering the research themes that have evolved in place branding is crucial,
as these help create the foundation to better appreciate place brand identity.  Merriless



362

at al. (2009)  explained  that foundation beliefs about the country and its people are
directly relevant to destination beliefs and indirectly to intentions through the
evaluation of the destination and the desired associations with the country. Also
Nadeau et al. (2008)   demonstrated  that the country context is important to the
image of the destination and touristic outcomes (that is, recommendations, like to
visit again, and intention to visit again) and they stressed  that  competencies about
the country emerge  directly impact the  evaluation  or beliefs about the destination’s
ability to deliver on its promotional promises, especially in the built environment
aspects of the touristic experience.

Methodology

Correspondence analysis offers a great flexibility in the term of the types of the data
it can analyze.  The only data requirement for correspondence analysis is a
contingency table of non-negative entries. Thus, non-metric data and nonlinear
relationships are easily accommodated (Greenacre, 1984). The method is most suited
to research situations where data can be collected in binary form (e.g. yes/no).
Correspondence analysis offers several advantages. First, it permits quick and easy
data collection. Respondents need only one to two minutes to fill out a questionnaire
that would take 20 minutes or more if rating scales were used. Second, multiple
categorical variables, such as product attributes and a set of objects, can be
represented simply through the cross-tabulated data. Third, it provides an easy-to-
understand visual portrayal of both inter-category and intra-category relationships.
These spatial maps provide insights into similarities and differences within the rows
with respect to a column category; similarities and differences within the column
categories with respect to a row category; and relationships among the row and
column categories (Malhotra, 1993). Finally, the canonical version of the technique
produces a joint display of row and column categories in a similar dimensionality.
Because this output is graphical in nature it can be used in presentation or as a
pictorial anchor in strategic marketing plans.
The target population of this study was domestic and foreign visitors, contacted
during summer 2014 in nine Albanian cities (Tirana, Shkodër, Durrës, Vlora,
Gjirokastra, Saranda, Elbasan, Pogradec, and Korçë). A confidence interval approach
was used to determine the sample size, suggested by Burns and Bush (1995). With
50% of the estimated variability in the population (Burns & Bush, 1995), the sample
size was set at 570 (n=379) at the 95% confidence level.
The survey questionnaire consisted of four major sections. The first section included
questions relating to the individual travel behavior of respondents and the
information source used prior to planning a trip. The travel behavior items included
the number of times they visited Albanian cities, purpose for the trip, length of stay,
and total trip spending. The second section was developed to assess the respondent’s
cognitive, affective, and perceptions of overall image toward cities as travel
destination. To generate a complete list of the respondent’s perceptions associated
with cognitive images, a method used by Echtner and Ritchie (1993) was adapted.
During the review of the literature on destination image measurement, all the
attributes used in the previous studies were recorded and grouped by the researcher
into a “master list” of attributes. In addition, two focus group sessions were held
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with twelve participants each developing multi-item scales capturing various aspects
of a city’s image as a travel destination. For additional input, various travel literature
and promotional brochures on Albanian tourism were also reviewed. The last step
was to have a panel of expert judges, who are academics and practitioners in the
areas of tourism, marketing, and consumer behavior, examine the complete list of
attributes to eliminate redundancies and to add any missing attributes. Finally, 22
items relating to cognitive image were selected and respondents were asked to rate
Albanian cities as travel destinations on each of 22 attributes on a 5-point Likert
scale where 1=Strongly Disagree (SD); 2=Disagree (D); 3=Neutral (N); 4=Agree (A);
and 5=Strongly Agree (SA) (Table 1).

No Item
1 Easy access to the area
2 Restful and relaxing atmosphere
3 Reasonable cost of hotels/restaurants
4 Scenery/natural wonders
5 Lots of open space
6 Friendly local people
7 Local cuisine
8 State/theme parks
9 Good place for children/family
10 Welcome centers
11 Good weather
12 Cultural events/festivals
13 Good shopping facilities
14 Clean/unspoiled environment
15 Infrastructure
16 Availability of travel information
17 Easy access to the area
18 Safe and secure environment
19 Entertainment
20 Nightlife
21 A wide variety of outdoor activities
22 Native /Local culture

Table 1. Items used to measure cities’ image

Affective image of destination was measured by using affective image scales developed
by Russel et al. (1981). The scale included four bipolar scales: Arousing-Sleepy,
Pleasant-Unpleasant, Exciting- Gloomy, and Relaxing-Distressing. A 7-point
semantic-differential scale was used for all four bipolar scales where the positive
poles were assigned to smaller values: 1=arousing and 7= sleepy, 1=pleasant and
7=unpleasant, 1=exciting and 7= gloomy, and 1=relaxing and 7=distressing. In
addition, the scale of overall image measurement was modified from Stern and
Krakover (1993). The respondents were asked to rate their perception of overall
image of selected cities on a 7-point scale with 1 being very negative and with 7
being very positive.



364

The third section was to identify the attributes that make each city unique from
other cities as travel destination. A total of 15 items were derived from the image
study of Plog Research (1999) and various travel literature and promotional brochures
on selected cities with a 5-point Likert-type scale (1 =strongly disagree; 5=strongly
agree). Although some of the similar measures were used for capturing cognitive
and unique images of cities, they should be considered as different measures because
cognitive image measures the perceptions of the general quality of tourist experiences
in selected cities as travel destinations (without any comparison with other
destinations). It is possible that one image perceived strong in cognitive image could
be less strong when compared with neighboring cities.
The final section was devoted to collecting demographic information about the
respondents.
A pilot test was performed to assess how well the survey instrument captured the
constructs it was supposed to measure, and to test the internal consistency and
reliability of questionnaire items. The first draft of the survey instrument was
distributed to 20 randomly selected visitors in Durrës and Tirana. A total of 20
questionnaires were collected at the site. The results of the reliability tests for each
dimension showed that Cronbach’s alpha was 0.89 for cognitive items and 0.75 for
uniqueness of selected cities, indicating above the minimum value of 0.70, which is
considered acceptable as a good  indication of reliability (Hair et al., 1998). Based on
the results of the pilot test, the final version was modified considering questionnaire
design, wording, and measurement scale.
Perceptual map
Figure 1 illustrates the graphical output generated by correspondence analysis from
the data collected. The data were analyzed using SPSS 22.0 software. The map reveals
the underlying structure and positioning of the attributes and the selected cities.
This graphical output also provides information about how the cities are positioned
vis-á-vis competitor cities in terms of their touristic appeal.

Figure 1. Perceptual map of cities’ image
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Conclusions

This study served to position the main Albanian cities in a perceptual map based on
two main dimensions. Destination image cannot expand to destination branding
without the consideration of brand identity. This study argued that brand identity
needs to be created and/or enhanced based on a clear understanding of the destination
image that consumers have formed. Based on the results, the current study claims
that cognitive, unique, and affective evaluations on destination must be identified
to understand the brand image of a destination for its significant effects on overall
image. Moreover, the perceived image (i.e., brand image or overall image of a
destination) should be assessed with the projected image (i.e., brand identity) by
the destination. The assessment offers information to build the desired image that
is consistent with the brand identity of the destination (Cai, 2002). If the perceived
image is not consistent with brand identity, the source(s) of the problem must be
identified and corrected (Kotler & Gertner, 2004). Promoting brand identity without
fixing the current problems would cause negative word of-mouth communications
due to the discrepancy between the expectations and the actual performance.
Positioning strategy must be implemented to create the desired brand image in the
minds of the target market. In addition, tourism destinations should monitor the
destination image regularly to examine if the projected image is well adopted by
tourists. This is because consistency of core identity is critical for the success of
long-term oriented destination branding practices. In addition to the theoretical
contribution on destination branding, this study provides practical implications
especially salient for the selected Albanian cities. Based on the results of the study,
positioning strategies for each of the cities should be proposed. They should reflects
all the key components of a destination brand including its positioning, its rational
(head) and emotional (heart) benefits and associations, together with its brand
personality (Morgan & Pritchard, 2004). Positioning strategy should start with
identifying the strong elements that uniquely differentiate a destination from
competitors (Crompton et al., 1992). As Aaker and Shansby (1982) suggested, only
one or at the most two attributes should be used for brand positioning. Emphasizing
too many attributes simultaneously may deteriorate the maximum level of
implementation of core identity. The culmination of these brand attributes is a
destination personified by relaxed, down to earth, pleasant, and traditional yet
open-minded traits. These should become the essence of Albanian cities. In summary,
the findings of the overall study provide a clear brand position for the selected cities
as destination brands. Once the brand identity with strong and distinctive attributes
and brand personality are proposed, it is critical to provide an integrated and
consistent marketing communications to the target market. It is possible through
partnerships and co-operations between the government and the industry.
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Abstract

Capital Structure has attracted the researchers’ attention since the latte fifties. Financial
Crisis in 2008-2009 encouraged theorists to see in a critical way the modern level of
theory of Capital Structure although in financial literature there is still much debate if
there is or not an Optimal Capital Structure, but also there is no doubt about the questions
on which every financial manager should face and analyze: What level of debt will
provide a favorable financial leverage? Is it possible that a rise in the profitability of an
investment to compensate the rise of debt’s risk for this investment? Do economic factors
(interest rate, taxes, remittances etc.) influence in determining the Capital Structure? In
order to respond and analyze these questions, the most important thing is to consider
the firm’s market value maximization as a primary objective to complete. This paper
provides a survey of literature on capital structures that have proved the existence or
not of capital structure in different contents. We can conclude that researchers have not
yet reached a consensus on how to determine an optimal capital structure and it doesn’t
exist as a formula. This structure will be decided on the basis of environmental conditions
where the organization operates and also on organization’s specific factors.

Keywords: Capital Structure, Modigliani and Miller, Market value maximization,
Influencing factors.

1. Introduction

Capital structure is a combination of the debt (liabilities of an entity to third parties)
and equity (the claims of shareholders to total assets). Creating a model for
maximization of wealth, or making decisions about the capital structure, is not an
easy issue. Two basic factors, risk and profit can be used in specific ways for making
decisions about capital structure. We should understand better the role of asymmetric
information and agency problems. Old ideas related to taxes, costs of bankruptcy
and capital structure have not yet received sufficient attention. Literature and recent
efforts of financial managers present the importance of capital structure. To establish
a public or private entity is necessary to have financial resources of capital. The size
of these resources vary in accordance to legal nature of the entity, different forms of
ownership individual or joint stock company, as well as the economic branches.
Based on the data that we can obtain from the part of liabilities on the balance sheet
we can divide the resources into two broader groups: equity and borrowed funds
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(liabilities). Despite the great importance of equity the development of an economic
entity cannot be achieved without using borrowed funds in the form of bank loans,
issued bonds and establishing obligations to various creditors. But it should be
noted that the conomic entity should maintain some determined ratios between
equity and liabilities. So when the cost of capital borrowed is lower and that the return on
equity, i.e.(% i <ROE) then every economic entity has greater convenience using in a certain
extent borrowed funds because such a thing provide the opportunity to expand its activities,
increasing further return on equity. The optimal combination between equity and liabilities
has a great importance for developing the entity activities which means maintaining
such a framework of equity and borrowed funds that on the one hand provides
increased profitability of capital entity and in turn provides a guaranteed repayment
of capital and interest belonging to creditors. It is understood that the first problem
is the study of actual reports between equity and borrowed capital.

2. Factors affecting the determination of capital structure

Given that economic entities cannot use accurate structure for determining the optimal
capital structure, then financial managers need to use their assessments and judgments.
It should be emphasized that in a situation, a factor might be important and in another
situation the same factor may be insignificant.
-Managers Conservatism. A manager may be more conservative in issuing debt than
shareholders of an entity would; this is because there is a tendency that managers have
a long-range performance of the entity whereas shareholders tend to realize short-term
profit.
-The attitudes of lenders and rating agencies. Despite the personal analysis of a manager on
borrowing, it cannot be doubted that the attitudes of lenders and rating agencies are
often an important determinant of financial structures.
-Financial Flexibility. To ensure financial flexibility, companies generally use less debt under
normal conditions, presenting a stronger financial framework compared to what they
could have otherwise.
-Control. Shareholders worrying for the control of entity tends to borrow funds than
issuing common/preferred stock.
-Assets Structure. The companies which use assets as collateral for loans, tend to use
more debt. Thus, real estate companies tend to use more borrowing for their capital
structure.
-Companies with high growth rate. Companies with rapid development tend to use more
debt than companies with slower growth.
-Profitability. Companies with the highest percentage of return on investment use
relatively little debt.
-Taxes. Interest is considered as deductible expense, whereas dividends are not deductible,
so the higher the tax rate, the greater is the company’s priority to use debt.
-Time. At a certain time, when the general level of interest rates is low, the use of debt
can be profitable.
-Evaluation of external risk. Financial managers must consider the potential impact of
capital structure decisions not only on the value of shares but also on  financial
statements published by which lenders aim to assess the risk of the company.
-The stability of income. Organizations that have a steady and predictable income
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can feel safer when using capital structure with greater financial leverage.
Companies with stable income tend to have this position because they reap the
benefits of these revenues

2.1. Capital Structure and Financial Leverage

For a business organization the level by which a company uses debt is expressed
through financial leverage. It tells us how it is possible to benefit or to realize a
Return On Equity (ROE) that is greater or less than Return On Assets (ROA) in
view of the fluctuation of the size of the debt and its cost. So the effect of financial
leverage explains the impact on the effectiveness of loan funds. In order to accept
issuing debt the company should guarantee that profits are higher than the cost of
debt. This surplus is available for owners of the enterprise and it increases ROE.
Also we can express about financial leverage as the change in Earnings Per Share
(EPS) caused by the use of securities with fixed charge for financing activities of an
organization and this leverage from this point of view is just a numerical measure.
If the Financial Leverage is greater than 1, then this leverage exists and the greater
this leverage, the greater is the degree of financial leverage.

Financial Leverage =

Financial Leverage effect is such that an increase in Earnings Before Interest and
Taxes (EBIT) leads to a greater increase in EPS, whereas a decrease in EBIT leads to
a greater decrease in EPS. It is true that using the borrowed funds which are interest
bearing may increase the EPS but this is true as long as the economic entity earns
more than fixed interest. Below, there are two financing plans; plan A and plan B
where:
Plan A= 100% equity
Plan B= 50% equity and 50% debt
Earnings per share for Alternative Financing Plans (in ALL)

Table no 1

Plan A 100% Equity
Table no 2
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From tables above we note that financial leverage increases EPS when EBIT is greater
than 1000 ALL and it decreases it when EBIT is lower than 1000 ALL. Financial
Leverage is neutral when EBIT is equal to 1000 ALL. In this case we treat the financial
leverage as a point of equilibrium.

3. The capital structure theory

The modern theory of capital structure starts in 1958 when professors Franco
Modigliani and Merton Miller (MM theory) published it; an article which was
described as a boom in corporate finance management. MM using a set of
boundaries, proved that the value of a business organization is independent of its
capital structure. MM study is based on several unrealistic assumptions such as the
consideration of a business organization without taxes. However, they marked the
foundation of capital structure to be followed by the theory of Trade-Off, Market
Timing Theory, Pecking Order Theory, and Signals Theory under the multitude of
various scholars like Frank and Goyal, Rajan and Zingales, Titman and Wessles,
Harris and Raviv, who have reached different results. Trade-off theory is one that
has sparked much debate among researchers, and it is considerated one of the most
realistic theory presenting its static and dynamic version.

3.1. Trade-Off Theory

Trade-Off Theory optimize capital structure by balancing costs and profits. Trade-
Off is the term used by different authors to describe a family of related theories and
it presents a decision for running a firm trying to assess the various costs and
benefits of alternative plans to generate its financial leverage. It is often assumed
that an internal solution takes into account the balance between marginal costs
and marginal benefits. The classic version of Trade-Off theory grew out regarding
the debate on Miller Modigliani theory. Income taxes creates an advantage over the
use of debt and serves to protect revenues. Knowing that there is no cost to cover
debt that means 100% debt financing but further version of researchers as Litznberg
Kraus consider capital structure as a balance between the costs of bankruptcy and
tax benefits of debt savings. Often agency costs are included in this balance. A review
of the literature is given by Frank and Goyal on the important goal of theory,
which is to explain the fact that economic entities usually are financed partly with
debt and partly with its own capital.

-Static Version of Trade-Off theory
Static Version of Trade-Off theory asserts that firms have optimal capital structures,
which is achieved by sharing the costs versus the benefits of the use of debt and
equity. One of the benefits of using debt is the priority of debt tax shield. One of the
disadvantages is the cost of financial debt, especially when the company relies on
more debt. This leads to an exchange between tax benefits and higher risk of financial
cost. A major factor of costs are agency costs. Therefore, including the costs of the
agency in static version of trade-off theory means that a firm sets capital structure
by exchanging advantage of tax from use of debt versus financial costs of the amount
of debt and the costs of agency towards the cost of capital. If the actual leverage
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ratio deviates from that optimum, the firm will adjust its financial behavior in a
way that brings the leverage ratio to the optimum level.

-Dynamic Version of Trade-Off theory
Construction of models that recognize the role of time requires the specification of
a number of aspects that are ignored typically in a pattern of one period. Of particular
importance are the roles of expectations and regulatory costs. In a dynamic model,
the right decision of financing usually depends from financing differences that a
firm predicts for the future. Some firms expect to pay funds or to have cash outflow
in the future, while others expect to get cash inflows. If funds are to be collected, a
firm may choose to structure its capital by a combination of debt and its equity.
Dynamic models that take into account tax savings against the costs of the
bankruptcy of the theory are Kane (1984) Brennan and Schwartz (1984). These
researchers analyzed continuous time models with uncertainty, taxes and bankruptcy
costs, but not the costs of the transaction. Again, if  firms finance their activities
optimally only in a periodically time because of the transaction costs, the debt ratios
of many firms will deviate from optimal in most of the time. In a dynamic model,
profitability of the company is less responsible against short-term fluctuations in
equity and it is more focused towards changes in long-term value. In any case,
what is expected to be optimal in the coming period will help to determine the
appropriate comparison for the company in the current period. Most studies in the
dynamic model of the theory states that the Trade-Off is so recent and the results of
their trials remain in the framework of attempts.

3.2. Basic Model

Kraus and Litzenberger (1973) suggest that the capital structure reflects an exchange
between
Tax benefits of debt and expected bankruptcy costs. Consider a firm that generates

a flow of revenues R is distributed uniformly between 0 and . The firm faces a
constant tax on revenues T. If revenues are not enough to cover the promised debt
D, it has a loss of kR used in this process. This can include directly bankruptcy
costs such as fees paid to lawyers, as well as indirect costs due to a general lack of
confidence in the company by its customers. If earnings are greater than debt ( R >
D ) the issuer of debt receive ( R – D) (1 – T).

� Market debt value VD  is equal to:

       VD =   * D + 

Where   is used to show the probability that ( R > D )

Where is the probability of default
 Therefore, if ( R >D) creditors receive D and they get an average of  if the firm does not pay.
� Market equity value VE is equal to:

VE =*1-T)
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� Company’s value  V is equal to :

VD + VE = D ++*[*(1-T)                          (1)

The amount of debt that a firm might choose is dependent from the condition of
firm’s maximization value V. The first rule to be followed regarding D is:
    D =         (2)

3.3. Model’s conclusions

-The expected costs of bankruptcy and debt
If k is higher in (2) then the level of D should be low. The higher the bankruptcy
costs are more advantages has the firm if it use of equity for its financing. This
result has several interpretations. Large firms should have more debt because they
are more diversified and have lower default risk. Tangible assets suffer a small loss
of value when firms go at risk as a result of risk of default. For this reason, firms
with more tangible assets should have greater lever compared with companies that
are more intangible assets such as theory research firms/centers. So, the theory
predicts a negative relationship between debt and economic growth
-Taxes and debt
When T increases in (2), D must be increased. The higher the taxes the higher the
tax advantages of the use of D will be. For this reason, companies with higher tax
rates should have higher ratios of debt than firms with lower tax rates. Conversely,
firms that have significant tax shields, such as depreciation, should be less likely to
use debt than firms that do not have these tax shields. If the tax rates grow over
time, we would expect the debt ratios increase over time.
-Debt and profitability
As follows from (2), if rises, D must grow more. So, firms that have greater
profitability consequently have more debt. The expected bankruptcy costs are lower
and the interest tax shield are more profitable
-Debt Conservatism
Trade-Off theory predicts that the marginal tax benefits should be equal to the
expected marginal costs of bankruptcy. The evidence for this is mixed.
-The target level of debt
Changes in debt must be dictated by the difference between the current level and
(2).
-Involvement of agency costs in the basic model
Agency costs arise because managers are not obliged to act in the interest of
shareholders and shareholders are not obliged to act in the best interest of creditors.
Including agency costs in the base model can help to explain some of the problems
of Trade-Off theory discussed above, for example debt conservatism. If an investment
gives great returns equity holders get most of the profit. If the investment fails to
provide high returns, debt holders will bear the consequences. As a result, equity
holders can benefit investing in risky projects, even if they are considered worth
falling.
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4. Empirical Evidence

López and Sogorb used a sample of 6482 SME in Spain against a 5-year observation
period. Using panel data methodology they found evidence that these SMEs were
trying to reach an optimal financial leverage (suggested as Trade-Off theory), which
is explained by some specific features of the company. They also found little space in
this study on the view that these SMEs adjust the level of debt by financial
requirements (model Pecking Order). Also in their study, the coefficient of effective
tax rate is positive and statistically significant, so if these SMEs have to pay more
taxes they should increase the use of debt to reduce tax expenditures. Serrasqueiro
and Nunes (2010) are the researches who studied 39 companies for the period from
1998 to 2006 who concluded that the attempt to implement the theory of capital
structure trade-off between tax shield of debt and the cost of bankruptcy, is not so
important to explain the capital structure of Portuguese companies. They used
financial data obtained by Statement of Financial Position and the Income Statement
of the companies selected. Using linear regression to find settings they found that
firms adjust the current level of debt against a target debt, but because of the high
costs of the transaction targeted debt adjustment is smaller in Portuguese companies
compared with similar studies in Germany, Britain, Spain and companies in the
USA. On the other hand some theories of agency favor using highest level of debt.
For example, Jensen (1986) argues that the debt improves the discipline of a manager
or a leader and Meckli & Jensen (1976) argue that the choice of debt instead of
capital, improve the incentive to work in the interest of shareholders. Malmendier
et al. (2005) and Hackbarth (2008) present patterns of behavior in which a manager
/ financial executives overestimates itself to optimize its performance to higher levels
of debt than a manager / financial executives rational.

5. Conclusions and recommendations

Starting with Miller & Modigliano, this paper aimed to present the theoretical
evidences compared to different empirical findings such as: Jensen and Meckling,
Fama and French, Sogorb and López, Graham and Harvey etc. We note that these
theories are contradictory with evidence presented. Still it is not reached a consensus
of scholars for an optimal structure but it cannot diminish all the importance that
structure of capital has on the continuation of the activity of a business organization.
In any case, capital structure need to be adjusted in accordance with the specific
company’s conditions and the environmental where the business organization is
part. Why do we say that? Because in a dynamic environment which is not stable,
forecasting or taking in consider future factors that might happen would be a success
in the deployment of this structure. Always should be kept in mind the analysis of
comparability between the cost of debt and the ability to benefit from the tax shield
together with expected inflows or outflows. Given that we can profit the financial
leverage by using debt to finance the company’s activities, then every company
should have a firm’s prediction behavior with a high probability of security to take
advantage of this leverage because we know that in good conditions financial
leverage generates high profitability but in difficult conditions it brings high cost,
often prohibitive for companies. The main objective in establishing the capital
structure: Maximizing the market value of the firm’s business.
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Determinants of Youth Unemployment in Albania
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Abstract

Unemployment plays an important role in social and economic development of a country.
Considering that the population of Albania, for the 15-29 age group, is one of the newest of
the Europe, the unemployment especially the youth unemployment issue constitute a
major problem.
The Albanian youth labour market faces problems that appear in all economies, in transition
or not. The unemployment rate of young Albanians is double that of the adult population.
Youth labour market outcomes also differ by gender. The unemployment rates are higher
for women then for men. The labour force participation rate also shows a high discrepancy
between adult and youth groups. A great part of the differences in participation rates can
be attributed to school attendance as well as to the lower labour force participation rate of
young women.
The first section of the paper analyzes the youth unemployment situation, the causes of
youth employment and policies to solve youth unemployment. In the empirical section
are analyzed the economic determinants of the unemployment problem in Albania with
long-term co-integration analysis from an econometric analysis perspective. The co-
integration relationship, developed by Johansen multivariate co-integration analysis is
examined in this paper. The empirical analysis uses data from the last decade.

Keywords: Employment, youth unemployment, labor force, growth, co-integration
analysis.

Hyrje

Norma e papunësisë është një tregues kyç i performancës së tregut të punës. Shqipëria,
vitet e fundit ka shfaqur të dhëna rritëse si për normën e papunësisë tek të rinjtë
ashtu dhe normën e rritjes së ekonomisë. Këto dy variabla makroekonomikë kanë
qenë objekt studimi për shumë autorë disa prej të cilëve dalin në konkluzionet që
rritja e produktivitetit çon në progres ekonomik pa ulje të normës së papunësisë.
Në vitin 2014, norma e papunësisë në Shqipëri ka qenë 17.9 përqind por, vihet re një
normë e dyfishtë papunësie, prej 32.5 përqind, përsa i përket papunësisë tek të rinjtë.
Literatura shpesh analizon përcaktuesit e normës së papunësisë por, përsa i përket
përcaktuesve të normës së papunësisë tek të rinjtë, kjo literaturë është e pakët.
Në këtë punim, së pari, përcaktohen shkaqet e papunësisë e më pas shpjegohen teoritë
e papunësisë. Në pjesën e dytë diskutohet mbi përcaktuesit e papunësisë tek të rinjtë
duke konsultuar literaturën përkatëse. Në pjesën e fundit të punimit diskutohen dhe
analizohen përcaktuesit e normës së papunësisë së të rinjve në Shqipëri për vitet 2007-
2014. Analizohen faktorë si norma e rritjes së GDP-së, kapitali bruto fiks i formuar,
indeksi i çmimeve të konsumit dhe prodhimtaria e punëtorëve dhe shihet se çfarë
relate kanë këto variabla me normën e papunësisë së të rinjve në Shqipëri.
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Përcaktuesit e papunësisë tek të rinjtë

Në këtë punim për të rinj presupozohet grupmosha nga 15 deri në 29 vjeç sikurse
veçohet edhe nga zyra statistikore e Shqipërisë (INSTAT). Në vitin 2014, kjo
grupmoshë përbën 24% të të gjithë popullësisë së Shqipërisë.
Ka disa faktorë që ndikojnë normën e papunësisë tek të rinjtë. Edukimi është një nga
përcaktuesit kryesore që mund ta ndikojë atë. Duke ju referuar kërkimeve të OECD-
së norma e punësimit tek grupmosha e të rinjve me edukim të lartë është më e madhe
se ajo me edukim të mesëm apo të ulët.
Ka disa studime që mbështesin këtë ide. Garrouste, Kozovska dhe Perez (2010)
vlerësojnë relatën midis normës së kthimit nga edukimi dhe normës së papunësisë.
Duke u mbështetur në rezultatet e tyre, papunësia tek të rinjtë luan një rol të
rëndësishëm në ndjekjen e investimeve në arsim. Nëse individët investojnë në edukimin
e tyre ato ulin koston oportune të papunësisë së tyre. Papunësia e të rinjve ka gjithashtu
një impakt pozitiv në normën e kthimit nga edukimi. Punëtorët e edukuar janë më
efiçentë se ato më pak të edukuar në gjetjen e punëve të reja dhe në fitimin e pagave.
Për të rritur edukimin e të rinjve, investimet në institutet e trajnimit luajnë një rol
kryesor në ndihmesën e të rinjve për tu përshtatur me tregun e punës. Për këtë arsye
Këto investime duhet të rriten (Venatus dhe Agnes, 2010).
Një variabël tjetër i rëndësishëm në përcaktimin e papunësisë tek të rinjtë është dhe
aktiviteti ekonomik. Nëse aktiviteti ekonomik është në rritje, punëzënia e bashkë me
të dhe punëzënia tek të rinjtë do të jetë në rritje (Tiryaki dhe Özkan, 2011).
Përcaktues tjetër i rëndësishëm i papunësisë tek të rinjtë është produktiviteti. Një
rritje në produktivitet mund të çojë në paga më të larta dhe në ulje të varfërisë (ILO,
2015).

Literatura

Banerji, Lin, dhe Saksonovs (2015) analizojnë përcaktuesit kryesorë të papunësisë në
22 vende europiane për vitet 1980-2012. Ato përdorin variabla, gapin e outputit, pagat
minimale, ndihmat ndaj papunësisë,  etj., për të shpjeguar rezultatet në normën e
papunësisë.
Përcaktuesit e papunësisë në Namibia studjohen nga Eita dhe Ashipala (2010) të cilët
përdorin të dhëna për periudhën kohore 1971-2007 për të përkufizuar ato. Modeli i
papunësisë vlerësohet duke përdorur një analizë ekonometrike. Gjetjet tregojnë që
nëse GDP-ja aktuale është nën GDP-në potenciale do të ketë një rritje në papunësisë.
Ato sugjerojnë gjithashtu që egziston një relatë negative midis papunësisë dhe
investimeve.
Greer, Castrejon, Lee (2014) mbështesin relatën midis pagave minimale dhe normës së
papunësisë për US në vitet 2002-2012. Rezultati i tyre tregonn që një rritje në pagën
minimale sjell një rritje në papunësi.

Të dhënat dhe metodologjia

Për të vlerësuar përcaktuesit e normës së papunësisë tek të rinjtë janë përdorur të
dhëna vjetore për vitet 2007-2014. Të dhënat për normën e papunësisë tek të rinjtë,
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produktin e brendshëm bruto, indeksin e çmimeve të konsumit, kapitalin bruto fiks
të formuar dhe numrit të të punësuarve janë mbledhur nga zyra statistikore shqiptare
INSTAT dhe nga Banka Botërore. Janë përfshirë vetëm ato variabla që përdoren më së
shumti në literaturë. Duke u mbështetur në studimet e Valadkhani (2003), Eita dhe
Ashipala (2010) papunësia paraqitet si funksion i GDP-së, indeksit të çmimeve, kapitalit
bruto fiks të formuar dhe prodhimtarisë. Janë bërë ndryshime të vogla përsa i përket
literatures dhe gjithashtu të githë variablat paraqiten në formën e logaritmit natyror.

tttttt
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(1)
Në këtë ekuacion NPAR tregon logaritmin e normës së papunësisë tek të rinjtë, lnGDP
është logaritmi i produktit të brendshëm bruto real i cili është i zhvezhur nga inflacioni
me atë të indeksit të çmimeve të konsumit, lnK është logaritmi i kapitalit bruto fiks të
formuar për punëtor i cili është zhveshur nga inflacioni me anë të indeksit të çmimeve
ndaj konsumit, lnPR është logaritmi i produktivitetit i llogaritur si raporti midis
outputit dhe punësimit total. Koefiçentët për tu vlerësuar janë á
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Rezultatet empirike

Unit root test Të dhënat e mbledhura janë testuar për stacionarietet për tu siguruar
që variablat e përdorur nuk janë subjekt i korrelimit. Për këtë janë përdorur dy testet
si Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test dhe Phillips-Perron (PP). Këto dy
teste kanë si qëllim analizimin e gjendjes stacionare të secilit variabël. Rezultattet
paraqiten në pjesën e parë të Tabelës 1.
Vlerësimet tregojnë që hipoteza nule e jo stacionatitetit, për të dyja testimet, nuk
mund të hidhet poshtë për të gjithë variablat në nivel, duke ju referuar një niveli
rëndësie prej 5 për qind. Gjithsesi, rezultatet ndryshojnë përsa i përket procesit të
stacionarietetit për variablat e diferencuar. Siç vihet re, ato janë të gjithë stacionarë në
diferencim të parë.

Tabela 1: Rezultatet  e testeve ADF dhe PP
VariablatA DF test   PP test Diferencial 1
lnNPAR -1,741 -1,741 -6,583
lnP -0,212 -0,212 -4,056
lnGDP -4,243 -4,243 -11,112
lnK -4,652 -4,652 -3,656
lnPR -4,352 -4,352 -4,384

Causality Për të kryer testin e shkakësisë Granger, nevojiten të dhëna stacionare të
cilat, në këtë punim, meren duke kryer diferencialin e parë të variablave. Ky test
nevojitet për të parë nëse variablat e marrë në konsideratë shkaktojnë njëri-tjetrin ose
jo.
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Tabela 2: Testi Granger i shkakësisë

Tabela 2, paraqet rezultatet e këtij testimi për variablat e diferencuar. Në ndërtimin e
modelit variablat e diferencuar testohen me vonesë 1. Nga tabela vërehet që, për të
gjitha hipotezat e ngritura, probalititeti i statistikës-F është më i madh se 5%. Kjo do
të thotë që, nuk mund të mos pranojmë hipotezat zero të ngritura pra, variablat nuk
janë shkaktarë të njëri-tjetrit, dy e nga dy. Në këtë rezultat bën përjashtim vetëm
variabli i investimeve i cili shkaktohet nga tre variablat e tjerë të pavarur.
Co-integration Duke qenë se variablat janë stacionare, është vazhduar analiza e të
dhënave për të parë nëse ato po lëvizin sëbashku apo jo. Për këtë shërben një analizë
ko-integrimi. dhe është përdorur një teknikë e bazuar në sisteme, ajo Johansen. Ky
test kointegrimi varet në krahasimin e statistikës së testit me vlerën kritike. Hipoteza
zero në këtë rast është: nuk ka kointegrim midis variablave dhe hipoteza alternative
është: ka integrim midis variablave. Rezultatet e këtij testimi paraqiten në Tabelën 3.

Tabela 3: Testi i kointegrimit
Rank Max statistic Prob. max statistic
0 240.9143 33.46
1 236.9250 27.07
2 228.6148 20.97
3 213.7968 14.07
4 0.9993 3.76
Në rangun zero deri ne rangun 3 mund të vërehet që max statistic është më e madhe
se vlera kritike në 5%. Si rezultat, nuk pranohet hipoteza zero por hipoteza alternative
që, midis variablave ka kointegrim.
Pesë variablat e modelit janë të kointegruar ose e thënë ndryshe, ato kanë një ndërlidhje
afatgjatë midis tyre.
Nga regresioni i modelit marrim të dhënat e mëposhtme:

PRKGDPPNPAR ln07.0ln54.1ln29.4ln60.006.52ln −−++−=

t (0.13)* (1.2)*  (-0.71)*  (-0.03)*
Parametrat tregojnë që inflacioni dhe GDP-ja kanë një efekt pozitiv në normën e
papunësisë ndërsa investimet dhe produktiviteti për punëtor kanë një efekt negativ
në kohën afatgjatë. Këta koefiçentë që tregojnë relatën afatgjatë janë statistikisht të
rëndësishëm në nivelin 5%. Një rritje prej 1% në normën e rritjes së GDP-së rrit
normën e papunësisë tek të rinjtë me 4.29% dhe një rritje me 1% në invetimet reale ul
normën e papunësisë tek të rinjtë me 1.54%. Rritja me 1% në inflacion sjell rritjen me
0.6% në normën e papunësisë së të rrinjve dhe rritja me 1% në produktivitetin për
punëtor sjell uljen me 0.07% në normën e papunësisë së të rinjve.
Gjetjet e punimit përsa i përket inflacionit janë në kundërshtim me teorinë që
mbështetet në kurbën Philips e cila shpreh një relatë negative midis inflacionit dhe
papunësisë. Gjithsesi ky rezultat gjen mbështetje në punime të autorëve të tjerë si
Valadkhani (2003), Eita dhe Ashipala (2010). Rezultati është që Kurba Philips përsa i
përket Shqipërisë ka një sjellje tjetër. Një normë inflacioni e lartë nuk ul papunësisë
tek të rinjtë në Shqipëri.
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Një rezultat gjithashtu befasues është dhe fakti që një rritje e GDP-se reale sjell një
rritje të normës së papunësisë tek të rinjtë. Kjo bie ndesh me Ligjin e Okunit që shpreh
një relatë të zhdrejtë midis këtyre dy variablave. Shkaku i kësaj sjelljeje, përsa i përket
Shqipërisë, është shtysë për studime të mëtejshme.

Përfundime

Papunësia tek të rinjtë është një problem themelor për vendet e zhvilluara dhe në
zhvillim dhe për qeverisjet e tyre. Kjo lloj papunësie përbën një kosto përsa i përket
aspektit ekonomik dhe social. Papunësia krijon probleme të kushtueshme sociale si
rritje të kriminalitetit, varësi ndaj familjes, vetëvlerësim të pakët, mospërshtatje në
shoqëri, dhunë në familje, etj.
Kostot ekonomike të papunësisë tek të rinjtë janë shumë të larta sidomos në vendet
në zhvillim të cilat kanë më shumë popullësi të re dhe normë rritjeje të saj më të
madhe se vendet e zhvilluara. Prirja marxhinale për të konsumuar është më e madhe
tek të rinjtë në krahasim me të rriturit e për këtë arsye, një rritje në normën e papunësisë
tek popullësia e re do të ketë efekte negative në konsum, invetime dhe si rrjedhojë në GDP.
Parametrat tregojnë që inflacioni dhe GDP-ja kanë një efekt pozitiv në normën e
papunësisë ndërsa investimet dhe produktiviteti për punëtor kanë një efekt negativ
në kohën afatgjatë.
Një rritje prej 1% në normën e rritjes së GDP-së rrit normën e papunësisë tek të rinjtë
me 4.29% dhe një rritje me 1% në invetimet reale ul normën e papunësisë tek të rinjtë
me 1.54%. Rritja me 1% në inflacion sjell rritjen me 0.6% në normën e papunësisë së të
rrinjve dhe rritja me 1% në produktivitetin për punëtor sjell uljen me 0.07% në normën
e papunësisë së të rinjve.
Ka studime të ndryshme që mbështesin relatën midis edukimit dhe punëzënies. Duhet
të rriten oportunitetet e edukimit dhe projektet për të rinjtë e gjithashtu të
promuovohen sektorët që përthithin më shumë të rinjtë.
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Abstract

In the age of globalization, comparative advantages and determining trade patterns as
well as trade partner country (groups) has been a topic of interest among researchers.
Integration process on the other hand challenged stakeholders to question whether big
or small countries benefit from integrating economically to international market or trade
unions or communities. Albania is a candidate country adhering to integrate in European
Union and a member of Regional Trade agreements which enforce the removal of trade
barriers and liberalizing the market. It is also part of the WTO benefiting based on the
reciprocity rule from the international trade with WT member countries. The history of
these adherences shows for another growth rate of GDP and economic development. The
facilities gained in the international trade have given another dimension to the
international economic exchanges and the country is more integrated to the international
economic environment.
The aim of this paper is to find evidence on trade exchanges for the last 20 years comparing
different economical mixes representing economic mix model throughout the times
analyzed, in order to identify the trade patterns which sustain and foster more and
better development of Albania. We follow Rose (1999) to estimate data aggregated from
ITC, WB, IMF and Eurostat for the time period 2001- 2014 for Albania and partner
countries. Accordingly to the estimation we find evidence that gravity model may
describe different trade partners for Albania, helping to identify the more competitive
ones, providing higher GDP growth rates through time and development stages of the
trade life cycle for Albania based on the WTO categorization, underdeveloped countries,
countries competing based on the better combination of the factors, industrializing
countries and industrial countries. The gravity model will also help to understand better
and identify the most appropriate countries to trade for Albania.

Keywords: gravity, bilateral trade, gravity model.

Introduction

The gravity approach may be useful for explaining trade pattern of transition
economies especially if they are small open economies. The tendencies of these types
of economies are to enter the market through regional integration. Albania as small
open economy therefore should be analyzed through gravity model first by
examining trade patterns with neighbor countries with social, economical and
demographical similarities. On the other hand Albania is a country adhering to
integrate economically in the European Union and as a result has assigned trade
agreements with regional economies and cooperates to integrate in the regional
market.
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The focus of this paper is to provide evidence that the core gravity model may be
applied to explain the principal trade patterns of bilateral trade in the case of Albania.
The scope is not to examine the size of bilateral trade neither to explain trade patterns
of specific industries/product in bilateral trade.
The paper is organized as follows: in the first section we provide theoretical
background of gravity model in explaining international and bilateral trade between
countries. In the next section some country specifics of our interest country -Albania
are provided. Then we follow with explanation of data and estimation evidence. In
the last section we conclude.

Gravity models in economics

The gravity model follows the Newton law, and explains that countries with
similarities engage in trade patterns. Gravity model is often used to describe social
phenomenon whereas it is expected that forces are directly correlated to mass and
inversely to distance. The application of gravity model in economics is used to explain
the trade pattern. Following Newton, gravity model in international trade is estimated
using GDP as a proxy for mass which is expected to be positive with bilateral trade
and distance which is expected to be negative with trade. The foundations of the
gravity model go back in the 60s’ and the theoretical foundation of the gravity
equation is provided in Anderson (1979).
The theoretical explanations is that countries with similar GDP and countries that
are closer are more prone to interact and engage in bilateral trade while countries
that are more distant are less prone to trade possibly because of the transport costs.
Another reason for using gravity model is because it suits well with small data which
is our case for Albania, a country that opens to economics of trade in the 90s’.
Many researchers have tried to investigate bilateral trade but there are a limited
number of using gravity model. Pelletiere and  Reinert (2006) find evidence that
protection suppresses trade and conclude that  US Export in world trade, in the
used automobile industry, corresponds to the gravity framework. De Groot et
al(2004) empirical results, are in accordance with other gravity model estimation
and find evidence that GDP positively influences trade. They also find evidence that
institutions are key explanation why rich countries trade more among each other
and poor countries trade less among each other . Another conclusion is that
institutional effectiveness explains why bilateral trade occurs while differences in
institutional effectiveness have negative impact on trade. Herzog and George (2014)
use gravity model to asses potential benefit to India from free trade agreements
with EU. They find evidence using different gravity model specification  which
shows positive effect of free trade agreements. Prendi and Xhaferi (2014), estimate a
gravity model for the case of Albania and conclude that the export patterns of Albania
with trade partners correspond to Heckshir-Ohlin theorem. Cyrus (2002), estimated
bilateral trade gravity model employing instrumental variables and find that income
and sharing border increases trade, while distance as expected decreases trade. Zeray
and Gahen (2014), use a gravity model for identifying factors of bilateral trade between
Ethiopia and partner countries and conclude that size influences positively trade,
depreciation of exchange rate affects international competiveness of Ethiopian
exports, and that the effect of distance decreases over time. Zidi and Dhifallah (2013),
estimate a gravity model for the case of Tunisia and find positive correlation of
imports with GDP and negative coefficients of GDP per capita, population and
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distance. Paas (2000), estimate a WLS gravity model for both imports and exports
for Estonia and find positive coefficients for GDP and negative coefficients for distance.
Below we list some of researchers that employ gravity model for examining trade
patterns for developing countries:
-In 2002, Thornton and Goglio used gravity model to test intra-trade in ASEAN(
Association of South East Asia Nations).
-In 2003, Anaman and Al-Kharusa investigated the Brunei’s trade with EU countries.
-In 2005, Montanari investigates The EU trade with Balkan countries by applying
the same model.
-In 2006, Do tests the trade between Vietnam and EU countries.
-In 2012, Phalla, investigates free trade agreements between SEEC( South Eastern
European Countries) using gravity model.

Country specifics of Albania

Albania as the other Balkan countries is going through a transition phase in
integration at the international trade. In the ’90s, the country has changed the
economical system from centralized economy to open economy. Albania has arranged
free trade agreements with  regional countries on the time period 2002 -20041. In
December 2009, Albania arranged free trade agreements with EFTA (European Free
Trade Association) countries2. Albania is also a member of CEFTA (Central European
Free Trade Agreements) which strongly supports the process of collaboration. In
the process of integrations in 2009 , Albania as a potential candidate for  EU
membership has signed a stabilization and association agreement with the EU .
Albania is a small open economy whose share in the world trade for both import
and export raised from 1998 to 2009 and after that period has shown a decline till
2013( fig.1). The reason for the decline may be as a result of the impacts of the
financial crises.
Figure 1. Albania’s share in the World Trade

C

Source: CEPII, WTFC (World Trade Flows Characterization) database
The trade balance in Albania as a percentage of GDP has been negative for the time
______________________________________________

1 FTA with Macedonia in 2002, Croatia in 2003, B & H in 2003, Serbia and Montenegro in 2004, Moldova
in 2004, Romania in 2004, Bulgaria in 2003 and Kosovo in 2003.
2 EFTA members: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
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period 2002-2016 as presented in the Figure 2 with the largest value in 2008 and the
smallest value expected for the estimation in 2016.
Figure 2. Albania trade balance as a percantage of GDP

Source: Thomson Reuters, RBI/Raiffeisen RESEARCH

In the figure below the world map and partner countries of Albania are presented:
Figure 3.- Map of partner markets of a product commercialized by Albania in 2014

Source: CEPII, WTFC (World Trade Flows Characterization) database
On the following figure a more detailed overview for specific time period is presented
where is shown that for the Albania case from 2003 to 2013 exports to Europe have
decreased while those from Asia increased and we have a similar picture for imports
as well (fig.4 , fig.5).
Figure 4 Albania’s export partner
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Source: CEPII, WTFC (World Trade Flows Characterization)
Figure 5 Albania’s import partner

Source: CEPII, WTFC (World Trade Flows Characterization)

Estimation and trade pattern evidence

The gravity model is employed extensively for evidence on international trade patters
examining country specific, institutional, cultural/historical variables. We aggregate
data from ITC3, WB4, IMF5 and Eurostat for the time period 2001- 2014 for Albania
and partner countries for the estimation results.
The variables of interest are import and export (extracted from ITC) and the dependent
variables we employ are: GDP ( data extracted from World Bank database); and
population data (are extracted from the Eurostat database) as country specific
variables. Also, we employ a dummy variable for common language for testing
cultural effects.  Theoretically, using gravity model we expect positive sign on GDP

______________________________________

3 International Trade Center.
4 World Bank.
5 International Monetary Fund.
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and common language since countries with similar size and cultural similarities do
trade more; while the expectations for the sign on population is ambiguous
depending on whether we have absorption effect or economies of scale effect. In our
case we have small economies, small domestic market, and not self sufficient countries
which may be translated with more need for trade. On the other hand, small
population with no absence of labor division and scale economies in production,
may be translated with smaller need for trade. Missing scale economies in production
therefore, may result with negative sign on population.
We performed different estimation specification and confirm theoretical and empirical
expectations with other authors using gravity model.
We estimate the general form of gravity model incorporating GDP and population
as proxy for size and common language as cultural effect on trade.
Theoretically the expectation are that similarities in culture, language and historical
linkages between countries have positive influence on trade. We control one of
these elements respectively language and as expected we find evidence that countries
that have similar language do both import and export more in comparison with
countries that speak different languages.
The models we estimate are presented as follows:

Due to the nature of the data we performed  different specification which are presented
in the table below:

Table 1: Model Specification
The explanatory power of all specification as expected with gravity models is high
for our sample data. we performed Breusch-pagan  test ( chi square 1.62 and
probability value 0.2036) and the results suggest we should follow OLS pool
estimation rather than fixed effect estimation. OLS estimation is applied in several
studies for modeling trade  (where the explanatory variable is import or/and export)
such as: Endoh (1999), Breuss and Egger (1999), Feenstra et al. (2001), Kangas and
Niskanen(2003), Paas and Tafenau(2005). Roy and Rayhan (2011) use pooled OLS
estimation.
The results suggest that import is elastic with respect to GDP respectively, a 1%
increase in GDP increases import on average approximately by 3%.  Language has
impact on export. Our estimation provide evidence that Albania’s trade flows are
significantly explained by size proxy by GDP and population as well as by language.
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The estimation results for the imports are summarized in the table below:

Table 2: Model 1
According to the estimation for the import model, the variables resulted significant
and the model show relatively high explanatory power and the signs are compatible
with the theoretical expectations. The increase in income possibly will lead to
increased import growth.
Breusch pagan test is used for testing the presence of heteroscedascity. The hypothesis
that this test is testing the null hypothesis of homoscedastic disturbances and we
obtained a chi square value of 0.04 and a probability value of 0.884 so the null
hypothesis is not rejected respectively suggests that the model does not suffer from
heteroscedascity. Also we performed Cameron Trivedi test and similarly suggest
that there is no heteroscedascity.

Table 3: Model 2

According to the estimation for the export model, the variables resulted significant
and the model show relatively high explanatory power and the signs are compatible
with the theoretical expectations. The increase in income possibly will lead to
increased import growth.

Conclusion

The gravity model is used extensively in economics to provide evidence on trade
between countries. This paper addressed trade patterns using gravity model for a
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small open economy- the case of Albania. The gravity model fitted data for the case
of Albania a trading partners well. The variables in the model result significant and
have the expected sign. We conclude that gravity model may be useful tool in
explaining trade patterns in the case of Albania.
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Abstract

Over the past two decades, corpora (i. e. large systematic collections of written and/or
spoken language stored on a computer and used in linguistic analysis) and corpus
evidence have not only been used in linguistic research but also in the teaching and
learning of languages probably a use that “the compilers [of corpora] may not have
foreseen” (Johansson 2007). There is now a wide range of fully corpus-based reference
works (such as dictionaries and grammars) available to learners and teachers, and a
number of dedicated researchers and teachers have made concrete suggestions on how
concordances and corpus-derived exercises could be used in the language teaching
classroom, thus significantly “[e]enriching the learning environment” (Aston 1997, 51).
In this article I wish to examine the relationship between corpus linguistics (CL) and
language teaching (LT) focusing specifically in ESP of tourism and provide an overview
of the most important pedagogical applications of corpora. The present article will
investigate what influence CL has had on ESP of tourism so far, and in what ways
corpora have been used to improve pedagogical practice. It will also discuss further
possible effects of CL on LT and specifically on ESP of tourism, and highlight some future
tasks for researchers and practitioners in the field

Keywords: Language teaching, ESP, corpus linguistic, pedagogical practice.

Introduction

Corpora first came to the attention of most English language teachers in 1987 with
the publication of Collins COBUILD English Language Dictionary, the first corpus-based
dictionary for learners. Since then, corpus-based language studies and pedagogical
materials have grown exponentially; there is already a substantial and ever-growing
body of corpus-based research on language structure and use, as well as on language
learning and teaching (see Biber et al., 1998; Hunston, 2002; Kennedy, 1998; McEnery
& Wilson, 2001; ‘Corpus’ has now become one of the new language teaching
catchphrases, and both teachers and learners alike are increasingly becoming
consumers of corpus-based educational products, such as dictionaries and
grammars. However, few teachers are clear about the nature of corpora, or their
significance for language teaching, and fewer still have ever made direct use of a
corpus. The questions most frequently asked by teachers are: What is a corpus? How
are corpora relevant to language teaching? How can they be used? The first aim of this
paper is to answer those questions, provide an outline of the current state of affairs,
and give examples of corpus types and uses.

Corpora: Nature and types
WHAT IS A CORPUS?
Loosely defined, a corpus is “any part of text” (McEnery & Wilson, 2001, p. 197),
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that is, any collection of recorded instances of spoken or written language.
‘A corpus of English’ raises the question, ‘Which variety of English?’  Sometimes
we have restricted ourselves to one variety (e.g. American or British English), it
would be impossible to create a corpus of the whole language, not least because
language evolves continuously. We can only collect a sample, and strive to make this
sample as representative as possible. This leads us to the stricter and much more
helpful definition of a corpus as “a finite collection of machine-readable texts, sampled
to be maximally representative of a language or variety” (McEnery & Wilson, 2001, p.
197). The same issue is face in ESP of tourism, since new terms and vocabulary is
used in everyday conversation and sometime even some technical words became part
of daily conversation as key words to understand certain services or products.
TYPES OF CORPORA
Corpora come in many shapes and sizes, because they are built to serve different
purposes. There are two philosophies behind their design, leading to the distinction
between reference and monitor corpora. Reference corpora have a fixed size; that is,
they are not expandable (e.g., the British National Corpus), whereas monitor corpora
are expandable; that is, texts are continuously being added (e.g., the Bank of English).
Another design-related distinction is whether a corpus contains whole texts, or
merely samples of a specified length. The latter option allows a greater variety of
texts to be included in a corpus of a given size.
In terms of content, corpora can be either general, that is, attempt to reflect a specific
language or variety in all its contexts of use (e.g., the American National Corpus),
or specialized, that is, aim to focus on specific contexts and users (e.g.,Michigan
Corpus of Academic Spoken English), and they can contain written or spoken language.
Corpora can also represent the different varieties of a single language. For example,
the International Corpus of English (ICE) contains one-million-word corpora
representative of different varieties of English (British, Indian, Singaporean, etc.).
As implied in the previous section, corpora may contain language produced
by native or non-native speakers (usually learners). Finally, corpora can
be monolingual (i.e., contain samples of only one language), or multilingual.
Multilingual corpora are of two types: they can contain the same text-types in different
languages, or they can contain the same texts translated into different languages, in
which case they are also known as parallel corpora (Hunston, 2002; Kennedy, 1998;
McEnery & Wilson, 2001; Meyer, 2002).

How are corpora relevant to language teaching?

Corpus use contributes to language teaching in a number of ways (Aston, 2000;
Leech, 1997 ;). The analysis of learner language provides insights into learner needs
in different contexts, which then inform learner dictionaries and grammars. Research
on learner corpora also contributes to our understanding of language learning
processes (Granger et al., 2002). Corpora of language teaching course books enable
the examination of the language to which learners are exposed, and, when compared
to L1 corpora, facilitate the development of more effective pedagogical materials.
Learner corpora have the potential to contribute to the construction and evaluation
of language tests in a multitude of ways (see Alderson, 1996); however, this potential
has remained underexploited (but see Ball, 2001; Barker 2004). Figure 1 summarizes
the interconnecting ways in which corpora are relevant to language teaching
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(adapted from McEnery & Gabrielatos, 2005, forthcoming).

Figure 1 Corpora and ELT

Corpora in Language Education

In addition to informing researchers, corpus linguistics has valuable classroom
applications for language pedagogy. From a teaching perspective, based on the
characteristics of a corpus, it can be categorized as a general or specialized corpus. A
general corpus is most useful for developing an idea of the global behavior of
vocabulary items or phrases and can be used for publishing dictionaries and
textbooks. Unlike the corpora for dictionaries, a specialized corpus consists of
language that is selected for specific purposes. A specialized corpus is particularly
useful for understanding how language is used in a particular register of the language
(Tribble, 1990). For instance, a corpus that consists of creative writing texts allows
for an analysis of images and metaphors that were applied by specific writers and
facilitates comparative studies of writers. Similarly, a corpus that consists of business
letters can provide insight into the grammar and types of wording that are
appropriate for a variety of politeness strategies.
Today, both dictionaries and computerized corpora are key resources for L2 learners. With
the development of user-friendly concordance programs and English corpora, attention has
shifted to an approach using authentic language samples in the classroom. (Johns, 2002)
In summary, researchers and practitioners have recognized the usefulness of corpora
and various software applications in language classrooms and have developed course
designs, materials, and classroom applications based on corpus-based language
instruction. Corpus-based language learning can meet the needs of learners by
stimulating their motivation to learn with authentic examples through inductive
thinking strategies, developing ESL learners’ comprehension and transforming
learned linguistic knowledge into reading and writing skills.
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Compiling the Tourism English Corpus

The process of compiling the Tourism English Corpus (TEC) will be introduced in
this part. There are two major steps in compiling the corpus as follows.

Sampling

In the research, samples of tourism English are chosen from official tourism websites
in Britain and the U.S., such as www.enjoyengland.com, www.usatourism,
www.usatourist.com, www.gohawaii.com, which are popular and accessible.
These materials selected for analysis cover a wide range of landscapes: national
parks, mountains, rivers, waterfalls, islands, beaches, and historical sites, etc. These
natural landscapes and sceneries of humanities give an account of their history,
their culture and folk customs, which illustrate different cultural backgrounds of
different countries. In the process of selecting data, descriptive language is focused
on but commercial and advertising information is not included. The tourism English
text is saved in the format of txt as the self-built corpus.

Corpus Annotation

Corpus annotation means marking up the running words in the corpus with their
part of speech (POS) tags. Therefore, the tagged corpus can be searched to perform
not only the word-form but also a certain linguistic category they belong to. Tag
set, a set of rules for tagging words, is the criterion for tagging every word in the
corpus. Such tags are typically taken to be atomic labels attached to words, denoting
the part of speech of the word, together with morph syntactic information, e.g.
they specify the word as a singular proper noun, a general comparative adjective,
or an ordinal number

Specialized Vocabulary and Teaching Approaches

Definition of Specialized Vocabulary

Nation (2008) noted that specialized or technical vocabulary can come from high-
frequency (HF) or low-frequency (LF) words in the GSL and in academia. He defined
specialized vocabulary as words that are “recognizably specific to a particular topic,
field or discipline” (2001, p. 198). Acquiring specialized vocabulary is crucial to
learners to attain academic literacy and to become part of their chosen academic
discourse communities. In recent years, numerous studies have focused on and
contributed to the knowledge of specialized vocabulary (Chung & Nation, 2004).
These studies have helped to define exactly what determines whether a word is
specialized and how much specialized vocabulary is found in textbooks. Further
studies have begun to address the issues of how well L2 students are acquiring this
important vocabulary.

Specialized Vocabulary in ESP Research and Teaching

According to Chung and Nation (2004), a reader needs to know at least 95% of
the surrounding vocabulary to successfully guess the meaning of a new word
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through context. If readers are not capable of doing so, then they will need to
interrupt their reading to find the meaning of the word in a dictionary.
To identify specialized vocabulary words, Chung and Nation (2004) suggested four
different approaches, which they then tested on an anatomy textbook to verify
which approach was the most accurate.
Nation (2008) estimated that the specialized vocabulary of a particular field consists
of 1,000 to 5,000 words. Corpus linguistics analyses of university textbooks have
shown that the GSL’s 2,000 most common words are found in approximately 80%
of academic texts and that academic vocabulary appears in 8.5% to 10% of texts
(Nation (2001, p. 12) thus estimated that specialized vocabulary appears in
approximately 5% of academic texts, with LF words constituting the final 5%.
However, these analyses were conducted on introductory-level undergraduate
textbooks.
Therefore, these researches have emphasized the value of ESP classes, in which
students concentrate on the vocabulary that they need for their disciplines. In
addition, more recently, there have even been suggestions that academic vocabulary
should be taught in a more specialized manner. Hyland and Tse (2007) suggested
that academic vocabulary should be viewed as discipline-specific words ranging
from those that are particular to one discipline to those that share some meaning
and use with words in other fields, and they concluded that these should be the
words that teachers introduce and spend time practicing in the ESP classroom.
These researchers also suggested that corpus-informed lists should be established
from the texts that students will need to read and the genres that they will need to
write in for their various disciplines.

Conclusions

Before we close the discussion of using corpora in language pedagogy, it is
appropriate to address some objections to the use of corpora in language learning
and teaching. While frequency and authenticity are often considered two of the
most important advantages of using corpora, they are also the locus of criticism
from language pedagogy researchers. There are argues that corpus data impoverishes
language learning by giving undue prominence to what is simply frequent at the
expense of rarer but more effective or salient expressions. Sometime corpus data is
authentic only in a very limited sense in that it is de-contextualized (i.e. traces of
texts rather than discourse) and must be re-contextualized in language teaching.
On the other hand, it can be argued that, on the contrary, using corpus data not
only increases the chances of learners being confronted with relatively infrequent
instances of language use, but also of their being able to see in what way such uses
are atypical, in what contexts they do appear, and how they fit in with the pattern
of more prototypical uses.
The discussions in the previous sections suggest that corpora appear to have played
a more important role in helping to decide what to teach (indirect uses) than how
to teach (direct uses). While indirect uses of corpora seem to be well established,
direct uses of corpora in teaching are largely confined to advanced levels like higher
education. Corpus-based learning activities are nearly absent general TEFL classes
at lower levels like secondary education. Of the various causes for this absence
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mentioned earlier, perhaps the most important are the access to appropriate corpus
resources and the necessary training of teachers, which we view as priorities for
future tasks of corpus linguists if corpora are to be popularized to more general
language teaching context.
In conclusion, if these two tasks are accomplished, it is our view that corpora will
not only revolutionize the teaching of subjects such as grammar in the 21st century
as Conrad (2000) has predicated, they will also fundamentally change the ways we
approach language education, including both what is taught and how it is taught.
Corpora should not only be viewed as resources which help teachers to decide
what to teach, they should also be viewed as resources from which learners may
learn directly.
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Abstrakt

Transporti është me rëndësi jetike për të gjitha vendet e interesuara në eksport-import të
mallrave me koston më të ulët të mundshme. Tregtia, megjithatë, nuk është e mundur pa
transport dhe një sistem i menaxhuar në mënyrë efikase i transportit është një parakusht
për konkurrencën e mallrave. Transporti multimodal është një koncept i cili lehtëson
tregtinë ndërkombëtare duke siguruar rrjedhjen e qetë të ngarkesave dhe duke dhënë
kontroll më të mirë mbi zinxhirin e furnizimit.
Porti i Durrësit është porti më i rëndësishëm i vendit dhe një portë tregtare e ekonomike
e Shqipërisë, e pozicionuar në udhëkryqet tokësore dhe detare si nyje multimodale
strategjike.
Objektivi: i këtij punimi është integrimi i Portit të Durrësit si nyje multimodale në
zinxhirët e furnizimit global me qëllim qasjen e tij si qendër-logjistike.
Metodologjia dhe rezultatet: Mbështetur në literaturën e studiuar si dhe në të dhënat
direkte të grumbulluara në terren, ky punim identifikon lidhjen që ekziston ndërmjet
performancës portuale dhe menaxhimit të trafikut në nyjet multimodale, trajton
menaxhimin e trafikut si dhe mënyrën se si duhet të zhvillohet porti i Durrësit si qendër-
logjistike duke synuar promovimin e zgjidhjeve multimodale, me fokus Sistemet
Inteligjente të Transportit që përfshijnë zhvillimin e standarteve teknike po ashtu edhe
legjislacionin.
Konkluzion: Qënien e Portit të Durrësit si porti më i rëndësishëm (nyje multimodale) që
do të mbajë rolin udhëheqës ndër portet e tjerë e mbështesin dhe tregues të tjerë si:
vendndodhja dhe lidhja e tij me rrjetin e transportit; integrimi në rrjetin e autostradave
detare mesdhetare dhe pjesë e korridoreve evropiane; është tashmë i zhvilluar një nivel
detar dhe komercial në qytetin e Durrësit; zhvillimi në një stad të caktuar tashmë i disa
sektoreve si p.sh. terminali i konteinerëve apo terminali i trageteve. Për këto arsye
zhvillimi i tij përcakton të ardhmen e zhvillimit ekonomik dhe tregtar të Shqipërise në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Fjalë kyçe: qendër logjistike, transport intermodal, nyje multimodale, menaxhimi i
zinxhirit të furnizimit global

Vështrim i përgjithshëm i portit të Durrësit, ekzistenca e tij si nyje multimodale

Të vendosura në qendër të Mesdheut verior, Adriatiku dhe Joni përbëjnë një zonë
detare të rëndësishme në Evropë. Durrësi është një nga qytetet më antike të
Shqipërisë, porti kryesor i vendit, qendra e dytë më e madhe industriale pas Tiranës,
i vendosur mbi një gadishull të vogël në bregun e detit Adriatik.
 Porti i Durrësit është një nyje e rëndësishme për tregun ndërkombëtar të Shqipërisë,
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kjo përparësi e tij është fryt i kombinimit të këtyre faktorëve: vendndodhja gjeografike
e tij në pozicionin e mesëm përgjatë bregut; lidhje afërsie me Kryeqytetin, ai ndodhet
në perëndim të Tiranës 36 km larg nga brigjet e detit Adriatik, pranë detit Jon.
Durrësi është gjithashtu dhe nyja më e rëndësishme e tranzitit me traget. Ky pozicion
strategjik i Durrësit në lidhje edhe me transportin e integruar Europian (Koridori
VIII), krijon lehtësira të tranzitit të mallrave dhe pasagjerëve që dalin jashtë Europës.
Durrësi gjithashtu, paraqet interes si një alternative dhe për vendet fqinje si Kosova
dhe Maqedonia, duke qenë i pozicionuar si një urë lidhëse me tregjet e Europës jug-
lindore dhe jug-perëndimore.
Porti i Durrësit përpunon 77% të importeve dhe 89% të eksporteve të Shqipërisë; e
barabartë me 78% të të gjithë mallrave që lëvizin me det në nivel kombëtar. Shërbimi
i konteinerizuar ka marrë një zhvillim kohët e fundit në Durrës. Duke mbajtur një
peshë kaq të madhe, po aq sa Tirana, porti i Durrësit ka një ndikim të madh në
rritjen e ekonomisë së vendit. Zhvillimi që ka marrë në 2 dekadat e fundit tregon për
rritje të qëndrueshme prej 12% në vit të trafikut total në port, deri në 3.6 milion ton
në 20141.  Gjithashtu një kontribut për këtë, ka dhënë edhe rritja e stabilizuar pas
viteve 2000 të trafikut të mallrave të përgjithshme; ndërkohë që minerali dhe mallrat
rifuxho vazhdojnë të mbeten kontribuesit kryesor në trafik. Trafiku i rifuxhove ka
pasur një rritje të qëndrueshme nga 20% në vitet ’90 në afërsisht 50% në vitin 2015.
Rreth 90% e tregtisë europiane të mallrave realizohet përmës rrugëve detare.
Transporti në distancë të shkurtër përfaqëson rreth 40% e shkëmbimeve në vendet e
BE-së. Çdo vit më shumë se 400 milionë pasagjerë përpunohen në portet europiane.
Industritë detare janë një burim i rëndësishëm për punësimin dhe krijimin e të
ardhurave për ekonominë europiane.
Zinxhirët globale të furnizimit janë rrjete komplekse, të cilat përbëhen nga shumë
aktorë të ndryshëm. Zhvillimi i logjistikës dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit,
si një mjet konkurues  i menaxhimit strategjik, ka bërë që transporti multimodal të
fitojë rëndësinë e të qënit udhëheqës në zinxhirin e furnizimit global. Kohët e fundit
tema e integrimit ka ngjallur interesin e studiuesve në fushën e kërkimit në portet,
pasi portet janë nyjet dhe komponentë vitale për shumë zinxhirë të furnizimit. Sistemet globale
të transportit e logjistikës përballen me kërkesa në rritje dhe me sfida të menaxhimit
për t’a ndjekur këtë kërkesë në rritje duke garantuar siguri dhe minimizuar impaktin
në mjedis.
Ky konceptim duket sikur e fsheh kompleksitetin që karakterizon portet. Në të
vërtetë, portet janë “entitete komplekse dhe dinamike shpesh të ndryshëm nga njëri-tjetri, ku
aktivitete të ndryshme janë kryer nga/dhe për llogari të aktorëve dhe organizatave të ndryshme”
(Bichou dhe Gray, 2005). Si shihet roli i porteve ka ndryshuar, ato nuk janë thjesht
nyjet e sistemeve multimodale, portet duhet të jenë katalizatorë të zinxhirit në mes
të transportuesit dhe palës së tretë, ofruesit të shërbimeve të tjera. Në këtë kontekst
edhe porti i Durrësit përballet me sfida të reja të cilat kërkojnë që ky port, por dhe
portet e tjera shqiptare, të shndërrohen në qëndra logjistike moderne, të afta për
t’iu përgjigjur këtyre sfidave.

Funksionet dhe konfigurimi i portit

Funksioni themelor i një porti detar është për të transferuar mallra e pasagjerë në
mes të anijeve dhe bregut dhe/ose në mes të anijeve. Për të përmbushur këtë funksion
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themelor, një port ofron lloje të ndryshme të objekteve dhe të shërbimeve. Banka
Botërore i klasifikon aktivet portuale në katër kategori të ndryshme: të infrastrukturës
themelore të portit, infrastrukturës operacionale, superstrukturës dhe pajisjet (shih
tabelën 1).

Tabela 1: Kategoritë e aseteve të portit

Pas rishikimit të literaturës përkatëse, si më e përshtatshme dhe e dobishme për të
matur performancën operacionale, nga pikëpamja praktike merren në konsideratë,
treguesit që vlerësojnë: performancën e portit;  të anijes; të operacioneve dhe  të
kamionëve. Kur meret në konsideratë një rritje në performancë është se operatorët
portualë, pronarët e anijeve e të mallrave kanë interesa të ndryshme e shpesh dhe
konfliktuese, e kështu i ka edhe Autoriteti Portual. Kjo është gjithashtu një nga
arsyet përse treguesit e ndryshëm të performancës ndahen në performancë financiare,
portuale, anije dhe përpunimi ngarkese.
Pronari i anijes kërkon që porti të ketë fasilitete të shumta akostimi për t’i siguruar
atij gjithnjë një kalatë të lirë me të ardhur anija e tij. Ai gjithashtu dëshiron
disponueshmëri të menjëhershme lidhur me pajisjet portuale dhe që stafi i portit të
sigurojë që anija e tij të përpunojë ngarkesën me produktivitet të lartë, kështu që
anija e tij të qëndrojë sa më pak në port.
Operatori portual dëshiron që të gjitha kalatat nën menaxhimin e tij, me qera apo
konçesion të jenë të zëna dhe që “në mënyrë ideale” një anije të jetë duke pritur për
kalatë të lirë. Kjo do t’a siguronte atë që burimet e tij të operacioneve janë plotësisht
të shfrytëzuara në çdo kohë.

Tabela 2   Interesat e Aktorëve Portualë
Pronari i mallit dëshiron për eksportet/importet e tij lundrime të shpeshta të anijeve
drejt/nga sa më shumë porteve të jetë e mundur, norma navlloni sa më të ulta dhe
akses të menjëhershëm të mallrave të tij të importuara, sapo të jenë shkarkuar nga
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anija. Ai gjithashtu dëshiron lidhje të shkëlqyera midis portit dhe linjave të
brendshme (hinterlandit) për të rregulluar kërkesat e tij logjistike në mënyrë sa më
përshtatshme.
Autoriteti Portual dëshiron që kalatat në port të jenë në përdorim të plotë, të nxjerrin
fitime nga ana ekonomike dhe të jenë sa më shumë eficente të jetë e mundur. Edhe,
Autoriteti Portual duhet të shmangë që anijet të presin për kalata, pasi duhet
mënjanuar krijimi i ngjeshjes dhe pagesa shtesë nga anijet dhe pronarët e mallit.

Treguesit e performancës portuale

Rezultatet e  studimeve tregojnë se motivimi për risi më së pari avancon nga optimizimi
i operacioneve. Më poshtë jepen katër tregues teknik të performancës portuale, që
shprehin deri në ç’masë përdoren fasilitetet e portit teknikisht dhe ekonomikisht.

Tabela  3       Përmbledhje e treguesve të Performancës

Këto tregues performance janë: trafiku (volumi i punës) portual dhe i kalatës,
shfrytëzimi i kalatës, zënia e kalatës, trafiku portual.
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Informacioni i paraqitur nga grafiku tregon rritje të volumit të punës në port dhe
kalata do të thotë që porti është i pranuar nga tregu transportit detar dhe i kërkuar
nga tregtia detare.
Treguesi “shfrytëzimi i kalatës” llogaritet me ekuacionin:

 

ku: TVST – koha totale e shërbimit ndaj anijes së akostuar në kalatë (ditë/muaj/vit)
      TBTA – koha totale e disponueshmërisë së kalatës (ditë/muaj/vit)

Bazuar në statistikat e Autoritetit portual Durrës, koefiçienti i shfrytëzimit të kalatës
luhatet në vlerat 60 – 80%, në vartësi të dendurisë së trafikut të anijeve.
Treguesi i performancës së “zënies së kalatës” tregon për kohën totale që kalatat e
portit kanë qenë të zëna nga anijet e akostuara. Shifrat totale për “zënien e kalatës”
janë gjithnjë më të larta se shifrat e shfrytëzimit të portit, sepse anijet qëndrojnë një
farë kohe edhe para fillimit edhe pas përfundimit të shërbimit. Për shembull, anijet
që vijnë paraprakisht u meret praktika e më pas fillojnë operacionet. Treguesi i
performancës së zënies së kalatës është norma e kohës së zënies së kalatës pjestuar
me kohën totale të disponueshmërisë së kalatës dhe paraqitet në barazimin e
mëposhtëm:

           

ku: VBOT – koha e zënies së kalatës nga anija në vit (në orë)
      TBTA – koha totale e disponueshmërisë së kalatës në vit (në orë)
Edhe treguesi i performancës së zënies së kalatës ka dy aspekte që kërkojnë reflektim
të mëtejshëm. Një aspekt është zënia e kalatës “për çdo anije”; në lidhje me tonazhin
e përpunuar, tregon se me sa produktivitet përdoret koha e zënies së kalatës nga
stivadorët. Aspekti tjetër është zënia e kalatës në kohë, ky tregon, në lidhje edhe me
treguesit e tjerë siç është ngarkesa e përpunuar, se sa në mënyrë efektive janë përdorur
burimet e portit që janë kalatat.
Termi “trafik portual” nënkupton trafikun e anijeve që vijnë dhe largohen nga
porti. Në përgjithësi, sa më shumë anije tregtare të prekin portin, aq më i lartë është
volumi i biznesit në port. Shifrat e trafikut portual krahasuar me të shkuarën
identifikojnë tendencën në rritje.  Megjithatë, ato tregojnë edhe më tepër, kur shihen
të lidhura me madhësinë e anijeve. Ky është një tregues i qartë që mesatarja e
madhësisë së anijeve që prekin portin ka rritje.
Performanca e një anije ndërkohë që qëndron në port ndikohet nga një numër i
madh faktorësh. Përse ka rëndësi matja e performancës së anijes? Ka disa arsye.
Arsyeja e parë është ekonomike sepse anija në përgjithësi është hallka më e
kushtueshme në të gjithë zinxhirin logjistik të transportit të ngarkesave dhe/ose
pasagjerëve, respektivisht zë me kosto në të gjithë zinxhirin e transportit. Të ndërtosh
një anije është një investim mjaft i madh ku shpenzohen miliona dollarë; dhe
gjithashtu të operohet një anije, për pronarin e saj është shumë e kushtueshme.
Termi “koha e anijes në port” do të thotë periudha nga momenti kur anija mbërrin
në stacionin e pilotit të portit apo në radë deri në momentin kur anija largohet nga
porti. Që këtej, ky term është me rëndësi pasi jep informacion se sa gjatë është mbajtur
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një anije në pritje, ku në thelb ka lidhje me pozitën konkuruese të portit të Durrësit
kundrejt porteve të tjera të rajonit.

Figura 1  Secuencat e kohës së anijes në port
Kur flitet për çështjen e performancës së përpunimit të ngarkesave për një port,
diskutimi në përgjithësi përqëndrohet në operacionet anije-breg dhe breg-anije dhe
në performancën përkatëse e nivelet e produktivitetit. Megjithatë, konkurenca në
një port nuk varet vetëm nga sa me efektivitet i shërbehet anijeve, duhet gjithashtu
që të përfshijë se me sa efiçencë është organizuar, menaxhuar e kryer transportimi i
mallrave e materialeve me rrugë tokësore. Radha dhe pritja e kamionëve në apo
pranë një porti është një problem teknik edhe ekonomik. Një nga problemet është
se portet konsiderojnë vetëm pronarët e anijeve si partnerë të tyre kontraktualë
(nëpërmjet një kontrate me stivadorët apo marrëveshje me terminalin apo me anë të
tarifave apo rregullave portuale) por jo pronarët e kamionëve, të cilët janë shumë
më pak në fokusin e tyre. Pritja e kamionëve është një problem ekonomik pasi pronari
i kamionit mund të përfshijë vonesat paraprake në çmimin e transportit.

Performanca e operacioneve

Performanca e përpunimit të konteinerëve  Meqë Terminali i Konteinereve në Durrës
ka, aktualisht, vetëm një vinxh me një spreder për operacione konteinerësh, mund
të punojë vetëm me një turn në një kohë. Prandaj, për konteinerët që do të ngarkohen/
shkarkohen në anije është e mundur vetëm grykë pas gryke. Përgjithësisht, për
operacionet e konteinerëve mund të kenë impakt parametrat e mëposhtëm:
Konteiner për cikël vinxhi  Përsa kohë në portin e Durrësit mund të mos ketë pajisje të
disponueshme që të ngrejë më shumë se një konteiner për cikël vinxhi, ky opsion
nuk është i vlefshëm, megjithatë, një ndryshim në këtë parametër, domethënë pesha
për cikël vinxhi, është një mjet me rëndësi për operacionet për përpunimin e
ngarkesave të përgjithshme apo rifuxho.
Koha e ciklit të vinxhit    Drejtuesi i stivadoreve mund t’i kërkojë stafit të tij të shpejtojë
lëvizjen e vinxhit e shprehur në minuta për cikël. Duke ulur periudhën e ciklit të
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vinxhit nga 4 në 3 minuta për cikël prodhon një rritje produktiviteti nga 76 në 101
konteinerë për turn, një shtesë prej 25 konteinerësh për turn.
Performanca e përpunimit të ngarkesave rifuxho  Ngarkesat rifuxho mund të
përpunohet me fasilitete të specializuara sipas rastit, por, këto ngarkesa mund të
përpunohen edhe në mënyrë tradicionale me vinxha portual, siç kryhet në portin e
Durrësit, veçanërisht kur volumet e ngarkesës nuk janë aq të mëdha.
Pesha njësi në ton për cikël vinxhi    Për përpunimin e ngarkesave rifuxho pesha njësi në
ton për cikël vinxhi përcaktohet nga: materiali i përpunuar; madhësia e grejferit;
kapaciteti i vinxhit. Materiale të ndryshme kanë densitet të ndryshëm, rrjedhimisht
është e ndryshme edhe njësia e peshës të ngritur nga vinxhi për çdo lloj materiali si
shprehet në formulën më poshtë. Sigurisht, me rëndësi janë edhe madhësia e grejferit
dhe kapaciteti ngritës i vinxhit. Ekuacioni që vlerëson volumin e ngarkesës rifuxho
për cikël vinxhi është:

v — volumi në m3

d — densiteti në masën/m3

g
f
 —- ritmi i mbushjes për grejfer

g
figure

 —- figura e grejferit (nr. i grejferave)
T —- koha në orë ose turn

Periudha e kohës për çdo cikël vinxhi   Thelbësore për produktivitetin në përpunimin e
ngarkesës është shpejtësia e vinxhit – shprehur në cikël/min. Sigurisht shpejtësia
do të zvogëlohet drejt fundit të shkarkimit, pasi materialet duhet të lëvizen me
makineri apo me bobkat nga muradat deri në drejtim të grykës së hambarit.
Performanca mesatare për shkarkimin e materialeve rifuxho është vetëm afro 50÷70
% të kapacitetit ritmik të pajisjes.
Përpunimi i ngarkesave “break-bulk” dhe të përgjithshme  është krahasimisht e lehtë të
planifikohet meqë “break-bulk” është ngarkesë e njësuar, ku një njësi është ashtu si
dhe tjetra, për shembull paletat ose lidhjet e pllakave të melaminës së zdrukthit.
Parametrat për planifikim janë të njejta ashtu si për konteinerët, përveç se, pa
anashkaluar vinxhin, angazhohen pajisje të ndryshme siç janë lefterakë e kamionë
dhe trailera. Megjithatë, përpunimi i ngarkesave “break-bulk” shpesh ofron
mundësinë e ngritjes më shumë se një njësi ngarkese (p.sh. paleta, lidhje hekuri,
pako dhe materiale letre) për cikël vinxhi, nëse stivadori ka të disponueshëm mjetin
e duhur dhe numrin e nevojshëm të pajisjeve për të lëvizur mallrat nën ganxhën e
vinxhit.

Pika të dobëta të identifikuara në operacionet e portit të Durrësit

Megjithëse, është e dukshme se operacionet po përmirësohen dita-ditës, porti i
Durrësit përballet ende me një numër mangësish e kufizimesh që pengojnë
operacionet. Çështjet individuale që ndikojnë performancën në operacione siç janë
shpejtësia e vinxhave, etj janë trajtuar në shumë studime. Në vend të tyre,
konsiderojmë më të përshtatshme për t’ju drejtuar përqasjes e sistematikës,
strukturave e proçedurave që konsiderohen në nevojë për përmirësime të mëtejshme
në operacionet në Portin e Durrësit, që janë: konkurenca e brendshme në port, nevoja për
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pajisje, normat, ose pa norma, koordinim e informacion, statistikë, tenderim e kontraktim,
marketing, të drejtat e detyrat,  tërheqja e anijeve më moderne.
Nevoja për më tepër konkurencë të brendshme në port  Operacionet sot për sot kryhet nga
Autoriteti Portual Durrës dhe tre kompanitë stivadore, që janë “Liburnët”, “Egnatia”
dhe ASC. Njëkohësisht, porti i Durrësit konkurron dhe me portet e tjerë në vënd
sikurse janë porti i Shëngjinit, Vlorës dhe më pak ai i Sarandës. Praktikisht porti i
Durrësit në raport me portet e tjera gëzon pothuaj një pozicion monopol, pasi
konkurrenca nga portet e tjera është pothuaj e papërfillëshme.
Ndarja e portit në terminale që janë të specializuara në veprimtaritë e tyre përpunuese
shihet si përqasje inkurajuese për të rritur produktivitetin dhe cilësinë e shërbimit.
Në ekonominë e tregut, realizimi i fitimit dhe jo sjellja monopol, është motori lëvizës
për çdo ditë dhe biznes. Nëse ka monopole të tilla, Qeveria, nëpërmjet Autoriteti
Portual, duhet të nxjerë dispozitat ligjore që rregullojnë segmentin përkatës të tregut,
duke siguruar këto operatorë ekskluzivë që të mbulojnë investimin e tyre dhe kostot
e operacioneve, dhe një fitim të arsyeshëm. Dhe nga ana tjetër përdoruesit,
respektivisht ekonomia Shqipëtare në tërësi, duhet të mbrohet nga praktikat e
padrejta që një monopolist mund të ushtrojë. Dy instrumente duken të disponueshme
që mund të përdoren për rregullimin:
- APD-ja duhet të rezervojë të drejtën të caktojë tarifat për këto shërbime të
specializuara ose, minimalisht, tarifat tavan, dhe
- APD-ja duhet të kërkojë një minimum produktiviteti, respektivisht nivelin
e cilësisë së shërbimit që operatori, që gëzon ekskluzivitetin, duhet të mbajë gjatë
konçesionit.
Nevoja për më tepër koordinim dhe informacion   Nevoja për linja më të afërta koordinimi
dhe informacioni (aksesi “on-line”) është e një rëndësie të madhe në pothuaj të
gjitha industritë moderne, veçanërisht në industrinë e transportit dhe logjistikës.
Pronarët e mallit dhe transportuesit dhe të gjithë të angazhuarit në zinxhirin
material të logjistikës duhet t’u jepet akses “on-line” ndaj informacionit që u nevojitet.
Tregëtarët i porosisin materialet e tyre në mënyrë elektronike nëpër botë dhe duan
të dijnë gjendjen dhe ku–çfarë ndodh me mallrat e tyre në çdo minute të ditës.
Pronarët e anijeve duan të dijnë se ku është anija e tyre, kur ajo mbërrin dhe kur
nisen nga një port. Operatorët e portit duhet të shpërndajnë burimet e tyre në çdo
minutë me qëllim që të shmangin vonesat e anijeve dhe mallrave. Agjentët detarë
duan të kenë dhe dorëzojnë në kohë dokumentacionin përkatës në mënyrë që të
sigurojnë një kalim të lirë për anijet dhe ngarkesat, përfshirë kryerjen e proçedurave
doganore. Brigada e zjarrfikseve të portit duhet të dijë se kur mallrat e rrezikshme
ruhen dhe përpunohen në port. Operatorët e terminalit të konteinerëve kërkojnë të
dijnë vendndodhjen e çdo kutie në shesh me qëllim shmangjen e kaosit. Sektori i
operacioneve dhe Kapiteneria e Portit duan të dijnë ETA (Estimated Time of Arrival
– Koha e Llogaritur e Mbërritjes) dhe ETD (Estimated Time of Departure – Koha e
Llogaritur e Nisjes) së anijeve me qëllim të organizmit të stafit të tyre.
Autoritetet Portuale duhet të luajnë rol vital në këtë fushë e të nxisë përdorimin e
mjeteve moderne të informacionit siç janë interneti, EDI, e-mail, etj. Nisur nga fakti
që mallrat e tregtisë së jashtme duhet të kanalizohen nga një port për shkarkim e
ruajtje dhe pastaj të dërgohen tek pronarët e tyre legjitimë, APD-ja ka gati
informacionin përkatës të anijes e mallit dhe kështu një platformë elektronike ofron
për përdoruesit e tyre akses on-line tek këto të dhëna. Gjithashtu, të dhënat përkatëse
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mbi anijen e mallin duke mos u rishkruar përsëri disa herë nuk shpenzojnë kohën
dhe burimet.
Si kusht për rritjen e eficencës në transportin detar dhe qasjen e portit të Durrësit si
qendër logjistike është edhe përmirësimi i standarteve të Sistemeve Inteligjente të
Transportit. ITS përfshijnë disa kombinime të komunikimit dhe kontrollit
elektronik, nëpërmjet teknologjisë së zhvilluar të informacionit të aplikuar në fushën
e transportit duke përfshirë  infrastrukturën, automjetet e përdoruesit, si dhe në
menaxhimin e trafikut e të mobilitetit, për të përmirësuar performancën e sistemit,
sigurinë e transportit, efikasitetit, produktivitetin, nivelin e shërbimit, ndikimeve
mjedisore, konsumit të energjisë dhe lëvizshmërisë. Ato kontribuojnë në mënyrë të
konsiderueshme në një sistem të pastër, më të sigurt dhe më efikas të transportit. Në
këtë çështje fokusi kryesor është në problemet administrative, si dhe menaxhimin e
zinxhirit te transportit.
Identifikimi i ITS do të prodhojë një vlerë të shtuar për zhvillimin e sistemit të
“autostradave detare” në Adriatik dhe rritjen e eficencës në transport për të lehtësuar
transportin e mallrave dhe të sektorëve të logjistikës dhe për të krijuar një treg të
vetëm për shërbimet e ITS, siç është përcaktuar në Librin e Bardhë të Transportit.
Një çështje tjetër është përdorimi i navigimit satelitor në transportin detar, si
planifikimi i udhëtimit, të menaxhimit të flotës, monitorimi i mallrave, shërbimet e
informacionit, etj. Përmirësimi i cilësisë në shërbimet logjistike në transportin detar
do të bëjë “autostradat  detare”, alternativen më të mirë për lehtësimin e trafikut
rrugor. Risitë  teknologjike ofrojne mundësi të shkëlqyer për të integruar llojet e
ndryshme të  transportit, t’i bëjë ata më të sigurt dhe për të kontribuar në bërjen e
sistemit të transportit në përputhje me zhvillimin e qëndrueshëm.
Sa i përket menaxhimit dhe kontrollit të trafikut detar, është zhvilluar koncepti i
Shërbimeve Operacionale Detare MOS, e cila integron disa shërbime detare operative
si: Menaxhimit të trafikut të anijeve – VTM; Kërkim-shpëtimi – SAR;  Gadishmëria
e përgjegjësisë ndaj ndotjes nga karburantet - OPRC  për të rritur efikasitetin e
transportit detar . Shërbimet për Trafikun e Anijeve VTS dhe Sistemi i Identifikimit
Automatik AIS, bëjnë pjesë në Menaxhimin e Kontrollin e Trafikut Detar. Fokusi
nuk është vetëm në lejimin e komunikimit më të lehtë mes anijes e bregut, por edhe
në shkëmbimin e informacionit e të të dhënave më gjerë.
Në portin e Durrësit ekzistojnë në kuadrin e sistemeve inteligjente të transportit:
Ø Kontrolli i Integruar i Anijeve ISC
Ø Sistemi Menaxhimit të Transportit të Mallrave
Ø Menaxhimi i Trafikut të Anijeve dhe Sistemeve të Informacionit VTMIS
Ø Sistemi Visual i Identifikimit (monitorimi i personave, automjeteve, mallrave)
Ø Pajisjet e komunikimit dhe internetit (sistem satelitor rrjeti telefonik, rrjeti Wi-

Fi), etj.
Rritja e vazhdueshme e trafikut detar rrit edhe rreziqet e sigurisë detare. Për shkak
të paralajmërimeve të vazhdueshme që lidhen me udhëtarët, trafikimit të paligjshëm
të drogës, terrorizmit dhe akteve të tjera kriminale, çështja e sigurisë është prioritet
kyç për portet dhe anijet, së bashku me sigurinë dhe parandalimin e ndotjes detare.

Konkluzione

Ky artikull bën një përmbledhje të situatës së përgjithshme të portit të Durrësit dhe
aftësisë që ky port aktualisht ka për të qënë realisht një qëndër e rëndësishme
logjistike. Njëkohësisht u analizuan dhe disa nga kufizimet që ky port ka dhe
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mënyrën se si duhen adresuar ato.
Së pari, porti i Durrësit është porti kryesor në vënd, dhe për vetë pozitën e tij
strategjike, është vështirësisht i konkurrueshëm nga portet e tjerë Shqiptarë.
Privatizimi i shërbimeve ka ndikuar në rritjen e treguesve të performancës portuale,
por këta tregues sërish janë nën nivelin e porteve të tjerë të rajonit të Mesdheut.
Autoriteti Portual duhet të monitorojë dhe kërkojë nga operatorët dhe koncesionarët
portualë rritjen e performancës portuale, gjë e cila do të ndikonte në mënyrë të
drejtpërdrejtë në rritjen e output-it portual dhe në uljen e kostove operacionale.
Së dyti, porti i Durrësit ka adoptuar sistemet moderne të teknologjisë dhe të
informacionit. Bërja efektive e këtyre sistemeve duhet të komplementohet dhe me
aftësimin e personelit dhe operatorëve. Rritja e shkallës së sigurisë është një kërkesë
e vazhdueshme dhe e dosmosdoshme për tërheqjen e sa më shumë ngarkesave nga
ky port.
Së treti, rritja e shërbimeve me vlerë të shtuar është një domosdoshmëri për plotësimin
e kërkesave të zinxhirit të furnizimit. Prezantimi i shërbimeve me vlerë të shtuar në
portin e Durrësit, do të krijonte më shumë mundësi për shndërrimin e këtij porti në
një qëndër dinamike logjistike.
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Abstract

The financial transparency of the campaign is closely related to principles of the right,
such as “the equality of weaponry” or principles of democracy, such as “fair competition”.
These principles serve as a guarantee in the efforts to elect public officials whom are not
under illegal financial influences, but under the will of the citizens’ decision-making.
For this reason the transparency of the income and expenses of the political parties
constitutes a part of the electoral process which is not exclusively bureaucratic, process
which, should be reminded, is more than merely calculating the sum of the ballot papers
from all ballot boxes throughout the country.
The lack of financial transparency from the part of the electoral subjects themselves, the
lack of efficacy of the Central Election Commission, as the responsible institution, and
the extremely low level of law enforcement have strengthened the question marks and
concerns on the funding of the electoral subjects.
The mechanism that attempts to guarantee avoiding expensive campaigns and keep
away from the latter the incriminated people is the transparency of the funding of the
political parties.
The financial control of the Albanian political parties suffers from a high level of lack of
law respect and enforcement.
1) Lack of complete and timely delivery of self administered annual financial reports by
the political parties; 2) non professional and incomplete audit of the accountability experts
assigned to audit the expenses, and 3) lack of undertaking administrative measures and
lack of commitment of the Central Election Commission in the control of the finances are
the three main points of the lack of functioning of the financial control.
With the present level of transparency of funding of political parties, the discussions
about very important principles and values, such as the decriminalization of politics,
equality in the electoral competition, information of the public, remain at the level of
political and intellectual abuse without any product of public good.

Keywords: transparency of funding of political parties, Central Election
Commission, financial transparency. 

Introduction

A substantial part of the electoral process is of administrative nature. Besides that,
there are important parts of it, which are not completely bureaucratic.
One of these parts is the electoral justice, or the process of complaints and appeals at
the Central Election Commission and the Electoral College. A process that was
finalized with the approval of the decisions for distribution of mandates for municipal
councils for all local government units.
The electoral path of June 21, 2015 Elections has reached its final phase, that of the
financial transparency of the political subjects for the electoral campaign.
The financial transparency of the campaign is closely related to principles of the
right, such as “the equality of weaponry” or principles of democracy, such as “fair
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competition”.
These principles serve as a guarantee in the efforts to elect public officials whom are
not under illegal financial influences, but under the will of the citizens’ decision-
making.
For this reason the transparency of the income and expenses of the political parties
constitutes a part of the electoral process which is not exclusively bureaucratic,
process which, should be reminded, is more than merely calculating the sum of the
ballot papers from all ballot boxes throughout the country.
The Coalition of Domestic Observers has raised the issue of the financial transparency
of the parties in continuity, since the Electoral Reform of the year 2012, calling upon
the electoral operators to show a special attention on this matter as well as zero
tolerance toward the lack of law enforcement.
The electoral campaigns of the main political subjects have been criticized as overly
expensive, as compared to the economic reality of Albania, from the public opinion
and the monitoring actor.
This has been accompanied, with question marks and criticism on the legality of
the sources of income of the campaigns.
The lack of financial transparency from the part of the electoral subjects themselves,
the lack of efficacy of the Central Election Commission, as the responsible institution,
and the extremely low level of law enforcement have strengthened the question
marks and concerns on the funding of the electoral subjects.
In the pre-electoral period of the Local Elections of June 21, 2015, a concern that
was strongly raised by domestic and international stakeholders was the
decriminalization of the candidates and future elected officials of the local
government. A spirit that was rightly aimed at a major concern, but lacking legal
grounds with respect to the actual electoral legislation of Albania.
International charters and agreements on the electoral standards, embodied for the
most part even in the Electoral Code and the Law for the Political Parties, provide
for a mechanism that aims at ensuring democratic and fair elections.
The mechanism that attempts to guarantee avoiding expensive campaigns and keep
away from the latter the incriminated people is the transparency of the funding of
the political parties.
The financial control of the Albanian political parties suffers from a high level of
lack of law respect and enforcement.
1) Lack of complete and timely delivery of self administered annual financial reports
by the political parties; 2) non professional and incomplete audit of the accountability
experts assigned to audit the expenses, and 3) lack of undertaking administrative
measures and lack of commitment of the Central Election Commission in the control
of the finances are the three main points of the lack of functioning of the financial
control.
The financial law itself is in constant struggle to keep up with the dynamics naturally
shown by this matter. This struggle becomes even harder with regard to parties’
finances, which raise high sensitivity and strong social influences.
It must be said that the Albanian legislation falls short under some aspects and
there is room for improvement, as it must be admitted that the legal framework is
sufficient to make transparency on the funding of the political parties.
The observation carried out has pointed out that the Central Election Commission
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shows a lack of fulfillment of its duties and competencies as the institution charged
with the duty to make the transparency of the political parties.
This can be noticed in the cases reported, as part of its annual duty, to the Assembly
of Albania in which the cases are not reported as violations as well as in the fact
that no penalties are taken.
Even in cases when the CEC has been informed for irregularities in the parties’
finances, irregularities that are highlighted in the audit reports of the accounting
experts, the CEC keeps on being inactive evaluating the conclusions of the reports
as without negative remarks.
This tradition, which has been set to place and continues to be noticed, has de fact
turned the financial control of the political parties into a voluntary self-declaration
and pleasant legal tradition.
A tradition that is resulting in, firstly, fading the sensibility of the public opinion in the
huge importance of the matter of finances as a mere bureaucracy or minor technicality.
Secondly, it has become a barrier in starting a real initiative to increase law
enforcement and, further, to improve the legal framework so it would keep the pace
with the challenges required.
As an action of organizations which’s object is the development of the democracy
in the country, CDO is making public its stance concerning the situation of the
financial transparency of the political parties for the years 2013 and 2014, offering
an analysis of the legal framework, the level of lack of law enforcement and the
handicaps observed, as well as a set of recommendations for the CEC to undertake
as soon as possible for the auditing of the finances of the parties for these elections,
or others that can be later addressed by the legislator.
With the present level of transparency of funding of political parties, the discussions
about very important principles and values, such as the decriminalization of politics,
equality in the electoral competition, information of the public, remain at the level
of political and intellectual abuse without any product of public good.

Necessity of the transparency on the financial sources of the political parties

Political parties are essential for the existence of a pluralistic democracy. Through
them, the citizens have the possibility to organize themselves, express their idea
and attitudes, being integrated in the political system, and participate in governance.
These organizations necessitate funds in order to communicate with their supporters
and potential electors, as well as in order to perform their daily activities. The need
for funds is especially important during electoral campaigns, times in which the
communication of the parties with the public is decisive for presenting their
governing offer.
Full transparency on the sources of finances and expenses of the parties is essential
for a stable democracy, being a guarantee that the parties will represent the will of
the ordinary citizens and a mechanism attempting to eliminate the unfair influence
on policymaking, increasing the trust of the citizens in the political system or their
support for it.
In the last four decades, there has been an increase in attention toward abusive and
corruptive practices in the financing of the political parties, practices that are of
special concern for countries that are attempting to build a stable democracy and
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the rule of law.
Attention toward party financing is very important for Albania at the present
moment, moment in which discussions and attempts for decriminalization of politics
are being made because unclear practices of party financing, apart other non desirable
effects, also set ground for infiltration of money generated through criminal activities
or corruptive practices into politics and, potentially, could guarantee the impunity
of incriminated persons.
Rules for financing are “…essential to guarantee parties independence from undue
influence created by donors, to ensure parties the opportunity to compete in
accordance with the principle of equal opportunity, and to provide for transparency
in political financing (OSCE & Venice Commission, 2010)”.
These rules are especially important during the electoral campaigns, since the
expenses of the political parties are higher and the possibilities for abusive financing
increases. Exaggerated expenses during electoral campaigns, apart violating the
principle of competition equality can easily become a source of corruption for the
elected officials tying them to the businesses, people or organizations financing
their campaign and facilitating their ascension into power.
In this framework, the Code of Good Practices on Electoral Matters of the Venice
Commission recommends measures up to annulment of elections “[i]n the event of
significant deviations from the norm or if the statutory expenditure ceilings are
exceeded (Venice Commission, 2002)” making very clear the importance of
transparency and  implementation of the rules for financing the political parties.
Also Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers of the Council of
Europe addresses the issue of financial transparency of the political parties in the
Article 10, in which it is stated that: “States should require particular records to be
kept of all expenditure, direct and indirect, on electoral campaigns in respect of each
political party, each list of candidates and each candidate (CoE Committee of
Ministers, 2003)”.
The Albanian electoral framework regulates party financing through the Electoral
Code (2015) and the Law on Political Parties (2015), but this framework is not
complete being that allows for space, among others, to bypass the expenditure ceiling
and avoidance of full transparency.
A way that is often used and is not regulated sufficiently in the Albanian legal
framework is the usage of third parties during the electoral campaigns, people whom
campaign on behalf of a political force or candidate independently from the political
party or even in the claimed knowledge of the party or candidate.
This way can be used to bypass the legal expenditure ceiling for a party or candidate
being expenses that are not registered or monitored by the responsible institutions,
opening the way to unlimited expenditure in favor of given party or candidate.
On the other hand, the audit of the campaign expenditure is usually made only for
expenses occurred during the official campaign period1, which starts 30 days before
Election Day and ends 24 hours before it.
In Albania it is normal now to start the electoral campaign and, hence expenditures
related to it, before the official start of the campaign, allowing for the possibility to
leave expenses made in this period outside of the audit and making the full
___________________________________________

1 There are some exceptions from the rule; during the electoral campaign of the year 2013 some political
parties have audit periods of time that stretch beyond the legal deadline of the electoral campaign.
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transparency difficult.
Also, the legal framework provides only for transparency of expenditure made by
the electoral subjects (political parties or candidates proposed by the electors), not
providing any obligation for the expenses made by the candidates themselves,
being them candidates for mayor, municipal council or deputies of the Assembly,
in contradiction with the Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of
Ministers of the Council of Europe, mentioned above.
The ones mentioned here, and other legal deficiencies, set the ground for lack of
transparency, severe violations of the principle of competition equality or, what is
even more an issue, funding of the electoral campaign with completely
uncontrolled money that might derive from criminal activities. These are
conditions that, according to the Venice Commission cited above, can serve as
bases even for the annulment of elections.

Recommendations for the improvement of the situation

In function of a transparency process for the parties’ finances it is pertinent, and in
some cases even urgent, to undertake measures by the Central Election Commission
and the Assembly of Albania.
This means partially raising the awareness of the Central Election Commission
about the legal rights it has and to intervene with a short-term plan to undertake
the fullest possible process for the audit of the finances of the parties for the year
2014 and for the electoral campaign for Local Elections of June 21, 2015.
It also remains duty of the Assembly of Albania that, after the finalization of this
year’s process, in coordination with the Central Election Commission, to undertake
a series of amendments of the electoral legal framework.
The Coalition of Domestic Observers based on the published reports and the
observation of the preceding electoral processes, including the actual process that is
going toward its finalization, has prepared some recommendations that, in its view
would serve well for the improvement of the financial control of the political parties.

A.  Short-term recommendations
1. Check of the audit reports by the CEC
The Central Election Commission should be strict and rigorous in the evaluation
of the audit reports from the accounting experts.
Iin many cases, the audit reports are accompanied by irregularities and lack
professionalism.
These findings prove that the reports, until now, have not been evaluated at all
with the importance they have and have not served for a thorough investigation.
2. Specialized structure inside the CEC for the finances of the parties (CEC, 2014)
The Electoral Code gives extensive rights to the Central Election Commission in
the control of the finances of the political parties.
This also requires an administrative structure of this institution which has the
expertise and capacity to perform a real overlook and check of the parties’ finances.
3. Legal bases in the work of the accounting experts for the audit of the political
parties (CEC, 2014)
The activity of the accounting experts is regulated through the bases of some
normative acts , such as: Law for “The legal audit, organization of the profession of
the registered accounting expert and the approved accounting”; Law for “Internal
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audit in the public sector”; Law for “Public financial inspection”; Law for “Financial
management and control”; Decision of the Council of Ministers no. 217 for “The
financial control”; Decision of the Council of Ministers no. 345 for “The approval of
the procedures manual for internal audit, ethical code for internal audits and the
charter of internal public audit”; Decision of the Council of Ministers no. 806 for
“The approval of the methodology of financial audit”; Decision of the Council of
Ministers no. 640 for “The approval of the policy papers for the public internal
financial control and the plan of action, 2009-2014”; Decision of the Council of
Ministers no. 1020 for  “The establishment of the agency for the audit of the assistance
programs credited by the European Union”; Instruction no. 3 for “The procedures
of temporary titles for public internal audits”.
None of these acts regulates directly the work of the accounting expert of the political
parties, which have a specific financial organization and which’s finances cannot
be evaluated in the same way as those of an enterprise or institution.
In this situation it is pertinent for the legal bases in which the work of the accounting
experts performing this task be enriched with provisions.
For both the short-term plan, for the audit that will start for the electoral campaign
of the June 21, 2015 Local Elections and the long-term plan the further completion
of the Instruction No. 8, date 25.03.2009, changed with Decision No. 188, date
15.04.2013 should be a high priority of the Central Election Commission.
4. Expenses of the electoral subjects before the official start of the electoral campaign
The start of the premature electoral campaign pushed the Chairwoman of the Central
Election Commission, Mrs. Lefterije Luzi, to make a public statement on May 5,
2015, in which she called upon the electoral subjects to stop the premature campaign
that was in violation of the law2.
Following this statement, the CEC should instruct the accounting experts for the
annual reports to show particular attention to the expenses made by the political
parties in the time period before the official start of the electoral campaign.
The expensive electoral meetings of the candidates using live broadcasting, which
are very expensive, according to the evaluations must be watched carefully during
the audit of the annual financial reports.
It would also be pertinent a cooperation between the Audiovisual Media Authority
(AMA) in order to have full reports of the electoral activities by the candidates
before the start of the electoral campaign3.
5. Audit period of electoral finances
Audit of the electoral finances of political subjects is closely related to the time span
of the allocation of public funds and the expenses are made.
The legislator limits this time span with the start and end of the electoral campaign.
All provisions made by the legislator refer to the fiancés in this period.
In the audit report for the year 2013 can be noticed that the accounting experts refer
to financial transactions made by the parties outside of the limitation provided in
_______________________________________

2 Statement of the Chairwoman of the CEC, Mrs. Lefterije Luzi, date 05.05.2015:  “based on the fact, known
publicly, that the political parties have started the electoral propaganda, broadcasting their electoral programs and
messages for the local elections of June 21, 2015 hence starting the electoral campaign, the Central Election
Commission calls upon them to stop immediately the campaign cause they are in violation of the Electoral Code.”
3 Ibid: “Furthermore, this appeal is also valid for all media which also have the obligation to respect the Electoral
Code, since Article 77 determines the obligation also for the media to start the campaign on May 22, hence the media
should not broadcast materials of the electoral campaign of the candidates or the political parties.”
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the Electoral Code. Thus there is the need to normatively correct the time span of
the work of the accounting experts to the duration of the electoral campaign.
B. Lon-term recommendations
1. Transparent bank account
Aiming at the improvement of the transparency and public access in the financial
activity of the political parties, a legal provision that would help would be the
“transparent bank account”.
This kind of account makes it possible for everyone to check through the internet
the income and expenses of the political parties made through the bank accounts.
Furthermore, this would also facilitate the audit of the finances by the accounting
experts.
2. Forced assignment of the accounting expert
Based on the progress to date, in which in many cases the interest of the accounting
experts is low, it is pertinent to undertake measures to reach the number of 20
experts required y the law.
The Central Election Commission can make an agreement with the Institute of
Authorized Accounting Experts for regulating the selection of the accounting experts
that will audit the finances of the political parties.
Based on this agreement can be set as obligatory the assignment of the accounting
experts from the lots drawn as well as the evaluation from the CEC of the job done
by the experts be sent to the Institute of Authorized Accounting Experts for their
consideration.
Pro bono publico activity (for the public interest) it is known as a principle of the
right for the professionals and experts for whom there is a public need.
3. Conflict of interest for the donors of the electoral campaigns (CEC, 2014)
Article 89, paragraph 3 of the Electoral Code describes some categories of subjects to
which, due to the conflict of interest, is forbidden to donate for the electoral campaign
of the political parties.
This limitation of the provision, firstly has a procedural shortage that makes it
almost impossible to implement. Does not address procedurally the controlling
authority or the rights the authority has.
A good part of this control, on the bases of the legal framework, goes to the audit
and the Central Election Commission. It nevertheless remains debatable as to whether
they are really able to materialize such control.
Secondly, the range described by the Electoral Code as a conflict of interest can be
extended. It is not sufficient to consider as someone being under the conditions of
conflict of interest only the legal person or the shareholder of the legal person.
Other restriction can also be set in place to restrict the category of donors that have
had contractual relationships for public funds, as well as the time span of this
relationship.
4. Financing as autonomous support
The autonomous support of the electoral campaigns can be a positive element for
the increase of participation and strengthening of democracy, but it also constitutes
a strong risk for the control of the finances of the political parties.
International experiences have regulated this in different forms, and best practices
can be taken for the needed amendments of the Albanian electoral law.
5. Membership fees of the political parties
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It is necessary that the Law “on Political Parties” be amended to complete the
provisions for the membership fees of the political parties. This matter cannot be
left to the discretion of the political parties, even if this sets a threshold for their
existence.
The high number of political parties, absolute or proportional, despite constituting
a value and not a problem has turned into a deadlock for the political and electoral
system in Albania.
6. Finances for the electoral campaigns of the candidates of political subjects for the
Local Bodies and deputies of the Albanian Assembly
With every round of elections can be noticed an increase in protagonism of the
mayoral candidates, but also of the candidates for the municipal council proposed
by the political parties, during electoral campaigns.
Due to the Territorial Reform, the specific weight of these candidates in the new
local governments has increased. In the future this will increase the participation
and activity of the candidates for the local government during the local elections’
electoral campaigns.
This increased weight in the local government and increased protgaonism in electoral
campaigns is bringing a bigger direct financial support directly for these candidates.
However, this support is not explicitly addressed in the actual legal framework and
necessitates further provisions, thus enlarging the limitations for the electoral
subjects.
The same logic should also apply for the members of the list of candidates for deputies
of the Assembly from the political parties.
This provision change is also in accordance with Article 10 of the Recommendation
Rec(2003)4 of the Committee of Ministers of the Council of Europe for “…particular
records to be kept of all expenditure, direct and indirect, on electoral campaigns in
respect of each political party, each list of candidates and each candidate CoE
Committee of Ministers, 2003)”.
7. Audit of the finances of the political parties costs
According to the legislation, the payment for the accounting experts are performed
by the political parties themselves.
This raises two issues, one being the experts not being paid in some cases, which
brings lack of interest to participate in the audit of the political parties, as well as
impossibility of some parties to fulfill this obligation.
A further regulation of this matter from the legislator is needed.
A possibility to be suggested could be to keep the obligation to pay the audits only
for the parliamentary parties, while parties not represented at the parliament could
be covered by the state budget.
In any case, the solution must ensure that parties which are financially weak be
helped by not adding an extra obligation toward them, such as the payment for the
accounting expert for performing the audit.
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Abstrakt

Vlerësimi mjeko-ligjor dhe psikiatro-ligjor kërkon një analizë të kujdesëshme kliniko-
psikologjike të çrregullimeve psikopatologjike, është ai që përcakton gjendjen psikike
dhe patologjike në terësi.
Ka të sëmurë që kanë orientim formal në mjedisin rrethues, ato mund të kryejnë
vepra të cilat mund tu duken të rregullta nga ana e jashtme, por këto veprime janë
reflektime të përvojës shumë vjeçare dhe kanë karakter automatik.
Ekspertët në konkluzionet e tyre duhet të përcaktojnë shkallët e ndryshme të rëndesës
psikike që justifikojnë aftësinë për të dhënë llogari dhe për të udhëhequr drejt
veprimet.
Për të përcaktuar shkallën e rëndesës së sëmundjes duhen bërë analiza dhe
ekzaminime të përgjithshme të gjëndjes psikike të të ekspertuarit dhe vlerësimi i
dinamikës së sëmundjes së tij, për këtë studiohet sjellja e të dënuarit gjatë shkeljes
ligjore, shkalla e shprehjes së çrregullimeve psikike që ekspertët e vlerësojnë me
aftësinë e përsonit për ti dhënë llogari vetes për veprimet e kryera dhe për ti udhëhequr
ato drejtë në kushtet konkrete të veprës penale të kryer.
Ky trajtim kryhet duke u bazuar në dy kritere bazë
1. Kriteri mjeksorë,  i cili bazohet në disa kategori sëmundjësh
a. Sëmundje psikike, kronike me ecuri të zgjatur dhe të rëndë, e cila karakterizohet

me kriza psikotike dhe me periudha të përmirësimit dhe shërimit jo të plotë, ku
në sëmundjet psikike kronike   përmendin psh. Skizofreninë, Epilepsinë, Psikoza
të moshave të vona, Psikoza maniako- depressive.

b. Gjendja e humbjes së përkohëshme të aftësisë psikike, ku në këtë grup futen
ato çrregullime të përkohëshme të veprimtarisë psikike që fillojnë menjëherë,
vazhdojnë pak kohë dhe largohen shpejtë pa lënë gjurmë pas vetes, të tilla janë
psikozat reaktive, gjendjet muzgore, psikozat alkoolike akute, efektet patologjike
etj.

c. Sëmundjet të tjera që shoqerohen me turbullime psikike, ku futen psikozat
traumatike, infektive- toksike, aterosklerotike dhe somatogjene.

2. Kriteti juridik
Në kriterin juridik për përcaktimin e përgjegjëshmërisë apo të papërgjegjëshmërise
lind e domosdoshme kordinimi i pikpamjeve psikiatrike me kërkesat e ligjit, përcaktimi
i rëndesës apo shkallës së çrregullimeve psikike.  Kriteri juridik përcakton principet
kryesore, të përgjithshme të kuptimit juridik apo psikologjik, të papërgjegjëshmërisë
dhë formon masën e rëndesës së sëmundjes  psikike që përjashton aftësinë e të
kuptuarit të fajit, e përcakton se deri në çfarë shkalle duhet të arrijnë rregullimet
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psikike që ta bëjnë përsonin në fjalë (të dënuarin) të paaftë për të kuptuar rëndësinë
e veprës penale të kryer dmth. Papërgjegjëshmërinë.
Të dy kriteret janë në unitet të plotë dhe të vazhduëshëm, sepse kriteri mjekësorë
përcakton praninë e sëmundjes psikike, kurse ai juridik shpreh shkallën e thellësisë
së çrregullimeve  të veprimtarisë psikike.
Vlerësimi mjeko-ligjor dhe psikiatro-ligjor kërkon një analizë të kujdesëshme kliniko-
psikologjike të çrregullimeve psikopatologjike, është ai që përcakton gjendjen psikike
dhe patologjike në terësi. Në përgjithësi tek të dënuarit kemi shfaqjen e crregullimeve
të humorit, të cilët përfshijnë spektrin e emocioneve që variojnë nga depression i
thellë në zgazëllim të thellë dhe në mani. Te pacientët vërehen simptomat fizike si
psh. Sjellja vëtëdestruktive, humbja e funksionit shoqëror dhe dëmtimi i njohjes së
realitetit, që paraqesin shpesh vështërësi dhe nganjëhërë problem kërcënuese për
jetën e të dënuarve, familjarëve dhe pacientëve. Të gjithë qëniet humane jemi subject
i ndryshimeve të humorit në jetën tonë dhe hasim vështërësi për të dalluar humorin
normal nga ai patollogjik, për të cilin duhet ta diferencojmë në bazë të disa
karakteristikave si psh; Intensiteti i humorit, kohëzgjatja, si dhe vecoria që zgjat në
mënyrë të papërshtatshme dhe rëndesa e tij. Dëmtimi i funksionit trupor duke
përfshirë shqetësimet e gjumit, oreksit dhe veprimtarisë seksuale. Ashtu si dhe në
shumë sëmundje të tjera shkaqet e  çrregullimeve të humorit mbesin një mister dhe
janë subjekt i shumë studimeve intensive dhe duke u bazuar në format madhore të
çrregulimeve te humorit, që janë: historia e depresionit pa histori ngazëllimi, histori
me episode ngazëllimi me ose pa histori depresioni, histori depresioni ose episode
ngazëllimi per shkak të sëmundjes mjekësore, për shkak të abuzimit të substancave
ose nuk i përshtatet një crregullimi të përcaktuar humori përbëjnë bazën e vendosjes
së diagnozës. Depresioni është një sëmundje mendore e zakonshme dhe e hasim te
të njohurit, familjarët, te miqtë të cilët në periudha kohore të caktuara kanë qenë të
deprimuar, pacientët mund të shfaqin lotë dhe të mbyllen në vëtvete, të tjerë mund
të kenë dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës dhe lodhje kronike. Në përgjithësi
përsonat e deprimuar ndien të hidhëruar ose  të mërzitur dhe pa humor, por dhe ai
humor I deprimuar që shfaqin nuk është universal. Pacientët që shfaqin humor të
deprimuar në 90% të tyre përjetojne gjendje shpirtërore hidhërimi dhe dekurajimi
të zgjatura, ose ndjenjën  e moskujdesjes së mëtejshme. Humori depresiv e drejton
gjithë jetën mendore të pacientit, ai është i gjithanshëm dhe dominues, vetëm një
përqindje e vogël e pacientëve depresivë nuk provojnë humor depresiv, por
manifestojnë simptoma të tjera, por diagnoza vendoset nga situata ku shpesh
hidhëron intervistuesin, me gjithëse vetë pacienti nuk tregon pikëdhim te fëmijët
shpesh paraqiten shprehje të hidhëruara të fytyrës. Shenjë tjetër e të sëmurëve
depresivë është paaftësia për të provuar kënaqësi nga aktivitetet e mëparshme, si
ngrënia, seksi, hobitë, sportet, ngjarjet shoqërore dhe aktivitetet familjare. Shumica
e pacienteve të deprimuar provojnë ankth, që do të thotë shqetësim i  brendshëm
me tmerr,  frikë, ose parashikim të rrezikut, së bashku me disfunksione të sistemit
nervor autonom të tilla si djersitja, palpacione, puls i përshpejtuar. Relativisht shumë
nga pacientët e deprimuar provojnë disa forma të pagjumësisë si përpelitjen në krevat
dhe përtypin me vete ngjarjet që kanë ndodhur gjatë ditës, një pjesë tjetër kanë
ankesa për zgjime gjatë gjumit shpesh nga tmerret e natës dhe u ndodh që kthimi
përsëri në gjumë të jetë i vështirë(pagjumësia terminale). Pacientët zgjohen në 5 ose
6 të mëngjesit dhe nuk mund të flenë më, por dhe barnat hipnotike(barbituratet,
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benzodiazepinat) shpesh herë janë të pa suksesshme në zgjatjen e gjumit te pacientët
depresivë, ndërkohë që antidepresivët janë më efektivë, por në disa raste te pacientë
e sëmurë depresivë, fëmijë, adultë e të rinj dhe me ato me sëmundje bipolare kanë
hipersomi(flenë shumë më tepër).  Shumë pacientë depresivë kanë humbje të oreksit
me ose pa humbje në peshë, është shume e rendësishme qe gjatë marrjes së anamnezës
të dokumentohet se kur ka ndodhur humbja në peshë, në cilën periudhë të sëmundjes,
e cila mund të jetë e vogël, e madhe dhe në raste të kërcënojë jetën. Pacientët e
deprimuar kanë lodhje dhe humbje të energjisë dhe kurë nuk bëjnë ushtrime fizike
dhe përshkruhet si rënie dhe shkarkim, sikur gjithë energjia të jetë e shkarkuar nga
trupi i tyre, ku hedhin dyshimin se kjo humbje e energjise ndodh nga kanceri ose
TBC. Shumë pacientë depresivë kanë prapambetje të mendimit, të të folurit dhe të
veprimit psh.(përgjigjet e ralla ndaj pyetjeve dhe të folurit e ngadaltë, me vështrim
të fiksuar dhe lëvizje të ngadalta të trupit). Disa të sëmurë, vecanarisht të vjetrit
manifestojnë më shumë axhitacion se sa prapambetje, që është një shqetësim i
pakëndshëm ose tension, që është paaftësia për tu qetësuar dhe për tu ulur në një
vend, këta njerëz duken nervozë që ndryshojnë nga ata që janë të ngazëllyer, njërëzit
e axhituar bëjnë përpjekje të lehtësojnë tensionin me anë të shkundjes së duarve,
shëtitja lart e poshtë, ngënia e thonjve dhe shkulja e flokëve. Njerëzit që janë shumë
të deprimuar, ndiejnë se nuk mund të përballen edhe me detyrat më të vogla,  duke
përfshirë këtu  higjenën përsonale dhe paraqitjen estetike, detyrat e shkollës, të
punës dhe të shtëpisë papritur duken për të sëmurin depresiv se nuk mund të kryen
dot, këta individë që nuk shikojnë asgjë përveç fatit të keç për të ardhmen, mund të
humbasin të gjithë motivacionin për të vazhduar më tej. Suicidi është komplikacioni
më serioz i  çrregullimeve depresivedhe mjerisht është shumë i zakonshëm. Një
përqind e të gjithë pacientëve të deprimuar e vrasin veten Brenda 12 muajve pas
fillimit të episodit depresiv, ndër pacientët që kanë depresione rekurente 15% të tyre
kryejnë suicid. Njerëzit e deprimuar shpesh e qortojnë vetëveten për të metat që i
ekzagjerojnë, por që e kuptojnë se janë te ndieshme për të tjeret, këta njerëz nuk
janë në gjendje të vlerësojnë realisht aftësitë e tyre në detyrat ditore. Vetëvlerësimi i
tyre mund të variojë nga përshtypje të lehta mbi pamjaftueshmërinë,  deri në
halucinacione auditive kritike të rënda. Pacientët e deprimuar janë plotësisht të
prekupuar me mendimet e brendshme, aq sa kanë vështërësi për ti kushtuar vëmendje
ambientit të jashtëm, ata shpesh ankohen për kujtesë të keqe, ose nuk mund të
përqendrohen ne veprimtari të kohës së lirë si lexim dhe shikim të programeve
televizive, ata kanë problem me kujtesën . Depresioni mund të jetë mjaft i rëndë, ku
mund të përfshihen simptoma psikotike me halucinacione dhe deluzione, ku
përmbajtja e halucinacioneve dhe deluzioneve zakonisht  përputhet me humorin,
psh. Pacientet e deprimuar me psikozë mund të kenë besime deluzionale dhe ndien
të përsekutuar, kurse halucinacionet shpesh marrin formën e zërave që qortojnë
njerëzit e deprimuar për gabimet e tyre.
Ka të sëmurë që kanë orientim formal në mjedisin rrethues, ato mund të kryejnë
vepra të cilat mund tu duken të rregullta nga ana e jashtme, por këto veprime janë
reflektime të përvojës shumë vjeçare dhe kanë karakter automatik.
Ekspertët në konkluzionet e tyre duhet të përcaktojnë shkallën e ndryshme të
rëndesës psikike që justifikojnë aftësinë për të dhënë llogari dhe për të udhëhequr
drejt veprimet.
Për të përcaktuar shkallën e rëndesës së sëmundjes duhen bërë analiza dhe
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ekzaminime të përgjithshme të gjëndjes psikike të të ekspertuarit dhe vlerësimi i
dinamikës së sëmundjes së tij, për këtë studiohet sjellja e të dënuarit gjatë shkeljes
ligjore, shkalla e shprehjes së çrregullimeve psikike që ekspertët e vlerësojnë aftësinë
e përsonit për ti dhënë llogari vetës për veprimet e kryera dhe për ti udhëhequr ato
drejtë në kushtet konkrete të veprës penale të kryer.
Ambienti i izoluar e mbirëndon gjendjën psikopatologjike të të dënuarve, një ndër
shkaqet madhore është depresioni ku në bazë të statistikave në botë një milion
njërëz vdesin sepse kryejnë vetëvrasje si pasojë e mbingarkesës psikike, kurse dhjetë
deri njëzetë milion  njërëz kryejnë tentativa suicidale.  Për të lëhtësuar gjendjen
psikopatologjike duhet që:
a. Të mos diskriminohen të sëmurët mendor
b. Çdo pacient të ketë të drejtë të marë kujdesin e duhur shëndetësor psikiatrik

dhe patollogjik
c. Çdo pacient të ketë të drejtë të trajtohet në mjedise sa më pak kufizuëse, e në

mënyrë trajtimi të jetë sa më pak i detyruar.
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Egjyptianët e Kukësit, një vështrim për edukimin e fëmijëve

Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës

Abstrakt

Qëllimi i studimit është të nxjerrë në dritën e vëmendjes dhe të interesimit të shoqërisë e
të institucioneve gjendjen e familjeve të etnisë egjyptiane në rajonin e Kukësit e, veçanërisht,
problematikën e shkollimit të fëmijëve të kësaj etnie, duke rekomanduar edhe hapat e nevojshëm
të ndërhyrjeve për përmirësimet e mundshme.
Arsyet që na shtyjnë të shpallim këtë studim qendron te nevoja e shoqërisë që të mos ketë grupe
të margjinalizuara dhe te nevoja e egjyptianëve të ndjehen e të konsiderohen si të gjithë të tjerët
në të gjitha aspektet e jetës e, veçanërisht, në shkollimin dhe edukimin e fëmijëve.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, një histori e shkurtër e egjyptianëve të Kukësit,
shkollimi i fëmijëve, i parë në aspektin e vijimit të shkollës sipas ligjit dhe në arritjet
mësimore të tyre, duke u ndalur në arsyet kryesore të braktisjes së shkollës. Studimi në
vijim paraqet disa përfundime e rekomandime që mund të jenë të dobishme për
përmirësimin e cilësisë së arsimimit të fëmijëve egjyptianë.
Metodologjia e studimit përfshin mbledhjen e të dhënave, plotësimin e pyetësorëve dhe
diskutimet në tavolina të rrumbullakta.
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se egjyptianët e Kukësit janë në proces
integrimi në shoqërinë vendore, por ende ka pengesa nga mendësitë raciste të grupeve të
ndryshme shoqërore, por edhe të institucioneve, në kuptimin e përfshirjes së egjyptianëve
në programet e punësimit, të vendimmarrjes dhe të kosiderimit në jetën sociale si të barabartë
me të tjerët. Fëmijët egjyptianë braktisin shkollën mbi 7 herë më shumë se fëmijët e tjerë dhe
niveli i tyre mësimor është disafish më i ulët se i nxënësve të grupeve të tjera.

Fjalë kyçe: egjyptian, diskriminim, braktisje e shkollës, vështirësi në të nxënë, pranim,
programe.

Hyrje

Në sistemin komunist egjyptianët kanë qenë shtresa më e pakonsideruar e popullsisë. Ata
ishin më të varfër se të varfërit e sistemit, më të nëpërkëmbur se të nëpërkëmburit e sistemit.
Mjafton të përmendim faktin se familjet egjyptiane mund të banonin vetëm në katet e
para të pallateve, që konsideroheshin të papreferuara për grupet e tjera të popullsisë.
Pas ndërrimit të sistemit dhe në vijim të përpjekjeve për demokratizimin e shoqërisë,
në Shqipëri u morën në konsideratë dhe u miratuan një sërë aktesh ligjore për të
drejtat e njeriut, në përgjithësi, dhe për të drejtat e grupeve etnike, në veçanti. Zbatimi
i këtyre ligjeve solli mundësi reale që edhe egjyptianët të ndërtonin vetë jetën e tyre,
të merren me biznes dhe të rritin nivelin e mirëqenies.
Por, edhe sot, egjyptianët përballen me qendrime raciste ndaj tyre si në shoqëri,
ashtu edhe në marrëdhëniet me institucionet, në aspektin e pranimit, të punësimit,
përfshirjes në vendimmarrje etj. Fëmijët e familjeve egjyptiane braktisin shkollën në
një masë të konsiderueshme dhe kanë nivel të ulët të formimit akademik në shkollë.
Janë bërë disa përpjekje nga shoqëria civile, institucionet dhe shkollat për të
përmirësuar këtë gjendje, por ka ende punë për të bërë.
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Një histori e shkurtër e egjyptianëve të Kukësit

Pjesë e strukturës etnike të qarkut të Kukësit janë edhe egjyptianët. Këtu emërtohen
“magjypë”, “gjypë”, “ciganë”. Zënë më pak se 1% të popullsisë së qarkut. Shumica e
tyre janë të përqendruar në qytetin e Kukësit, një pjesë në qytetet Krumë e Bajram
Curri dhe pjesa e mbetur në fshatrat Dukagjin (komuna Malzi), Krenzë (komuna
Shtiqën), Kolesjan (komuna Bicaj) dhe Brekinjë (komuna Topojan) të rrethit të Kukësit.
Kryesisht ushtrojnë zejen e kovaçit, atë të instrumentistit popullor (curle e lodër) dhe
pjesa tjetër përballon punët fizike dhe ato më të rëndomtat të sektorit publik e privat.
Historia e tyre në malësitë e Kukësit nuk dihet mirë. Megjithatë, mund të thuhet se
ata kanë ardhur dhe janë vendosur këtu me dy valë. Vala e parë i takon shekullit
XVIII, kur familje të veçanta u sistemuan në fshatrat Kukës, Shtiqën, Surroj, Dukagjin,
Topojan, Vilë, Bushtricë, Lojme, Shishtavec, Novosej, Kolesjan, Krenzë, Gostil, Shkinak
e Lusën. Punonin si kekurpunues, zeje, me të cilën plotësonin nevojat e fshatarëve
për vegla bujqësore, mirëmbajtjen dhe rigjenerimin e tyre. Veç kësaj, me prirjen e tyre
muzikore plotësonin edhe nevojat muzikore në raste festash popullore dhe gëzimesh
familjare e komunitare. Vala e dytë u takon viteve‘20 të shekullit XX dhe lidhet me
vendosjen e kufijve të sotëm politikë të Shqipërisë, me formimin e Prefekturës së
Kosovës, territory I sotëm I qarkut të Kukësit dhe me fillimin e jetës qytetare të qendrave,
deri atëherë, të panjohura si Kukësi në Lumë, Kolgecaj në Tropojë dhe Kruma në Has.
Ardhësit e kësaj vale u takonin qyteteve Gjakovë e Prizren, pothuajse, të gjithë më
profesionin e kovaçit. Në vitin 1996 ata zinin mbi 1% të popullsisë së qarkut të Kukësit.
Pas kësaj periudhe, kemi ulje të ndjeshme të pranisë së tyre në këtë qark, si pasojë e
migrimit drejt zonave fushore.
Egjyptianët përbëjnë një bashkësi me tipare të veçanta (përjashtuar gjuhën) psiko-fizike,
shpirtërore, kulturore e antropologjike, që i bëjnë të dallohen nga shumica shqiptare
apo bashkësi të tjera etnike si goranët etj. Kjo, si pasojë e një jete të mbyllur konservatore
kulturore, shpirtërore e shoqërore, moshapjes ndaj bashkësive të tjera etnike, por edhe
për shkak të qendrimit përbuzës e përjashtues racor të grupeve të tjera ndaj tyre.
Janë njerëz punëtorë, tolerant, paqësorë e muzikorë. Të gjithë i takojnë fesë muslimane.
Një pjesë e tyre, sidomos ata që janë vendosur fshatrave, për të gjetur mbështetje dhe
siguri, kanë braktisur patronimet e tyre të origjinës dhe kanë adaptuar mbiemta të
familjeve të njohura të vendbanimeve të tyre si Bulica, Muja, Toçilla, Lusha etj.
Historikisht, por edhe tani, egjyptianët Brenda hierarkisë sociale kanë përfaqësuar
pjesën më të përbuzur dhe të pakonsideruar të shoqërisë kuksiane, më të larguarit e
pistave vendimmarrëse. Kjo ka ardhur për shkak të mendësive e qendrimeve raciste
dhe injektimit të këtyre mëndësive deri në politikat e institucioneve. Ata kanë përballuar
e përballojnë punët më të rëndomta e të rënda të aktivitetit public, ndërkohë kanë
përfituar e përfitojnë më pak nga fondet e shërbimet publike. Janë më të paarsimuarit
e qarkut, kanë përqindje papunësie më të lartë se të tjerët dhe janë më të
pakonsideruarit nga politika she shteti. Në mesin e kësaj bashkësie gjenden fanmilje
me problem të mprehta sociale dhe me jetesë në kufijtë e varferisë ekstreme të varfësisë
dhe të urisë. Edhe sot e kësaj dite opinion nuk pranon martesat e ndërsjellta me
grupet e tjera. Rastet e izoluara, në të vërtetë, kanë rezultuar të suksesshme. Janë
aktive thëniet, ku egjyptianët merren si pika referimi të së ultës, të së përbuzurës e të
së papranueshmes: “Më mirë marr një magjyp se ty!”, “A vihet magjypi në sexhade?!”,
“Ku vihet magjypi në sofër të parë?!”.
Pavarësisht këtyre, prej bashkësisë së egjyptianëve kanë dalë njerëz të shquar, që
me talentin dhe punën e tyre i janë imponuar shoqërisë kuksiane si lodraxhiu Xhemali
Toçilla, curlexhinjtë Mahmut Çeliku e Isa Lapallari, mjeshtri i metalit Daut Ademi,
këngëtarët Ali Tahiri, Iliaz Ademi e Liri Meka, vallëtari Tahir Muja, futbollistët Qazim
Hasani e Ismail Ademi etj., të cilët kanë përfaqësuar Kukësin në veprimtari lokale,
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kombëtare e ndërkombëtare, duke ndikuar në integrimin e këtij komuniteti brenda
shoqërisë.

Shkollimi i fëmijëve egjyptianë

Në një vit shkollor, duhet të jenë në bankat e shkollës 75 nxënës në arsimin bazë të
detyruar. Prej tyre 59 nxënës vijojnë rregullisht, 12 nxënës, ose 17% kanë braktisur
shkollën dhe 4 nxënës nuk kanë arritur të regjistrohen.
Shumica e nxënësve të kësaj bashkësie etnike janë të përqendruar në bashkinë e
Kukësit. Shumica mësojnë në shkollat e qytetit Kukës dhe vetëm pak mësojnë në
shkollat e fshatrave. Në bashkinë e Tropojës dhe në atë të Hasit, ata janë të vendosur
vetëm në qytetet Bajram Curri e Krumë.
Tabela e mëposhtme tregon shpërndarjen e nxënësve në bashkitë e qarkut të Kukësit.

Grafiku
Vijueshmëria dhe përparimi në mësime
Nga vëzhgimi i regjistrave të klasave del se vijueshmëria në shkollë e nxënësve
egjyptianë që nuk e kanë braktisur atë, krahasuar me nxënësit e komuniteteve të
tjera, matur me mesataren e mungesave, është normale dhe pa problem.
Kalueshmëria e nxënësve egjyptianë, që lidhet me nivelin e përvetësimit të programeve
mësimore, është dukshëm më e ulët se ajo e nxënësve të komuniteteve të tjera.

Komente
Nga 58 nxënës egjyptianë në arsimin e detyruar, prej të cilëve 22 janë vajza, kalojnë
klasën 47, nga të cilët 19 vajza. Përqindja e kalimit gjithësej është 81 dhe për vajzat 86.
Në 5 klasat e ciklit fillor të arsimit bazë kalueshmëria është më e lartë: 92% gjithësej
dhe 100% për vajzat.
Rezultojnë mbetës 11 nxënës, ose rreth 20% e numrit të nxënësve egjyptianë. Kjo
shifër është shumë më e lartë se përqindja e nxënësve mbetës nga komunitetet e
tjera, e cila luhatet në shifrat 1-3%.
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Mesatarja e notës e fëmijëve egjyptianë është 5,9, edhe kjo dukshëm më e ulët se
mesatarja e notës së nxënësve të komunteteve të tjera, e cila shkon mbi 6,5.
Nxënësit egjyptianë mbetës janë 5 në shkollat e qytetit të Kukësit dhe 6 në shkollat
e fshatrave.
Nga 47 nxënës egjyptianë kalues,  vëtëm 1 është cilësor, 9 të nivelit të mirë dhe të
tjerët të nivelit mjaftueshëm.
Braktisja e shkollës nga fëmijët egjyptianë

Komente
Niveli i braktisjes së shkollës nga fëmijët egjyptianë është rreth 22%. Duke e krahasuar
këtë shifër me përqindjen e braktisjes së shkollës në tërësi në qarkun e Kukësit, e cila
është 2,7%, është e qartë se fëmijët egjyptianë ndjekin shkollën shumëfish më pak se
fëmijët e komuniteteve të tjera.
Alarmante është edhe shifra e braktisjes së shkollës nga vajzat egjyptiane, që shkon
në shifrën 27%.
Në pesë klasat e arsimit fillor braktisja e shkollës është më e madhe së në klasat e
larta të arsimit 9-vjeçar (krahaso: 25/37 në fillore dhe 22/27 në klasat e larta),

Të gjithë fëmijët egjyptianë që kanë braktisur shkollën i takojnë bashkisë së Kukësit,
3 në fshat dhe 10 në qytet.

Shkaqet e braktisjes së shkollës nga fëmijët egjyptianë

Intervistat me prindër të nxënësve egjyptianë që nuk vijojnë shkollën ose kanë
përparim të ulët në mësime dhe me mësues e drejtues shkollash, tregojnë se shkaqet
e dukurive negative të shkollimit të këtyre fëmijëve janë të ndërthurura.
Faktori ekonomik
Në plan të parë del pamundësia ekonomike e familjeve egjyptiane për të përballuar
arsimimin bazë të fëmijëve të tyre. Të dhënat për fëmijët që kanë braktisur shkollën
tregojnë se familjet e tyre janë të gjitha me ndihmë ekonomike. Për 11 fëmijë braktisës
deklarohet se arsyeja themelore është gjendja tejet e rëndë ekonomike e familjes. Për
këtë arsye, nga njera anë, fëmijët nuk kanë mundësi të sigurojnë mjetet e nevojshme
të shkollës dhe, nga ana tjetër, fëmijët përdoren për punë në ndihmë të familjes.
Faktori social
Pamundësia ekonomike e shkollimit të fëmijëve shpesh ndërthuret me probleme
sociale të familjeve egjyptiane. Në këto familje ka shumë fëmijë, gjë që rrit koston e
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jetesës dhe të shkollimit të tyre. Kështu, p.sh. familja e Hasan Lushës në Kukës
përbëhet nga 14 frymë, 12 prej të cilëve janë fëmijë. Në kushtet e papunësisë së
prindërve, gjendja vështirësohet në mënyrë të skajshme.
Niveli arsimor i prindërve
Nga të dhënat del se për 10 nxënës që kanë braktisur shkollën, prindërit e tyre kanë
vetëm arsimin fillor, katër klasë. Është e kuptueshme se ndërgjegjësimi i këtyre
familjarëve për rëndësinë e shkollimit të fëmijëve ndodhet në  nivel të ulët.
Maksimi, 26 vjeç
Ka braktisur shkollën në klasën e pestë.
-Pse e braktisët shkollën?
-Shkollën e braktisa për shumë arsye. Së pari, kushtet ekonomike i kemi pasur të vështira. Në
familjen tonë kam edhe një vëlla binjak dhe prindërit e mi janë divorcuar. Nëna na ka rritur me
shumë mundime. U detyrova të punoj për të fituar bukën e gojës.
-Sikur thatë se ishin shumë arsye…
-Po. Ne të rcës sonë mësuesit kurrë nuk na kanë trjatuar si të tjerët. Na linin në fund të bankave
vetëm, na ofendonin, na nxirrnin nga mësimi dhe nuk na pyesnin në mësim. Me shokët kalonim
mirë.
-Me se merreni tani?
-Me punë të ndryshme. Kam shkuar dy herë në Greqi, por nuk më ka ecur. Tani jam martuar
dhe vështirësitë ekonomike janë shtuar. Punoj si ndihmëskovaç me kushërinjtë e mi. Jeta është
bërë më e vështirë për ne…
Faktori kulturor
Nëse me faktor kulturor do të kuptojmë qendrimin e familjes ndaj arsimimit të
fëmijëve dhe mendësitë përkatëse, duhet të themi se egjyptianët nuk duken shumë
të interesuar për shkollimin e fëmijëve dhe për arritjen e rezultateve të mira në mësime.
Ata shprehen se nuk kanë mbështetjen e nevojshme dhe klimën e duhur që në
shkollë për mbarëvajtjen e fëmijëve të tyre. Ata kanë pak besim se në të ardhmen,
për arsye të diskriminimit racor, shkolla do të jetë e vlefshme për t‘u punësuar apo
për të ndërtuar ndonje karrierë profesionale.
Nxënësit e paregjistruar
4 nxënës egjyptianë rezultuan të paregjistruar në shkollë dhe, si të tillë, konsiderohen
braktisës. Nga hulumtimet tona rezulton se këta nxënës nuk i ka regjistruar drejtoria
e shkollës, duke i konsideruar këta fëmijë dhe familjet e tyre si problematike dhe, për
këtë shkak, shkolla mund të dëmtojë performancën e vet në vlerësimin e
institucioneve eprore.
Faktori shkollor
Në analizën tonë, për një shkollim të suksesshëm dhe integrues të fëmijëve egjyptianë,
një rol shumë të rëndësishëm luan shkolla. Në shkolla nuk ka dokumente zyrtare si
plane e programe që t‘u adresohen problemeve të ecurisë shkollore të nxënësve egjyptianë.
Mungojnë veprimtaritë jashtëshkollore dhe shkollore që afrojnë fëmijët e etnive të
ndryshme midis tyre. Dihet që mosha shkollore është periudha më e përshtatshme për
të realizuar çdo nxënës se të gjithë janë të ndryshëm, por të barabartë. Në këndvështrimin
shkollor, duhet të nënvizojmë se puna e mësuesve me nxënësit me vështirësi në të
nxënë, siç janë fëmijët egjyptianë, nuk zhvillohet në mënyrë sistematike, për t‘i ndihmuar
ata që të prekin, hap pas hapi, suksesin shkollor.
Së fundi, kemi vërejtur se interesimi i qeverisjes vendore, i shoqërisë civile dhe i
organizatave të ndryshme që operojnë në edukim dhe që kanë si objekt të punës së tyre
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shtresat në nevojë, është i pamjaftueshëm në adresë të egjyptianëve.

Përfundime dhe rekomandime

Përfundime
Si përfundim, mund të themi se popullsia egjyptiane në qarkun e Kukësit, në përpjekjet
e saj për t‘u integruar me pjesën tjetër të shoqërisë, përballet me sfida të shumta si
varfëria, papunësia, mungesa e arsimimit të mjaftueshëm dhe moskonsiderimi si pjesë e
vendimmarrjes publike. Shkaku kryesor i kësaj gjendjeje duhet kërkuar në mendësitë
dhe praktikat diskriminuese për hir të racës, që ende janë të forta jo vetëm në mesin e
shoqërisë, por edhe të institucioneve të saj.
Ata që vuajnë më së shumti pasojat e këtij diskriminimi janë fëmijët e familjeve egjyptiane.
Studimi tregon se braktisja e shkollës nga këta fëmijë është rreth 7 herë më e madhe se
braktisja e shkollës nga fëmijët e komuniteteve të tjera.
Shkaqet kryesore të mosvijimit të arsimit të detyruar nga nxënësit egjyptianë janë të
ndërthurur dhe kanë natyrë ekonomike, sociale, kulturore e shkollore.
Nga ana tjetër, edhe nxënësit që vijojnë shkollën kanë rezultate të ulëta në mësime si në
kalueshmëri, ashtu edhe në notë mesatare.
Pavarësisht se është popullsi etnike e pakët në numër, egjyptianët dallohen për vlerat e
rëndësishme që i japin shoqërisë kuksiane, sidomos në zejen e hekurit dhe në përdorimin
e instrumenteve muzikore, duke zbukuruar klimën dhe atmosferën e familjeve dhe të
shoqërisë.
Rekomandime
Nisur edhe nga fakti se në legjislacionin shqiptar dhe në legjislacionin ndërkombëtar,
detyrues për shtetin shqiptar, përcaktohen qartë të drejtat e etnive të ndryshme dhe
angazhimet e institucioneve për plotësimin e tyre, një rëndësi e posaçme meriton t‘i
kushtohet edukimit të fëmijëve egjyptianë.
Arsimimi më i mirë i fëmijëve egjyptianë, si edhe i të gjithë fëmijëve të tjerë, ka rëndësi
për përgatitjen e tyre për jetën, që, me njohuritë dhe aftësitë që fitojnë në shkollë, të
mund të konkurojnë me sukses në tregun e punës dhe në karrierë. Po aq i rëndësishëm
është edhe fakti se, nëpërmjet arsimimit, fëmijët egjyptianë krijojnë hapësira të pakufizuara
për integrimin e tyre në shoqëri, që të pranohen si të barabartë me të tjerët edhe në
marrëdhëniet sociale e familjare.
Krahas punës që është bërë deri tani në këtë kuptim, mendojmë se ka nevojë për ndërhyrje
të mëtejshme, më të fuqishme për të përmirësuar pozitën, jetën dhe edukimin e familjeve
egjyptiane dhe të fëmijëve të tyre.
Shoqëria civile dhe media Problemi kryesor që duhet shënjestruar është se shoqëria,
popullsia tjetër, por edhe institucionet kanë vendosur kufij, vija të kuqe në marrëdhëniet
me komunitetin egjyptian për pranimin pa rezerva të tij si i barabartë me të gjithë. Kjo
sjell nevojën e ndërmarrjes së hapave për një ndërgjegjësim më të thellë të komunitetit
në tërësi për dobinë që ka integrimi i egjyptianëve në të gjitha aspektet e jetës.
Ndërhyrjet mund të fokusohen në evidentimin e problematikës së jetesës e të edukimit
të këtij komuniteti, në diskutimet me përfaqësues të shoqërisë civile, përfshirë edhe
Shoqatën e Egjyptianëve, për prioritetet dhe radhën e mënyrën e zgjidhjes së problemeve,
në lobimin për përfshirjen e këtyre problemeve në axhendat vendimmarrëse të autoriteteve
vendore e qendrore si dhe në evidentimin dhe shpalljen e vlerave të komunitetit egjyptian,
të kontributeve të figurave të shquara të tij në mjedisin vendor e më gjërë dhe në
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shpjegimin e rëndësisë që ka komuniteti egjyptian në krijimin e vlerave të përbashkëta
sociale e kulturore në rajon.
Për këtë qëllim ka nevojë të aktivizohen projekte, të cilat të parashikojnë veprimtari
ndërgjegjësuese, nisma humanitare për familjet egjyptiane dhe fëmijët e tyre, veprimtari
kulturore, ndoshta në një ditë të përcaktuar si “Dita e kulturës egjyptiane” etj. Në këto
hapa, shoqëria civile ka nevojë të mbështetet me fonde e asistencë teknike nga institucionet
dhe nga organizatatat vendore e të huaja, me ekspertizë në këtë fushë.
Media mund të ndihmojë më shumë në arsimimin dhe edukimin e fëmijëve në nevojë,
përfshirë edhe ata egjyptianë. Ajo mund të zgjerojë e të pasurojë programet shkencore
e educative për fëmijët, mësuesit e prindërit, duke ndikuar në rritjen e dëshirës për
shkollë të fëmijëve të komunitetit egjyptian, për ndërgjegjësimin e prindërve për rëndësinë
e shkollimit të tyre si dhe për rritjen e kapaciteteve të mësuesve në trajtimin e fëmijëve të
kësaj kategorie. Media mund të investigojë e të denoncojë rastet e mosregjistrimit të
fëmijëve egjyptianë në shkollë për arsye diskriminimi racor dhe të kërkojë reflektim nga
institucionet përgjegjëse.
Qeverisja vendore Sigurisht, qeverisja vendore, si institucion që menaxhon dhe paraqet
zgjidhje për problematikën e të gjithë qytetarëve, ka detyrimin që të trajtojë, në mënyrë
të veçantë, shtresat në nevojë të popullsisë dhe grupet etnike në përbërje të saj. Kështu,
është i nevojshëm një program i specifikuar trajtimi dhe ndërhyrjeje për komunitetin
egjyptian, me qëllim përmirësimin e jetesës, uljen e varfërisë, nxitjen e punësimit dhe
trajtimin e tij si grup interesi në përgatitjen dhe marrjen e vendimeve përkatëse. Kjo do
të ndikonte pozitivisht që egjyptianët dhe të tjerët të ndjehen të barabartë në pikëpamje
institucionale.
Bashkia mund të mbështesë dhe të bashkëpunojë me shoqërinë civile në nismat e saj për
përmirësimin e pozitës e të jetesës së egjyptianëve, duke dhënë fonde dhe ekspertizë të
dobishme.
Në bashkinë e Kukësit, përmes një bashkëpunimi me UNICEF-in, është ngritur Zyra
për Mbrojtjen e Fëmijëve. Kjo zyrë ka një punonjës social që adminstrohet nga bashkia
dhe interesohet, veç të tjerash, edhe për jetesën dhe shkollimin e fëmijëve në nevojë.
Nga investigimet që kryen, kjo zyrë mbledh informacion të dobishëm për problemet e
shkollimit të fëmijëve dhe bashkëpunon me shkollat dhe institucionet e arsimit për
zgjidhjen e tyre, duke lehtësuar e përmirësuar gjendjen e shkollimit edhe të fëmijëve
egjyptianë. Në vijim të punës së saj, është e nevojshme që kjo zyrë të thellojë punën
e saj, për të argumentuar më mirë dhe për të propozuar zgjidhje për institucionin
me qëllim përmirësimin e ndjeshëm të jetesës dhe të shkollimit të fëmijëve egjyptianë.
Biznesi vendor, kryesisht, përmes prindërve bisnesmenë, ka dhënë një kontribut
për t‘u marrë në konsideratë për financimin e veprimtarive jashtëshkollore të
nxënësve. Është e nevojshme që të ndërtohen programe të përbashkëta të bashkisë
me biznesin vendas për të bërë të mundur zbutjen e shkaqeve të braktisjes së shkollës
edhe nga fëmijët egjyptianë. Programe të tilla mund të përfshijnë ndihmë ekonomike
ndaj familjeve tejet të varfëra, ndihmën ndaj fëmijëve të tyre në materiale e pajisje
shkollore si dhe mbështetjen e projekteve të shkollave për grupet e familjeve
egjyptiane në nevojë dhe të fëmijëve të tyre në aspektin e shkollimit.
Shkolla Për të zbutur braktisjen e shkollës dhe për të ndihmuar nxënësit egjyptianë
për arritje më të mira shkollore, shkollat është e nevojshme që të hartojnë e të zbatojnë
programe specifike . Këto programe duhet të gjejnë pasqyrim në planin zhvillimor të
shkollës dhe në planet vjetore të saj. Në shkollat ku problematika e vijueshmërisë dhe
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e përparimit të nxënësve egjyptianë është prezente, plani vjetor që harton drejtoria e
shkollës duhet të përmbajë objektiva të matshëm të reduktimit të braktisjes dhe të
avancimit akademik të nxënësve, shoqëruar me veprimtari konkrete të plotësimit të
objektivave dhe për monitorimin e vlerësimin e procesit.
Në mënyrë, të veçantë, drejtoritë e shkollave duhet t‘i kushtojnë rëndësi regjistrimit
të fëmijëve egjyptianë, të cilët mbushin moshën për të vijuar shkollën. Në kushtet,
kur familje të caktuara të këtij komuniteti nuk interesohen të regjistrojnë fëmijët në
zyrën e gjendjes civile, mësuesit e caktuar të mos mjaftohen vetëm nga të dhënat e
kësaj zyre, por duhet të organizojnë vizita në familjet egjyptiane, për të parë realisht
fëmijët dhe për të ndikuar në regjistrimin e tyre zyrtar dhe në listat e vijimit të shkollës.
Janë të papranueshme dhe duhen dënuar nga institucionet përkatëse rastet kur
fëmijët egjyptianë nuk regjistrohen në shkollë për arsye të diskriminimit racor.
Mësuesit e lëndëve kanë mundësi që të hartojnë e të realizojnë objektivat minimalë
të domosdoshëm të të nxënëit, për t‘u ardhur në ndihmë nxënësve egjyptianë me
vështirësi në të nxënë të rritin besimin në suksesin shkollor, duke parandaluar
zverdhjen nga shkolla dhe braktisjen e saj,
Mësuesit kujdestarë, në planet e tyre edukative me klasën, është e nevojshme të
përcaktojnë objektiva të matshëm e veprimtari konkrete për integrimin e fëmijëve
egjyptianë në jetën e shkollës e më gjërë, nëpërmjet nddërgjegjësimit të të gjithë
nxënësve për t‘i pranuar ata si të barabartë me veten e tyre. Mosha shkollore është
periudha më e përshtatshme për të ndërtuar te nxënësit marrëdhënie të qendrueshme
me bazë respektin për grupet e etnitë e ndryshme të bashkëmoshatarëve. Në
veprimtaritë që zhvillohen është mirë që të përfshihen gjallërisht edhe fëmijët
egjyptianë, duke u caktuar edhe role të rëndësishme që të ndjehen të dobishëm.
Mund të ngrihen grupe patronazhi me nxënës të ndryshëm për të ndihmuar njeri-
tjetrin të përparojnë në mësime. Nxënësit mund të inkurajohen të ndërmarrin nisma
për ndihma humanitare për nxënësit e varfër egjyptianë dhe familjet e tyre. Në
klasë, mësuesit ka rëndësi të jenë të kujdesshëm të vendosin në bankë nxënësit
egjyptianë me nxënës të mirë të grupeve të tjera etnike.
Mbi bazën e njohjes së klasës e të veçorive specifike të nxënësve egjyptianë, përmes
një bashkëpunimi efektiv me mësuesit e tjerë dhe me prindërit e familjet egjyptiane,
ka mundësi të gjëra për të realizuar me sukses integrimin e fëmijëve egjyptianë në
jetën shkollore e atë sociale.

Falenderime

Në realizimin e studimit kanë dhënë kontribut dhe meritojnë falenderime anëtarët e
Shoqatës së Egjyptianëve të Kukësit, fëmijë e prindër  egjyptianë të intervistuar,
drejtuesit e shkollave, mësuesit intervistues.
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Abstract

Destination marketing is becoming extremely popular and ever more sophisticated in
regions within a country or worldwide. Marketing tourism destinations it is becoming
recently a real science which combines the planning process of a destination with the
real work of each tourism actor of the industry. The increase in competition between
destinations makes indispensable the marketing planning for development of tourism
in that destination.
This paper explains the destination concept. The paper also explains that marketing of
destinations should balance the strategic objectives of all stakeholders as well the
sustainability of local resources. Destinations need to differentiate their products and
develop partnerships between the public and private sector locally in order to co-ordinate
delivery. Shkodra is a well known city in Albania with huge Tourism development
potential. Through this paper we have drafted a Marketing plan for development of
Tourism in this region aiming to make this city more attractive and competitive in the
regional tourism market.

Keywords: Tourism, Tourism Marketing, Marketing Plan, Destination Marketing.

Introduction

Destination marketing is now acknowledged as one of the key ingredients of tourism
growth and sustainability of destinations in a globalized and more competitive
market for tourists (UNWTO, 2011). The research that is so far published in relation
to destinations marketing is now a important growth factor in tourism which
lately has moved to a distinct paradigm (Bowen, Fidgeon & Page in press), and its
significance is reinforced by four key propositions that are associated with global
tourism: first, most aspects of tourism take place at destinations (Leiper, 1979); second,
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the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) proposed that
destinations were “the fundamental unit of analysis in tourism” (WTO, 2002); third,
destinations have emerged as the biggest brands in the travel industry (Morgan,
Pritchard & Pride, 2002), and lastly, a large number of nations, states and cities are
now funding a Destination Marketing Organisation (DMO) as the main vehicle to
compete and attract visitors to their distinctive place or visitor space. Therefore, not
only has the destination and destination marketing emerged as a central element of
tourism research (Wang & Pizam 2011, Fyall, Garrod & Wang 2012), it is associated
with the operational activities undertaken in the highly competitive business of
attracting visitors to localities. While this in itself is not a new activity (see Ward
1995 for a historical analysis), what is new is the scale and extent of this highly
competitive activity as acknowledged by Ashworth and Page (2011) in relation to
urban tourism, which equally applies to all types of destinations. The marketing
plan as the key part of substantial marketing efforts is an extremely important
element in the development of Tourism of a region or city.

The distinction between destination marketing and destination management

Wahab, Crampon and Rothfield (1976, p. 24) offered the first definition of tourism
destination marketing:
The management process through which the National Tourist Organisations and/
or tourist enterprises identify their selected tourists, actual and potential,
communicate with them to ascertain and influence their wishes, needs, motivations,
likes and dislikes, on local, regional, national and international levels, and to
formulate and adapt their tourist products accordingly in view of achieving optimal
tourist satisfaction thereby fulfilling their objectives.
This definition however has been shown in practice to be idealistic. From a
management perspective, DMOs (Destination Management Organization) are limited
in what they can undertake and achieve in terms of management with many practical
and logistical issues managed by local authorities (e.g. car parking, street cleaning,
waste removal, control of crowds and visitors by the police during special events
and environmental issues) as observed by Page and Hall (2003) in the context of
urban tourism. Therefore, it is evident that destination marketers operate within
the following confines as they:
· cannot change the official name or geographic boundary of the place they

represent, have little if any control over the quality of the actual visitor
experience relative to the promise made in marketing communications,
including traffic congestion, graffiti, litter and crime,

· have little if any contact with visitors, to enable continued meaningful
engagement in the pursuit of repeat patronage and are reliant upon survey
feedback and the feedback from social media,

· have little control over the host community’s acceptance of, and attitude towards
visitors, particularly the role of tourism and civic pride as a mechanism to
create a tourism-friendly environment,

· have little control over access issues such as bilateral airline agreements and
development of airport, port, rail and road transport infrastructure,

· have little influence over the management of the natural environment and
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development/maintenance of land use zoning, infrastructure and superstructure,
· have no control over stakeholders’ product development, pricing or marketing

communications apart from when joint promotions are undertaken,
· are reliant on a small set of powerful intermediaries for packaging and

distribution, and, arguably most importantly, are at the mercy of political
masters and stakeholders for continuity of funding.

As Fyall (2011, p. 345) argued “...unless all elements are owned by the same body,
then the ability to control and influence the direction, quality and development of
the destination pose very real challenges”. For example, while Canada’s national,
provincial and regional DMOs have evolved beyond a traditional promotion
orientation, the nation’s tourism industry lacks destination management as “an
integrated approach to destination management involving the country’s multiple
stakeholders has yet to be developed” (Vallee, 2005, p. 229). In this regard, Plog (2000)
predicted managed destinations, such as resorts and cruise ships, would become
increasingly popular in the future due to their ability to manage capacity and maintain
consistency of quality. Thus, using the term Destination Management Organization
as a generic descriptor is unhelpful in adding clarity and purpose to the discussion of
the DMOs’ role because it confuses the perceived need for management with the largely
marketing function they actually undertake. Therefore, whilst academics may create
terms and offer an oversight of the problems facing destinations and the need for
management, allocating their resolution to DMOs as management functions is clearly
a different scope for a DMO (perhaps with a limited number of examples). This reflects
the critical linkage which often exists between DMOs and the local authority in
countries such as Scotland (Page & Connell, 2009) where a close working relationship
is vital to the coordinated marketing and management of the visitor experience on
the ground in specific destinations which the national DMO is unable to influence or
control. Recently, Jenkins, Dredge & Taplin (2011) have lamented the lack of research
relating to destination management. As a result, a DMO is an organisation responsible
for the marketing of an identifiable tourism destination with an explicit geopolitical
boundary. In fact the distinction between what the core function of DMOs are requires
a fundamental rethink and focus on the underlying principles of marketing and how
these are applied at a destination level.
Marketing is defined as: “a social and managerial process by which individuals and
groups obtain what they need through creating and exchanging products and
value with others (Kotler, Bowen & Makens, 1999, p. 12). This review therefore
focuses on research into the key concepts inherent within this definition, as they
relate to DMOs and their stakeholders. Excluded from the scope of this review is
the wealth of research relating to destination management issues, which are not
the responsibility of destination marketers but which are under the jurisdiction of
government departments and ministries, conservation groups, developers, and
private sector umbrella lobbying organisations.
Destination marketing facilitates the achievement of tourism policy, which should
be co-ordinated with the regional development strategic plan. Marketing of
destinations should also guide the tourism impacts optimization and the
maximization of benefits for the region. In order to appreciate the complexity of
destination marketing this paper gives a full concrete plan of destination marketing.
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Marketing of tourist destinations in Albania

The Marketing Organizations are not properly developed in Albania. At present
there is only a DMO which is build in Korca as result of a Dutch donor programme
. Neither the central government nor the local government have so far understood
the importance of a the marketing or management of a tourist destination.
Furthermore there is not a clear definition of a tourist destination because never is
it really understood the importance of development of a tourist territory.
The marketing of some cities now are conceptualized only through Tourist Offices
which have only scarce promotional materials such as leaflets or brochures. There
are at present 12 office for tourism promotion which function as a collaboration of
central and local government. But their service is only limited to give informations
to tourist who have arrived at the destination and not promoting the destination
or branding or enhancing the image of that destination to stimulate the tourist
influxes. Therefore, considering this substantial gap we have developed for the first
time in Albania a Marketing Plan of one of the most visited tourist destinations
such as Shkodra. Shkodra is situated in the northern part of Albania and is a
destination of Tourist who come in the capital but even as a attraction of Montenegro
tourist who like to enhance their experiences.

The marketing plan of Shkodra as a tourism destination
Shkodra’s Tourism Marketing Plan describes the activities that will be undertaken
in the successive years to achieve the goal to achieve economic growth by increasing
the revenues from Tourism and employment in Shkodra. Shkodra tourism is an
important and integral part of Albania tourism since it represent an important
“gate” for visitors abroad and also a base of tradition and culture which by their
part may be the sole reasons for visitors in Albania.
This Marketing Plan provides some strategic insights of “where we are going”
ensure that we keep pace with the global developments in tourism.
The objectives that will results from this plan are:
- Description of the most important  marketing policies that will enhance the

tourist influxes
- Facilitate exchange of regional visitors
- Stimulate tourism demand especially regionally
- Improvement of tourism products that will make more attractive Shkodra as a

travel destination internationally
- Elaborate and implement promotional measures to give the city the right

tourism importance in the region
Some figures for the District of Shkodra1

Accomodation Units Rooms Beds
SHKODËR 8 195 309
VELIPOJË 19 525 1019
M. MADHE 3 37 61
TOTALS 30 757 1389

___________________________________________

1 Source Ministry of Urban Development, Entrepreneurship, Trade and Tourism
, INSTAT



429

Though relatively big in surface Shkodra city does not have a large number of
hotels. Eight hotels and a total of 309 beds create limitations concerning the capacity
of tourists it may host at the same time, providing relatively a good quality of
services.
Still Shkodra has e great tradition of handicrafts. Shkodra is a unique city where
almost all the craft have their initial tradition. The city hosts more than 20 different
crafts. Craftspeople are organized at least in two important Associations which is
the Association of Shkodra’s Handcrafters as well as Professional, Business, and
Handcrafters Women Association of Albania.
This Marketing Plan represent an effort to find the best marketing techniques in
order to give Shkodra a better place in regional Tourism and foster its ties with
neighbors with an emphasis on tourism exchanges.
Given the importance of handcrafts in Shkodra’s tourism it is also thought to include
in this part also a strategic marketing approach even for this important sector of
Shkodra’s businesses.
Tourism Shkodra’s approach focuses on consumer market segments in key
geographic markets where there is the highest potential for return on investment.
Tourism Shkodra leads tourism marketing efforts for the territory leveraging
Shkodra’s brand with our partners in Montenegro, Kosovo and Macadonia.

Brand Shkodra

Those who live in or have visited Shkodra understand how its staggering beauty,
wide open spaces and natural phenomena leave a lasting impression. The Shkodra
tourism brand was created to reflect the warmth and beauty of its people, landscapes,
wildlife, culture and history. Our common desire to share these traits with the
world underlines our brand message and philosophy.

Consumer Market Segments

The target audience for Tourism Shkodra’s North Albanian marketing programs
consists of three distinct target audiences: Adventure Challengers, Scenic Outdoor
Travellers, Cultural Explorers and MICE participants. Over the years, these targets
have proven to constitute the majority of Shkodra visitors, the folks with the time
and money, as well as interest and motivation, to travel to Shkodra. Shkodra’s
visitors from the North Albanian and overseas markets are similar demographically.
However, their travel behaviors are quite different and can be segmented
geographically.
Adventure Challengers
Demographics: Young to middle-aged (42 years). Higher incidence of children in
household.
Destination Appeal: Strong inclination for all outdoor destinations. Highest level
of appeal, familiarity and interest in travelling to Shkodra. Planning Preferences:
Relatively higher incidence of looking for vacation travel that offers exceptional
value, all-inclusive vacation packages and making their own arrangements.
Travel Party and Mode: Multi-party and multi-modal. Higher incidence of driving
an RV, walking/hiking and boat/cruise.
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Travel Benefits: Seek many benefits from a trip, but higher incidence of challenging
themselves, being physically active, finding thrills and excitement, renewing their
connection with nature, exploring, being daring and adventuresome.
Products and Activities: Like a lot of variety, but most motivated by adventure-
oriented products and activities.
Scenic Outdoor Travellers
Demographics: Middle-aged (45 years) with above-average income. More likely to
be married and employed full time in a professional occupation.
Destination Appeal: Canadian destinations have the highest ppeal. Familiar with
Shkodra, and highest incidence of interest in travelling there.
Trip Planning and Preferences: Roamers and independent. Highest incidence for
leaving some arrangements until they arrive in destination. Also like to make their
own plans.
Travel Party and Mode: Will walk and hike, but also stronger incidence of driving
around on their own.
Travel Benefits: Like to explore and renew their connection with nature. Like to be
physically active and willing to step outside of their comfort zone.
Products and Activities: Higher incidence of finding outdoor activities appealing
(but leisurely!). Stronger interest in touring, visiting historic sites and experiencing
natural phenomena.
Cultural Explorers
Demographics: Middle-aged (47 years); affluent and aboveaverage income. More
women and empty-nesters. Above average incidence of retirees and highest incidence
of owners/executives.
Destination Appeal: Most destinations have strong appeal. High incidence of “very
interested” in visiting Shkodra.
Trip Planning Preferences: Travel oriented. Beyond having a number of destinations
they want to visit, don’t mind paying more, like guided trips, and are meticulous
planners.
Travel Party mode: Multi-modal and enjoy travelling in small groups. Highest
incidence of taking short flights.
Travel Benefits: Intellectually driven, like to experience new lifestyles and see as
much as possible.
Products and Activities: Inclination for cultural pursuits: museums/art galleries,
shopping, live theatre, festivals and fairs. Bus tours considered appealing.
MICE
Demographics: Young to Middle-aged (30-55 years); affluent and above average
income. More men. Above average incidence of owners/executives/high range
managers/entrepreneurs.
Destination Appeal: Most destinations have strong appeal. High incidence of “very
interested” in doing business with Shkodra.
Trip Planning Preferences: Business oriented. Beyond having a number of meetings
they want to make, don’t mind paying more for short excursions, restaurants
representing culture, entertainment places.
Travel Party mode: Multi-modal and enjoy travelling individually or in small groups.
Highest incidence of taking short flights.
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Travel Benefits: Intellectually driven, like to experience new lifestyles and see as
much as possible.
Products and Activities: Inclination for cultural pursuits: museums/art galleries,
shopping, live theatre, festivals and fairs.
Appealing to Market Segments
All Shkodra advertising must highlight how Shkodra is truly one of the world’s
last frontiers. Scenic beauty remains important as research has shown this to be a
compelling reason that people travel to Shkodra, but it is not an attribute that
makes Shkodra unique. Differentiation will come from the combination of concepts,
copy and imagery that reflects and communicates Shkodra’s frontier positioning.

S.W.O.T. analysis of Shkodra region

A SWOT analysis is a snapshot of the actual situation of Shkodra Tourism. SWOT
stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats and it help identify
best tourism features of the city as well as development opportunities and threats
that may hinder this development.

Strengths

Existence of several recent and coherent plans and programmes focusing on tourism
development.
Cultural heritage and natural assets: the small but rather well preserved old town
centre of Shkodra with traditional houses and districts, castles, mosques, lakes,
and the Marubi photo archives represent a unique cultural heritage, not only for
the Region, but for Albania and the Balkans as well.
· Unique landscapes including beach tourism, Velipoja coast, and natural reserve

places (the lagoon of Viluni)
· Unique natural places like the fusion of two rivers (Buna and Drini)
· First city in Albania concerning development of multi crafts (wood processing,

crochet,  filigree, venetian masks, stone carvers, sewers, folk costume makers,
organic clothe makers etc.)

· Equal distance from two capitals (from Tirana and Podgorica – capital of
Montenegro) which can be the city of common meetings and events).

· Rather unspoiled mountainous landscapes of great environmental value. Difficult
accessibility helped, in a way, to preserve mountain areas from uncontrolled
building activity.

· Presence of ancient paths (for horseback commerce, transhumance, etc.).
· Tradition in use of bicycles from all the levels of the population.
· Presence of still inhabited traditional buildings in mountain villages and rural

areas.
· Rich legacy of traditional and genuine agro-food products (cheese, potatoes, herbs,

etc.) and forest products (chestnuts, mushrooms, wild berries, etc.).
· Good and interesting artistic production (especially in the fields of figurative

arts and of traditional and contemporary folk music).
· Existence of centers for cultural preservation and production (University, theatre,

museums, galleries, libraries) and significant presence of cultural and culturally
oriented Associations.

· Infrastructure and entrepreneurial projects already implemented by
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international cooperation bodies. Existence of an association of biological agriculture
farmers in Vermosh.
· Richness of water resources, also used to produce electricity.
· Slowly growing sensitiveness about the waste management issue.
· Crafts exercised widely in many forms and shapes.
· Strong presence of young people in the Region.

Weaknesses

· Uncontrolled urban development in Shkodra and its outskirts, also due to
internal migrations and beach tourism development.

· Neglect and decay of traditional buildings, common use of inadequate and
low-quality materials for maintenance and renewal.

· Insufficient valorization and inadequate location of the Marubi archives.
· Inadequate valorization of bicycle mobility.
· Difficult accessibility to mountain areas: the road network is very poor and in

bad conditions, and blocked by snow during winter.
· Depopulation of mountain villages, mainly due to isolation and lack of job

opportunities. Youth emigration and “brain drain”.
· Scarcity of land for agriculture and pasture in mountain areas, also due to

erosion.
· Prevalence of small and micro enterprises in rural areas, with little willingness

to associate. Small dimension is an obstacle to enterprises competitiveness and
access to credit.

· Absence of quality, safety and organic certifications for regional agro-food
products.

· Inadequate access of local products to national and international markets.
· Lack of innovative technologies in agriculture and breeding, incomplete value

chains.
· Lack of basic and advanced training in productive sectors, lack of awareness of

the importance of cultural heritage and typical productions for sustainable
development.

· Lack of infrastructure to support economic activities, especially in rural areas.
· Inadequate promotion of local economic development potentials, lack of

coordinated tourism marketing activities.
· Scarce interactions among cultural subjects, cultural fields, and between culture

and economical production.
· Overall low quality of hospitality, lack of integrated tourist services (guides,

transports, etc.)
· Mismanagement of water resources, causing floods and severe damages.
· The absence of wastewater and waste management systems threatens the health

of people and animals, damages environment, landscape and agro-food
productions, and is an obstacle to tourism development.

· Lack of sustainable policies and initiatives for environment preservation and
protection.

· Lack of health services and professional training in the sanitary sector.
· Lack of equal opportunities for women.
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Opportunities

· Several international cooperation organizations (VIS, CERAI, ACLI, SNV, etc.),
are working on local development projects (micro credit, development of social
enterprises, etc.), especially in rural and mountain areas with a focus on rural
tourism and eco-tourism.

· Infrastructure projects funded by Albanian government (new road from Shkodra
to the Montenegro border; new hydroelectric power station; new landfill, etc.).

· Explore funding opportunities from EU (EU Crossborder funds, IPA, and other
EU instruments where Albania may qualify such as CIP etc).

· Acceptance of EU candidacy of Albania.
· Opportunities offered by decentralized cooperation and by EU funds addressed

to local development, enhancement of cultural heritage, environmental
protection, etc.

· EU funds for cross-border programmes and projects among Shkodra Region
and Montenegro.

· Growing interest in Albania as a touristic destination
· Growing worldwide interest in quality agro- food products, development and

enhancement of organic farming, quality and food security certifications.
· Creation of synergies with Shkodra University.
· Women and youth empowerment.
· Enforcement of handicrafts’ sector.
· Establishment of social businesses where women led businesses and handicrafts

may plan an important role.

Threats

· Lack of coordination among the organizations operating in the area
(international cooperation, NGOs, national and regional agencies, etc.) can
cause overlapping and even ineffectiveness of interventions.

· Poor capacities on project design in compliance with EU standards could prevent
access to international funds.

· Scarce capacity to manage international funds.
· Tendency to uncontrolled building can lead to the destruction of natural

landscapes and traditional buildings.
· Persistent lack of job opportunities can cause abandon of mountain villages,

environment and landscape deterioration and loss of cultural heritage and
identity.

· Persistent absence of waste and wastewater management systems can
irreversibly damage natural resources, agro-food productions and human
health and block tourism development.

· Increased car use among the population can lead to unsustainable mobility
situation.

· Albanian willingness to develop tourism must face competition of tourist
destinations that can better balance economic development and environmental
protection.

· Scarce territorial awareness about the competitive advantages offered by regional
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identity and cultural heritage is likely to cause the loss of biodiversity and
cultural diversity of the Region.

Distribution channels

Tourism Shkodra Marketing Plan takes a channel marketing approach segmented
as consumer, travel trade, media relations and public relations and meeting,
incentives, conventions and events MICE.

Media Relations and Public Relations
Tourism bodies in Shkodra must develop and deliver a number of PR initiatives
that have a positive impact on the generation of unpaid media coverage from Albania
and the regional markets. Shkodra’s Tourism industry continues to enjoy significant
unpaid media coverage stimulated through various tourism actors being state or
private.
Tourism Shkodra will continue implementation of its Global Media Relations
Strategy. Key objectives incorporated into the global strategy include:
· Alignment of Shkodra’s media relations activities within consumer and trade

platforms
· Integration of Shkodra and regional (Montenegro) media relations and PR

initiatives
· Activation of appropriate social media initiatives as outlined in both the Global

Media Relations
· Strategy and the recently developed Digital Strategy
The successful implementation of these new initiatives are expected to enhance
communications with media contacts thereby increasing the potential to generate
online, traditional print and electronic unpaid media coverage.

Travel Trade

The travel trade channel is critically important to Tourism of Shkodra, particularly
in the regional markets where direct-to-consumer marketing is not affordable or
effective. Many international visitors to Shkodra choose to book their vacation
through a tour operator or travel agency who package and promote Shkodra
tourism products and experiences and Tourism of Shkodra leverages the relationship
that our travel trade partners have with their clients and sales networks in-market.
The investment in the travel trade channel varies depending on market, but generally
includes the following activities:
· Attending key travel trade marketplaces to meet with key accounts and identify

potential new travel trade partners
· Providing up-to-date product and planning information
· Encouraging the travel trade to carry and promote Shkodra products and

experiences
· Supporting familiarization (FAM) tours for product managers and sales agents

to increase their awareness and sales of Shkodra travel experiences
· Creating strategic co-operative marketing partnerships and promotions to

enhance destination awareness and generate sales



435

Consumer
Tourism Shkodra’s marketing efforts that reach consumers both online and offline,
are designed to increase awareness of Shkodra as a travel destination, build a desirable
image of Shkodra, and drive the purchase of Shkodra tourism products and
experiences.
Consumer marketing activities are focused on specific, targeted market segments –
primarily within the Montenegrin market.
Tourism bodies of Shkodra should utilize a variety of communication vehicles that
target consumers including:
· Advertising (digital, print, out-of-home and broadcast)
· Digital marketing (website search engine optimization, e-marketing, pay-

per-click)
· Social media
· Direct marketing – list purchase, recontact
· Consumer shows
· Partnerships and co-operative marketing
· Joint marketing initiative with the Montenegro

Meetings, Incentives, Conventions and Events (MICE)
Municipality of Shkodra should start promoting Shkodra as a MICE destination in
cooperation with Tour Operators, Travel Agencies and of course Ministry of Tourism
and Urban Planning.
MICE destination. The target should be MICE planners interested in hosting their
events in Shkodra. The overall accommodation capacities of Shkodra does not allow
for big conventions but are suitable for events such as staff retreats, conferences,
workshops, parties etc. Marketing activities include:
· Internet marketing specific to the needs and interests of meeting planners
· Hosting association executives and meeting planners on site visits to
showcase Shkodra’s growing inventory of meeting seminar facilities, activities and
suppliers
· Conducting sales calls to Shkodra regional, national and provincial
association executives and meeting planners
· Encouraging and supporting local associations, government agencies, and
municipalities to host meetings and events in Shkodra

Promotion and digital marketing

Promotional tools are of a vital importance for the success of the overall tourism
marketing efforts. They represent the most visible part of marketing and often the
most appealing for visitors being domestic or international.
To promote Shkodra’s tourism a mix of promotional tools is deemed as useful and
necessary.
The promotion will combine print advertising with other non personal techniques.
Shkodra’s tourism bodies should take care of print materials that put in evidence
the tourism potentials of Shkodra, tradition, culture and historical sites. Leaflets
with the basic information of places to visit, maps and directions should also be
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produced. Another mean of promotion is through newspapers that are already in
place and are distributed in all the country such as Travel and Blue Albania. They
have a substantial number of readers and Shkodra may profit from their reach of
consumers.
Efforts should be made to produce and broadcast TV shows tailor made for
promotion of different types of Tourism that Shkodra may offer.
We think that one Brochure and up to five leaflets may be sufficient for the promotion
on Shkodra Tourism. The content of the brochure should include
· Emergency numbers
· Restaurants and hotels
· Excursion and regional routes
· MICE offerings
· A bit of history
· Useful maps
Whereas leaflets should be designed to:
· Show the night attractive places
· Show the historical sites
· Promote restaurants that offer a traditional cuisine
· Show some excursion routes
· Provide a map of the city

Another very effective for are broadcasts in different TV-s of Shkodra tourism. This
approach can be two fold
First: through paid advertising from Shkodra Tourism bodies
Second and more important through networks that might have a stake promoting
Shkodra as a tourism destination but which is not paid. This can be reached through
an improved PR from different tourism actors in Shkodra.
Fairs and Exhibitions are considered of a vital importance especially for some specific
contributors in Tourism of Shkodra such as handcrafters and Travel Agencies where
B2B is of a vital importance.
It is recommended that such businesses take place more in domestic and regional
fairs to increase the efficiency of such action.
For international and distant visitors marketing efforts for Shkodra could be not
very effective. It is strongly encouraged to promote daily trips that are part of regional
tours especially those visitors coming from Montenegro.

Conclusions

A plan is a roadmap which shows to the public the way that should be followed till
the desired destination. Destination marketing is used to show to the authorities of
a destination the real situation of tourism, opportunities and threats that this
destination might have and concrete marketing steps to achieve a desired number
of visitors. Destination marketing though widely spread in almost all countries is
relatively new and with not many successful stories in Albania. Therefore any attempt
toward a systemized approach with this regard is welcomed and should be supported.
This paper represent a concrete and exemplified method of a marketing plan. Shkodra
is not a geographically large region but it also a cross-border region that might
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loose or benefit a lot from right marketing techniques in promotion of cross-border
tourism. The paper if the first attempt to give the right importance of tourist
destination marketing and prepare a complete marketing planning to enhance the
experience of visitors in that destination and attract continuously a greater number
of visitors. In a medium term the greatest number of visitors will assist in an a
sustainable economic growth.
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Modeli kontemporan i një publicistike madhështore
(Shqyrtime dhe analiza rreth publicistikës së Anton Harapit)

Drnt. Hysni Guda
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Abstrakt

Në këtë kumtesë jemi përpjekur të japim tiparet e përgjithshme dhe vecoritë e publicistikës
së një prej autorëve më të mëdhenj shqiptarë të viteve ’30 të shekullit të kaluar. Qëllimi
ynë është ta risjellim Harapin publicist para publikut dhe lexuesit shqiptar me gjithë
madhështinë e një personaliteti të papërsëritshëm, i cili u mohua për një kohë të gjatë jo
vetëm në këtë fushë. Fjala është për shqyrtime e analiza të përmbajtjes dhe të formës së
tekstit harapian, që në një pjesë të madhe është i panjohur jo vetëm për një publik të
gjerë, por edhe për një publik elitar. Përvec kësaj, ne synojmë që të sjellim në fokusin e
analizave, shkrime të karakterit anonim, botuar në organe të ndryshme të shtypit shqiptar
të kohës, të cilat i kemi zbuluar vetë për herë të parë. Përvec theksimit të frymës dhe
vecorive të një modeli bashkëkohor, mendojmë se risia e kësaj kumtese qëndron pikërisht
në këto zbulime të cilat janë produkt i hulumtimeve tona të gjera e sistematike, por edhe
i analizave e shqyrtimeve përqasëse dhe krahasuese të teksteve të këtij autori me tekste
të autorëve të tjerë, sic është rasti i Gjergj Fishtës. Gjerësia dhe thellësia jo vetëm e
problemeve, por edhe e ideve, forca arsyetuese e argumentuese, denduria e pasuria e
informacionit, koherenca e kohezioni i një stili të fuqishëm shprehës e analitik, si edhe
freskia e aktualiteti i mesazheve që shkrime të tilla përcjellin, na japin të drejtën  ta
quajmë publicistikën e autorit  universum.

Keyëords: Publicistikë,analitik, tipare, bashkëkohor, risi.

Hyrje

Figura gjeniale shumëdimensionale e fratit të Shirokës At Anton Harapi nuk mund
të kuptohet pa pjesën e vyer të publicistikës. Kjo ndodh për disa arsye themelore e të
rëndësishme, të cilat nuk mund të anashkalohen përgjatë analizave dhe shqyrtimeve
që kanë për qëllim ravijëzimin e disa tipareve që e dallojnë Anton Harapin nga të
tjerët. Sot mund të thuhet pa frikë se publicistika e tij është një nga modelet e
publicistikës shqiptare, që gëzon autenticitetin dhe peshën e mendimit, por  edhe
origjinalitetin e frazës, logjikën e hekurt të argumentimit, por edhe analitizmin e të
arsyetuarit, erudicionin e paanë të informacionit, por edhe praninë e fakteve dhe të
vërtetave që ushqyen në përmbajtje dhe frymë kohën e vet. Publicistika e tij dallohet
për shqetësimet e thella intelektuale, civile e atdhetare . Ajo është shumë e gjerë dhe
e shumanshme si në tematikë, ashtu edhe në problematikën e saj. Një thellësi e
pazakontë, fuqi shprehëse e rrallë, një galeri temash që thuren e ndërthuren me
njëra-tjetrën duke transmetuar tek lexuesit ide, mendime, shtjellime e analiza me
shumë vlerë, për sot e për të ardhmen. Jam plotësisht i bindur se kemi të bëjmë me
një rast unikal, fare pak të njohur, që i flet botës shqiptare si ai. Sa herë i jam kthyer
shkrimeve të tij, aq herë kam gjetur në to dicka të re, të pa vënë re më parë. Niveli i
analizave, shqyrtimeve, trajtesave, polemikave e shtjellimeve e bëjnë Harapin të
krahasueshëm me nivelet më të epërme të publicistikës sonë, si ato të F. Konicës, Gj.
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Fishtës, F. Nolit, M. Frashërit, B. Merxhanit, dhe T. Zavalanit. Ne do të analizojmë
e shqyrtojmë një pjesë të kësaj krijimtarie e cila është shumë e gjerë dhe
gjithëpërfshirëse. E kemi fjalën për një pjesë të krijimtarisë  botuar tek “Hylli i Dritës”,
dhe “Ora e Maleve”, ndërsa sic dihet ajo u botua edhe ne periodikë të tjerë të shtypit
shqiptar të kohës, si te gazeta “Posta e Shqypniës” dhe te fletorja “Zani i Shna
Ndout”. Në vecanti, do të shikojmë disa shkrime të pazbuluara deri më tani, që unë
kam zbuluar përgjatë hulumtimeve e qëmtimeve të mia në rubrikën “Ora ndër valle”
të fletores “Ora e Maleve”. Një problem tjetër i rëndësishëm të cilin do ta trajtojmë
përgjatë kumtesës është ai i bashkohësisë së këtij modeli publicistik, që reflekton
aktualitetin dhe modernitetin e kësaj krijimtarie.

Tipare të përgjithshme e të vecanta

 Shkrimet e para Harapi i boton në gazetën “Posta e Shqypniës” në vitet 1916-1918,
duke vazhduar me botimet në fletoren “Ora e Maleve” në vitet 1923-1924 dhe ato të
“Hyllit të Dritës” dhe “Zanit të Shna Ndout” në vitet 1930-1944 . Shkrimet e Harapit
janë shkruar me një stil të këndshëm vetanak, të mbështetur mirë në tabanin
popullor, të thjeshtë, të qartë e të kuptueshëm, më shumë analitik se sa sintetik. Stil
i saktë, i përpiktë e i rrjedhshëm. Shtjellues, shpengues dhe i drejtpërdrejtë. Por
gjithsesi substancial. Kur lexon artikujt e shumtë, kupton se autori ka përballuar
thuajse të gjitha problemet dhe shqetësimet e kohës, që i përkasin harkut kohor të
viteve 1920-1940.
Mendojmë se është i drejtë mendimi që shkrimet e Harapit të lejojnë të kuptosh se
bota e pasur intelektuale e këtij njeriu flet me kompetencë, si për cështjet politike,
ashtu edhe për cështjet ekonomiko-sociale, si për cështje historike, morale apo
edukative, ashtu edhe për cështje të kulturës së lartë (Kulla, 2003, 457). Disa prej
shkrimeve të Harapit botuar në vitet 1923-24 te “Ora e Maleve”, është fjala për një
tubë shkrimesh me frymëzim atdhetar të spikatur, trajtojnë temën e
moscënueshmërisë së kufijve tanë shtetërorë, sidomos të Veriut. Artikuj si “Nji punë
e cuditshme”, “Caktimi i kufive të ri”, “Lojë e randë”, “Cashtja e kufinit”, “Zani i
Shkoders per Malci e Shën Naun”, përvec se përbëjnë kontribute të një vlere të
posacme publicistike, janë edhe një mishërim i qartë vlerash atdhetare që sintetizohen
në figurën poliedrike të Anton Harapit. Për përmbajtjen dhe vlerat e tyre ne kemi
folur e diskutuar në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare mbi Biznesin, Ligjin,
Administrimin dhe Shkencat Sociale të 4 prillit 2015, zhvilluar në Tiranë. Harapi jo
vetëm është një erudit enciklopedist, por është edhe një patriot 24-karatësh. Është
koha kur ai ka filluar të punojë në disa plane, të cilat harmonizohen e konvergojnë
në njëra-tjetrën. Nuk duhet harruar se ka pak vite që ka ndodhur demonstrata e
famshme e 14 nëntorit 1918 në Shkodër  e malësorëve të Hotit, Grudës e Triepshit,
që u udhëhoq nga vetë At Antoni e kishte për qëllim bashkimin e trojeve të këtyre
bajrakëve me trojet e dheut amë. Më pas do të organizonte demonstrata në Shestan
e Ljarje, etj. Në shkrimet e sipërpërmendura të “Orës së Maleve” shkëlqen flaka e
atdhetarizmit harapian, zgjerohet diafragma e mendimit nga artikulli në artikull,
qëndron ndezur si pishtar shqetësimi i një zemre që rreh njësh me zemrën e madhe
të Shqipërisë. Në këtë fletore Harapi boton edhe disa shkrime të tjera, simbiotike për
nga fryma me ato që kanë për temë moscënueshmërinë e kufijve tanë. E kemi fjalën
për shkrime që evokojnë figura të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, si të
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Dedë Gjon Lulit,  Avni Rustemit, Fan Nolit, etj. Edhe për këto jemi shprehur  në
Konferencën e lartpërmendur të 4 prillit 2015. A nuk është e të njëjtës frymë edhe ligjërata
e Fratit tonë “Dy lot e nji betim” mbajtur në ballkonin e Bashkisë së Shkodrës më 14
shtator 1937 me rastin e përcjelljes për në vendlindjet e tyre të eshtrave të Cerciz Topullit
dhe të Mustafa Qullit, botuar te “Hylli i Dritës”? Po shkrimi me titullin “Si e njoh unë
Gurakuqin”, botuar po te kjo e fundit? Kjo gjë tregon vec të tjerash edhe lidhjet e gjera
të tij me figura të rëndësishme të lëvizjes sonë kombëtare, në Veri, Jug apo Shqipërinë e
Mesme. Janë botime të këtyre viteve te kjo fletore edhe shkrimet që Harapi boton në
rubrikën “Ora ndër valle”, të cilat për herë të parë i kam zbuluar unë meqë janë botuar
pa nënshkrim autorial. Për këto do të flasim më poshtë në një cështje të vecantë.
Në sferën ideologjike Harapi ndërton analiza të plota e të thella që mbartin vulën e
origjinalitetit dhe të së vecantës, duke pasur si synim kryesor sendërtimin e një
ideologjie shqiptare. I përkasin një fryme etnopsikologjike shkrimet e studimet
“Idealogji shqyptare”, “Tok”, “Rrfana e jetës shqyptare”, “Randsia e besës te
shyptarët”, etj. Në fushën e cështjeve politiko-sociale, trajtimi i problemeve të caktuara
që kanë shqetësuar atë kohë politikën shqiptare, e ka dalluar Harapin prej të tjerëve,
sepse ligjëratat e tij plot thelb e mendime të larta fisnike që kërkojnë bashkimin e
shqiptarëve në shërbim të atdheut dhe të idealeve kombëtare, cmohen midis të tjerash
edhe për parimet morale prej të cilave duhet të përshkohet politika. Një prej këtyre
ligjëatave është ajo e mbajtur me rastin e betimit si regjent para Parlamentit, më 13
janar 1944 me titull “T’a bajmë monumentin kombtar: bashkimin e shqyptarëve”.
Është nga të rrallët që në këtë aspekt, veprimit të qartë e të dobishëm politik i shtron
nevojën e moralitetit e të virtytit. Në fushën e moralit Anton Harapi është nga ata
trajtues e shtjellues që do ta meritonte më parë sekush tjetër përcaktimin baba i
teologjisë morale shqiptare (Cuni, 2008, 5). Shumë prej përgjigjeve për pyetje të
kësaj fushe ai i gjeti duke u mbështetur në mënyrë të sigurtë në vlerat tona më të
mira shpirtërore si popull, si mikëpritja, besa, nderi, trimëria, dashuria për vendin
dhe lirinë, qëndresa dhe heroizmi i pashoq. Sigurisht edhe në kritikën që u bëri
shumë prej plagëve e të metave tona, të cilat duheshin korrigjuar e shmangur duke
iu përshtatur zhvillimeve moderne të jetës europiano perëndimore. Ai është një nga
trajtuesit më kompetentë të problemeve morale. Shtjelloi në mënyrë inteligjente e të
mbështetur togfjalëshat-koncepte “moral njerëzor”, “moral shtetëror” dhe “moral
fetar”.  Zbuloi e argumentoi lidhjet e brendshme ndërmjet këtyre koncepteve, që
nuk e përjashtojnë aspak njëri-tjetrin, por, përkundrazi janë organikë dhe plotësues,
si parakushte të domosdoshëm e të rëndësishëm që shqiptarët të mund të fillojnë e
realizojnë në praktikë jetën shoqërore e kulturale, rrjedhimisht jetën kombëtare.
Është domethënës e mjaft bindës studimi me titullin “Morali i shtetit e morali fetar
nuk janë thikë e brisk”. Duke iu referuar mendimit të At Danjel Gjecajt që është
biografi më i ngushtë i Harapit, njëherazi studiues i tij, korpusi kryesor i shkrimeve
të këtij të fundit botuar te “Hylli i Dritës” mund të përfshihet në atë që mund të
quhet sociologji shqiptare, që ka lidhje me zgjidhjen e krizës shpirtërore e materiale të
jetës shqiptare të viteve 30, kapërcimin e mënyrës orientale të jetesës, gjendjen e
prapambetur të gruas shqiptare, krizën e familjes, problemet e tolerancës e
bashkëjetesës fetare, zakonet e vjetra primitive, kaosin dhe anarkinë e jetës, etj (Gjecaj,
1959, 118). Një fushë e rëndësishme që ka rrokur publicistika e autorit tonë është
edhe ajo e edukimit dhe pedagogjisë. Duke qenë një pedagog i shquar, me shkrimet
e tij ai i dha përgjigjen e duhur problemeve të ndryshme arsimore si: karakteri
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individual e shoqëror i shkollës, funksionimi i shkollave private e atyre shtetërore,
roli i familjes në edukimin e organizimin shkollor të fëmijëve, lidhja e shkollës me
shtetin, trajtimi i vecantë nga ana e shkollës i edukimit të fëmijëve me të meta
mendore, lidhja e organizatës fetare me shkollën, roli e pjesëmarrja e besimit ( sidomos
të kishës) në tërësinë e komponentëve përbërës për mirëfunksionimin e shkollës, etj.
Harapi ishte njëkohësisht një nga më kompetentët në trajtimin e problemeve të
besimeve fetare, bashkekzistencës së tyre si edhe problemeve të shumta si nxitja e
përcarjes dhe ndasive fetare, raporteve të besimit me edukatën, me shkollën dhe
kulturën. Ai e konceptonte besimin fetar si një përbërës shumë të rëndësishëm të jetës
së një populli pa të cilin nuk mund të zhvillohej e prosperonte jeta jonë kombëtare.
Tjetër fushë e krijimtarisë publicistike harapiane është ajo e kulturës. Padyshim që
Harapi është një nga kulturologët më të mëdhenj të kohës së tij dhe jo vetëm të saj. Ai
e pa kulturën jo vetëm si një pjesë integrale të jetës shpirtërore të popullit dhe kombit,
por edhe si një mjet mjaft të rëndësishëm dhe efikas për ndërtimin e një jete kombëtare
të niveleve perëndimore. Ai iu drejtua kulturës në momentet më të vështira të krizës
së shoqërisë shqiptare të viteve 30 për ta ringritur atë, duke mos lejuar të rrëshqiste
drejt humnerës: “Pa kenë nierz culture, nuk kemi si e krijojm kulturen shqyptare,
Shqypnin ideale…Kan me kenë teori e mendime të ndryshme mbi kuptimin e cultures,
por nuk ka farë dyshimi se vlera e kultura nierzore themelohen vetëm në lavrim e në
zotsi të mendjes në fuqi e në mirsi të vullndesës” (Harapi,1934,42-43). Artikulli më i
vecantë që thekson nevojën dhe funksionet e kulturës në jetën shqiptare është ai me
titullin “Addenda-Nji kushtrim për kulturë” që në fakt është fjala e mbajtur nga Anton
Harapi me rastin e krijimit të Institutit Shqiptar për Studimet dhe Artet në vitin 1944
në Tiranë.  Harapi shkroi e botoi edhe për rolin e letërsisë, kinemasë dhe arteve në
jetën e njeriut shqiptar. Ai thekson nevojën e funksioneve të shëndetshme të tyre në
edukimin e vlerave morale e shpirtërore të shqiptarëve.

Anton Harapi dhe “Ora e Maleve”

Një prej organeve të shtypit shqiptar të kohës ku Harapi ka botuar një pjesë të mirë
të publicistikës së vet është edhe fletorja “Ora e Maleve”. Kemi të bëjmë me një
krijimtari të vecantë me karakter të theksuar politik, social, kulturor, demokratik dhe
atdhetar që paraqet mjaft interes sepse në të spikasin shkrime e tipare, të cilat nuk i
hasim në organet e tjera, qoftë nga pikëpamja e frymës dhe përmbajtjes, por edhe e
stilit dhe ligjërimit. Më parë se të analizojmë një tubë të vecantë syresh, e shohim të
udhës të flasim pak mbi fletoren “Ora e Maleve”dhe historinë e  lindjes së saj.
Në vitin 1923, në fillim të muajit mars A.Harapi dhe Ernest Koliqi prej shoqërisë
“Rozafat” dhe Zef M. Harapi prej shoqërisë “Bogdani” u mblodhën për të biseduar
mbi themelimin e një fletoreje e cila, sic u vendos do të kishte natyrë kulturore.
Fillimisht u mendua që emri i saj të ishte “Ora e Shqipnis”. Për drejtues caktuan z.
Ndoc Coba, të cilit iu lutën të tre për ta pranuar detyrën. Ky i fundit deshi të
konsultohej për këtë edhe me Imzot Lazër Mjedën. Cështja u hap më shumë,”pse
qenë thirrë të gjithë krenët katolikë të Shkodres, që ma vonë formuen të quejtunin
“Grupi i Orës së Maleve”, e vendosën që fletorja e re të thirrej Ora e Maleve” (Cefa,
2013, 7). Për këtë E. Koliqi kujton:
…Unë ishem djalosh njëzetvjecar me 1923, kur më emnuen redaktor të “Orës së Maleve”,
fletorja shkodrane ku shkruejshin Pader Gjergji, Luigj Gurakuqi, Pader Anton Harapi, Kolë
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Kamsi, Shantoja, Palaj, Karl Gurakuqi e shumë të tjerë që e kishin zanat shkrimin…Në
numrat e saj…del e pasqyrueme Shkodra e vjetit 1923-1924. Nji lëvizje demokratike e vërtetë
që mbështetetj në barazi të të drejtave shoqnore e në vllaznim kombtar, xuni fill atëherë në
Shkodër nën drejtimin e Luigj Gurakuqit, i cili ishte ciltërisht i marrun vesh me elementat ma të
ndritun të Shqipnis së Mesme dhe të Shqipnis së Jugut…unë pata fatin me qenë, si pa dashtë,
me Pader Anton Harapin e Nush Topallin, themelues të asaj fletoreje…(Cefa, 2013, 7-8).
Grupi”Ora e Maleve” deklaronte se “jemi shqyptarë e duem me ndejë shqyptarë, tue
ndjekë gjithmonë parimet qytetnore të Europës Prendimore”. Formimi i këtij grupi
u prit mirë nga ana e mbështetësve të ndryshëm që inspiroheshin nga idealet
atdhetare. Ky grupim politik kishte deputetët e vet në Parlamentin Shqiptar. Ai
ishte për formën monarkike të vendit, por pranonte edhe republikën.
 Sipas Cefës (2013) “numri i parë i fletores “Ora e Maleve” doli më 15 prill 1923.
Gjatë vitit 1923 dolën 43 numra. Vazhdoi të botohet në vitin e dytë nga data 01.I.1924
e deri më 25.XII.1924. Gjatë këtij viti dalin gjithsej 52 numra; madje pati edhe shtesë
numrash. Drejtorë të gazetës kanë qenë kryesisht: Shuk Gurakuqi, pastaj Luigj
Mjeda, Kolë M. Gjoni, Toma i Fr. Tomës. Redaktor fetar ka qenë dom Lazer Shantoja,
sekretar i kryeipeshkvit Lazer Mjeda, redaktor politik Ndoc Coba”(18).  Fletorja
është botuar në gjuhën shqipe. Në vitin e parë të botimit(1923), ka dalë një herë në
javë, pa patur një ditë të përcaktuar Fillimisht është menduar të botohet dy herë në
javë. Është shtypur në Shtypshkronjën Franceskane në Shkodër. Drejtori i parë ka
qenë Shuk Gurakuqi. Ndërsa artikullin e parë të numrit të parë e ka shkruar Luigj
Gurakuqi më 25 mars 1923. (Bëhet fjalë për një letër që ky i shkruan Lazer Mjedës).
Por le të kthehemi tek cështja jonë. Sic shihet, Anton Harapi është një prej
themeluesve të fletores “Ora e Maleve” si dhe një prej bashkëpunëtorëve të saj kryesorë.
Ai ka botuar në të shkrime mjaft interesante me një përmbajtje të fuqishme, me
frymë aktuale atdhetare, por edhe një frymë qytetare demokratizuese. Në artikujt e
tij nuk mungojnë as shkrimet vlerësuese e përkujtimore për figura të rëndësishme
të veprimit e të mendimit tonë atdhetar. Sic thekson Cefaj (2013) “ publicistika e tij,
gurrë informacioni, ngjeshur me mendim politik evropian, parë me spektër kristian
e prendimor e shkrue me shije artistike. Shkroi artikuj të guximshëm, gjithmonë
me frymëzim të ndezun patriotik, plot mendime të dobishme, me synime të kjarta,
pa nebuloza egoiste, se ishte energji shpirtnore e kombtare. Zemra i komandonte
trunin, truni gjakun e gjaku i ftoftë etikën gazetareske” (39). Harapi ishte një patriot
i rrallë. Shpirti i tij i madh s’u lodh kurrë së dashuruari Shqipërinë dhe trojet e saj.
Ndjesitë e tij atdhetare janë të pakrahasueshme. Ai e deshi Shqipërinë nga skaji në
skaj, ndjehej njësh me cdo pëllëmbë të tokës sonë të lashtë, me historinë e tyre,
bëmat, heronjtë, natyrën e bukur, me malet, fushat, lumenjtë dhe përgjërohej për
to. Zemra e tij digjej flakë sidomos për ato troje shqiptare të cilat padrejtësisht i
kishin kaluar shteteve fqinje. Ai kishte një interesim të vecantë për Hot e Grudë e
Triepsh, për Plavë e Guci, për Shestan e Ljarje, për Vermosh, Shën Naum, Kosovë e
Camëri. Për të Shqipëria ishte një si në Shkodër, Tiranë e Durrës, edhe në Ulqin,
Shkup apo Prizren, si në Tivar, Medvegjë e Preshevë ashtu edhe në Korcë, Gjirokastër
e Shën Naum, si në Tetovë e Gostivar, ashtu edhe në Prevezë, Finiq e Butrint.

Një rubrikë e re, e pazbuluar më parë

Fjala është për rubrikën “Ora ndër valle” të gazetës “Ora e Maleve”. Në këtë rubrikë
janë botuar shkrime mjaft interesante, me tematikë e problematikën e kohës. Këto
shkrime janë nënshkruar me pseudonimin X dhe unë mendoj se ato janë shkruar
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prej Anton Harapit. Le ta argumentojmë këtë. Nuk besojmë se është i saktë mendimi
se “Në gazetë Fishta mbajti rubrikën satirike (ende e pambledhun) “Vallja popullore”,
firmosë me X” (Cefa, 2008, 8). Së pari, studiuesi Cefa flet për një rubrikë e cila realisht
nuk ekziston fare. E vetmja rubrikë e firmosur me X është ajo me titullun “Ora ndër
valle”. Së dyti, mendoj se edhe mendimi që përgjithësisht A. Harapi në gazetën
“Ora e Maleve” nënshkruan me iks nuk është i saktë. Kështu shprehet Palokë Daka
në shënimet e tij të librit “Fjalor pseudonimesh”(1743-1944), botim i Akademisë së
Shkencave të Republikës së Shqipërisë, sektori i Institutit të Gjuhësisë e Letërsisë,
shtypur në shtëpinë botuese “Shkenca”, Tiranë 1999. Me iks, A. Harapi nënshkruan
gjithsej katër shkrime, dy të botuara te “Ora e Maleve” dhe dy të tjerë te “Zani i
Shna Ndout”. (Njëri prej këtyre dy të fundit i takon nr.6/1937 të fletores së fundit).
Për të qenë të saktë, sic del nga shfletimi i koleksioneve të “Orës së Maleve”, “Hyllit
të Dritës” dhe të “Zanit të Shna Ndout”, nënshkrimet e pseudonimet publicistike të
A. Harapit janë këto: X, iks (Ora e Maleve); P.A.H. (Hylli i Dritës); X, iks, Servus X
(Zani i Shna Ndout). Pra, shkrimet e rubrikës “Ora ndër valle” të firmosura me X,
mendojmë se janë të Anton Harapit, ngaqë me X ai ka firmosur edhe shkrime të
botuara te “Zani i Shna Ndout”. Por ky argument ndoshta mund të duket i
pamjaftueshëm. Ndaj kemi argumentuar përtej tij, duke krahasuar elementët e stilit
të shkrimeve. Së pari, kemi krahasuar elementët e stilit të shkrimeve të rubrikës së
lartpërmendur me elementët e stilit të shkrimeve të Gjergj Fishtës (meqë Cefa mendon
se shkrimet e rubrikës janë të Fishtës). Së dyti, shkrimet e rubrikës në fjalë i kemi
krahasuar me shkrimet e A. Harapit botuar sa te “Ora e Maleve”, aq edhe te “Hylli
i Dritës” apo “Zani i Shna Ndout”. Nga pikëpamja fonetike e drejtshkrimore, ka
dallime të ndjeshme në mes të leksikut e mjeteve gjuhësore të shprehjes të shkrimeve
të Fishtës1 dhe leksikut e mjeteve gjuhësore të shprehjes të shkrimeve të rubrikës
satirike. Në të kundërt, ndodh një afëri e dukshme në mes të mjeteve dhe formës
gramatikore të shkrimeve publicistike të A. Harapit me mjetet dhe formën
gramatikore të shkrimeve të kësaj rubrike. Po sjellim në vëmendje disa prej
krahasimeve të bëra. Kur Fishta e shkruan lidhëzën nënrenditëse kohore kur, po
këtë Harapi e shkruan në trajtën kuer; Fishta shkruan autoritet, Harapi shkruan
auktoritet; Fishta shkruan tonë (përemër pronor), Harapi shkruan t’onë; Fishta shkruan
tuj (trajtën duke të përcjellores së një foljeje), Harapi shkruan tuej; Fishta shkruan
gjuhë, Harapi shkruan giuhë; ( Rrallëherë Harapi shkruan edhe gjuhë, si në rastin:
Ma i kjarti shej i kombsis asht njisija e gjuhës-”A jemi shqyptarë a por do të bahemi?”,
f.28: “Shqyptari dhe bota e tij”); Fishta shkruan ndërmjet, Harapi shkruan ndershej,
mjedis, made, por rrallëherë edhe ndërmjet; Fishta zgjedhje, e shumë rrallë zgiedhje;
Harapi zgiedhje e shumë rrallë zgjedhje; Fishta gjasë, Harapi giasë; Fishta i gjatë, Harapi
i giatë; Fishta komi, Harapi kombi; Fishta komtare (mbiemër), Harapi kombtare; Fishta
ua (trajtë e bashkuar), Harapi u a; Fishta ta (trajtë e bashkuar), Harapi t’a; Fishta
gjymsë e më rrallë gjysë, Harapi gjysë e më rrallë gjymsë; Fishta qeveria, por dhe qeverija,
Harapi qeverria, por dhe qeverrija; Fishta sonë, Harapi s’onë; Fishta kurrkund, Harapi
kerkund; Fishta vllazent tuj, Harapi vllazent t’ue; Fishta t’asaj kohe, Harapi t’asajë kohe;
Fishta ndoj punë, Harapi ndo’i punë; Fishta njerzimit, Harapi nierzimit; Fishta kufijt,
Harapi kufitë; Fishta njitë, Harapi njitas; Elementë të përbashkët në ndërtimin e stileve
publicistike të të dy autorëve: Asht, aj, per, nder, burrni, lmuetas, prej (prejë), i sugurtë,
____________________
1 Shkrimet e autorit Gjergj Fishta i kemi studiuar  qoftë nëpërmjet revistës “Hylli i Dritës”, por edhe
nëpërmjet përmbledhjes “Përndritje”, botim i “Lajmëtari 2000”, Tiranë.
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vetun, gjytet, ndërmjet, baj, luej, ma para se, nji, un, i cilli, e cilla, duem, mëndyrë, komisjoni,
etj. Ndër shkrimet e rubrikës “Ora ndër valle” mund të vecojmë: “Buk e politikë”,
“Ndër tela”, “Dreqent në Shqypni?”, “Giuha e Gishti”, “Bastanxhis kastraveca mos
i shit”, “Cë po losim loser”, “Ma myti barra shojnë…! Mirë e ka mirë e pastë!”,
“Cmime”, “Në mërgim”, “Kaperceva dy-tri male”, “Në treg të malcis”, “Në log të
kuvendit”, “Kashë e lashë”, “Kudo rasha mos u vrasha”, “Asht nji kashë e nji
lashë”, “Shka së ban parja!?...”, “Shka len prej micet, gjuen mi”, etj. Përgjithësisht
shkrimet e kësaj rubrike përshkohen nga një stil i vecantë që ndërtohet mbi humorin
popullor shkodran. Disa prej tyre i përshkojnë notat e holla të ironisë, sarkazmës
dhe satirës, frazeologjia e pasur popullore, një leksik i vecantë e i spikatur dialektor,
mendimet plot tharm demokratik e mesazhe përparimi, lakonizmi i të shprehurit
dhe  receptimi i filozofisë popullore. Përvec shkrimeve të nënshkruara me X, në këtë
rubrikë botohen edhe pak shkrime të cilat nënshkruhen me Y (shkrimi i titulluar
“Prej Fjalorit”, botuar në numrin e vecantë të gazetës të datës 9 shtator 1923, i cili
mendohet se mund të jetë shkruar prej Lazër Shantojës; ai me titullin “Tallalli”,
shkruar në vargje e botuar në numrin e datës 15 shtator 1923); shkrimi “Per kullana
elektorale”, shkruar në vargje e i botuar në numrin e datës 13 dhjetor 1923 është i
nënshkruar X. Y. Z. Në shkrimin me titull “Nder tela…” të së dielës së 27 majit1923
hasim një dialog të vazhdueshëm  në mes të  Puntorit dhe të Zyrtarit. Ky dialog i
ndërtuar me mjeshtri, ka për qëllim të ravijëzojë idenë se Shqipëria është një vend
ku nuk qeveriset e punohet për të mirën e popullit të saj e të progresit të vendit. Por
për interesat e disa zyrtarëve që e kanë bërë atë pronë të vetën.Po nga këto ide
përshkohet edhe shkrimi “Shka së ban parja!?...” botuar në numrin e datës 27 tetor
1923. Në shkrimin e datës 3 qershor 1923, titulluar “Në mërgim” autori i saj thekson
rolin e rëndësishëm atdhetar e demokratik që luan gazeta “Ora e Maleve” si një nga
organet më serioze të shtypit të kohës. Në gojën e mërgimtarit, autori vendos fjalët:
“Të falem orë! Ti e ke shpetue Shqypnin gjithsaherë asht ndodhun nder rreziqe
derë më sod, e ti ke per t’a pshtue edhe mas sodi” (Harapi, 1923, 2). Kjo ide shfaqet
edhe në shkrimin “Buk e politikë” të datës 22 Tetor 1923, që ndërtohet nëpërmjet
dialogëve të Katundarit me Shkodranin. Në shkrimin e datës 23 qershor 1923 titulluar
“Shka len preë micet gjuen mi”, autori nëpërmjet ironisë thekson idenë se shqiptarët
nuk punojnë për interesat kombëtare, por ngushtësisht për interesat personale. Në
pjesën më të madhe të shkrimeve të kësaj rubrike ironizohen e satirizohen fenomenet
e dukuritë negative të jetës shqiptare, qeverisja jodemokratike, administrata e paaftë
dhe e korruptuar, mungesa e idealeve dhe zëvendësimi i tyre me interesat e ngushta
materiale. Organi “Ora e Maleve” si edhe grupimi politik me emrin homonim shihen
si shpresë e së vërtetës, përparimit dhe zhvillimit demokratik perëndimor, që duhet
të jenë për kohën idealet jetësore të shqiptarëve.

Anton Harapi dhe “Hylli i Dritës”

Sic vëren Danjel Gjecaj janë rreth 50 artikuj të rëndësishëm që Harapi botoi te kjo
revistë. Autori i botoi ato në harkun kohor të viteve 1930-1936, kur ishte drejtor i
kësaj të përkohshmeje. Sic e përmendëm më lart, këto botime janë sociologji shqiptare
në dritën dhe shtrisinë e parimeve të krishtena. Preku cashtjet jetësore të organizimit kombëtar;
mbrojti vetitë tradicjionale të nji race, qi ndryn në vetveti elemente të shëndoshë për nji qytetni të
vërtetë; paraqiti rrugë të reja, të sigurta për t’u kapë në cakun e dëshruem të shtetit të së drejtës;
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hetoi varrë të reja e të freskëta dhe ditunisht këshilloi edhe mjetet e shërimit; vuni në dukje
stuhitë e kohës, qi i kërcnoheshin karakterit shqyptar dhe ligshtojshin në rrajë cka ma të shenjtë
e ma të adhurueshme ka njeriu e ma të cmueshme kombi; sulmoi ku e lypi nevoja-apostujt e
rrejshëm dhe ua hapi sytë vullnetmirëve të gënjyem (Gjecaj, 1959, 118). Më parë se të
vazhdojmë më tej me botimet e Harapit në këtë të përkohshme le të flasim dy fjalë
mbi revistën “Hylli i Dritës”. Numri i parë i kësaj reviste doli në nëntorin e vitit
1913 dhe “u bë shprehësja kryesore e aspiratave të elitës shqiptare për pavarësi,
shtetformim, liri, demokraci e kulturë perëndimore”(Gjekmarkaj, 2013, 8). Ajo është
e lidhur ngushtë me emrin e franceskanëve e kryesisht të Gjergj Fishtës, “i cili qysh
në editorialin e parë dëshmoi që busulla do të shënonte vetëm një drejtim-Evropën”
(Gjekmarkaj, 2013, 8). 1.Periudha e parë përmblidhet në vitet 1913-1914, e cila e
thënë me fjalët e Vili Kamsit, konsiderohet si një periudhë paraqitjeje e sprove ku
dëshmohet aftësia e shqiptarëve për të organizuar shtetin e vet mbas pesë shekujsh
pushtimi të huaj, marrëdhëniet mes lirisë e kombit, në mes kombësisë e fesë, në mes
individit e shtetit, diskutohet gjeokultura e gjeopolitika, raporti me qytetërimin
dhe rrugët për ta arritur. “Hylli” i fillimeve vuri bazat  për një seri studimesh, si ato:
albanologjike, letrare, etnografike, folklorike, pedagogjike, duke nxjerrë në pah gjithë
atë pasuri shpirtërore që kishte mbetur e pacënuar nga nata otomane dhe që vetvetiu
rizgjohej identitare në përputhje me bazat e qytetërimit evropian. 2. Periudha e
dytë shënohet me sprovën demokratike ndërmjet viteve 1921-24. U krijua modeli i
polemikës demokratike, si armike e hapur e feudalizmit shqiptar, mentalitetit dhe
përfaqësuesve të saj në politikë, si “surratqerepi”, “shakllabani”, “dylmja”, “dudumi”,
“muhaxhiri”, që kishin zënë zyrat e shtetit…Kjo periudhë konsiston për kah nji
përgatitje demokratike e qytetarit…Qëndrimi antizogist i Fishtës dhe mbështetja
për lëvizjen e Fan Nolit, kushtëzuan qëndrimin e qeverisë së A. Zogut, e cila e
mbylli “Hyllin”. Amnistia politike, paqja me Zogun, si edhe rikthimi i Gj. Fishtës
nga ekzili, bëjnë të mundur që më 1930-n e deri në dhjetor 1944 të ridalë “Hylli i
Dritës”. 3. Periudha e tretë është ajo që nis më 1930 dhe përfundon më 1944. Sic
dihet më 1944 “Hylli” mbyllet. Pushkatohen A. Harapi, Gj. Shllaku, të tjerë burgosen.
4.Periudha e katërt është ajo që fillon më 1993 dhe vazhdon në ditët e sotme. Filozofi
Ardian Ndreca, drejtor i “Hyllit”, qysh nga viti 2005 e më pas, ka botuar 32 numra
(Gjekmarkaj, 2013, 8). Për “Hyllin e Dritës” nuk prajnë fjalët. Emri i Anton Harapit
është një prej emrave që janë lidhur ngushtë me këtë revistë, ku bashkëpunuan
Gjergj Fishta, L.Shantoja, M.Sirdani, Sh.Gjecovi, E. Cabej, etj. Në këtë revistë Harapi
shpalosi talentin dhe erudicionin prej publicisti të vërtetë. Shkëlqeu me tërë forcën
e arsyes dhe gjithë zjarrin e zemrës. Përballoi të gjitha problemet dhe temat që
përbënin në tërësi shqetësimet e kohës. Krijoi profilin e një të gjithëdituri, duke i
qëndruar me guxim sfidave të ndryshme. Një pjesë e mirë e shkrimeve të tij botuar
te “Hylli” rrahin të trajtojnë një sistem më vete që do të mund të ishte ideologjia
jonë kombëtare, një projekt që ai e ka elaboruar me përkushtim dhe dashuri. Ky
sistem përbëhet prej një tërësie pikëpamjesh e idesh filozofike e sociologjike,
ekonomike e kulturore, historike dhe etnopsikologjike, fetare dhe shkencore. Sic
dihet, në ato vite kanë ekzistuar pavarësisht njëri-tjetrit edhe projekte të autorëve e
mendimtarëve të tjerë shqiptarë, sic janë “Neoshqiptarizma” e B. Merxhanit,
“Shqipnia spirituale” e Gjenco Bardhit, etj, për të cilat Harapi është i mirëinformuar,
madje ka shprehur edhe vlerësimet e veta pozitive si përpjekje dhe punë në shërbim
e në të mirë të Shqipërisë. Këtu futen shkrimet: “Idealogji shqyptare”, “Tok”, Njisija
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kombëtare dhe edukata e popullit”, “Prej kahë do të nisemi e ku do të kapemi”,
“Rrfana e jetës shqyptare”, “Dukë e kenë”, “Idealista pa ideal”,”Rrymë të reja
arsimore”, “Katolicizmi dhe shpirti kombëtar”, etj. Harapi është i mendimit se sistemi
në fjalë do të mund të përfundojë jo si një cështje e vecantë, por si tërë cështja e jetës
njerëzore. Mjafton t’i japim cështjes deri në arsyen e fundit: “Thirret e asht ideale a
por shpirtnore nji gja, pse shihet vetem me synin e mendjes, gjindet vetem në botën
e idevet e themelohet nder lamije të patrandshme të jetës shpirtnore, qi janë parimet
e arsyes e të moralit; e sikurse nuk pershihet me shies, ashtu nuk ka realitet në
botën trupore as në rrethin e jetës sensitive” (Harapi, 1934, 144). Një pjesë të
shkrimeve që i përkatësohen problematikave të fushave të ndryshme i kemi
permendur në fillim të kumtesës kur kemi folur mbi vecoritë e përgjithshme e të
vecanta të krijimtarisë pupublicistike të autorit. Janë mjaft thelbësore dhe trajtime
me interes analizat e Harapit mbi atdheun, kombin, jetën shtetërore e  shoqërore
dhe rilindjen e jetës sonë kombëtare në të gjitha fushat. Por nuk mund të mos
theksojmë se pjesë e kësaj ideologjie janë edhe ligjëratat “Vlerë shpirtërore” që autori
i mbajti në Korcë nga 29 prill-4 maj 1936, për të cilat jemi shprehur më parë.

Bashkohësia dhe moderniteti i një modeli

Mesazhet qe mbart publicistika e Harapit janë mesazhe të mëdha e të rëndësishme
që nuk e kanë humbur e nuk do ta humbasin vlerën e tyre edhe për shumë kohë.
Problemet themelore që ai trajton në shkrime të ndryshme janë shqetësime serioze
për atdheun dhe kombin tonë, për jetën tonë shoqërore e kombëtare. I përkushtohet
trajtimit e analizës së tyre me inteligjencën dhe durimin e idealistit e të gjeniut. Idetë
e shprehura në këto shkrime nuk e kanë humbur aktualitetin. Këto së bashku me
ligjëratat janë artikulime të vecanta e të qarta të një moderniteti që pasuron jo vetëm
ligjërimin tonë publicistik, por tërë mendimin shqiptar, me brendi të reja e konceptime
të panjohura. Në llojet publicistike të lëvruara bien në sy analizat, shtjellimet, trajtesat,
polemikat dhe esetë. Brenda përbrenda këtyre llojeve shfaqen nënlloje të ndryshme.
Në rastin e esesë, kemi lëvrimin e shumë nënllojeve: esesë fetare, esesë shkencore,
esesë historike, esesë filozofike, esesë sociale; argumentuese, përshkruese, rrëfyese,
të krahasim-kontrastit, etj. Këto harmonizohen e gërshetohen njëra me tjetrën në
formën e një mozaiku, cka shpreh vec të tjerash edhe një stil të larmishëm. Ligjërimi
gjuhësor i autorit është i natyrshëm dhe i përkatësohet një stili analitik. Mjetet e
pasura të shprehjes dëshmojnë për një njohës të shkëlqyer e kultivues të niveleve të
larta të gjuhës shqipe. Bien në sy koherenca dhe kohezioni i një stili të fuqishëm e
origjinal.

Përfundime

Publicistika është një nga rrafshet krijuese intelektuale më të rëndësishme të A.
Harapit. Sic theksuam edhe në cëshjten paraardhëse, origjinaliteti i Harapit në këtë
fushë është tregues i vlerës së lartë të krijimeve të tij. Ndodh shumë rrallë ndër
publicistët tanë që të përballohen me kompetencë e aftësi tema e probleme të llojeve
dhe natyrave të ndryshme. Në një pikëpamje kjo flet edhe për karakterin enciklopedik
të formimit të gjithanshëm e special të tij. Vlerësime të larta në këtë drejtim kanë
dhënë për të edhe figura të spikatura të kësaj fushe dhe të mendimit shqiptar në
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tërësi. Mjafton të sjellim në vëmendje vec të tjerash, vlerësimin e lartë që i bëri staturës
intelektuale të Harapit, At Gjergj Fishta në recensionin e botuar në nr.10/1934 të
“Hyllit të Dritës” me titull “Grindje me Klerin”, pas polemikës së ndezur midis I.
Totos dhe A. Harapit. Vlerësime të larta për të kanë dhënë edhe personalitete të tjerë
të mendimit dhe politikës si Luigj Gurakuqi, Ernest Koliqi, At Zef  Valentini, Lef
Nosi, Mehdi Frashëri,  At Danjel Gjecaj, At Zef Pllumi, At Viktor Volaj,etj. Nga
pikëpamja e përmbajtjes, publicistika e Harapit shënon kulmet e shqetësimeve të
thella të një idealisti të vërtetë. Ndërsa nga pikëpamja e formës, ligjërimi harapian
është një model përherë i freskët e i hapur për hulumtime e kërkime. Kjo për arsyen
themelore të materializimit të gjuhës së gjallë të popullit, të cilën e pasuroi dhe
përtëriu me mjete e forma të reja shprehëse në rrugët e natyrshme të zhvillimit të
saj.
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Mënyrat e përshtatjes ndaj “seksit” përvetësohen që në fëmijëri

Dr. Marta Topçiu
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

Abstrakt

Gjatë ndërtimit të identitetit gjinor çdo individ, femër apo mashkull, që në fëmijëri,
vendoset dhe vendos objektet e qeniet që e rrethojnë, brenda një hierarkie sociale dhe
simbolike  midis burrave dhe grave, midis mashkullores dhe femërores. Gjithë forca e tij
është të transformojë detyrimet sociale në tipare “natyrore” apo “ cilësi”  individuale.
Socializimi gjinor, më shumë se përvetësim idesh, është të mësuarit praktik të xhesteve,
reflekseve, ndienjave, për ta pranuar botën dhe ndarjet e saj.
Kjo temë prezanton përvojat kryesore, teorike dhe empirike, të kërkimeve mbi ndërtimin
e identitetit gjinor. Ky identitet fillon me të mësuarit “nëpërmjet trupit” dhe zhvillohet
gjatë jetës, në një mori aktivitetesh të sferës sociale: në politikë, në punë, në media, në
zbavitje të ndryshme, në seksualitet, në jetën në çift, në familje duke u vendosur mbi të
tjera procese të socializimit. “Efekti kryesor”, që socializimi gjinor prodhon mbi individin,
që nga fëmijëria e deri në moshë është asimetri midis dy sekseve. Djem e vajza nuk
zhvillohen pavarësisht njëri-tjetrit por, në gjirin e një raporti social të pabarabartë. Ajo
që mësohet nga individi gjatë socializimit gjinor nuk është vetëm roli i tij por “ekonomia
politike” që i jep kuptim këtij të fundit. Kjo ekonomi asimetrike organizon ndërtimin e
mashkullores si një ndarje me femëroren, ndërkohë që e kundërta është më pak e vërtetë.
Në çdo gjeneratë apo brez, një fëmijë, duke filluar që nga moment i lindjes, ndeshet me
presione socializuese si shkolla, loja, media, puna etj. Fëmija zhvillon skema gjinore
duke krijuar kështu një identitet gjinor. Ky proces ndodh përmes një përforcimi, modelimi
dhe imitimi direkt.

Fjalë kyçe: vajza, djem, fëmijëri, socializim gjinor, identitet gjinor.

Hyrje

Duke pasur parasysh dendësinë dhe kompleksitetin e shoqërisë, individi thërret në
ndihmë modele të  identitetit, të kuptueshme për eksperiencat vetiake. Ai luan një
numër të limituar rolesh që janë domethënëse në aspektin social dhe që përmbushin
një funksion të trefishtë: të njohjes së vetvetes, të identifikimit të të tjerëve dhe të të
qenit i identifikuar nga ta. Kjo temë prezanton përvojat kryesore, teorike dhe
empirike, të kërkimeve mbi ndërtimin e identitetit gjinor gjatë kalimit të fëmijëve në
moshën e rritur si një proces që skicohet nga socializimi primar deri  tek ai sekondar.

1. Mënyrat e socializimit gjinor
Socializimi gjinor prodhon tipare fizike (peshë, muskulaturë); mënyra të të qëndruarit
dhe të të lëvizurit, tonalitete vokale të ndryshme, gjithmonë në varësi të seksit.
Nëpërmjet socializimit gjinor çdo individ, femër apo mashkull, vendoset dhe vendos
objektet e qeniet që e rrethojnë, brenda një hierarkie sociale dhe simbolike  midis
burrave dhe grave, midis mashkullores dhe femërores. Gjithë forca e tij është të
transformojë detyrimet sociale në tipare “natyrore” apo   “cilësi”  individuale. Para
se të trajtojmë përvojat kryesore të formimit të identitetit gjinor është e rëndësishme
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të formulojmë tre përcaktime të rëndësishme mbi kuptimin e socializimit gjinor.
Së pari: Një nga format e socializimit gjinor është të mësuarit “nëpërmjet trupit”:
nëpërmjet një sërë aktivitetesh, udhëzimesh të ndryshme sipas seksit (veshje, lojra,
lodra, ushqim, marrëdhenie me të rriturit, etj). Personat “e socializuar” duke përfshirë
aty fëmijët, luajnë një rol aktiv në procesin e socializimit. Ata i seleksionojnë,
përvetësojnë, transformojnë ose shmangin shpesh detyrimet sociale. Është e vërtetë
që  gjinia aktualizohet nëpërmjet socializimit,  por po kaq e vërtetë është që nëpërmjet
tij, gjinia edhe mund të destabilizohet, të transformohet apo edhe të “shbëhet”.
(Bereni & Chauvi & Jaunait & Revillard, 2012, 34).
Së dyti: socializimi gjinor është një proces që zhvillohet gjatë jetës, në një mori
aktivitetesh të sferës sociale: në politikë, në punë, në media, në zbavitje të ndryshme,
në seksualitet, në jetën në çift, në familje. Gjinia përpunohet në ndërveprimet e
përditshme, ajo “bëhet” e “ribëhet” çdo herë që një person “mashkull ose femër”
takon një tjetër të tillë, ose kur një individ provon ta përfshijë tjetrin në një seks të
caktuar me qëllim që të dijë si të sillet me të. (Bereni & Chauvi & Jaunait & Revillard,
2012, 21).
Së treti; socializimi gjinor vendoset mbi të tjera procese të socializimit. “Efektet”, që
socializimi gjinor prodhon mbi individin, mbivendosen në: kontekstin sociohistorik,
ku individi jeton dhe klasës sociale së cilës i përket.  (Baudelot & Establet, 2007). Në
shoqëri ka diferenca e pabarazi midis grave dhe burrave përsa u përket përgjegjësive,
burimeve, mundësive për të marrë vendime.

2.1 Secilit rolin e tij
Rolet e sekseve kanë të bëjnë me mënyrat e të ndjerit, të të shprehurit të emocioneve:
p.sh. e qara tolerohet tek vajzat dhe çensurohet tek djemtë, ndërkohë që ndodh e
kundërta me zemërimin. Por më thellë akoma, është gjithë identiteti gjinor që fëmijët
zhvillojnë gjatë socializimit të tyre. Pjesa më e madhe e tyre identifikohen shpejt me
seksin, duke përdorur gjininë e duhur gramatikore për të folur për veten dhe për
t’u sjellë ndryshe, sipas seksit, me individë të tjerë. Rolet gjinore modelohen nga
perspektiva e heteroseksualitetit, paraqitur nga prindërit që shpesh përbëjnë të vetmin
horizont të  mundshëm, në mos për qeniet humane në përgjithësi, të paktën për
fëmijët e tyre.
Në zemër të këtij prodhimi rolesh të ndryshme gjendet diskriminimi i gjinisë d.m.th. ekzistenca
e institucioneve që ndajnë, zgjedhin dhe izolojnë djemtë dhe vajzat, duke i grupuar djem dhe
vajza sipas gjinisë.
Modalitetet dhe gjerësia e diskriminimit sipas seksit janë vendosur në kohë dhe
hapësirë. Gjatë shekullit të XIX-të deri në gjysmën e shekullit të XX-të në vendet
perëndimore, norma e diskriminimit sipas seksit ka afektuar fort jetën e individëve
në shkollë, në sferën profesionale dhe në sfera të tjera të marrëdhënieve të përditëshme,
veçanërisht për klasat e mesme dhe ato të larta (zbavitje, angazhime qytetare). (Bereni
& Chauvi & Jaunait & Revillard, 2012, 111).
Ekzistojnë gjithmonë rrethe e shoqata që grupojnë në mënyrë të ndarë burrat dhe
gratë, që nga fëmijëria deri në moshë të rritur. P.sh. në vendet anglo-saksone llozhat
masonike (në përgjithësi i përjashtojnë gratë) forma të tjera të shoqërimit bazuar
mbi identitetin e sekseve (shoqata femërore me drejtim fetar të caktuar), aktiviteteve
sociale, mashkullore etj… (Bereni & Chauvi & Jaunait & Revillard, 2012, 56). Në
mënyrë më difuze, kemi eksperienca të vendeve dhe momenteve të segregacionit
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sipas seksit. Përdorimi i tualeteve publike, aktiviteteve sportive, garderobave  që
ndajnë burrat dhe gratë dhe shpesh në praktikë, në kompeticion, apo në fushën
profesionale: edukatore çerdhesh dhe punëtorë të  ndërtimit, zhvillohen në hapësira
pune thuajse unisekse.

2.2 Një “ekonomi politike” e pabarabartë asimetrike
Socializimi gjinor tenton të përjashtojë ata që nuk hyjnë në katëgoritë: djemtë si
vajza dhe vajzat si djem intersekset, transgjinitë. Për djemtë, konstituimi i identitetit
“të burrit” merr formën e një ndarjeje me universin e nënës, në fillim e përbashkët
për djemtë dhe vajzat kur ata janë të vegjël. Ky ndërtim i identitetit mashkullor, si
shkëputje nga universi femëror, duket në mënyrë spektakolare në ritet e inicimit të
rezervuar ndaj djemve në disa shoqëri. Në shoqëritë kontemporane, identiteti i
burrave është më pak spektakolar ndaj nënës. Skenën e shkëputjes së identitetit të
djalit nga universi femëror i nënës e gjejmë në teoritë froidiane të Edipit. Në Shqipëri,
shërbimi ushtarak i detyrueshëm për qytetarët e rinj të seksit mashkull, sot i
zëvendësuar nga një shërbim qytetar jo i detyruar, ka luajtur për një kohë të gjatë
rolin e institucionit mashkullor, i cili kontribuonte t’i ngrinte djemtë në rangun e
burrave dhe të dallonte burrat nga gratë.
Në kontrast, identiteti i gruas shkon përtej shkëputjes së saj nga fëmijëria dhe nga
nëna: feminiteti perceptohet gjerësisht si i trashëguar nga natyra, ndërsa
mashkullorja si e fituar në shoqëri. Asimetria e mënyrave të definicionit të identitetit
të burrave dhe grave, lejon të kuptohet përse transgresionet e gjinisë sanksionohen
më shumë për burrat se sa për gratë. Ashtu sikurse një pikë gjaku e papastër mjafton
për të ndotur një oqean të gjakut të pastër, në kuadrin e dominimit  mashkullor,
prezenca e veçorive femërore tek një burrë përbën një rrezik më të mëdh social se sa
prezenca e tipareve mashkullore tek femrat. Prindërit lejojnë më lehtë vajzat e tyre
të vogla të lujanë lojra djemsh, sesa djemtë e tyre të luajnë lojra vajzash. (Bereni &
Chauvi & Jaunait & Revillard, 2012, 116).  Ata ngurojnë më shumë t’u ofrojnë
djemve albume, heronjtë e të cilëve janë vajza, sesa t’u ofrojnë vajzave albume me
heronj mashkullorë; ata veshin me shumë dëshirë vajzat e tyre si djem se sa djemtë
si vajza.

3. Të mësuarit e një regjimi të së vërtetës

Në shoqërinë tonë, çdo subjekt i përket një seksi të caktuar, në atë pikë që pothuajse
është e pamundur të shfaqet dikush, gjininë e të cilit nuk kemi mundur ta përcaktojmë
paraprakisht. Edhe pse e prezantojmë shpesh si një zhvillim natyror, që i nënshtrohet
një finaliteti të paracaktuar, psikologët kanë përshkruar në mënyrë empirike fazat e
ndryshme që fëmijët kalojnë para “integrimit”, në regjimin e së vërtetës” që dominon
lidhur me seksin. Psikologu Lorenc Kolberg përcakton tri etapa të njëpasnjëshme
të zhvillimit konjitiv.
Etapa e “identitetit gjinor” (drejt moshës dy vjeç): fëmija fillon të klasifikojë njerëzit
në burra dhe gra, duke u nisur nga karakteristika sociokulturore (krehje, veshje)
por akoma nuk mendon që vajzat do të bëhen gra dhe djemtë burra.
Etapa e dytë, etapa e stabilitetit të gjinisë, (3-4 vjeç): fëmija vendos një lidhje stabël
midis seksit të fëmijëve dhe atij të të rriturit, por ai e sheh akoma seksin si një
variabël sociokulturor, që mund të ndryshojë nëse adoptohen atribute të seksit të
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kundërt: një burrë i veshur si grua mund të bëhet një grua dhe e kundërta. Në këtë
kontekst, identitetet përvetësojnë qartë  norma morale: mund të ndryshojmë seks
por kjo nuk duhet bërë.
Etapa e “qëndrueshmërisë së gjinisë” (5-7 vjeç): fëmija përshtatet  me “ regjimin e së
vërtetës”. Ashtu si për të rriturit edhe për të, seksi nuk është një variabël sociokulturor,
por  një e dhënë biologjike që mbështetet mbi diferencat e organeve gjenitale.Veçoritë
sociokulturore “të jashtme” nuk janë veçse shprehje të tij. Edhe nëse  mund të
prezantohen, në mënyrë sipërfaqësore, “veçoritë e seksit tjetër”, nuk mund të ndrosh
me të vërtetë seks. Ky “regjim i së vërtetës” kërkon  integrimin e një hapësire simbolike
të gjinisë, një topologji që e pozicionon mashkulloren dhe femëroren si të kundërta,
brenda së cilës nuk mund të jetë më shumë njëri pa qenë më pak tjetri. (Bereni &
Chauvi & Jaunait & Revillard, 2012, 118).
Besimet definitive të kësaj faze të tretë varen nga shoqëria, nga epoka dhe klasa
sociale në të cilat rritet fëmija. Socializimi gjinor është larg transmetimit të një tërësie
rregullash, sjelljesh dhe perceptimi univok dhe koherent. Ky trajtim ka pasoja gjatë
gjithë jetës. Meqë ai fillon shpejt, po kaq shpejt ai përftohet nga femra dhe
natyralizohet: diferencat kuptohen si të lindura, biologjike.
Kjo seri hipotezash e përpunuar, duke u nisur nga ndryshimet biologjike midis
burrit dhe gruas, është pikërisht ajo që themelon identitetin e çdo individi, i cili
ndërtohet duke ndërgjegjësuar fëmijën mbi diferencat anatomike, duke imituar
modelet e prindërve, duke ndërtuar kategorinë gjinore si një vetëkategorizim konjitiv,
si djalë ose si vajzë.

3.1 Prindërit mëshirojnë secili një rol të seksit të ndryshëm
Prindërit  i ofrojnë fëmijës dy modele të dallueshme të identifikimit potencial. Për
psikanalizën, identifikimi me prindin e të njëjtit seks nuk është automatik: ai rezulton
nga “zgjidhja” e një konflikti të brendshëm. Për të dyja sekset, nëna prezanton deri
në moshën tre vjeçare, të parin objekt të dashurisë. Pastaj, sipas Froidit, djem edhe
vajza reagojnë në mënyrë të ndryshme, sipas konstatimit që ata bëjnë lidhur me
organet e tyre gjenitale, kompleksi i Edipit.
Jashtë kuadrit psikanalitik, studime psikologjike kanë analizuar mënyrat me të cilat
baballarët dhe nënat sillen me fëmijët e tyre. P.sh : Nënat kalojnë më shumë kohë
me fëmijët e tyre, realizojnë aktivitete të vazhdueshme,  tregojnë përkujdesje bëjnë
stimulime apo luajnë kukamfshehti. Baballarët bëjnë aktivitete dhe lojëra të përpikta,
me më shumë stimulime kinestezike, lëkundje apo lojëra me objekte të vogla fizike.
(Bereni & Chauvi & Jaunait & Revillard, 2012, 123).
Nënat imitojnë më shumë zanoret, vokalizat e bebeve të tyre,u flasin më shumë.
Baballarët privilegjojnë  lojrat me ndërveprime psikomotore. (Bereni & Chauvi &
Jaunait & Revillard, 2012, 123). Ata i drejtohen fëmijës si një të rrituri, duke formuar
kështu një pikë linguistike referimi me ambientin e jashtëm. (Bereni & Chauvi &
Jaunait & Revillard, 2012, 123).  Babai dhe nëna mëshirojnë role të ndryshme në
sytë e fëmijës sepse ata investojnë, në përgjithësi, në mënyrë të pabarabartë në punët
e shtëpisë dhe ato prindërore. Pavarësisht progresit për barazi, gratë kryejnë pjesën
më të madhe të punës në shtëpi dhe atë prindërore. Nënat kalojnë më shumë kohë
me fëmijët e tyre, me to ndodh pjesa më e madhe e ndërveprimeve prind-fëmijë, mbi
to bie përgjegjësia e edukimit konkret dhe e zhvillimit aktiv të fëmijëve. Në shkollë,
diploma e nënës do të ketë më shumë efekt në mbarëvajtjen e fëmijës në krahasim me
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atë të babait. Nënat marrin në ngarkim administrimin e shkollës në të gjitha detajet
si edhe sigurimin e kapitalit kulturor, informal, që është një instrument i rëndësishëm
i mbarëvajtjes shkollore te fëmijëve (vizitë në muze, regjistrim në bibliotekë etj).
Në praktikë, po prapë janë gratë që ndihmojnë, e vëzhgojnë fëmijët në aktivitete
jashtëshkollore, u blenë lodra etj… Ato janë në korent të gjërave më të vogla, të
gjesteve, të  preferencave, tekave, dëshirave pasioneve të fëmijëve të tyre.
Qëndrimi i babait është më i prirë dhe më i fortë në formimin e identitetit gjinor.
Sipas analizës së M. Lernay, “fëmija është  një vazhdimësi e vetë atij, përçues i
imazheve që vijnë nga historia e tij, një përgjigje ndaj dëshirës së tij për pavdekësi,
një revansh i mundshëm ndaj edukimit të tij, një afirmim i burrërisë së tij. Babai,
është më i interesuar që djali të jetë djalë: i fortë, trim, ndërsa vajza të jetë femërore:
e brishtë, korrekte. Nëna i trajton ata më thjesht. Babai përpiqet t’u mësojë atyre
tipare të sjelljes së gjinisë, ai vepron, luan me ta në mënyra të ndryshme. Fëmijët,
me të tillë baballarë, i mësojnë shpejt dallimet dhe stereotipat gjinorë.
Prandaj, fëmija që sapo lind, edhe pse nuk është i vetëdijshëm për këtë, ka tashmë
një identitet të dhënë nga prindërit e tij, që është regjistruar në historinë prindërore
dhe familjare.
Në shumicën e rasteve prindërit deklarojnë se nuk bëjnë diferencime midis edukimit
të vajzave dhe djemve të tyre. Por nëpërmjet kulturës familjare, besimeve, praktikave,
lodrave, shumica e familjeve prodhojnë difernca sipas një rregulli hierarkik midis
vajzave dhe djemve. Identiteti i individit ndërtohet që në origjinë, si identitet gjinor,
duke u konceptuar edhe nga prindërit si një identitet, si një mundësi që e regjistron
individin në grupin social, sipas përkatësisë së tij. Ky është qëndrimi, reagimi  jashtë
tij, ndikimi i të tjerëve në përkufizimin social të identitetit të tij gjinor. Nga ana
tjetër në ndërtimin e këtij individualiteti, edhe vetë individi ka  pjesën e tij. Ai nuk
është pasiv por i ndjeshëm dhe aktiv në formimin social të individualitetit të tij
gjinor.
Ndikime të pakontrollueshme, që luajnë rol, ofrohen nëpërmjet televizionit,
literaturës për fëmijë, qëndrimit të shokëve, shoqeve mësuesve, rrugëve që inkurajojnë
riprodhimin e diferencave  gjinore dhe ndihmojnë në formimin social të identitetit
gjinor tek fëmijët apo të rinjtë.

Konkluzione

Trajtimet psikologjike dhe sociologjike tregojnë deri në ç’pikë fëmijëria është një
laborator i vërtetë i gjinisë, (Cromer & Dauphin, 2010) një etapë vendimtare në
procesin e përvetësimit të diferencës dhe hierarkisë midis sekseve.
Në çdo gjeneratë apo brez, një fëmijë, duke filluar që nga moment i lindjes, ndeshet
me presione socializuese si shkolla, loja, media, puna etj. Fëmija zhvillon skema
gjinore duke krijuar kështu një identitet gjinor. Ky proces ndodh përmes një
përforcimi, modelimi dhe imitimi direkt. Shpërblimi, për përshtatjen ndaj stereotipive,
do të jetë miratimi social që vjen nga dëshira e prindërve, për t’i parë fëmijët ashtu si
i magjinojnë. Edhe nëse prindërit nuk i shfaqin këto streotipa dhe mundohen të
transmetojnë tek fëmijët e tyre, vlera dhe sjellje jodiskriminuese, ato mund të
transmetohen nëpërmjet faktorëve dhe aspekteve të jashtëm socializues.
Duhet theksuar se sot norma e segregacionit gjinor ka humbur terren në favor të
asaj të miksitetit: shkolla mikse është normë dhe gratë kanë arritur të kenë akses në
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një numër, gjithmonë në rritje, hapësirash dhe aktivitetesh që u rezervoheshin
burrave. Sot, veçnërisht në perëndim, në mjediset  sociale, vihet re një transformim
në konceptimin e rolit të babait. Gjatë dekadave të fundit shfaqet një model i ri
babai, që investon në shërbime të konsiderueshme si tipike të nënës. (të ndrojë
fëmijën, ta lajë atë, ta marrë nga shkolla, etj). Ky diskutim mbi “baballarët e rinj”
përhapur nga mediat, është sanksionuar, në disa vende të perëndimit, edhe me
zhvillime juridike. Fatkeqësisht ky model udhëheq pak, shumë pak familje në
universin social shqiptar.
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Ndikimi i vetvlerësimit  në  formimin e  personalitetit tek adoleshentët

Dr. proces Flora Lamcja (Zeqaj)
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Vetëvlerësimi është një koncept i gjëre si në gjuhën e përditshme ashtu edhe në psikologji.
I referohet konceptit individual, që ka individi mbi vlerat e veta,ose masës në të cilën
individi vlerëson, pranon, pëlqen veten e tij ose të saj (Blascovich&Tomaka,1991)
.Përkufizimi më i përhapur dhe i pranuar mbi vetëvlerësimin në psikologji është ai I
Rosenbergut (1965) që e përshkruajti atë si sjellje e pëlqyeshme ose e papëlqyeshme ndaj
vetes Vetëvlerësimi zakonisht është konsideruar si një komponent vlerësues të
vetëkonceptit, një përfaqësim i vetes që përfshin aspektet konjitive dhe sjellore ashtu si
edhe ato të vlerësimit ose afektivet Është pranuar gjerësisht që vetëvlerësimi funksionon
si një veti që është e qëndrueshme përgjatë kohës tek individët.Vetëvlerësimi është një
konstrukt në psikologji,dhe që lidhet me çdo aspekt të individit, duke përfshirë
personalitetin ,sjelljen konjitive dhe konceptet klinike si ankthi dhe
depresioni.Vetëvlerësimi ka të bëjë me faktin se kush jemi dhe ç’mund të bëjmë..
Adoloshenca është një periudhë kritike në jetën e secilit. Ajo përfshin një periudhe ne te
cilen individi fillon te njohe identitetin e tij,nderthurur kjo me vetvleresimin e
personalitetit te tij. Adoleshenca  shoqërohet me ndryshime të shumta konjetive,
emocionale, psikologjike dhe fiziologjike. Të gjithë këto ndryshime kane rendesine dhe
veshtiresine e tyre per adoleshencen.Nga studimi i kryer u konsatua se
vetvleresimi,vetkontrolli,atashimi me familjaret, ndertimi i marredhenis prosociale me
personat qe na rrethojne kane nje ndkim te vecante ne ndertimin e personalitetin tek
adoleshentet.

Fjale kyce:Vetvleresim,adoleshence,formim ,personalitet.

Hyrja

Vetja është pikë përqendrimi e rëndësishme për të organizuar mendimet dhe për të
drejtuar sjelljen shoqërore. Vlerësimi që kemi për veten është akoma më tepër i
rëndësishëm për të realizuar objektivat dhe qëllimet tona. Studime të ndryshme
tregojnë se gjenetika ndikon mbi personalitetin dhe konceptin tonë mbi veten,por
edhe eksperienca shoqërore i jep shumë formë Vetëvlerësimi është një koncept i
përdorshëm gjerësisht si në gjuhën e përditshme dhe në psikologji. I referohet
konceptit individual që ka individi mbi vlerat e veta,ose masës në të cilën individi
vlerëson, pranon, pëlqen veten e tij ose të saj (Blascovich&Tomaka,1991)2.
Përkufizimi më i përhapur dhe i pranuar mbi vetëvlerësimin në psikologji është e
Rosenbergut (1965) që e përshkruajti atë si sjellje e pëlqyeshme ose e papëlqyeshme
ndaj vetes.
Vetëvlerësimi zakonisht është konsideruar si një komponent vlerësues të vetëkonceptit,
një përfaqësim i vetes që përfshin aspektet konjitive dhe sjellore ashtu si edhe ato të
vlerësimit ose afektivet (Është pranuar gjerësisht që vetëvlerësimi funksionon si një
veti që është e qëndrueshme përgjatë kohës tek individët.
Vetëvlerësimi është një konstrukt në psikologji,dhe që lidhet me çdo aspekt të individit,
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duke përfshirë personalitetin (psh..,trupin),sjelljen (psh..,performancën në aktivitete
të ndryshme),konjitive (psh..,atribuimi) dhe konceptet klinike (psh..,ankthi dhe
depresioni). Disa kërkues kanë qenë pjesërisht të përqendruar me të kuptuarin e
nuancës të konstruktit të vetëvlerësimit,të tjerët kanë qenë të fokusuar në funksionet
përshtatëse dhe vetëprotektive të vetëvlerësimit.
Vetëvlerësimi ka të bëjë me faktin se cilet  jemi dhe ç’mund të bëjmë. Vetëvlerësimi ka
të bëjë me faktin nëse ju e shihni veten në mënyrë pozitive apo  negative. Vetëvlerësimi
i lartë do të thotë se ju e pëlqeni veten dhe se ndiheni competent.Nga ana tjetër
vetëvlerësimi i ulët do të thotë se ju e pëlqeni veten dhe se nuk ndiheni competent.
Në këtë moshë vetëvlerësimi është i lidhur me suksesin e fëmijës në shkollë.Zhvillimi
i vetëvlerësimit është një proces cirkular,fëmija ka prirjen të punojë mirë nëse ka
besim në aftësinë e tij,nga ana tjetër suksesi i arritur përforcon dhe rrit vetëvlerësimin
e tij,Një rreth i tillën vicioz mund të ekzistojë nëse nuk ka besim tek aftësitë e veta
dhe vepron si pasojë e saj jo mirë. Nga ana tjetër mos suksesi bën që vetëvlerësimi i
fëmijës të ulet më tepër(Smith&,Perry).. Arritjet tona personale dhe profesionale
shtyjnë përpara konceptin tonë mbi veten,sidomos kur ne e shohim atë të pasqyruar
në vlerësimet e të tjerëve. Kur të tjerët mendojnë mirë për ne,na ndihmon që të
mendojmë mirë për veten. Të njërit ndjerit mirë me veten na jep një ndjenjë kontrolli
mbi jetën, të ndihmon të ndihesh i kënaqur në marrëdhënie me të tjerët, të lejon të
caktosh pritshmëri realiste ndaj vetes. Pra, vetëvlerësimi apo vlerësimi i vetes do të
thotë se si ne i referohemi vetes, se si mendojmë dhe ndihemi për

Qëllimi

Qëllimi i kësaj teme është të eksploroj lidhjen midis vetëvlerësimit dhe formimit te
personalitet tek adoleshentët.

Hipoteza
Vetëvlerësimin ndikon ne  ndertimin e personalitetit tek adoleshentët e moshes 17-
18 vjec.
Pyetjet kërkimore:
- Çfarë vetëvlerësimi kanë adoleshentët?
- Si ndikon vetvleresimi ne ndertimin e personalitetit teadoleshentet e
moshes 13-16 vjec.
Objektivat e këtij studimi janë:
· Të matet niveli i vetëvlerësimit tek adoleshentët (13-16 vjeç):
· Të identifikohet lidhja që ekziston mes nivelit të vetëvlerësimit personalitetit.
· Te identifikoje argumenta dhe fakte rreth  lidhjes se vetvleresimit me
personalitetin tek adoleshentet.

 Metodologjia
.
Metodologjia e përdorur në këtë studim në fillim ishte menduar të ishte cilësore,por
me synimin dhe me dëshirën për të dhënë diçka më të plotë dhe për të analizuar në
mënyrë të qartë objektivat e këtij studimi është përdorur një ndërthurje e metodës
sasiore dhe cilësore. Arsyeja që unë kam bërë këtë zgjedhje është e lidhur me
objektivat e këtij studimi. Për të arritur qëllimin e tij,studimi u përqendrua në shkollat
9 vjecare te qytetit te Elbasanit (Eropa,A.lleshanaku,J.Dilo, Petresh). Ky studim
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zgjati në një hark kohor prej 3 muajsh. Pyetësorët u aplikuan te 100 adoleshentë të
moshës 13-16 vjeç  ndërsa intervistat u aplikuan në 15 mësues.
 Instrumentët mates
Instrumentët matës që janë përdorur:Për matjen e vetëvlerësimit është përdorur Shkalla
e vetërespektit nga Rosenberg(1965) i cili është ndërtuar veçanërisht për të matur
ndjenjat e përgjithshme të adoleshentëve (për vetëvlerësimin dhe vetëpranimin e
tyre. Në përgjithësi konsiderohet si një ndër matjet standarde kur krahasohet me
instrumentët e tjerë.

 Konceptet teorike

Mosha e adoleshencës është periudhë vendimtare në formimin e gjithanshëm psikik
të fëmijës. Në këtë fazë zhvillohet e realizohet vështrimi brenda vetes,për të krahasuar
veten me të tjerët,për të shpjeguar përjetimet e ndryshme dhe për të vlerësuar
mundësitë e veta. Kjo është një pikë kulmore e formimit të vetëdijes që do të reflektohet
në gjithë zhvillimet e tjera sociale e psikologjike. Vetëvlerësimi  dhe  ndertimi I
personalitetit tek adoleshentet  jane dy faktore te nderthurur dhe te rendesishem ne
kete process .Vetëvlerësimi është një koncept i përdorshëm gjerësisht si në gjuhën e
përditshme dhe në psikologji. I referohet konceptit individual që ka individi mbi
vlerat e veta,ose masës në të cilën individi vlerëson, pranon, pëlqen veten e tij ose të
saj (Blascovich&Tomaka,1991)
Përkufizimi më i përhapur dhe i pranuar mbi vetëvlerësimin në psikologji është e
Rosenbergut (1965) që e përshkruajti atë si sjellje e pëlqyeshme ose e papëlqyeshme
ndaj vetes.
Vetëvlerësimi zakonisht është konsideruar si një komponent vlerësues të vetëkonceptit,
një përfaqësim i vetes që përfshin aspektet konjitive dhe sjellore ashtu si edhe ato të
vlerësimit ose afektivet (Është pranuar gjerësisht që vetëvlerësimi funksionon si një
veti që është e qëndrueshme përgjatë kohës tek individët.
Vetëvlerësimi është një konstrukt në psikologji,dhe që lidhet me çdo aspekt të individit,
duke përfshirë personalitetin (psh..,trupin),sjelljen (psh..,performancën në aktivitete
të ndryshme),konjitive (psh..,atribuimi) dhe konceptet klinike (psh..,ankthi dhe
depresioni). Disa kërkues kanë qenë pjesërisht të përqendruar me të kuptuarin e
nuancës të konstruktit të vetëvlerësimit,të tjerët kanë qenë të fokusuar në funksionet
përshtatëse dhe vetëprotektive të vetëvlerësimit.
Vetëvlerësimi ka të bëjë me faktin se kush jemi dhe ç’mund të bëjmë. Vetëvlerësimi ka
të bëjë me faktin nëse ju e shihni veten në mënyrë pozitive apo  negative. Vetëvlerësimi
i lartë do të thotë se ju e pëlqeni veten dhe se ndiheni competent.Nga ana tjetër
vetëvlerësimi i ulët do të thotë se ju e pëlqeni veten dhe se nuk ndiheni competent.
Në këtë moshë vetëvlerësimi është i lidhur me suksesin e fëmijës në shkollë.Fëmija
që shkon mirë në shkollë ka një vetëvlerësim të lartë dhe e kundërta. Por lidhja mes
vetëvlerësimit të fëmijës dhe suksesit në shkollë nuk duhet parë si absolute.
Vetëvlerësimi I fëmijës varet edhe nga faktorë të tjerë,fakti sa vlerësohet fëmija nga
familja,nga moshatarët, mësuesit, mjedisi përreth fëmijës ka shumë rëndësi. Ka fëmijë
të cilët zhvillojnë një vetëvlerësim të lartë edhe pse nuk kanë rezultate të larta në
mësime.Zhvillimi i vetëvlerësimit është një proces cirkular,fëmija ka prirjen të punojë
mirë nëse ka besim në aftësinë e tij,nga ana tjetër suksesi i arritur përforcon dhe rrit
vetëvlerësimin e tij,Një rreth i tillën vicioz mund të ekzistojë nëse nuk ka besim tek
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aftësitë e veta dhe vepron si pasojë e saj jo mirë. Nga ana tjetër mos suksesi bën që
vetëvlerësimi i fëmijës të ulet më tepër(Smith&,Perry).Koncepti për veten përfshin
përgjithësime për cilësitë apo tiparet tona dhe vlerësime për to. Ky komponent
vlerësues i konceptit për veten njihet si vetëvlerësimi. Ai lidhet me pranimin e
përgjithshëm të vetes,me shkallën me të cilën ju ndiheni se jeni njeri me
vlerë.(Prof.Dr.Ylli Pango)3.Vetëvlerësimi ka të bëjë me atë sesa i vlefshëm ndihet një
njeri. Ai përfshin vetëbesimin, respektin dhe kënaqësinë me vetveten
(Davis,1999).Gjithashtu, Dr. John Battle (1981),përcaktoi 4 dimensione të
vetëvlerësimit ndaj trupit:
1. Vetëvlerësimi i përgjithshëm i imazhit trupor.
2. Vetëvlerësimi social i imazhit trupor
3. Vetëvlerësimi nga prindërit i imazhit trupor
4. Vetëvlerësimi akademik i imazhit trupor.
5. Për më shumë,vetëvlerësimi akademik mund të ndahet më tej në aftësitë e
perceptuara matematikore dhe gjuhësore. Një dimension i gjashtë i padiskutuar
nga Battle(1981),por i përshkruar nga Health Canada(1994)është Vetëvlerësimi fizik-
perceptimi i dikujt për aftësitë dhe pamjen fizike.
Si imazhi trupor edhe vetëvlerësimi kontribuojnë në një vetëimazh ose në një
vetëkoncept më të gjerë i përcaktuar si mënyra sesi dikush percepton karakteristikët
e tij/saj dhe aftësitë dhe vlerat e tij/saj (Health Canada,1994).Ka pasur sugjerime që
ndërkohë që ky vetëkoncept zhvillohet gradualisht dhe mund të ndryshojë përgjatë
jetës së një individi, vetëvlerësimi mbetet i qëndrueshëm(Health
Canada,1994).Gjithsesi një vetëvlerësim i qëndrueshëm  nuk duhet të jetë shqetësimi
kryesor për adoleshentët, veçanërisht për femrat. Një shikim rreth çrregullimeve të
të ushqyerit na lejon të përcaktojmë që vajzat adoleshente kalojnë ndryshime drastike
në vetëvlerësimin gjatë adoleshencës.
Duke formuar vetëkonceptin adoleshenti zhvillon njëkohësisht edhe respektin apo
vlerësimin për veten,të ashtuquajturin vetërespekt. Vetërespekti shpesh
quhet”mbijetesa e shpirtit”,është pikërisht elementi që i jep dinjitet ekzistencës
njerëzore. Ka disa veçori zhvillimi i vetërespektit në moshën e adoleshencës. Sipas
psikologëve,individët që kanë identitet të dobët ose vetërespekt të pazhvilluar,
manifestojnë një sërë simptomash të shëndetit të sëmurë emocional (Brennan &O
Loideain,1980). Ata mund të shprehin simptomat psikosomatike të ankthit.
Vetërespekti i ulët mund të shërbejë edhe si faktor në abuzimin me drogën
(Reardon&Griffing,1983), në shtatzëninë e padëshiruar (Black &deBlassle,1985). Në
fakt, shtatzënia e padëshiruar është shpesh një përpjekje e vajzave të reja për të
rritur vetërespektin e tyre (Streeman,1987)4 Gjatë periudhës së adoleshencës koncepti
për veten formohet nga reagimet, përgjigjet që ata marrin nga prindërit e tyre,të
cilët i ndihmojnë ata të rrisin vetëvlerësimin kur ofrojnë kujdes të pakushtëzuar
dhe i shërbejnë,pavarësisht nga sjellja që ata shfaqin. Por prindërit e tyre tregojnë
kujdes,vetëm kur fëmijët e tyre sillen ashtu si ata dëshirojnë. Shumë adoleshentë
ndëshkohen në familje kur shfaqin mendime të ndryshme nga ata të prindërve në
lidhje me besimet qëndrimet,vlerat normat që ata kanë (Smetana ,1988).Gjatë gjithë
periudhës së adoleshencës ata janë në eksplorim të modeleve që duan të adaptojnë e
karakteri i tyre dhe shtypja apo mohimi i qëndrimeve spontane që ata kanë, çon në
shtrembërimin dhe humbjen e individualitetit të individit akoma pa e formuar atë.
Shumë konflikte të tyre reflektojnë jo vetëm diferencat e opinioneve,por edhe rrugën
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sesi problemet janë përkufizuar
Zhvillimi i hershëm tek vajzat lë më pak imazhe pozitive për trupin sesa tek djemtë,të
cilët kontribuojnë më tepër në vetrespektin e tyre. Në qoftë se ata zhvillohen herët
ata janë të gjatë,të fuqishëm dhe kanë një vetrespekt më të mirë. Të dyja palët dhe
djemtë dhe vajzat të cilët janë më pak tërheqës,kanë një vetrespekt të ulët.Vetrespekti
i ulët në adoleshencë është i lidhur para së gjithash me aparencën dhe paraqitjen e
jashtme.Ndonjëherë adoleshenti me indetitet të dobët dhe me vetërespekt të
ulët,përpiqet të zhvillojë një front ose fasadë false me të cilën i prezantohet botës.
Kjo fazadë është mekanizëm mbrojtës, kompensues; është përpjekje për të mbuluar,
për të kapërcyer ndjenjën e mungesës së vlerave të veta,që të tjerët të mendojnë se ky
person është me vlera. Por ankthi që po bën një veprim fals krijon tension
emotive.Një shkak tjetër i anksiozitetit është fakti se personi me vetërespekt të ulët,të
pakët,shfaq një indetitet të ndryshueshëm, jostabël. Adoleshentët e tillë janë të
predispozuar për kriticizëm, refuzim ndaj momenteve apo situatave ku bie në sy
mospërshtatja, pazotësia e tyre. Ata mund të shqetësohen shumë kur qeshin me
ta,tallen,ironizojnë ose kur të tjerët kanë mendim të keq për ta. Prandaj nuk ndihen
mirë në situate të ndryshme sociale dhe mundohen t’i shmangen atyre.Gjatë kësaj
moshe pranimi ose mospranimi në grupe të caktuara shoqërisht lidhet me ndjesi të
tilla si të qenurit interesant dhe simpatik për grupin. Nëse ky grup nuk i bën anëtarë
të tij, atëherë lindin ndjesi të tilla si i/e parëndësishëm,  i shëmtuar, i shëndoshë ose
thjesht jo dhe aq i mirë. Kur të tilla ndjesi janë në mënyrë konsistence, mund të
vijnë shumë problem, si në rastet më ekstreme vetëvrasja, anoreksia nervore, bulimia
etj.(E Dragoti)5 Shumë prej çështjeve për të cilat prindërit dhe adoleshentët
debatojnë,shihen nga prindërit si përfshirja e kodeve të së drejtës dhe të gabuarës
morale,e mbështetur në marrëveshjet sociale (Smetana 1988)6 ose në disa raste çështjet
e parëndësishme për adoleshentët ishin stresuese për prindërit (Collins, 1990)7.Tek
adoleshentët,vlerësimi ndaj vetes rritet kur ata kanë dashurinë,mbështetjen dhe
aprovimin e prindërve të tyre. Kur pjesëtarët e familjes janë
kërkues,ndërveprues,bashkëpunues me ta,stimulojnë vetëvlerësimin e tyre
Sidoqoftë, faktori determinues në formimin e vetërespektit adoleshent mbeten
marrëdhëniet prind adoleshent,cilësia e këtyre raporteve
Rezultatet e studimit
Ky studim u krye për të studiuar lidhjen e vetëvlerësimit me personalitetin  tek
adoleshentët 13-16 vjeçar, përkatësisht maturantë Elbasanit. Qëllimi i këtij
studimi ishte për të shikuar ndikimin dhe korrelacionin e lokusit te  kontrollit
dhe vetëvlerësimit tek adoleshentët.

 Tabela 1. Vetëvlerësimi, shpërndarja tek adoleshentët, të dhënat sipas gjinive
Vetëvlerësimi Vet. Normal Vet. Lartë Vet. Ulët
Meshkuj 25-35% 15-15% 10-10%
Femra 25-35% 7-7% 18-18%

50-50% 22-22 % 28-28%
Rezultatet e vetëvlerësimit na treguan që  50% e adoleshentëve rezultojnë me një
vetëvlerësim mesatar pra një vetëvlerësim normal i ndjekur nga vetëvlerësimi i lartë
dhe vetëvlerësimi i ulët. Ky është një tregues se pjesa më e madhe e adoleshentëve
kanë një vetëvlerësim pozitiv për veten e tyre dhe vumë re që ky vetëvlerësimi i
shëndetshëm  kishte lidhje me një lokus kontrolli të brendshëm.
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Nga gjetjet e studimit vërtetohet hipoteza që kemi ngritur. Ky është një tregues i një
korrelacioni pozitiv mes  vetëvlerësimit të shëndetshëm, dhe gjithashtu të pasurit e
një lokusi kontrolli të brendshëm ka një korrelacion pozitiv me vetëvlerësimin,
vetefikasitetin, vetërespektin e shëndetshëm të individit për veten e tij.
Nga ky grafik ne kuptojmë që rreth 50% e adoleshentëve rezultojnë me vetëvlerësim
normal, 22% me vetëvlerësim të ulët dhe vetëm 28% me vetëvlerësim të lartë.
Sipas rezultateve të mbledhura kemi një shpërndarje të barabartë përsa i përket
diferenca gjinore tek adoleshentët me vetëvlerësim mesatar (normal).
Vumë re që vetëvlerësimi i lartë kishte një korrelacion pozitiv me lokusin e kontrollit
të brendshëm. Numrin më të lartë të adoleshentëve me vetëvlerësim të lartë janë
meshkujt.Përsa i përket vetëvlerësimit të ulët rezultuan rreth 28 % ku numrin më të
lartë e përbënin femrat. Femrat janë target grupi që gjykohen më shumë nga të
tjerët në lidhje me veprimet e tyre, sukseset dhe dështimet. Duke qenë se gjykohen
më shumë nga të tjerët në krahasim me meshkujt bën që edhe vetëvlerësimi i tyre
ndikohet së tepërmi nga gjykimet e tjerëve.Gjithashtu femrat duke qenë se janë më
emocionale, janë edhe më shumë të ndjeshme ndaj kritikave të të tjerëve. Femrat e
lidhin shumë vetëvlerësimin e tyre me suksesin që kanë në marrëdhëniet që ato
ndërtojnë. Ndërsa meshkujt vetëvlerësimin e tyre e lidhin me vetefikasitetin e tyre
në detyra e aktivitete te ndryshmeIndividët me vetëvlerësim të ulët kanë shumë
gjasa të ndjehen të refuzuar dhe të mos pranohen, aprovohen nga të tjerët, veç
kësaj ka një mungesë të vetëbesimit dhe aftësive sociale që kërkohen për fillimin dhe
zhvillimin e marrëdhënieve; faktorë që çojnë drejt vetmisë.Përveç impaktit të
prindërve dhe moshatarëve në vetëvlerësimin e adoleshentëve, vetëvlerësimi i tyre
mund të ndikohet edhe nga dy ndryshimeve të mëdha ontogjenike që ndodhin
gjatë kësaj periudhe. Së pari, puberteti përfshin ndryshime të mëdha në aparencë që
mund të ndikojë këndvështrimin që kanë për veten e tyre. Së dyti, ndryshimet në
kapacitetet konjetive bën që adoleshentët të mendojnë në mënyrë abstrakte, duke
bërë që të mendojnë për vetën e tyre: kush janë dhe çfarë dëshirojnë të bëhen. Këto
ndryshime fizike dhe konjetive gjatë periudhës së adoleshencës çon drejt ndryshimeve
normative ose përçarjeve të imazhit të ty
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Bilanci Social një Instrument i Ri Komunikimi në Marrëdhëniet me Publikun
Rasti i Administratës Publike

MND. Erjonilda Hasrama

Abstrakt

Përgjegjësia sociale në administratën publike është konceptuar si veprimtaria e
vazhdueshme e qeverisë për përmirësimin e ekonomisë, në mënyrë sistematike dhe
afatgjatë. Praktika e përgjegjësisë sociale mund të shtrihet dhe përtej detyrave
tradicionale, duke konsideruar prioritete të reja sociale, duke sensibilizuar personat në
termat e qëndrueshmërisë së prodhimit dhe konsumit dhe gjithashtu për të dhënë llogari
për rezultatet e arritura bazuar në standardet bashkëkohore për fushën ekonomike në
aspektin social. Nevoja për të përgatitur bilancin social lindi fillimisht në sektorin privat
si pasojë e kërkesave etike ndaj biznesit privat për t’u parë më pas e nevojshme edhe në
sektorin publik. Bilanci social është një instrument i rëndësishëm për të arritur dy
objektivat kryesore të të vepruarit në mënyrë etike nga ana e institucioneve publike -
transparencën dhe përgjegjësinë (Allen, 2013).
Transparenca: Arrihet duke informuar qytetarin mbi aktivitetet e zhvilluara nga
institucioni. Korniza ligjore i detyron institucionet të informojnë komunitetin lidhur me
aktivitetet që zhvillojnë  në mënyrë të thjeshtë e të qartë. Detyrimet e institucionit janë
në të njëjtën linjë me të drejtën e çdo qytetari për të qënë plotësisht i informuar në lidhje
me zgjedhjet e bëra nga administrata publike.
Përgjegjësia: Administrata arrin të kuptojë nëse me aktivitetin që ajo kryen arrihen ose
jo objektivat për të kënaqur të gjitha nevojat e qytetarit. Vihet në dijeni të përgjegjësive
të veta përballe palëve të treta dhe është e detyruar të deklarojë mënyrën e proçedimit
për kryerjen e detyrave, si përdoren fondet e caktuara nga buxheti i shtetit, sa janë
plotësuar objektivat dhe sa është përqindja e plotësimit të pritshmërive.
Një instrument i rëndësishëm për të arritur objektivat e përmendura me sipër është
pikërisht bilanci social, jo vetëm si një dokument por edhe si një proçes i rëndësishëm i të
dhënit llogari, i cili sjell më afër institucionin dhe qytetarin dhe si rrjedhojë një përmirësim
të marrëdhënieve midis tyre.

Fjalë kyçe: Bilanc Social, përgjegjësi, transparencë, komunikim.

Hyrje

Fjala – bilanc, në jetën e përditshme, gjen përdorim jo vetëm nga ekspertët dhe
specialistët e fushës ekonomike por ajo përdoret gjerësisht edhe nga persona të tjerë
më pak të specializuar në fushën e ekonomisë. Dokumenti kontabël për të cilin
mendohet menjëherë pasi përmendet kjo fjalë, përfaqëson vetëm përmbledhjen e
aktivitetit të një kompanie, organizate apo institucioni, në një fushë të caktuar, për
një periudhë të caktuar; aktivitet i cili i komunikohet palëve të treta me anë të këtij
dokumenti/instrumenti (Marcuccio 2012).
Ndërsa me anë të fjalës – sociale, shprehet “cilësia dhe ndjenja”. Nga njëra anë kjo
fjalë shpreh sasi dhe racionalizëm dhe nga ana tjetër shpreh cilësinë dhe ndjenjën e
një grupi shoqëror. Të dyja këto terma mund të bashkohen vetëm si një imazh
abstrakt dhe vetëm në një moment të dytë të marrin një vlerë teknike për t’u paraqitur
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në formën e një dokumenti (Hinna 2004).
Në një kuptim më gjithëpërfshirës theksohet vullneti për të paraqitur zhvillimin e
aktiviteteve ndaj një publiku më të gjërë, për një periudhë të caktuar kohore por
mbi të gjitha pa pasur skema fikse që duhen ndjekur, duke ofruar me të gjitha
mjetet, në një mënyrë të qartë dhe transparente, atë çka është realizuar. Karakteristika
thelbësore e këtij dokumenti është ai i vullnetarizmit, sepse nuk ekziston një norme
ligjore që e detyron të përgatitet.
Bilanci social paraqet përgjegjësinë sociale e cila nga ana  e saj nënkupton një sjellje
apo vendimmarrje që duhet marrë në konsideratë gjatë vlerësimit ekonomik,
perspektivës së vlerësimit shumë dimensional, ku përfshihet edhe mbështetja ndaj
zhvillimit në përgjithësi.  Përgjegjësia sociale përfaqëson një impenjim ndaj të
ardhmes. Rezultati i një sjelljeje me përgjegjësi sociale është kontributi më i mirë që
mund të jepet për një zhvillim të qëndrueshëm, domethënë zhvillim duke respektuar
problemet sociale, problemet e mjedisit, etj (Cardillo & Molina, 2006).
Bashkimi Europian prej kohësh ka iniciuar një fushatë sensibilizimi nëpërmjet të
cilës ju bën ftesë të gjithë institucioneve të administratës publike në vendet e Unionit
dhe jo vetëm për praktikimin e përgjegjësisë sociale (Farneti & Pozzoli, 2005).
Administrata publike, në vendimmarrjen e saj ka si objektiv të saj, të mirën e
shoqërisë, ku midis të tjerave përfshihen: kushte më të mira për komunitetin të cilat
çojnë në një cilësi më të mirë të jetesës së tij. Duke pasur parasysh specifikat e sektorit
publik dhe produktet që ai ofron do të jenë në të mirë të shoqërisë të përfshihen në
të njëjtin dokument çështje të tilla si; siguria, shëndeti, edukimi, ambjenti, natyra
dhe kështu me radhë (Moro, 998). Ka kuptim te flasësh për bilancin social në një
administratë publike, duke qënë se është pikërisht ajo që merr në konsideratë
objektivat e shoqërisë ndaj dhe aktiviteti i saj është në funksion të plotësimit të
objektivave të saj për të rritur mirëqënien e shoqërisë/komunitetit. Në këtë kuptim
bilanci social nuk është një formë tjetër që përshkruan aktivitetin e institucioneve
publike por është një mënyrë efikase për të përshkruar këtë aktivitet.
Përgjegjësia sociale në administratën publike është e konceptuar si veprimtaria e
vazhdueshme për përmirësimin e ekonomisë, në menyrë sistematike dhe afatgjatë.
Praktika e përgjegjësisë sociale mund të shtrihet dhe përtej detyrave tradicionale,
duke konsideruar prioritete të reja sociale dhe ambjentale, duke sensibilizuar personat
në termat e qëndrueshmërisë të prodhimit dhe konsumit dhe gjithashtu për të dhënë
llogari për rezultatet e arritura bazuar në standardet bashkëkohore për fushën
ekonomike në aspektin publik. Bilanci social është një mjet i rëndësishem për të
arritur dy objektivat kryesore të të vepruarit në mënyrë etike nga ana e institucioneve
të një vendi të cilat janë pikërisht; transparenca dhe përgjegjësia.
Transparenca: Arrihet duke informuar qytetarin mbi aktivitetet e zhvilluara nga
institucioni. Ekziston një kuadër ligjor për institucionet që i detyron të informojnë
komunitetin lidhur me aktivitetet që zhvillohen, në mënyrë të thjeshtë e të qartë.
Detyrimet e institucionit janë në të njëjtën linjë me të drejtën e çdo qytetari për të
qënë plotësisht i informuar në lidhje me vendimet e marra nga administrata publike.
Përgjegjësia: Administrata arrin të kuptojë nëse me aktivitetin që ajo kryen arrihen
ose jo objektivat për të kënaqur të gjitha nevojat e qytetarit. Vihet në dijeni të
përgjegjësive të veta përballë palëve të treta. Ky instrument, lejon të plotësohet kërkesa
e të dhënit llogari. Institucioni jep llogari për mënyrën e proçedimit për kryerjen e
detyrave, si përdoren fondet nga buxheti i shtetit, sa janë plotësuar objektivat dhe
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sa është përqindja e plotësimit të pritshmërive (Allen, 2013).
Qytetari duhet të informohet për të gjitha ato që ndodhin në administratën publike,
gjë që është jo vetëm një e drejtë thelbësore nga ana etike por në të njëjtën kohë edhe
një kërkesë ligjore që sa vjen dhe po i kushtohet më shumë vëmendje nga ligjvënësit.
Si një instrument kyç për të arritur objektivat e përmendura me sipër është dhe
bilanci social, jo vetëm si një dokument por si një proçes i rëndësishëm i të dhënit
llogari që sjell me afër institucionin dhe qytetarin, dhe si rrjedhojë një përmirësim të
marrëdhënieve midis tyre.

Rëndësia e Bilancit Social

Gjithmonë e më shumë kërkohet prej adminitratës publike të japë llogari tek publiku,
lidhur me përdorimin e fondeve publike në funksion të realizmit të aktiviteteve të
saj. Bilanci si pasqyrë financiare nuk përbën në thelb një instrument të mjaftueshëm
për të dhënë llogari në publikun e gjerë për mënyrën se si funksionon administrata
publike. Të dhënat ekonomike financiare, në fakt nuk japin informacion mbi aktivitetin
dhe rezultatet e menaxhimit nga pikëpamja e qytetarëve, të cilët janë të interesuar
kryesisht për të kuptuar mënyrën e qeverisjes, prioritetet dhe objektivat e saj, rezultatet
e pritshme dhe mbi të gjitha efektet e matshme të veprimtarisë së adminitratës publike
në planin social. Prezantimi i konceptit të bilancit social në administratën publike
duket se i përgjigjet në një mënyre të re dhe më efikase të kërkesës gjithnjë e në rritje
për transparencë në komunikim nga jashtë, të zgjedhjeve publike dhe rezutateve të
arritura nga administrata publike. Bëhet fjalë, në terma të tjera për të shpjeguar
nëpërmjet një dialogu të hapur me komunitetin e referimit, se si administrata publike,
interpreton rolin e saj dhe merr përsipër përgjegjësitë. Ky punim duke patur si qëllim
prezantimin e një metodologjie referimi për llogaridhënien sociale në ambjentin publik,
ofron vetëm një hyrje për të kuptuar domethënien e këtij instrumentit të ri të
përgjegjësisë, i cili mund të bëhet një udhëzues për të orientuar zgjedhjet në lidhje me
përafrimet e mundshme të një metodologjie për t’u aplikuar konkretisht.
Sot administrata publike ka gjithmonë e më shumë presion për të dhënë llogari tek
qytetarët për rezultatet e arritura me përdorimin e fondeve publike. Përgjegjësia
sociale kërkon që administrata publike të zhvillojë kapacitetin për të ndërmarrë një
formë të re komunikimi për zgjedhjet e saj, për mënyrën e zhvillimit të aktivitetit dhe
të impaktit të politikave të ndërmarra, jo vetëm në termat e burimeve ekonomike-
financiare të përdorura, por mbi të gjitha në termat e efikasitetit. Gjatë viteve të fundit,
bilanci social ka marrë një vëmëndje në rritje nga adminitrata publike në vendet
europiane, veçanërisht në pushtetin lokal si instrument i përshtatshëm për të aplikuar
një formë të re përgjegjshmërie. Ky instrument është adoptuar në bazë të parimit të
vullnetshmërisë dhe ka marrë forma të ndryshme duke ndjekur metodologjinë e
përgatitjes sipas skemave të ndryshme jo të paracaktuara (Tanese 2004).
Bilanci social është mbi të gjitha një instrument për të rikonfirmuar dhe ligjëruar
rolin e adminitratës publike në shoqëri, për të qartësuar raportin midis proçesit të
formulimit dhe zbatimit të politikave publike ose ofrimin e shërbimeve dhe nivelin
e mirëqënies së komunitetit, e përkthyer në një vlerë të prodhuar për qytetarët.
Përveç kësaj bilanci social përbën dhe sinjalin e një nevoje në rritje të pjesmarrjes së
qyetatarëve në jetën publike.
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Raportimi Social

Raportimi social është një ndër pikat kryesore të inovacionit në komunikimin publik.
Bilanci social si pjesë e raportimit social, përbën  kështu një mjet shumë të fuqishëm
komunikimi për administratën publike, në dy drejtime kryesore - ndaj grupeve të
interesit - duke lehtësuar nga njëra anë veprimet administrative dhe në drejtimin
tjetër - duke i bërë thirrje qytetarëve për të marrë pjesë në jetën publike. Roli i
komunikimit  qëndron në bërjen të mundur të një dialogu të hapur në pritshmëritë
e kontekstit, dëgjimit të arsyeve dhe propozimeve të palëve në çështje (institucioni-
bashkëpunëtorët e brendshëm dhe institucioni - grupet e jashtme të interesit) duke
rezultuar në drejtim të një përplasjeje pozicionesh dialektike, por jo kundërshtare.
Bilanci social bëhet mjeti nëpërmjet të cilit administrata publike mund t’i komunikojë
partnerëve të saj, pasojat e krijuara nga zgjedhjet e tyre politike dhe drejtuese mbi
cilësinë  e jetës brenda komunitetit përkatës, gjithashtu mund të konstatojë edhe
koherencën midis asaj që ishte programuar dhe asaj që realisht është realizuar
(Marcuccio, 2002).

Për administratën publike raportimi social përbën një mundësi të favorshme për të
qartësuar dhe publikuar identitetin e saj, dhe në plan më të ngushtë për të zbatuar
planifikimin strategjik në të njëjtën vijë me planifikimin e politikave, prej të cilave
më vonë mund të rjedhin rezultate të qëndrueshme dhe afatgjata. Duke u bazuar në
faktet në fjalë logjika e raportimit social ka potencial të lartë për të promovuar
pjesmarrjen  dhe për të marrë informacion të mjaftueshëm që ndihmon për
racionalizimin e veprimtarive të administratës. Nga kjo analizë nxjerrim si
përfundimin se raportimi social nuk  duhet kuptuar thjesht si një mjet për të
përmirësuar informacionin e jashtëm të institucionit, por duhet të mendohet si një
mënyrë për të përmiresuar veprimtarinë e qeverisë edhe  nëpërmjet impulsit të
informacionit të jashtëm të institucioneve përkatëse sociale. Gjithashtu mund të
përbëjë një zhvillim në  rolin e pjesmarrjes së publikut si kontrollor mbi punën e
qeverisë (Tanese, 2004).
Pjesmarrja konsiderohet e rëndësishme duke marrë parasysh tendencën e
institucioneve për të imponuar pushtetin, risk që është akoma më prezent në
administratën publike. Raportimi social në aspektin e marrëdhënieve sociale, pa
dyshim redukton hendekun nëpërmjet informacionit koherent që një institucioni
ofron dhe pritshmërisë nga ana e publikut të një informacioni cilësor duke e vënë
theksin pikërisht në një aspekt të domosdoshëm të formës së qeverisjes demokratike;
komunikimin.
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Përfundime

Komunikimi është bërë aspekt i rëndësishëm mbi të cilin përqëndrohet veprimataria
e administratës publike në raport me qytetarët në përgjithësi dhe autoritetet lokale
në veçanti ku “komunikimi i të vërtetës” bëhet kështu parimi bazë i mbështetur
nga të gjithë. Bilanci social si nje instrument i ri i komunikimit dhe i pjesmarrjes së
publikut, me potencialin e tij  për  të përmbushur kërkesat e reja dhe gjithmonë e në
rritje të publikëve, merr një rol qendror në këtë proçes ndryshimi, duke u kthyer në
një drejtim koherent në përputhje me normativat dhe integrimin e tyre efektiv në
mjetet ekzistuese të raportimit.
Raportimi social në vitet e fundit është pasuruar me mjete të reja, me eksperienca
globale të cilat përfshijnë një konsensus më të gjerë. Por në mjedise ku ndryshimi
është i vështirë për t’u pranuar, mjetet e komunikimit si bilanci social mund të jenë
ende larg për t’u përshtatur masivisht si nga administrata qendrore apo ajo lokale
por nevoja për raportim në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe të matshme të vlerave të
krijuara në fusha të ndryshme si: politike, ekonomike, sociale, të edukimit, etj. bëhet
një kërkesë gjithmonë më e rëndësishme si nga ana e administratës publike ashtu
edhe nga komuniteti. Proçesi i trasparencës nga ana e institucioneve publike është
një proçes në përmirësim të vazhdueshëm. Kjo duket në mënyrën se si institucionet
informojnë publikun lidhur me aktivitetet dhe shërbimet sociale të realizuara nga
këto institucione. Përgatitja e një bilanci social do të hapte rrugën për një eksperiencë
të re përsa i përket informimit të publikut. Komunikimi dhe pjesmarrja duhet të
kthehen në dy kanalet kryesore, që ndërthuren me njëri-tjetrin, në atë masë që njeri
është zhvillim i tjetrit, deri sa të krijohet impulsi i nevojshëm për konsolidimin e
proçesit të ndryshimit.
Objektivi i bilancit social është të ndikojë në perceptimin e publikut, për veprimtarinë
e institucionit, duke rritur në këtë mënyrë shkallën e transparencës për aktivitetet e
kryera nga institucionet si dhe të forcojë legjitimitetin dhe konsensusin në
komunitetin e referimit dhe në shoqëri. Kjo është një mundësi për të reflektuar dhe
për të shkëmbyer pikëpamjet  në qeverisje. Bilanci social synon gjithashtu t’i japë
një hov të ri komunikimit midis qytetarëve dhe palëve të interesuara, duke paraqitur
rezultatet e veprimeve të administratës lokale nën gjykimin e tyre.
Një vlerë tjetër shtesë që sjell ky instrument, është aftësia për të matur  nivelin e
efikasitetit të përgjithshëm të institucionit, si nga pikpamja sasiore ashtu dhe nga
ajo cilësore, dhe avantazhet sociale të përfituara nga çdo grup interesi. Bilanci social
është edhe një mjet financiar i punës së institucionit, të cilin administrata publike
vendos t’a përdorë, jo si një detyrim ligjor, por me vullnetin për të krijuar një
marrdhënie “shoqërore” me qytetarët, e bazuar mbi komunikimin  dhe transparencën
e vendimeve dhe veprimeve të ndërmarra.
Bilanci social është pra një mjet, që ndihmon në trasparencën e marrdhënieve të
ndryshme, midis administratës publike dhe palëve të interesuara, si dhe në aktivitetet
e zhvilluara nga institucionet publike për të përmbushur  nevojat e qytetarëve,
komuntetit të gjerë si dhe institucioneve të tjera duke përdorur të gjitha mjetet
aktuale të komunikimit masiv. Në dritën e këtyre konsideratave, palët pjesëmarrëse
në komunikim mund të lehtësojnë transmetimin  dhe zhvillimin e ideve, dhe
rezultateve nëpërmjet një dokumenti të vetëm, atë të bilancit social. Prandaj ky
dokument nuk duhet të trajtohet si pjesë e marketingut politik, por duhet të
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evidentojë qartësitë dhe paqartësitë e lidhura me proçesin e informimit të administratës
publike, duke i paraqitur këto të dhëna qytetarëve dhe palëve të tjera të interesuara.
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Roli i prindërve  – faktor në integrimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në
edukim

Doc.Dr. Ambera Duka
Zv.Dekane,  Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

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.

Hyrja

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

____________________________
1 Klasa gjithëpërfshirëse- klasa ku janë të përfshirë edhe nxënësit me Aftësi të Kufizuar.
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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;
- 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 nxënës (Fan&Williams, 2010, 53), 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 kanë (Avramidis,
2005). 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 ndihmëse ( Jeffs, Morrison, Messenheimer,  Rizza, & Banister,
2000), parë si mjet diferencimi për nxënësit, u lejon nxënësve me aftësi ndryshe për
të punuar brenda kompetencave personale, duke i 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.
_______________________
2 PEI - Plan Individual i Edukimit



469

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 rretheve3, 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

________________________________________________

3 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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Abstract

Many biological studies have been carried on in Elbasani region during last twenty
years.
Palynological data are reported in the present study, obtained in depositions of last XX
centuries (last historic period of New Holocene, last Quaternary), from five representative
stations of Elbasani, important and ancient town situated in the central Albania, city
wherein the study is performed.
This study provides some paleopalynological data about the dispersion of Salix typ part
of Salicaceae family during New Holocene period, in the area where is situated Elbasani
town.
The aim of this paper is to present the correlation between the depth and dispersion of
Salix typ on different periods of time. Therefore, we collected about 16 sediment samples
in each station, every 25 cm from the surface up to 4 m depth, through a dry drilling
sonde, 110 mm and 130 mm diameter, during 2010. The age is determined based on the
age of archeological objects nearby; the depth 4 m is considered to be about 2000 years.
Palynological data for this genre is presented for the first time in the Albania’s
palynological literature, for no similar palynological studies have been carried out before,
from foreign or local authors. Observations, counting and photos of palynomorphs it
was carried on using light microscopes, magnification up to 1000x.
According to our approach, several interesting data were found, showing clearly the
correlation between the depth and number of spores and pollens for this genre.

Keywords: Palynological, New Holocene - Quaternary, palynomorphs, Elbasani town,
Salix typ - Salicaceae Family.

Introduction

The given material presents paleopalynological data of New Holocene deposits in
Elbasani town. Palynology is an Interdisciplinary Science, connected to biological
sciences and geology, particularly of botanical science, it is the science that studies
the pollens, spores, acritarchs, chitinozoans, scolecodonts, during the organic
sediments formation, and above all this science includes the study of current and
fossil palynoforms. (Faegri & Iversen, 1989, 308; Davis, 1999, 231).
Comparison of plant spores and pollen present in those primitive, allows judging
the performance of primitive and specialized features of outer wall of the grains,
and their evolutionary paths (Pacini & Hesse, 2005, 404). Pollen and spores can
undoubtedly be preserved because the outer wall of the grains is extraordinarily
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resistant (Pacini & Franchi, 1978, 42; Kapidani, 1996, 189).
This study provides important information about the reconstruction of paleoflora,
paleoclimate, stratygraphy of the Holocene, etc (Faegri & Iversen, 1989, 274).  There
aren’t any studies by neither native or foreign authors for spore and pollen content
data about these plants in Holocene deposits in our country and plant microfossils
of this family have not been studied previously from any of the localities in Elbasan
city. (Kapidani, 1996, 178; Kapidani & Jançe, 2004, 61).
Paleopalynological data help in the discovery of traces of history on the use and
cultivation of plants, feeding mode and the origin of agriculture (Bryant & Holloway,
1996, 915). The study in Holocene deposits also provides the factors which have
their impact on the potential transformation of the flora in Elbasan city, focused on
evolution of Salicaceae family. (Moore & Webb, 1978, 216; Shalla et al., 1983, 244;
Muhameti et al., 1984, 168; Forest et al., 1999, 502; Kapidani & Jançe, 2004, 63; Jance
& Kapidani, 2011, 731).
This study was undertaken with the purpose to show the correlation among the
quantities data of spores and evolution over the years for this genre of Salicaceae
family.

Materials and methods

Palynologic analyses are most commonly used and most accurate for paleoclimates
and paleoecologic studies of Quaternary period (Huntley & Prentice, 1993, 152;
Allen et al., 2000, 99; Lotter et al., 2000, 355). Through these data are provided for
the transformation of the natural environment and human impact of this
transformation (Behre, 1981, 231; Miras et al., 2004, 101; Court-Picon et al., 2005,
25).
Physical-chemical composition of the pollen allows pollen anthers well saved and
easily extracted from soil sediments. For their extraction lab used a variety of
methods. Basically all join in principle methods of physical and chemical processing
of 1 cm3 (or 1 gram) sediment (Faegri & Iversen, 1989, 147).  Anthers particles
extracted from sediments are analyzed qualitatively and quantitatively.
During this study we have taken 16 soil samples, starting from 4 meters depth to
0.25 m. The distance between the sampling stations is 0.25 m. Palynological
examination of all samples showed that all contained a large amount of organic
matter that appeared suitable for pollen analysis. For each soil sample we have
prepared 10 microscopic preparations.

The method of acetolysis according to Erdtman.
The soil sampling is based on Erdtman method (Erdtman, 1960, 562; Erdtman,
1969, 404). Erdtman acetolyze method consists on processing the material with an
acetolyze mixture, acetic anhydride (CH

3
COO)

 2
 and sulfuric acid (H

2
SO

4
) in a 9:1

ratio. In order to get better results first mix 1cm3 soil with 10ml KOH (10%). After
that we cleaned it with distillated water, and then we mixed it with acetolyze solution,
until a neutral environment is obtained. The emasculation process is followed by a
centrifugal process for three minutes (3000 rotation/minute). After that, granules
were placed on slide and were observed with a microscope by dropping a drop from
glycerin solution and water in a ratio 1:1.
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The acetolyze method is widely used in palynology; it gives better visibility over
the spores and pollens compared with the other methods used during the microscopic
observation process. (Erdtman, 1960, 563; Erdtman, 1969, 372; Kapidani & Jançe,
2004, 62; Kapidani, 2005, 138; Jance & Kapidani, 2011, 730).

Fixture of prepared composites.
The fixture of prepared composites was realized by using the method of glue-
preparations through gel-glycerin. The gel-glycerin was prepared based on the Kisser
method (Kisser, 1935, 48) by using 50gr of gelatin, 175 ml of distillate water, 150gr
glycerin, 7gr phenol (crystals). Once the distillate water was heated up to 50oC, the
gel was dropped into it. It was mixed up several times till melted properly. Then the
glycerin and the composite were added and boiled till the liquid became thicker and
viscose. After the phenol was added to the mixture, a uniform melted composition
was taken. The prevention of air bubbles that might emerge during the process of
composite preparation was made by warming up in advance all equipment used
over the process. The final composite was isolated to the edges of microscope slide
with spray or paraffin and after 3 days it was ready to be used and stored.

Results and Discussions
On table 1 are presented the data about the number of spores for Salicaceae family
according to the depth. Also is presented and the total number of spores for this
family. The maximum number of spores of Salicaceae family (38 spores per sample)
is taken in 0.25 m of depth while the minimum number, 13 spores, is taken in the
bottom respectively 3.5 m of depth.
Table 1. Number of spores according to the depth
Sample Depth (meters) Number of spores (Salicaceae)
1 4 15
2 3.75 15
3 3.5 13
4 3.25 14
5 3 15
6 2.75 20
7 2.5 17
8 2.25 18
9 2 19
10 1.75 20
11 1.5 21
12 1.25 21
13 1 18
14 0.75 23
15 0.5 28
16 0.25 38
Total number of spores     315
On figure 1 is clearly shown the upward trend of number of spores for Salicaceae
family from the bottom near to the surface, also is clearly shown the increasing
number of spores for this family above all near to the surface. Based on the data
presented in table 1 and figure 2 the spore’s total number of Salicaceae family is 315
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spores. (Figure 2)
In sample 14, 15 and 16, the number of spores of Salicaceae family undergoing an
immediate increase. (Photo 1, 2). The data show that the increase of the
representative’s presence of family Salicaceae near to the surface should be associated
with human impact on the cultivation of this family plant. (Group of authors,
2003, 670).

Figure 1. The spore’s dispersion of Salicaceae family according to the depth

As shown in Figure 1, all Salicaceae family forms, from the bottom toward the
surface is increasing their overall presence. One of the reasons for this increase may
be related to the fact that new forms of pollen are stored better than older ones to
meet the depths samples.
It should be noted that the pollen is preserved better if sedimentary environment
lacking oxygen, or is acidic, suitable conditions these, for decomposing organisms
of pollen (Havinga, 1967, 88; Havinga, 1971, 452; Faegri & Iversen, 1989, 212).
So there is an upward trend, which is associated with the best chance of saving
them from the bottom to the surface deposits.

Figure 2. The total number of spores according to Salicaceae family
But in this storage may have affected the ecological and geographical factors.
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In view of this we have just discussed, so the increase of the representative’s presence
of family Salicaceae from the bottom to the surface should be associated with human
impact on the cultivation of the Salix typ plants and above all given the geographical
position of Elbasan region, located near the Shkumbini river, point out the fact
that the significant presence of Salix typ plants.
Interesting is the fact that the samples matched depths approximately 2-1.5 m with
years 900 to 1200, the number of pollen is stable than in years about it, despite the
general trend of their growth.
Climate can cause land use changes and adjustments reactions or human societies
to climate fluctuations cause complex impacts on the environment (Weninger et al.,
2009, 564; Mercuri et al., 2011, 191).
Unable to find data on climatic factors, are supported in medieval history of Albania
(Hasanaj et al., 2004, 507), in which it is alleged that this period was associated with wild
wars of extermination of the Bulgarian and Serbian occupation where the population is
greatly reduced and the city loses the economic importance.
Given the presence of particles carbon micro grains in the sample we believe that herbal
landscape of the city of Elbasan, as a result of the war would have suffered devastation
from massive burns and consequently for its reconstruction probably had plenty of time.
Elbasan city crowns today is mainly composed of olive plantations associated with
fruit trees and a rich vegetation grass, the major part of which is cultivated. It is
very well known the impact of ecological and human factor to the pollen grains
dispersion. The impact of human activity is the main cause during the crowns
transformations of Elbasan city.
The quantitative data through spores and pollens variety of Salix typ shows the
direction of evolution of this family mentioned in the study.

Conclusions

1. The representatives of Salix typ are present for depth 4 meters up near the
surface 0.25.

2. The spore’s number of Salicaceae family from the bottom toward the surface is
increasing their overall presence.

3. Since in Elbasan region not had natural and climate factors that have
contributed in the vegetation change; we are mostly of the opinion that
vegetation changes reported over the years are mainly related to the impact of
human hand.

Appendix 1. Microscopic photos

Ph.1. & Ph.2.  Salix Typ Pollen
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Aktrimi në Filmin pa zë, pengesat teknologjike si mundësi e aktrimit
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Abstrakt

Kumtesa ime bën fjalë për aktrimin në filmat pa zë, kryesisht filmat e gjeneratës së parë,
duke trajtuar një periudhë mjaft komplekse të Kinematografisë, e cila la gjurme të
pashlyeshme dhe mbijetoi deri ditët e sotme, pikërisht për faktin se ishte vlerë e
padiskutuar artistike. Gjithashtu do të merrem dhe me mundësite dhe problemet
teknologjike, të cilat sfiduan aktorët e Filmit pa zë,  por asnjëher nuk penguan vërtetësine
dhe origjinalitetin e tyre  karshi atyre pengesave,  përkundrazi thyen të gjitha castet
spontane duke depërtuar kështu thellë tek shikuesi I asaj kohe dhe pse jo, edhe shikuesi
I ditëve tona. Temat universale të përzgjedhura dhe trajtuar nga Artistët e asaj kohe do
të gjejnë fokus të vecantë në punimin tim, përfeksionizmi I aktrimit të asaj kohe, mundesitë
e regjistrimit në celluloid dhe shfaqjes me pengesa me projektorët mekanik.
Zbulimi I radhës I asaj periudhe, pra regjistrimi I tonit, vështirësitë, problemet dhe
sfidat kryesore në aktrimin para kamerës filmike, një shpijke e tillë pa dyshim do ti jepte
kahje tjetër filmit artistik, do të kontribuonte në zhvillimin e tij, por njëkohësisht do të
shfaqte pengesa të natyrës banale, në kuptimin e thjeshte do të kthente aktrimin në pikën
zero, pikërisht në momentet e avancimit të tij drejt natyrshmërisë së skajshme, do ti
përplaste aktorët e teatrit me ata të skeqeve, apo filmave pa zë, të cilët tanimë kishin
marrë dorën e mirë para kamerës filmike, ndërsa aktorët e teatrit, të cilët kishin armën e
fortë fjalën para audiencës së gjallë, tashmë nisnin karrierën e tyre dhe luftën e tyre me
pjesën filmike e cila medomemos do ti përceptonte ashtu siq ishin.

Keywords: filmi pa zë, aktorët, regjistrimi I tonit, projektimi mekanik, zbulimi I kohës.

Hyrje

Filmi si një  rrëfim i ngjarjes në formë audio vizuele që permban në vehte kohë,
hapsirë, mardhënje dhe konflikt, po ta konsideronim shkencë, me të drejtë do të
deklaronim se është konstruksion mbi të gjitha shkencat, pa anashkaluar anën
artistike I cili padyshim mban fronin mbi gjitha artet
Filmi i luajtur dihet botërisht se zanafillën e saj e ka me regjistrimin e „skenave” apo
ngjarjeve të ndryshme në celuloid, e cila ishte shpijke e rëndësisë së vecantë, për
faktin se regjistronte lëvizjet e njerëzve, objekteve dhe gjithckaje që kishte për synim
kameramani me aparatin e tij kinematografik. Shpikja më kreative për kohën dhe
mundësitë teknologjike të asaj kohe, padyshim ishte shfaqja e këtyre filmave, përmes
projektorit mekanik, në salla të ndryshme të improvizuara.
Me kalimin e kohës filmi morri rrugën e tij, duke investuar kështu individëd, e më
vonë grupe artistësh të cilët organizionin filmime të ndryshme, të skeqeve filmike,
të cilat ishin më të „lehta” dhe shumë të pëlqyera nga publiku i asaj kohe, ndërkaq
biznesi kinematografik mori hov dhe pati zhvillimin e tij ndër vite, duke provuar të
sjell risi teknologjike të cilat ndihmojnë apo sfidojnë të tërë prodhimtarinë, përfshirë
aty lojën, apo aktrimin në film.



480

Periudha e filmit pa zë

Filmi I luajtur pa zë nënkupton rrjedhshmërinë, lojën, situatën, konfliktin,
mardhënjen e gjithcka tjetër që reflektohen brenda filmit e ku të gjitha keto nuk
janë të  sinkronizuara si raport  zë-figurë dhe efekte tjera tonike përcjellëse.
Në filmat pa zë , dialogu zakonisht përcillet përmes xhestikulaturës së trupit, përmes
lojës dinamike, konfliktit që ndodhë mes personazheve dhe mardhënjes së tyre,
duke mos anashkaluar edhe mardhënjet me objektet, rekuizitat dhe pjesët e
skenografisë
Në filmat pa zë shpeshherë e shohim, aty ku mungon deri diku transmetimi, ose
ardhja e mesazhit të autorit të filmit tek publiku, pikërisht aty mund të shohim,
ndonjë tekst ku përshkruhet situatë, në te cilën personazhet gjendën ose veprojnë.
Filmat pa zë zakonisht janë përcjellur me muzikë, e cila në të shumtën e rasteve
është luajtur live, ku para projektimit të filmit, të parët kanë dalur instrumentistët
dhe bashkë me ta është shfaqur filmi, kjo vërehet mësëmiri, kur shohim filmat pa
zë, sidomos në përcjellje të skenave, ritmi I muzikës e dikton ritmin e skenës dhe
anasjelltas, zhanri I muzikës dikton apo ndjek  zhanrin që trajtohet në ate skenë
ose film.
Filmat pa zë janë prodhuar e transmeturar si të tillë, për faktin se ka munguar
përkrahja e teknologjisë
Aktrimi në filmat pa zë, kryesisht është bazuar në gjuhën e trupit dhe shprehjen e
saj përmes lëvizjeve, të cilat shpeshherë kanë qenë situata te cilat I ngjajnë lojës
klasike të teatrit, pantomimës, lëvizjeve të cirkut, tek më vonë rrejedhshmërisë logjike
të veprimeve.
Trajtimi I metodave të aktrimit ka qenë kryesisht i stilit melodramatik, I cili është
bartur si rezultat I veprimtarisë së mëhershme të krijuesve të asaj kohe, si p.sh
begraundi I tyre aktoresk si valltar, aktor estrade, aktor koncertesh, aktor cirku etj.
Kur shohim në ditet e sotme, formën e lojës dhe krahasojmë fremazhën e cila padyshim
të krijon distancën mes të natyrshmës dhe ekzagjerimit të veprimeve aktoreske, ne
kuptojmë se njerëzit e asaj kohe kanë pëlqyer jashtë mase artin e asaj kohe, në
vecanti lojën, e cila  I ka shërbyer pos si argëtim, edhe si formë vetëdijsimi, këtë e
vërejmë mësë miri në trajtimin e temave që I bëjnë autorët e asaj kohe, tema të cilat
kryesisht kanë pasur të bëjnë vec e vec me përditshmërinë, me realitetin që ka
mbretëruar atë botë, me të metat e sistemeve të asaj kohe, të cilat ndonjëher vetëm
arti arrinë ti shfaq në pah.
 Artistët ti quajmë ashtu ose produksionet që kanë hulumtuar dhe pastaj trajtuar
tema të tilla, medoemos duhet ken pasur guximin e duhur, por edhe mjeshtërinë
për të gjetuar autor të mirë, kështu ato tema- ngjarje duke i kthyer në skeqe, të cilat
do të sillnin të qeshura tek publiku dhe natyrisht mesazhi bazë do përcillej në mënyrë
subkoshiente, duke synuar gjithnje elementin komik i cili më së miri dhe më së lehti
godet dhe depërton tek mendja e shikuesit.

Avancimi i lojës nga filmi pa zë

Gjatë studimit të krijimtarisë së filmave pa zë në tërësi dhe  analizës së lojës së
aktorit në vecanti, duke mos anashkaluar të tërë  procesin e krijimit të një filmi, me
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të gjitha fazat e produksionit, me të drejtë konstatojmë se ai lloj trajtimi I lojës së
aktorëve të asaj kohe në filmat pa zë, dukshëm ka qenë më I vështirë. Pra një proces
I tërë I inskenimit të skenave, ose pjesëve skenike, skeqeve, të atypëratyshme, ose të
përgatituara për filmim, me pengesën teknike tonike   ( që nuk egxistonte në atë
kohë mundësia e regjistrimit të tonit në celuloid) , me të drejtë vlersojmë se aktori I
asaj kohe, përballej me vështirësitë më thelbësore, në rastin e sotëm madje edhe me
avancimin e teknologjisë filmike deri në përsosshmërine e fjalës së fundit, do të
thoja se secili actor bashkëkohor do të përtonte, ose më mirë të themi do t’I frigohej
një sfide të tillë.
 Filmi pa zë, në mungesën e regjistrimit, gjegjësisht projektimit të tonit, aktorin e
asaj kohe I jepte detyra shumë sfiduese përballë kamerës, duke organizuar kësisoji
skenat  me ndihmën e skenaristit, ose regjisorit ,  madje gati se nuk kishte fare
skenarist dhe regjisor, meqë skenat kryesisht organizoheshin, shkruheshin,
drejtoheshin nga vet aktori, I cili ishte vet regjisor, e producent e gjithcka tjetër në
ate project ( si rasti I Chaplinit, Buster Keatonit, Grifith, e shumë të tjerë deri në
fazën e vonshme të zhvillimit të kinemasë).
Pra loja e aktorit në filmat pa zë, medoemos, kishte armë të fortë, imagjinatën e
aktorit, I cili përmes lëvizjeve trupore dhe mimikës, synonte të sillte deri në
përsosshmëri informatën e ngjarjes që shfaqej në atë pjesë filmike. Kushdo që ishte
I talentuar të përdorte gjuhën trupore të  njohur më tepër në Teatër me lojën e
gjallë, ishte I aktor I kërkuar dhe I pëlqyer në publikun e asaj kohe.
Në raste të zakonshme, për dëshirën e mirë, apo edhe për studim, kritike, po të na
jepet rasti ti shohim filmat pa zë, sigurisht do hasim dhe do të mësojmë se dialogu
filmik shfaqet edhe përmes gjuhës së trupit, edhe përmes shprehjes fizke, mimikës,
përmes inskenimit të situatave reale me problemet indentifikuese sociale. Aso kohe
madje nuk ishin të nevojshëm shkrimtarët që bartnin ngjarjen me dialogje, apo
skenaritët, meqë këto punë kryenin akorët, të cilët vet I orkestronin përmes lëvizjeve.
Rastet më të mira për të përshkruar aktrimin e asaj kohe, i gjejmë në filmat pa zë të
artistëve të mëdhenj të kinemasë, ta zëmë filmat e Ch. Chaplinit, i cili u pëlqye atë
kohë dhe krijoi publikun e parë të kinemasë.
Charlie Chaplini në moshë shumë të re filloi karierën dhe u shqua si balerin-vallëtar,
më pastaj në moshën 14 vjecare filloi aktivitetet e tij në skenë si akor. Më vonë
vazhdoi të lunate në shfaqje të estradës si komedian, me crast iu dha shansi të
udhëtonte në Amerikë me Fred Karno Repertoire Company.1

Ai u pranua menjëher nga audience Amerikane e asaj kohe, edhe atë me karakterin
e tij ne skecin “ A night in a English music hall”. Diku në vitin 1912 chaplinit iu
dha kontrata nga Motion Picture. Fillimisht ai punonte për kompaninë  e  Mack
Sennet dhe Keystone Film Company dhe paguhej 150 dollar në javë.
Kështë chapilini filloi dal ngadal xhirimin e skeceve, të cilat konstruktoheshin si të
tilla, të kuptoheshin nga audienca. Duke vlerësuar kreativitetin e tij në kinemanë
pa zë, si në skeqet e para në të cilat ishte i kontraktuar si skenarist, aktor dhe
regjisor, po ashtu edhe në prodhimet e më vonshme, filma pa zë të cilat ishin produkte
serioze te tija, ne me të drejtë theksojmë se gjenialiteti i tij për të përzgjedhur tema
shumë interesante, të cilat nga natyra e trajtimit jepnin mundësi Chaplinit të shtrinte
mirë karakterin e tij dhe të inskenonte skena komike, në situata mjaft tragjike për
personazhin e tij karizmatik, i cili në cdo skeq, apo pjesë filmike, trajtohej me forma
________________________________________

1  Karno, Fred, Repertori I kompanisehttps://en.ëikipedia.org/ëiki/Fred_Karno



482

të ndryshme interpretimi, duke ruajtur origjinalitetin e tij krijues dhe natyrisht
vijën e karakterit të cilin e kishte krijuar dhe si i till pëlqehej nga publiku i asaj kohe
e gjithashtu pëlqehet edhe sot e kësaj dite.
Një tjetër segment që të bën për vete duke para filmat e chaplinit është edhe
përzgjedhja e temave dhe mënyra se si është casur atyre temave, në planin e parë po
ti pyesim njerëzit për emrin chaplin, të gjithë do ta thonë nga nji fjalë, duke  folur
për karakterin e tij komik, apo filmat, skeqet e tij komike, apo dikush do thotë se
edhe sot e kësaj dite argëtohet me filmat e tij, në anën tjetër duke pare vështirësitë
ekonomike ashtu edhe politike të asaj kohë dhe duke gjykuar me vëmendje, mund
të shohim se chaplini ka trajtuar tema mjaft tragjike, të cilat i ka bartur tek publiku
duke i përqeshur ato ceshtje  përmes personazhit të tij tragjik në situata të vecanta
me probleme nga më të përdishmet, apo edhe natyra më komplekse si korrupsioni,
papunësia, duke sulmuar kështu administratat, shtetin etj. Kur jemi tek temat e
trajtuara, natyrisht chaplini ka trajtuar edhe tema emocionale, si dashuria e pa
arritur, duke e përdorur gjithnjë si karrem për tu marrë edhe me specifika të tjera,
me të cilat publiku në një formë është argëtuar tej mase.
Pra chaplini dhe forma e interpretimit të tij ishte e vecantë dhe sot e kësaj dite
trajtohet si e tillë dhe me të drejtë konstatojmë se ai ka orkestruar situata shumë
origjinale brenda filma të tij pa zë, duke e bërë lojën shume të natyrshme dhe të
besueshme për publikun, vetëm për mes karakterit të tij me lëvizje trupore, madje
në filmat e chapilin lehtë mund të themi se dialogu për mes gjuhës së folur vështirë
se mund ti ndjehet nevoja.
 Chaplini i jepte shumë rëndësi gjuhës së trupit, duke paraqitur komplet figurën e
tij interesante, pra thuajse në të gjithë filmat ka të njëjtën figurë, por tu transformuar
në situata të ndryshme, si gëzimi, hidhërimi, qeshje a carje, varësisht prej pjesës se
ku ka ndodhur, ose ngjarjes se cfarë ka ndodhur.
Një tjetër fakt i rëndësishëm për chaplin, që i kontribuoi shumë procesit dhe zhvillimit
të kinematografisë ishte edhe krijimi i Unated Artist Coorporation, e cila shërbeu
për legjistraturën dhe rregullimin e financave, pra të ardhurave të punëtorëve të
filmit dhe mënyrën se si e sa do shfaqeshin ato filma, dy themeluesit tjerë ishin
Mary pickford, Griffith, Doglas Fairbanks2

Një formë tjetër e trajtimit të lojës para kamerës filmike në filmat pa zë, është edhe
mjeshtëria e aktorit të madh Buster Keaton, cili medoemos do të ishte ndikuar nga
koha në të cilën punonte Chaplini.
Krijimtaria e aktorit Keaton gjithashtu i takon filmit pa zë, ai ishte i vecantë
gjithashtu për mënyrën e lojës me tërë trupin dhe në situata konkrete, duke u
ndihmuar edhe përmes gjuhës së filmit, që tashmë ishte ekzistente, meqë kishte
nisur të aplikohej rrjedha logjike e lidhjes së planeve filmike në montazhë,  tashmë
ofrohej aktori dhe përcillej edhe me detaje sipas Grifithit (Brown, 1973).
Shembullin e një filmi tashmë të kompletuar me përrallën brenda tij dhe protagonistët
kryesor e gjejmë tek filmi the General i Buster Keaton, filmi rrëfen për jetën e një
djaloshi i cili dashuron një vajzë në kohën e turbullirave të luftës, kur të rinjët
shkruhen vullnetar për të shkuar në luftë, djaloshin të cilin e luan Buster Keaton,
nuk përmbush kriteret për të qenë luftëtar dhe si i tillë refuzohet nga e dashura, të
cilën më pastaj e grabitin dhe e gjithë lufta bëhet prej kryepersonazhit që luan Keaton
___________________________________

2 United Artist of Corporation
https://en.ëikipedia.org/ëiki/United_Artists#The_early_years
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ta kthejë atë. E vecantë e këtij filmi është së ngjarja bartet në tren, duke e ndjekur
trenin tjetër, pra mundësia e filmimit të një skene të tillë është shumë e veshtirë edhe
për ditët e sotme, në këtë aspekt autori Keaton i tejkalon kolegët e tij, duke krijuar
situatë të re dhe duke e përshtatur lojën e tij në mardhënje direkte me objektin, në
këtë rast lokomotivën të cilën e nget dhe rekuizitat që ndodhen në të, të cilat sa e
ndihmoijnë aq edhe e pengojnë në arritje të qëllimit, mirëpo në anën tjetër, janë
ndihmesë shumë e mirë për rastin aktoresk, ku aktrimi i Keaton bëhet shumë
spontan, shumë i besueshëm dhe natyrisht interesant për publikun, i cili përmes
atyre veprimeve përcjell ngjarjen në të cilën është futur protagonisti kryesor. Keaton
luan edhe me plane të afërta dhe këtu kemi edhe përdorimin e fytyrës, përmes së
cilës bartë emocione konkrete. Gjuha, apo dialogu filmik në këtë pjesë është përmes
trupit të tij me veprime konkrete, duke u ballafaquar me shumë sfida gjatë realizimit
të tij. Edhe tek ky autor mjeshtërisht nuk vërehet mungesa e dialogut të folur.

Problemet e shfaqura me regjistrimin e tonit dhe avancimi i lojës

Me zbulimin e mundësisë teknologjike, për regjistrimin e tonit në film dhe projektimit
të tij në mënyrën sinkronike bashkarisht me figurën, artistët e asaj kohë të filmit,
ballafaqohen dhe njëkohësisht sfidohen me praktika të reja, krejtësisht ndryshe me
përvojën para kamerës në filmin pa zë. Këtu në filmin me zë, pos inovacionit të
kohës, i cili u mirëprit dhe pati jehonë te publiku i asaj kohe, në anën tjetër artistët
e filmit i ktheu dy dekada më herët, i ktheu aty ku kishin bërë shkëputjen me teatrin,
pikërisht në momentin kur vec kishte filluar ndarja përfundimtare me Teatrin, kur
loja në filmin pa zë avancote tej mase në drejtim të natyrshmës. Me futjen e zërit në
celuloid, aktorit iu shtua edhe fjala, e cila deri atë kohë ishte e “mohuar”, krahas
aktorëve, u krijuan edhe shumë mundësi pune për sektorët tjerë të filmit, dukë u
nisur nga shkrimtarët-skenaristët, të cilët më shumë shkruanin për teatër, tash
adaptimet e reja skenike duke u koncentruar në dialogje, duhej ti përshtatnin në
film. Nga teatrot pra u morën edhe aktor të teatrit të cilët ishin më të “lirshëm” gjatë
interpretimit të dialogjeve, ose monologjeve dhe si të tillë, filmat e parë me zë në
aspektin aktoresk i kemi thuajse teatër të xhiruar, edhe pse gjuha e filmit tashmë
përdorej, rrjedhshmëria e planeve, duke zbërthyer ngjarjen, tashmë ishte shumë e
logjikshme, spektatori i asaj kohe madje ndiqte filmin tamam me ngjarjen e filmuar
dhe të zbërthyer. Pra në mënyrë të imponuar u shfaq nevoja për aktorët e teatrit,
duke mos ditur mirë edhe formën e shkëputjes dhe barjten e lojës, në mënyrë sa më
reale.
Duke shfletuar historikun e cmimeve Oskar, shohim se cmimet e para për aktorin
dhe aktorën më të mirë i kemi në eddicionin e para, viti 1929,  ku cmimi për aktorën
më të mirë i takon aktorës Janet Gaynor  në pjesët  “7th Heaven” “Street Angel”
“Sunrise” me regji të Frank Borgaz, ndërsa aktori më i mirë mashkull ishte Emil
Jannings in “The Last Command” “The Ëay of All Flesh” me regji të Jozes von
Stenberg,  të gjitha këto cmime jepen në filmin pa zë.
Ndërkaq në vitin 1930 do të kemi dy ndarje cmimesh, në ndarjen e cmimeve për
aktorët më të mirë, këmi filma me zë, atë vit u shpërblyen Mary Pickford in “Coquette”
me regji të sem teylor dhe aktori më i mirë Warner Baxter in “In Old Arizona” me
regji të Irving Cummings ndërkaq  aktorja Marie Dressler in “Min and Bill” me
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regji të George W. Hil shpërblehet në vitin 1931 dhe aktori më i mirë Lionel
Barrymore – A Free Soul në regji të  Clarence Brown.
Një përveojë e vështirë duke krijuar lufta të reja konkurencash në aktrim e ndoqi
prodhimtarinë e atëhershme filmike thuajse për dy dekada të tëra. Edhe filmat e
lartëpërmendur edhe të tjerë garonin me ndryshimet inovative që I bënin, ku për
momentin historik ata vlerësoheshin edhe me cmime prestigjioze, por duke  gjykuar
nga distanca, mund të konkludojmë se aktrimi I natyrshëm, përkundër avancimit
të teknologjisë, vie diku nga fundi I vitete të 40 ta I shekullit të kaluar, kur me të
vërtetë një kastë e madhe aktorësh krijojoi përvojën e duhur para kamerave në
filma të ndryshëm dhe kur erdhi kasta e re e aktorëve të shkolluar me tendencë të
lojës në film, tek atëher mund të themi se kemi avancimin dhe nisjen drejt një rrugëtimi
të ri të aktrimit bashkëkohor, I cili tashmë njihet në historinë e kinematografisë
Botërore si aktrimi I gjeneratës se arte ( Golden Age).
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Ndikimi i klimës në bimësinë e Drenicës

M.Sc. Arsim Nuli
Gjimnazi “Frang Bardhi” Mitrovicë, Kosovë

Abstrakt

Drenica ka klimë mesatare kontinentale e përcaktuar nga ndikimi i ultësirave tektonike
rrethuese. Përcaktues me rëndësi në klimën e saj janë faktorët klimatikë (pozita, relievi,
masat e ajrit) dhe elementet klimatike (rrezatimi diellor, temperatura, reshjet, lagëshia e
ajrit, erërat), poashtu edhe faktori njeri si ndikues kryesor klimformues.
Ndikimi i klimës është jashtzakonisht i lartë duke marrë për bazë komponentët e
lartëcekur. Në këtë aspekt në Drenicë është mundësuar krijimi i tokave të përshtatshme
për kultivimin bujqësorë, rrjeti hidrografik, rritja e llojeve të florës dhe faunës, kushteve
të mira për banim dhe shfrytëzimin e tyre në zhvillimin ekonomik.
Me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë, kohëve të fundit është vërejtur dukshëm ndotja
e ambientit, shkatërrimi i pyjeve, rastisjet e papritura të elementeve klimatike, prishja e
peizazhit natyror dhe shfaqja e sëmundjeve të ndryshme.
Theksojmë  se në bimësinë e Drenicës faktori njeri duhet të angazhohet më shumë në
mënyrë që mos të rritet hovshëm ndryshimi i peizazhit, që do të sjellë vlera të pa
kënaqshme në klimë dhe në mënyrë efektive edhe në florë dhe faunë.

Fjalë kyçe: Bimësia e Drenicës, faktorët, elementet klimatikë, zhvillimi ekonomik.

Hyrje

Ndikimi i klimës në përcaktimin e formacionit bimorë në Drenicë ka rëndësi të madhe
sepse pasuron florën pothuajse me të gjitha llojet e bimëve kontinentale. Klima e
përshtatshme mesatare kontinentale dhe dëpërtimi i rrymave të buta të ajrit nga
baseni i Dukagjinit kanë mundësuar zhvillimin e bimëve në Drenicë. Temperaturat
mesatare të përshtatshme në fusha dhe ato të ulëta në zonat malore kanë bërë
gërshetimin e formacioneve bimore, kështu në Drenicë hasen këto formacione bimore
dushqe, ahishte, bredhi, pisha e zezë etj., poashtu rriten edhe pemë frutore, drithërat
dhe bimët industriale.
Bimët të cilat rriten në Drenicë kanë mundësuar zhvillimin e jetës dhe dendësi të
konsiderushme të popullsisë. Në varësi të këtij potenciali është shtuar kërkesa për
zgjerimin e aktiviteteve njerëzore, gjë që shkakton trysni në rritjen e kërkesave të
tyre dhe njëkohësisht zvogëlimin e sipërfaqeve floristike, që do të shkaktonte problem
serioz në mjedisin gjeografik e jetësorë dhe pasoja negative në të ardhmen.

Klima e Drenicës

Klima e Drenicës është mesatare kontinentale në pjesët e ulëta dhe malore në pjesët
e larta. Ajo është mjaftë e përshtatshme për një potencial të madh në zhvillim
ekonomik në të ardhmen në këtë rajon.
Klima mesatare kontinentale takohet në tërë Drenicën. Është e formuar nën ndikimin
e masave ajrore kontinentale që vijnë nga brendësia e Gadishullit Ballkanik dhe
Evropa Lindore. Kjo klimë dallohet për dimër të ashpër, me ngrica të shumta dhe
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herë-herë të zgjatura. Mesatarja e Janarit është nën 0°C por nuk janë të rralla rastet
kur temperaturat zbresin deri në -16.1°C dhe -21°C. Në Vera në përgjithësi është e
nxehtë dhe ndryshon sipas lartësisë. Temperatura mesatare e korrikut arrin rreth
22°C, por nuk janë të rralla rastet kur temperatura i kapercen vlerat 40°C. (Latifi,
2005-2014).
Klima malore në Drenicë takohet në viset e larta malore të cilat i kalojnë lartësitë
mbi 900-1000 metra mbi nivelin e detit. Për shkak të veprimit të lartësisë të gjitha
elementet klimatike marrin tipare të veçanta. Kjo klimë dallohet për verë të shkurtër
e të freskët dhe dimër të gjatë, të ashpër, me ngrica të zgjatura dhe me shumë dëborë.
Në Drenicë fryejnë erëra të cilat gjatë vitit ndryshojnë shpesh drejtimin dhe
shpejtesinë e tyre, gjë që lidhet me veçoritë e relievit dhe shtrirjen e saj ndërmjet
fushëgropave kufizuese dhe hapjen e gjerë ndaj tyre.
Drenica dallohet gjithashtu për një sasi të konsiderushme reshjesh, një pjesë e të
cilave bjenë në trajtë dëbore, duke u dalluar për një shpërndarje të rregullt teritoriale.
Sasia mesatare vjetore e reshjeve arrinë deri në 600 mm reshje dhe një shperndarje
stinore të shprehur ku veçohet ajo e dimrit dhe pranverës.
Kështu pos shiut dhe borës që janë të zakonshme bie edhe breshër, i cili nganjëherë
shfaqet rastisur duke shkaktuar dëme serioze në bujqësi dhe biznese, poashtu bien
vesë, brymë e krahnezë.  Lagështia mesatare e ajrit është rreth 68.5-70%, kurse shtypja
e ajrit 953 mb. (Nuli, 2013). Ndryshimi i elementeve klimatike vërehet dukshëm në
periudhën dhjetë vjeçare, ndikuar edhe nga ndryshimet klimatike, tabela vijuese.

Tabela 1. Mesataret e temperaturës, lagështisë dhe shtypjes së ajrit për periudhën
2004-2014.

Ndikimi i klimës në bimësi

Drenica dallohet për larmi të theksuar biologjike. Kjo është e lidhur me: pozitën
gjeografike në rrugën e migracionit floristik dhe faunës me klimën mesatare
kontinentale dhe hidrologjinë, me ndërtimin gjeologjik, tokat dhe relievin.
Drenica radhitet me llojshmëri bimore të madhe në Kosovë. Në këtë trevë mbizotrojnë
koto formacione ballkanike, evropiane dhe evroaziatike (dushqe, ahishte, bredhi,
pisha e zezë etj). Për shkak të mbizotrimit të relievit kryesisht kodrinor-malor, që
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kushtëzon ndryshime të dukshme të klimës e faktorëve të tjerë, bimësia është e
shkallëzuar në tre breza: brezin e dushqeve, brezin e ahishteve e haloreve dhe brezin
e kullotave.
1. Brezi i dushqeve gjendet në tërë trevën e Drenicës. Ky kat bimor fillon nga 500

metra dhe ngjitet deri në lartësinë rreth 1000 metra mbi nivelin e detit. Në
kushte të veçanta klimatike dhe tokësore ky brez bimor zbret më poshtë ose
ngjitet më lartë. Bimët më karakteristike të këtij brezi bimor janë disa lloje
dushqesh të llojit ballkanik e evropian, si: qarri, bungu etj. Krahas dushqeve
në këtë brez bimorë  gjinden edhe bimë të tjera si: vidhi, frashëri, ulza, bliri,
plepi i egër, panja, brekia, shkoza, bagremi, verri, dardha, molla, kumbulla e
egër, kulumria, murrizi, lajthia etj. Meqë pyjet e dushqeve formojnë pak hije,
në to zhvillohet një bimësi e pasur shkurresh dhe barishtesh.
Në Drenicë brezi i dushkut ndodhet në zonen me popullsi mjaftë të dendur,
prandaj edhe dëmtimet e tyre janë të mëdha nga dora e njeriut.  Brezi i dushqeve
përdoret si: dru zjarri, lëndë ndërtimi, industriale, për kullotë etj.

2. Brezi i ahut dhe i haloreve shtrihet mbi brezin e dushqeve deri në 1400 metra.
Në Drenicë shpeshë është i përzier edhe me brezin e dushqeve. Ahishtet kërkojnë
më shumë lagështi, prandaj janë të përhapura përballë shpateve të veriut dhe
lindjes. Në shumë raste ahishtet janë të përzira me halore (bimë të cilat e kanë
gjethen në formën e gjilpërës) si: pisha, bredhi etj. Në pyjet e ahut ka shumë
hije, prandaj shkurret dhe barishtet janë më të pakta dhe shumë më të rralla se
në brezin e dushqeve. Sipas bimës mbizotruese këto pyje ndahen me ahë, bredhë
dhe arne.
Pyjet e arnishteve janë të përbëra vetëm nga llojet e arnave, sepse ato kanë
aftësi më të mëdha rezistuese, ngjiten më lartë se pyjet e tjera. Këto pyje përbëjnë
një fond mjaftë të madhë të lëndës drusore, që përdoret në ndërtim, lëndë djegëse
dhe për përpunim industrial.

3. Kullosat në Drenicë zënë sipërfaqe mjaftë të madhe. Livadhet janë të llojit
ballkanik, evropian, shumë të përshtatshme për zhvillimin e blegtorisë.
Përdoren si bazë për grumbullimin e barit gjatë verës për ushqimin e bagëtive
në dimër dhe si kullota verore (Autorësh, Gjeografia fizike e Shqipërisë I, 1990).

 Foto 1,2. Formacionet drusore dhe barishtore në Drenicë.
Larmia e bimësisë krijon mundësi për zhvillimin e një bujqësie shumdegëshe në
zonën klimatike mesatare kontinentale, kultivimin e drithërave të bukës (grurit,
misrit, elbit, thekrës, tërshërës), patateve, groshës, perimeve (qepës, hurdhës, lakrës,
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spinaqit, domatës, specit, pjeprit, bostanit, karrotës, kungullit, misirit etj). Rritjen e
kulturave të drunjëta, pemë frutore si: molla, dardha, kumbulla, qershia, arra, ftoi,
pjeshka, kajsia, mani, vreshta etj. Rritjen e bimëve foragjere si jonxha, terfili, kullotat
shumë të pasura me bari (livadhet). Kjo dukuri krijon mundësi për zhvillimin e
blegtorisë shumëdegëshe si për rritjen e gjedhit, dhenëve, dhive, kuajve, buajve dhe
buallicave etj.
Zonat malore me pyje lisi (bungu, qarri), ahu dhe pishat ndihmojnë këtë rajon në
zhvillimin ekonomik. Numri i madhë i ditëve me shtresë dëbore dhe trashësia e
madhe e saj (disa dhjetra centimetra), krijojnë kushte shumë të mira për zhvillimin
e turizmit të bardhë (rrëshqitje me ski) në zonat malore  (Autorësh, Gjeografia
fizike e Shqipërisë I, 1990).

Ndikimi negativ i klimës në bimësi

Siç theksuam Drenica ka pasuri të shumta bimore që mundësojnë një zhvillim me
potencial të madhë ekonomik, por ka edhe dukuri negative, si: regjim të çrregullt të
reshjeve dhe karakter të paqëndrueshëm.
Krahas këtij potenciali të madhë, në klimën e Drenicës kemi edhe dukuri negative
që krijojnë vështirësi për veprimtari prodhuese bujqësore dhe shpeshë herë
shoqërohen me dëme ekonomike. Ndër këto dukuri të cilat shkaktojnë dëme të mëdha
janë: paqëndrueshmëria e klimës dhe regjimi i çrregullt i reshjeve.
Regjimi i çrregullt i reshjeve kryesisht në gjysmën e ftohtë të vitit, atëhere kur nevojat
për ujë janë minimale krijon probleme jo të vogla ekonomike, gjatë verës kur shfaqet
thatësira e theksuar e cila shpesh here edhe zgjatë me muaj shkakton dëme të
konsiderushme në bimësi. Gjatë kësaj kohe bimët e kultivuara nuk mund të
zhvillohen pa ujitje artificiale. Kjo ka bërë të nevojshme sigurimin e ujit, nëpërmjet
rezervuarve që depozitojnë ujin e reshjeve, të deborës në stinën e dimrit për të përdorë
në verë, poashtu përdorimi i sistemit të ujitjes “Ibërlepenci” që është i domosdoshëm
edhe për industrinë e Drenicës. Pasojë tjetër e dëmshme e regjimit të çrregullt të
reshjeve, është teprica e madhe e lagështirës e cila krijohet gjatë reshjeve të shumta
gjatë stinës së lagët.
Karakteri i paqëndrueshëm i klimës ka të bëjë me uljen e temperaturave shumë,
madje edhe në stinët e ngrohta të vitit duke dëmtuar shumë kulturat bujqësore
(foto ne vijim), të përcjellura me breshër. Njëkohësishtë dëme shumë të mëdha sjellin
ngricat e hershme në vjeshtë dhe të vonshmet në pranverë. Gjithashtu edhe shirat
e gjata, intenzive dhe shoqërimi i tyre me tretjen e menjëhershme të dëborës
shkaktojnë vërshime të lumenjve dhe përmbytjen e tokave punuese, qendrave të
banuara etj. Për të shmangur këto pasoja tepër negative në zhvillimin e potencialit
ekonomik janë bërë kanalizime dhe sistemime të lumenjve.

Foto 2,3. Dëmet e shkaktuara nga breshëri në Drenicë.
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Ndikimi i njeriut ndaj bimësisë (qëndrimi negativ dhe pozitiv)

Njeriu dhe shoqëria ku jeton mund të mbrojë bimësinë duke mos prerë pyjet, duke
mos hedhur mbeturina, duke mos i djegur ato për kullosa etj. Por gjatë veprimtarisë
jetësore dhe prodhuese, shoqëria njerëzore vazhdimisht ka dëmtuar botën e gjallë.
Ndër këto veprimtari negative përmendim:
a) Praktikat e gabuara të zhvillimit ekstensiv dhe intensiv të bujqësisë, si: prerja

e pyjeve pa kriter , shpyllzimet e sipërfaqeve të mëdha dhe kthimi i tyre në toka
të punushme, përdorimi në masë të madhe i kimikateve dhe i teknologjive të
gabuara të punimit të tokës, ujitja deri në përmbytje, mbishfrytëzimi i ujit të
liqeneve natyrore për ujitjen tej minimumit jetik etj.

b) Përdorimi i teknologjive të vjetra në industri, pasoj e të cilave janë shkatërrimet
në mjedis tej normave të lejuara të gazrave, lëngjeve dhe mbetjeve të ngurta
teper të rrezikshme për jetën.

c) Shtrirja e qendrave urbane, sidomos pas vitit 1999 në Kosovë si pasoj e lëvizjes
së madhe të popullsisë fshatare drejt qyteteve dhe fshatërave fushorë, kodrinorë
etj.

Si pasoj e të gjithë këtyre faktorëve, është degraduar mbulesa bimore dhe është
zvogluar vazhdimisht sipërfaqja pyjore, poashtu janë shfaqur sëmundje të ndryshme
ngjitëse si: diarrea akute, tuberkulozi, pneumonia, tularemia, Bruceloza, ethet
hemoragjike etj. Në Kosovë, gjatë luftës (1997-1999) dhe gjatë këtyre 15 viteve të
fundit janë zhdukur plotësisht disa lloje bimësh.
Që të zhvillohet ekonomia duhet mbrojtur dhe përmirësuar biodiversitetin sepse ai
siguron burimet e jetës së njeriut, larminë e prodhimeve ushqimore etj. Ai e mbron
mjedisin, përmirëson klimën, cilësinë e ajrit dhe tokës, rregullon regjimin e rrjedhjeve
ujore, mbron tokën nga erozioni, mbulesen bimore dhe krijon mjedise ku jetojnë
shumë kafshë të egra.
Janë disa arsye për të cilat biodiversiteti duhet të mbrohet në Drenicë, detyrë për të
cilën duhet të mendojmë dhe veprojmë të gjithë. Për mbrojtjen e tij duhet të
ndërrmarrim masa të ndryshme si: mbrojtjen e këtij mjedisi të pastërtë (Autorësh,
Gjeografia fizike e Shqipërisë II, 1991), mbjelljen e pyjeve, mbrojtjen e tyre nga zjarri,
mbrojtjen e tokave nga degradimi etj.
Në qoftë se  ne do të arrijmë të zhvillojmë këta parametra në Drenicë, ne në këtë
mënyrë jo vetëm do të shtojmë pyjet, por do të krijojmë kushte shumë të favorshme
për shtimin e faunës dhe do të krijojmë një mjedis të pasur, bukur dhe të shëndetshëm
për popullsinë që jeton dhe për tërë Republikën e Kosovës (foto në vijim).

Foto 5,6. Ndikimi negativ i njeriut në mjedisë.
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Foto 7,8  Ndikimi pozitiv i njeriut në mjedisë.

Përfundim

Klima e përshtatshme, pozita e mirë gjeografike kanë mundësuar kushte të volitshme
për zhvillimin e bimësisë në Drenicë. Në këtë trevë të Kosovës rriten disa lloje të
bimëve, si ato të ulëta dhe të larta duke përfshirë dushqet, haloret, kullosat, poashtu
bimët frutore të pyllit dhe ato të kultivuara.
Një theks të veçantë duhet kushtuar zhvillimit të bimëve në bazë të klimës lokale
dhe kushteve tjera gjeografike, duke marrë parasyshë edhe ndikimin e faktorit njeri.
Theksojmë  se roli i klimës në bimësinë e Drenicës ka ndikim të madhë në mënyrën
e zhvillimit të saj dhe mundësinë e llojeve të bimëve që rriten në këtë trevë që do të
mundësojnë kushte të përshtatshmërisë së organizmave të gjallë dhe përfitimit
ekonomik në të ardhmën
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Abstrakt

Demokracia nënkupton të drejtën për të zgjedhur dhe për tu zgjedhur, për të votuar dhe
për tu votuar, për votën aktive dhe votën pasive. Pikërisht ky studim trajton të drejtën
e votës pasive në zgjedhjet e lira dhe demokratike. Pyetjet që ngrihen janë; A duhet të ketë
një kufizim të së drejtës për tu zgjedhur apo jo? A ka me tepër rendësi e drejta për tu
zgjedhur, apo aftësia profesionale për të ushtruar pushtetin? A është me i rëndësishëm
respektimi i të drejtës së një njeriu apo të drejtave të gjithë qytetare për tu mire qeverisur?
Mund të prevaloj e drejta personale, përpara të drejtës së përgjithshme? Këto janë disa
nga pyetjet që do të marrin përgjigje në ketë punim, duke u bazuar në teoritë politiko-
filozofike por edhe në praktikën e deritanishme. Metoda e përdorur është ajo e tipit
analitik dhe sintetik, duke ushtruar gjykimin kritik mbi bazën e kritereve objektive.

Keywords, e drejta për tu zgjedhur, kufizimi i të drejtës për tu zgjedhur, aftësia përball
të drejtave.

Hyrje

Dokumentet që kanë pohuar të drejtat individuale, si Magna Carta (1215), Bill of
Rights i Anglisë (1689), Deklarata Franceze për të Drejtat e Njeriut dhe të Qytetarëve
(1789), dhe Kushtetuta e SHBA si dhe Deklarata e të Drejtave (1791) janë pararendësit
e shkruara të shumë prej dokumenteve të sotëm të të Drejtave të Njeriut. (Nancy
Flowers, Human Rights here and now,http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/
hreduseries/hereandnow/Part-1/shorthistory.htm).
Pas luftës së Dyte Botërore, OKB miratoi Deklaratën Universale të  Drejtave te Njeriut.
Në vitin 1951 Këshilli i Evropës miratoi Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut
dhe ngriti Gjykatën e Strasburgut qe gjykon shkeljet e këtyre te drejtave. Një numër
i madh dokumentesh të më pasme kanë ndaluar të gjitha format ndërkombëtare të
dhunës, torturës, diskriminimit, racizmit etj.
Te drejtat e njeriut janë pjese e rëndësishme e çdo kushtetute. Ato janë te garantuara
nga Konventat Ndërkombëtare dhe nga e drejta e brendshme e çdo vendi demokratik.
Te drejtat politike konsiderohen si te drejta themelore te njeriut. Kështu e drejta për
te votuar, e drejta për tu organizuar ne grupime politike, për te shprehur lirshëm
ne publik bindjet politike, konsiderohen si te drejta te garantuar. E drejta e votës u
fitua gjerësisht ne bote ne shekullin e XX si për burrat dhe për grat. E drejta e votës
aktive sot është e garantuar ne pothuajse te gjithë vendet e botes, pavarësisht sistemit
politike dhe peshës se saj ne zgjedhjen e kandidatëve dhe ne garantimin e sovranitetit
te popullit. Te drejtat Politike janë konsideruar si mjete për të siguruar një regjim
demokratik ne qeverisje, ose si një instrument në ushtrimin  e fuqisë politike. (Hakan
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G. Siccakkan, The Boundaries of political rights in Europe. Eurosphere Working
Paper, nr 4,  2008, f. 2 ) Lind pyetja a mund te kufizohet e drejta për tu zgjedhur si
pjese e pa ndare e te drejtave politike, qe janë pjese e rëndësishme e te drejtave te
njeriut?

1- A mund të kufizohen të Drejtat e Njeriut?

Konventat parashikojnë rastet kur te drejtat politike dhe veçanërisht e drejta e votës
mund te kufizohet. Kushtetuta shqiptare para shikon ne nenin 45 pika 1 se “do
shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën
të zgjedhë dhe të zgjidhet”( Kushtetuta e Shqipërisë, 1998. Neni 41.1) “Përjashtohen
nga e drejta e zgjedhjes shtetasit e deklaruar me vendim gjyqësor të formës së prerë
si të paaftë mendërisht”( Kushtetuta e Shqipërisë, 1998. Neni 41.2) Të dënuarit që
janë duke vuajtur dënimin me heqje të lirisë, kanë vetëm të drejtën për  të zgjedhur.
(Kushtetuta e Shqipërisë, 1998. Neni 41.3). Pra kushtetuta shqiptare parashikon
kufizimin e se drejtës se votës si aktive dhe pasive dhe nuk flet specifikisht për
kufizimin e se drejtës pasive te votës.
Neni 25  i “Paktit Ndërkombëtar për te Drejta Civile dhe Politike parashikon qe;
çdo qytetar ka TV drejt dhe mundësi, që
(a) Të marrë pjesë në drejtimin e punëve publike, qoftë drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet
përfaqësuesve të zgjedhur lirisht.
 (b) Të votojë dhe të zgjidhet gjatë zgjedhjeve të vërteta të herë pas hershme, me
votim të përgjithshëm dhe të barabartë dhe me vota të fshehta, të cilat sigurojnë
shprehjen e lirë të vullnetit të zgjedhësve;
(c) Të pranohet, në kushte të përgjithshme barazie, për te ushtruar funksione publike
në  vendin e tij. (Neni 25 i Paktit Ndërkombëtar  për te Drejtat Civile dhe Politike,
OKB 16 dhjetor 1966)
Kufizimet e të drejtave politike, në tekstet kushtetuese kanë tre karakteristika të
mundshme. Klauzola e kufizimit përfshijnë;
1- Arsyet për të cilat një e drejtë e njeriut mund të kufizohen (“Të drejtat e të

tjerëve”, “rendi publik”, etj).
2- “Limit kohore”, duke përfshirë kufizimet absolute (ku thelbi i një të drejte të

njeriut nuk duhet të preket) dhe kufizimeve relative (një masë duhet të jetë në
proporcion me qëllimet e ndjekura prej saj).

3- Kërkesa procedurale, e quajtur edhe si nevoja për një bazë ligjore për një akt
administrativ që kufizon të drejtën e njeriut. Për më tepër, duhet të ketë një
zgjidhje efektive kundër një shkelje të mundshme të drejtave të njeriut, të tilla
si një apel për një gjykatë te pavarur. (Lawful restrictions on civil and political
rights, Briefing Paper, nr. 31, 2012, f.3)

Keshtu Kushtetuta shqiptare parashikon kufizimin e te Drejtave te Njeriut.; Neni
17 i saj parashikon qe;
1-Kufizimet e të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të
vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të
tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë.
2. Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë
rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Evropiane për
të Drejtat e Njeriut. (Kushtetuta e Shqipërisë, 1998. Neni 17)
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Pra kufizimet e te drejtave te njeriut dhe veçanërisht te drejtave politike janë te
parashikuar nga Kushtetuta por edhe Konventat Ndërkombëtare. Ato nuk
parashikojnë me detaje rastet se kur mund te kufizohen te drejtat politike dhe
veçanërisht e drejta për tu zgjedhur por këto janë parashikuar shpesh me ligj.
Studiuesit argumentojnë se qëllimi i shmangies se të drejtave të njeriut është për hir
të mbrojtjes së të drejtave të njeriut - nga një vizion më i gjerë dhe më i gjatë për të
mbrojtur të drejtat e njeriut në një rajon të caktuara, dhe jo në të kundërtën. (He
Zhipeng, The Derogation of Human Rights: Reasons, Purposes and Limits, f. 3)
Pra, në rrethana të caktuara, disa të drejta mund të kufizohen, të privohen ose
mbizotërojnë, por megjithatë, duhet te sigurohet qe  ato janë për arsye ligjore dhe
te duhura, dhe llojet e të drejtave qe do të përjashtohen, duhet të klasifikohen.( He
Zhipeng, f. 3).

2- A mund te kufizohet e drejta për tu zgjedhur?

Lejimi i kufizimit te te drejtave nuk është as koncept i re as i gabuar. Ai është i
njohur gjerësisht se jo të gjitha të drejtat janë absolute, se ata duhet të jenë te
balancuar kundrejt të drejtave të tjera të mbrojtura dhe se ata mund të bien ndesh
me vlerat e tjera jo te mbrojtur. (Julje Debeljak, Balancing Rights in Democracy, In
Melburne University Law Review , vol 32; 2008,  f. 423) Në fakt, shumica e të drejta
nuk janë absolute. Sipas instrumenteve të drejtave të njeriut, të drejtat janë të
balancuara dhe të kufizuara nga të drejtat e tjera të mbrojtura, si dhe vlera të tjera
jo te mbrojtur dhe për nevojat komunale. (Debeljak, 424)
Ligjet sot njeh disa kufizime ne lidhje me te drejtën për tu zgjedhur. Shumica e
sistemeve kane kërkesa të caktuara, dhe vendosin disa kufizime dhe kjo behet për
garantimin e barazisë dhe paanshmërisë si dhe parandalimin e konfliktit te interesit.
Kështu kushtet e përgjithshme për kufizimin e kandidimit kërkojnë;
1-  Garancia për neutralitetin në procesin zgjedhor të personave që mbajnë poste
përfaqësuese.
2- Kërkojë kërkesa të caktuara të veçanta që synojnë të garantojnë pjekurinë (përmes
një moshë më të lartë se mosha e nevojshme për të votuar).
3- Kanë për qëllim të sigurojnë që personi ne mënyre legjitime i përket komunitetit
– te ketë përfunduar shërbimin ushtarak ose të kenë shtetësinë.
4-  Përjashtohen te dënuarit për vepra të rënda apo të veçanta për arsye të ngjashme.
5- Mbrojnë interesat e komunitetit, duke diskualifikuar të gjithë ata që, nëse zgjidhen,
do të mund të përballen me konfliktet e interesit për shkak të marrëdhënieve të tyre
ekonomike me entet publike.
6-  Përjashtojnë atë qe kane rrënjë në historinë politike apo shoqërore të secilit vend,
si përjashtimin e ministrave të feve të caktuara me ndikim në disa vende.(ACE
Enciklopedia; http://aceproject.org/main/english/lf/lfd03.htm)
Pezullimi i të drejtave politike duhet, te behet në përputhje me disa kërkesa ligjore
dhe kushtetuese. Kështu ky kufizim duhet;
a- të sigurohet me ligj
b- te respektojnë parimin e proporcionalitetit;
c- të bazohen në paaftësi mendore ose te jete dënuar për një vepër penale të rëndë.
Heqja e të drejtave politike mundet vetëm të vendoset me një vendim të shprehur të
një gjykate ne baze të ligjit. Megjithatë, në rast të heqjes për arsye të paaftësisë
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mendore, një vendim i tillë mund të shprehin paaftësinë dhe të kërkojë heqjen ipso
jure të të drejtave qytetare. Komisioni i Venecias parashikon se privimi i individëve
nga e drejta për t’u zgjedhur si dhe nga mbajtja e një zyrë publike mund te jetë i
ligjshme për shkaqe rreziku dhe behet bllokimin i personave aktiviteti e të cilëve në
një zyre të tillë, do të shkelte një interes publik më të madh. (European Comission
for democracy through law, Venice Commision, Code of good practic in electoral
matters. Guidlines and explainatory reports. Strassbourg 2003, f.15)
E drejta për tu zgjedhur është një e drejt e kufizueshme duke u mbështetur ne
parimin se ajo mund te kufizoj te drejtat e te tjerave dhe një interes te madhe publik.
Duke qene  se administrimi i shtetit apo marrja e një posti politik apo publik është
një e mire e përbashkët publike, pasojat janë me një peshe te madhe publike.
Rrjedhimisht jo çdo kush ka te drejte qe te zgjidhet ne një post publike, duke u
nisur nga respektimi i te drejtave te qytetarit për një qeverisje sa me te mire. Kështu
një individ nuk do te ishte i afte për tu zgjedhur ne një pozitë shtetërore apo post
publik për shkak te arsimit te tij, apo te kaluarës kriminale.
Ka një dallim thelbësor në mes të drejtave që burojnë nga kapaciteti i njeriut dhe ato
rrjedhin nga paaftësia e subjekteve njerëzore (Chandler, 2007, 79). Pra një nga arsyet
qe një individ mund te kufizohet nga e drejta për tu zgjedhur si përfaqësues i popullit
ne parlament është pikërisht paaftësia e tij për te mbajtur një pozicion kaq te
rëndësishëm qe ka një interes te madh publik.
E drejta e votës pasive ka evoluar me kalimin e viteve dhe aktualisht ajo ka një
nocion me gjitheperfshires por ka shume pak kufizime te vendosura me ligj. Problemi
i paftesise se individit është një problem qe njihet pak ose aspak. Ne Athinën e lasht,
kur aplikohej demokracia  e drejtpërdrejt individi kishte kufizime për marrjen e një
pozicioni publik. Pavarësisht se çdo kush qe kishte mbushur një moshë te caktuar
mund te zgjidhej me short për një post te lart publik, ai kufizohej nga aftësia e tij
për te kryer detyrën qe ishte periudha e provës apo (dhoqimasise). Pra qe ne atë
kohe individi ka pasur kufizime ne marrjen e posteve publike, kufizime këto qe
kane qene jo apriori por aposterior. Ligji duhet te përcaktoj qarte kufizimet e te
drejtës për tu zgjedhur ne poste publike te cilat prekin një interes qytetar.

 Konkluzionet

E drejta e votës aktive dhe pasive është një nga të drejtë politike me themelore të
individit që bën pjese ne të Drejtat e Njeriut të njohura ndërkombëtarisht dhe te
sanksionuar edhe nga Kushtetuta. Te drejtat politike kane njohur një evoluim te
jashtëzakonshëm gjate shekullit te XX, ku vet sistemi demokratik ka nxitur një
proces te tille. Lind pyetja se a ka te drejte çdo kush qe te zgjidhet ne organin me te
lart përfaqësues ne një vend siç është parlamenti, posti i presidentit apo poste shume
te larta publike? Ligji ka parashikuar rastet kur individit i kufizohet kjo e drejtë dhe
janë raste kur ai ka kryer një krim, ka konflikt interesi dhe për pjekuri qe lidhet me
arritjen e një moshe te caktuar për mbajtjen e postit publik. Ligji nuk parashikon
me saktësi rastet kur personit i ndalohet te kandidoj për arsye te tjera. Komisioni e
Venecias njeh edhe rastin kur kandidim i një personi mund te shkelte një interes të
madh publik. Atëherë lind pyetja. Po paaftësia profesionale e një individi për te
ushtruar një pozicion publik a është shkak për ndalimin e tij nga kandidimi?
Pikërisht ligji nuk e ka parashikuar me saktësi ketë gjë. Paaftësia apo mospasja e një
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kualifikimi te duhur shkel rend interesin publik po te kihet parasysh fakti se një
person me aftësi te kufizuara ne edukimin profesional, duhet te menaxhoj pikërisht
burime te kufizuara për interesa publike dhe kërkesa te pakufizuara. Ligji duhet te
parashikoj qarte edhe mundësit e kufizimit për arsye te paaftësisë ne ushtrimin e
detyrës publike.

Bibliografia

ACE Enciklopedia; http://aceproject.org/main/english/lf/lfd03.htm
Debeljak, Julje; Balancing Rights in Democracy, In Melburne University Law Review ,
vol 32; 2008.
European Comission for democracy through law, Venice Commision, Code of good practic
in electoral matters. Guidlines and explainatory reports. Strassbourg 2003.
Flowers Nancy, Human Rights here and now, http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/
hreduseries/hereandnow/Part-1/short-history.htm
Hakan G. Siccakkan, The Boundaries of political rights in Europe. Eurosphere Working
Paper, nr 4,  2008, f. 2.
Kushtetuta e Shqipërisë, 1998.
Lawful restrictions on civil and political rights, Briefing Paper, nr. 31, 2012.
Paktit nderkombetar  për te drejtat civile dhe politike, OKB 16 dhjetor 1966.
Zhipeng, He,  The Derogation of Human Rights: Reasons, Purposes and Limits.



496

A description of the treatments of Skin Laxity

Dr. Panajot Papa
Specialist of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery

Dean of Medical Science
“Albanian University”

Abstract
Body skin laxity is a kind of nature aesthetic anomaly occurs mostly ages 35 -40. Skin
laxity occurs mainly in the interior of the wings and legs and abdominal area. The
impact of these problems the patient may become as significant as to affect the quality of
life and socio-cultural demand. Particularly, the degenerative changes that occur in the
aging skin are increasingly understood at both the molecular and cellular level, facilitating
a deeper understanding of the structural and functional deterioration that these changes
produce. Noninvasive skin tightening procedures are increasing as patients seeking safe
and effective alternative to surgical procedures of the face, neck, and body. However,
especially in the last decade, patients are less tolerant to risks and prolonged recovery
associated with surgical options and is seeking a med advanced treatment.

Keywords: skin laxity, aesthetic, stiaerubra, stiaralba, treatment.

Introduction

Skin laxity. In general lines.
Skin laxity is mainly on foot and abdominal area. The impact of problems of this
nature for the patient can become as important as to affect the quality of life. The
aging of skin cells in a genetically defined pace, mainly caused by the harmful
products of cellular metabolism and a biological aging cells.
Function and structural stability of the skin that come mainly from the age of the
individual, at the same time contribute to a progressive loss of skin integrity. Estrogen
levels affect the integrity of the skin strong women.
Morphological changes of the skin that appear are a result of the reduced biosynthesis
of collagen and elastin and the extracellular environment abnormalities associated
with a decrease in the concentration of hyaluronic acids having 1,2 extrinsic from
the environment, stresses dermatological signs of aging.
In aging skin, the number of epidermal cell layers remains stable but the skin is
directly dependent adult life at an accelerated rate. Keratinocytes change shape, while
corneocytes become larger as a result of epidermal turnover.
Noticed a decrease in water and natural fats in the skin, such as the content of
water in the stratum corneum. Changes in the composition of amino acids in the
skin can reduce the amount of natural moisturizing factor of the skin, reducing its
capacity for binding water.
Dermis thickness decreases with age; loss of fluid was associated with a decrease in
both vascularity and cellularity.
The loss of molecular integrity leads to reduced elasticity. In aged skin that is broken
we noticed a flattening of Dermo-epidermal junction by more than a third of which
occurs as a result of the loss of papillae skin, as well as a reduced interdigitation
between layers.
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Small area between two layers also creates a reduced supply of cellular oxygen, and
an increased risk of dermo-epidermal, a process which may be the mechanism by
which it can be realized tolerating a form of skin.(Martini, 2004, 46; Farage, et al.,
2010, 28).

Issuance of the skin. Treatment
These last ten years, patients are less tolerant to risks and prolonged recovery
associated with surgical options and is seeking a treatment that enables
uninterrupted daily activities.
Patients are satisfied with modest improvement as it enough to be convenient for
them and noninvasive.
Demand for noninvasive procedures skin tightening is increasing as patients seeking
safe and effective alternative to surgical facial aesthetic procedures, neck, and body,
but less invasive approaches are historically associated with low efficiency.
Noninvasive skin-tightening devices have become increasingly popular over the
last decade to improve skin laxity with minimal risk and recovery time.
The difference between the results of noninvasive tightening equipment and
operations were published by Alexiadeset al. comparing fractional radiofrequency
(FRF) before and after shooting with face lift before and after photos.
This revealed a 49% improvement in surgical unbundling group and a 16%
improvement in the group FRF.
Age, smoking, ethnicity, body mass index patient may contribute to the patient’s
response to the tightening devices and literature not always explain which variables
are most important in predicting patient the best answer.
Goldberg and Hornfeldt have conducted a study on 31 patients with skin
softness buttock treated with microfocusedultrasound. (Goldberg & Hornfeldt,
2014, 1115).
Right buttock microfocused was treated with ultrasound. Subjects were assessed
for up to 180 days for the overall improvement in lifting and tightening of subject’s
buttock. 89.5% showed improvement.
However, when asked, most patients will not recommend the treatment to family
or friends.

Results and Discussion

Results show that: clear micro focused ultrasound can be used to safely use buttocks,
but the best selection and the discovery of new techniques developed can lead to
greater acceptance of the overall procedure.
Felici et al. It investigated the effects of infrared radiation (wavelength from 1100
to 1800 nm) on 303 patients and in the areas covered were: the face, neck,
eyebrows, belly, legs and buttocks. (Felici, et al., 2014, 92).
Radiofrequency procedures today is the most widely used noninvasive treatment of
skin laxity for those who wish to avoid the recovery time. (Beaseley & Weiss, 2014 88)
Ultra structural analysis of human tissue immediately after treatment, showed
scattered areas of denatured collagen fibrils with increased diameter and loss of
distinct boundaries.
When heated, the collagen fibrils will change the nature of the contract, which is
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believed to lead to the strengthening of the observed tissue.
Laser energy brings a shift from the above-mentioned technology, RF energy does
not depend on selective photothermolysis, so any kind of leather can be treated. RF
mechanism of action is based on current electric oscillating forced collisions between
charged molecules and ions (2-3 million times per second), which then heat
transformedinto.
RF heat generated tissue biological and clinical effects of different tissue regardless
of the depth of treatment.
Depth of penetration of RF energy is proportional to the frequency.
Studies show that the restructuring of tissue occurs through a mechanism of
immediate collagen contraction, which is accompanied by the synthesis of new
collagen during a long-term process for recovery. (Rusciani, et al., 2007, 384).
Ultrastructural analysis of human tissue immediately after treatment, showed
scattered areas of denatured collagen fibrils with increased diameter and loss of
distinct boundaries. When heated, the collagen fibrils will change the nature of the
contract, which is believed to lead to the strengthening of the observed tissue.
Increased collagen gene expression has also been shown to treat cases of successful
RF skin. In human, the effectiveness of treatment can be perceived immediately and
continue to improve in 6 to 8 months. A 2 year follow up showed that the results
can last at least 8 to 14 months.
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Abstrakt

Politika e Jashtme e Bashkimit Evropian ka arritur te ushtroj ndikim në arenën
ndërkombëtare duke treguar autoritetin e vetë si ndaj rrjedhave gjeopolitike ashtu edhe
ndaj konflikteve.  Ky hulumtim përqëndrohet në politikën e përbashkët te jashtme dhe të
sigurisë të Bashkimit Evropian për luftërat në ish Jugosllavi, me theks të veçantë në
luftën e Kosovës. Komuniteti Evropian kishte kundërshtuar ashpër politikën brutale në
Jugosllavi nën regjimin e Sllobodan Millosheviqit duke kërkuar nga palët që të pranonin
organizimin e një konference paqeje, sponzorizuar nga KE-ja me një procedur arbitrazhi.
Puna e Komisionit të Badinterit përkufizoi bazën juridike të RSFJ-së. Si rezultat i luftërave
në Jugosllavi u krijuan shtete të reja, duke çuar në shpërbërjen e Jugosllavisë.  Kosova
ishte vendi i fundit që përjetoi luftën e egër të regjimit të Sllobodan Millosheviqit dhe, pas
mbarimit të luftës vendoset në protektorat ndërkombëtar: Kombet e Bashkuara
administronin vendin, ndërsa NATO-ja merr përsipër sigurinë e vendit. Traktati i
Amsterdamit hyri në fuqi në qershor të vitit 1999 duke i dhënë mundësi BE-së që të
shpreh një qëndrim karshi çështjeve dhe konflikteve, ku të gjitha shtetet anëtare ishin
njëzëri në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Me këtë traktat u avancua dhe u
konsolidua politika e jashtme përmes postit të përfaqësuesit të politikës së jashtme. Në
tetor të vitit 1999, Javier Solana zgjidhet përfaqësues i politikës së jashtme për konfliktet
në Ballkan, veçmas në çështjen e Kosovës.  Pas një periudhe të gjatë diskutimesh në
Rambuje të Francës, pala serbe refuzon të nënshkruaj merrëveshjen dhe, si pasoj e kësaj
NATO-ja sulmon caqet ushtarake serbe. Në tërë këtë proces politika e jashtme e BE-së
kishte rol vendimtar

Fjale kyçe: Politika e Jashtme, BE, NATO, Kosova, Lufta, Siguria.

Konsolidimi i politikes së jashtme të BE-së dhe fokusi i saj i parë rreth krizës
së Kosovës

Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurise e Bashkimit Evropian ka kaluar
nëpër nëper një trajketore të gjatë evulimi zgjerimi dhe konsolidimi. Kjo përpjekje
kishte filluar prej viti 1957 me Traktatin e Romës, kur u  themelua Komuniteti
Ekonomik Evropina, që sot njihet si Bashkim Evropin. Bashkim Evropian arrit të
konsolidohet vetem në vitin 1993 me traktatit e Mastrihtit. Me këtë traktat u krijua
Politika e Përbashket dhe e Jashtme e Sigurisë e BE-së, që njihet edhe si shtylla e
dytë e BE-së. Tani shtetet antare  arrijnë të dalin më pozicion të ri në politikën e
jashtme të tyre si “vepruese kolektive” në qendrimet dhe në politiken ndërkombetare.(
Weidenfeld,Werner& Wolfgang Wessels, 2002, 179). Traktati i Mastrihtit shenoi një
kthes esenciale dhe vuri një baz të re për bashkëpunim dhe në ndryshimin e metejme
në strukturen e BE-së ndaj edhe zyrtarisht më këtë traktat mori impuls të ri Bashkimi
Evropian.( Milo, 2002,179) Pas krijimit të BE-së shtetet anëtare t,ë saj u shprehen
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me një zë unik për të quar përpara dhe afirmuar politiken e jashtme të saj. Ajo qe
vihej re është se me këtë traktat për her të parë shtetet anëtare po provonin të krijonin
dimension të ri të idnetitetit të tyre evropina, të mbështetur në politken e përbashkët
të jashtme dhe të sigurisë. Sfida e re dhe realiteti politik që solli në kontinent fundi
i Luftës së Ftohtë, krijoj një frymë të re solidariteti të ndërsjellt ndërmjet shteteve
anëtare në mbështetje të politikës së jashtme dhe të sigurisë së Unionit.(Azizi, 2010,
329). Sfida e re dhe realiteti politik që solli në kontinent  fundi i Luftës së Ftohtë,
krijoi një frymë të re solidariteti të ndërsjellë ndërmjet shtetetve anëtare në mbështetje
të politikës së jashtmë dhe të sigurisë së Unionit.
Duke parë gjendjen e rënd nëpër të cilën kishin kaluar shtetet e Ballkanit dhe
domosdoshmeria e nje paqe afatgjate atje, si dhe rolin që duhej te mërrte BE-ja
ndikoi në kosolidimin e shtyllës së dytë të politkës së jashtme të Unionit. Një shtytje
të re këtij konsolidimi i dha Traktati i Amsterdamit në të cilin u bën ndryshime
lidhur me dhënien e përgjegjesive edhe në fushen e veprimit të PJSP. Per dallim nga
traktatet e meparshme traktati i Amsterdamit, avancoi dhe fuqizoj veqanarishte
veprimet efektive të politkes se jashmte, duke i dhënë shtytje angazhimit të BE-së në
arenen ndërkombetare për të dëshmuar autoritetin e vet ndaj rrjedhave gjeopolitike,
por edhe ndaj konflikteve.( Reka,  2002, 55).  Në politiken e jashmte Traktati i
Amsterdamit i dha mundesi BE-së që të shpreh një qendrim të përbashket karshi
çështjeve dhe konflikteve. BE-ja në politiken e jashtme u forca dhe u konsolidua
edhe permes krijimit të postit të  përfaqësuesit të politikes së jashtme. Ky post ishte
i pari i këtij lloji në historinë e BE-së. Në qershor të vitit 1999, hyri në fuqi traktati
i Amsterdamit,  me ç’rast pa kaluar shumë kohë lideret e shteteve antare të BE-së
zgjodhën Havier Solanën (Javier Solana) si përfaqëses të parë të larte të PJS, i cili
mori detyren  tetor të vitin 1999 (Dinan, 2010, 299).
Zgjedhja e Solanes si përfaqësues i politikës së jashtme të BE-së dukej të  ishte nje
zgjidhje e duhur duke njohur rolin thelbësor që kishte luajtur në Ballkan dhe veqmas
në çështjen e Kosovës. Pa dyshim fillimi i krizës në ish Jugosllavi dhe luftërat e
përgjakshëm ishin ngjarjet më të rënda pas Luftës së Dytë Botërore në kontinentin
evropian, prandaj shtetet e Evropës filluan me veprime më intenzive në  politiken e
tyre të jashtme që t’i prinin zgjidhjës së krizës në Jugosllavi. (Buja, 2007, 193). Pa
dyshim  zhvillimi i këtyre ngjarjeve dhe luftërave, ishte një goditje e madhe edhe
për vendet e Komunitetit Evropian, dhe së fundi shumë zeshëm ato po shprehnin
hapur kishin kundershtimin e tyre ndaj politikës brutale, duke kërkur nga palët që
të pranonin organizimi e një konference paqe të sponzorizuar nga KE-ja  dhe të
përkrahur më një procedurë arbitrazhi. (Weller, 2009, 97).
Këtë angazhim që kishe shprehur  Bashkimi Evropian rezultoi me sponsorizimin e
punës së   Komisionit të Badinterit, në bazë të të cilit u përkufizua baza juridike e
shpërbërjes së RSFJ-së dhe e drejta për të krijuar shtete të reja që dalin nga përfundimi
i këtij procesi të shperbërjes së Jugosllavis (Malnar, Dario, 2013, 33). Komuniteti
Evropian, dhe përkundër dëshires së madhe për të ruajtur paqën dhe për të zgjidhur
problemet në ish Jugosllavi, tregoi poaq vullnet edhe për zgjidhjen  e problemeve që
tashmë kishin shperthyer, por ndalja e procesit ishte krejtësisht e pa mundur, ndaj
dhe ky fakt i  sherbeu BE-së për ndërtimin e një politike unike  në  politiken e
jashtme të  përbashkët  të cilën  po pretendonte prej kohësh ta ndërtonte.( Gllareva,
2004, 86).  Në këtë periudh të shpërthimit të krizës Jugosllave dhe zhvillimit të
luftërave përbrenda saj edhe përkundër përpjekjeve të shteteve evropiane, që të
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kontrollonin këto luftëra të mos shperthenin në kontinetin e saj, justifikohej se
Bashkësia Evropiane nuk i kishte krijuar institucionet e nevojshme për drejtimin e
një politike të jashtme.( Meier, 2007, 355) Pas gjitha këtyre zhvillimeve, konflikteve
dhe luferave në Jugosllavi nga ana e regjimit te Millosheviqit, kulminacion i  krizës
arriti me Tragjedin e Srebrenicës, edhe përkundër faktit që territori i saj ishte nën
mbrojtjen e vezhguesve ndërkombëtar, me 6 korrik të vitit 1995, kur forcat ushtarake
serbe filluan sulmin kundër popullësis boshnjake, duke shkatuar masakren me të
madhe në Evropë që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore.  Kjo ngjarje mbetet
një rast i veqant në historin e lufërave ndërkombëtare.( Pllana, 2010, 45). Komuniteti
Ekonomik Evropiane, i njohur deri ne vitin 1993 me traktatin e Mastrihtit mori
formen e një Bashkimi Evropin edhe në kuptimin e politike dhe juridik e  qe nuk
kishte pasur deri me tani. Pas një periudhe kohe dhe ndryshimeve te mëdha
përbrenda, BE  krijoj edhe politiken e e përbashkët të jashtme, e kryesuar më
radhë,sipas  në rotacioni gjashtëmujor, nga secili shtet anëtar. Në kuptimin  politik
dhe juridik  BE-ja arriti të    modifikoi Politiken e Jashtme dhe te Përbashkët vetëm
në vitin 1999 me traktatin e Amsterdamit, ku politika e jashtme e BE-se munde të
kishte efektet e saje të ndikimit në shumë sfera politke, dhe me theks të veçantë në
kontinentin e saj.
Për të analizuar dhe vlersuar angazhim e BE-se në krizen jugosllave dhe qendrim e
saj karshi kesaj krize duhet për merren per bazë  disa argumente  qe e kanë percaktuar
angazhim e saje ne kete krizë. Së pari Komuniteti Evropine  nuk ishte ende i
konsoliduar  në një Bashkim Evropin dhe nuk kishte nje politike të jashmte  unike
karshi Jugosllavisë. Dhe së dyti ajo kishte shprehu deshirë dhe nje vullnet  për t’u
bër pjesë e zgjidhjes së krizes jugosllave dhe të kontribonte që në shtetet e ish
Jugosllavis te mos ndodhnin konflikte dhe luftra etnike dhe territoriale. Rasti i ish-
Jugosllavisë ishte dhe mbetet një test i madh për BE-në që dëshmon për sfidën e saj
ndërmjet synimeve për politikë të jashtme të përbashkët e të mbrojtjes, dhe kapacitetet
për zbatimin e tyre në praktikë. Kur filloj shpërbërja e ish-Jugosllavisë, diplomacia
evropiane u angazhua aktivisht në zgjedhjen e kësaj krize, por BE-ja nuk kishte
fuqinë ushtarake qe më mjete politike  të parandalonte një procës që kishte nisur
drejtë zhbërjes së Jugosllavisë, i cili u bë realitet i pakthyeshëm.

Angazhimi i diplomacisë së BE-së ndaj eskalimit të situatës në Kosovë prej 5-6
masit 1998

Dalja në skenë e Ushtirisë Çlirimtare të Kosovës -së, dhe Lufta e armatosur për liri
dhe pavarësi si dhe organizmi i ri ushtarake përball regjimit serb në  pranveren e
viti 1998 e ndryshoi kahjen e zhvillimit të ngjarjeve ne Kosovë dhe njëkohesisht e
ndryshoi edhe pozicionin për veprimin e bashkesisë ndërkombëtare dhe të BE-së
përballë nje realiteti të krijuar me ketë gjendje. (Ukshini, 2004, 21).  Pas ofenzives
serbe kundër UÇK-së gjatë peridhes 5-6 mars 1998 dhe  masakrës ndaj familjes së
Jasharëve, kjo ishte një ngjarje qe bëri jehon të madhe në opinonin ndërkombëtar
dhe më gjërë. Kjo ngjarje e rënd kishe vën në veprim  BE-në , ku  në këtë rast ajo
shprehi shqetësim të madhe për atë që kishte ndodhur në Kosovë për jetët e humbura
të njerzve dhe u kishte bër thirrje për zgjidhjen e krizës së krijuar.( Milo,  2009, 35).
Duke e parë gjendjen e krijuar në vendë zyrtarët e BE-së, filluan veprimet e para
nga ana e BE-së ku  në takimin e mbajtur më 25 mars në Bon vendosen embargosh
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arme ndaj Jugosllavis, si dhe ju bë thirrje Beogradit që të heq dore nga dhuna dhe
të fillonte negociatat për fillimin e bisedimeve.(Petritsch&Pichler, 2002, 100). Gjysma
e dyte e vitit 1988 dhe   përshkallëzimi të  i gjendjes së luftës në Kosovë sidomos pas
qershorit të vitit 1998, ku luftimet u intesifikuan ndërmjet UÇK-së dhe forcave serbe
dhe pas aksioneve serbe të marra ndaj civilëve shqiptare në rrafshin e Dukagjinit,
pas këtyre veprimeve BE-ja  kishte shtuar vendosmerin e sajë  politike karshi qështjes
së luftës në Kosovë. Ministri i jashtem austriak i cili krysonte radhën e BE-së, tha
se” Evropa duhet të flas me një zë”, duke shtuar se nuk mundë të zgjidhet konflikti
përderisa flasim me pesëmbëdhjet zëra.( Koha Ditore, 05. 11. 1998, 3,). Ai la të
kuptohet se shtet antare të BE-së duhet të kenë një politikë të jashtme unike karshi
luftës në Kosovë. Në këtë rastë kemi një imazh më të qartë për një politikë unike
karshi qështjes së Kosovës. Keto zhvillime reflektuan edhe ne qendrimin edhe me
intezive në gjirin e BE-së duhet, duke filluar me veprime konkrete ne te cilin duhet
vequar emrimin e ambasadorit austriak në Beograd, Volfgang Petritsch, si i dërguar
i posaçëm i BE-së për Kosovën. Kjo nismë nga ana e BE-së u ndërmor si domosdoshei
për një angazhim  në zgjidhjen e krizës kosovare. (Petritsch&Pichler, 2002, 123). Si
theksuam edhe me larte  që prej fillimit të luftës e deri në qershor të vitit 1998,
diplomacia ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian, vazhdimisht shprehnin
shqetësim të thellë për gjendjen e krijuar  në Kosovë, dhe duke u angazhuar në
aplikimin e sanksionove kundër Jugosllavisë. Pas gjysmës së vitit 1998, kemi një
qëndrim të vendosur të Bashkimi Evropian, dhe te Politikes së Jashtme  për zgjidhjen
e krizës në Kosovë, një qëndrimi të tillë u shpreh edhe  emërimi i ambasadorit Ëolfgang
Petritsch, si emisar special për Kosovën, nga ministrat e jashtëm të BE-së. Tani ishte
koha kur BE-ja, në bazë të mësimit për dështimin në rastin e Bosnjës, të tregohet më
aktive dhe më e vendosur në politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë. Për më tepër,
Kosova sikurse edhe Bosnjë-Hercegovina ishin probleme evropiane. Për shkak të
strukturës së saj politike, BE-ja dukej si neglizhente për reagim ndaj krizës në Kosovë,
sepse e kishte më vështirë të marrë vendime të prera në emër të 15 shteteve anëtare.
Në unifikimin e qëndrimit të BE-së karshi krizës kosovare ndikoj edhe presioni
amerikan i cili e kishte njoftuar Brukselin se SHBA-të nuk do të lejojnë një Bosnjë
të dytë në Kosovë. Duke u gjendur në këtë pozitë, BE-ja u inkurajua të veproj me
vendosmëri më të madhe por duke i koordinuar veprimet e veta me ato të SHBA-së.
Nga radhët e BE-së si përfaqësues qe  emërua ambasadori austriak Volfgang Petritsch,
kurse nga SHBA diplomati Christopher Hill, ambasador në Shkup. Që të dy u
angazhuan në misionin diplomatik për ndërmjetësim në bisedimet Beograd-
Prishtinë-Bruksel.( Pepshi, 1999, 49). Për politikën e jashtme dhe të sigurisë, kriza
në Kosovë po paraqitej si një sprovë ku BE-ja mund ta përmirësonte imazhin e saj
pas dështimeve në Bosnjë. Vetëm në bazë të këtyre që u cekën BE e trajtonte problemin
e Kosovës, duke u nisur nga këto, BE gjithsesi kishte një përgjegjësi të madhe ndaj
asaj që po ndodhte në Kosovë, prandaj edhe u angazhua për zgjidhjen e problemit.

Misioni i të derguarit të BE-së Wolfgang  Petrisch

Për të shprehur angazhim dhe vendosmeri me të madhe  në politiken e jashmte,
karishi krizës në Kosovë BE-ja emroi emisarin e saj Wolfgang  Petrisch. Pas arritjes
së marrvëshjes më 18 tetor 1998, e njohur si marrveshja Hollbruk-Millosheviq për
zgjidhjen e problemit të Kosovës dhe ndërprerjen e dhunës, emisari i BE-së Petrisch,
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menjher kishe filluar takimet më lidërt politk dhe ushtarak në Kosovë, duke shtuar
trysnin me qëllim të arritjes së një marrvëshjes të mundëshme, me pajtimin e ty dy
palëve. Mirëpo me gjithë përpjekjet e SHBA-ve e të BE-së dhe ndërmjetësusve të tyre
Hill e Petrich, për arritjen e një marrveshje u kthyen ne pikën fillestare, ku sipas
ambasadorit Petritsch, mungesa e një platforme të përbashkët biseduese për
shqiptarët e Kosovës dhe vazhdimi i taktikave vonuese nga ana e presidentit jugosllav,
bënte që bisedimet të bllokoheshin dhe më në fund dështoi për arritjen e një
marrëveshje mës palëve.( Petritsch&Pichler, 2002, 146).
Viti 1999, filloi me një situatë tejet dramatike për Kosovën, ku masakra e Reqakut
arriti kulminacionin e krimit shtetëror serb mbi popullaten civile, dhe alarmin për
bashkësinë ndërkombëtarepër marrjen e masave për të parandaluar krime të tilla
masive. Reagimet e menjihershme erdhen nga komuniteti ndërkombëtar, Edhe BE-
ja kishte shprehur shqetësim të madhë dhe kishte denuar këtë veprim duke filluar
krahas “planit politik” dhe atë të “zbatimit”.( Bugajski, 2006, 70). Pas këtyre
zhvillimeve emisari i BE-së  Petrisch dhe ambasadori Hill, shtuan angazhimin duke
filluar takimet me përfaqësuesit e UÇK-së, në Dragobil. Pas këtij takimi Petrisch
kishte deklarua se kishte ardhur koha për të paralajmruar UÇK-në se procesi do të
leviz shumë shpjetë dhe se duhet një pjesëmarrje e tyre me një energji pozitive, duke
kerkuar nga ata të jenë unik dhe të formojne një ekip së bashku (Koha Ditore,
28.01.1999, 2). Petrisch, vazhdoi takimet dhe konsultimet me gjitha grupet politike,
per të bindur keta të fundit për të marr pjesë në bisedimet që do të  organizoheshin
dhe ndërmjetësoheshin nga BE-ja. Pos pajtimit nga grupet politike Petrisch zhvilloi
bisedimet edhe me drejtorin poltik te UÇK-së, me z. Hashim Thaqin, ku me 3 shkurt
ambasadori Petrisch mori zotimin  se UÇK-ja do të merr pjesë në bisedimet për
zgjidhjen e çështjes së Kosovës.(Petritsch&Pichler, 2002, 123).
Roli i BE-së ishte i padiskutushem për të iniciuar mjaftë shpejtë Konferencen e
Rambujes. Në Rambuje negociatat udhehiqeshin nga kryesuesit e përfaqësesve të
SHBA-së BE-së dhe Rusisë nga perfaqësusit Hill, Petrisch dhe Majorskij, dhe kishin
qellim përafërimin e arritjes së një marrveshje kalimtare. Misioni i të dërgaurit të
BE-së përbënte një angazhim të rendësishem për politken e jashtme të BE-së në
Rambuje, këtë e kishte thënë vet Petrich kishte deklaruar edhe vet emisari se
ndërmejtesesit do të jenë të vendosur dhe shumë të paluhatëshme në qëndimet ndaj
palës Jugosllave dhe delagacionit kosovare, për një plan të paqës.(Koha
Ditore,20.02.1999, 2). Bisedimet që filluan të zhvilloheshin ishin të vështira dhe pas
qendrimeve të kundërta të delegacioneve, BE-ja ishte vën në kërkim të një marrveshje
diplomatike. Emisari  Petrisch apeloi në të dy palët që të arrijnë marrveshje paqësore,
se paqeja nuk ka alternativë. Në këtë rast BE-ja duhet të tregonte e vendosur për të
mos e humbur kredibilitetin e saj si bashkësi e kombeve demokratike. Për këtë  emisari
i BE-së kishte thënë se “poqëse dështon Evropa të zgjidh problemet e rajonit të saj
atëher natën e mirë Evropë”. Qëllim i BE-së ishte gjetja e një zgjidhje për arsye se dy
qendrimet ishin diametralishtë të kundërta, ku pala kosovare dëshironte dhe
këmbëngulte në organizimin e referendumit që do të qartësonte pavarësinë e Kosovës,
kurse pala serbe kundërshtonte praninë ndërkombëtare të NATO-së në Kosovë.
(Albright, 2004, 466). Me arritjen e sekretares amerikane Medlin Olbrajt në Rambuje
dhe ndërmjetësve të BE-së dhe SHBA-së, kishin vënë në veprim delegacionin e Kosovës
që të ndryshonte qendrimin për të pranuar marrveshjen, që t’i jepte fund luftës në
Kosovë, duke vënë Kosovën në mbrojtje ndërkombëtare nga NATO. Ndërmjetësuesi
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i BE-së pas qëndrimit të delegacionit kosovar për pranimin e marrëveshjes, i tha
disa fjalë në emër të BE-së, ku ndër të tjera tha së BE-ja dhe shtetet e saj anëtare janë
të gatshme të ju ndihmojnë në rrugën paqësore që ju keni zgjedhur tani, se vendimi
juaj është historik, dhe në emër të BE-së shpreh vendosmërinë e BE-së për të ndihmuar
zhvillimin ekonomik të Kosovës. (Qosja, 1999, 329). Pas nënshkrimit të marrëveshjes
nga pala kosovare la të kuptohet se drejtimi i trysnisë për arritjen e marrëveshjes do
të binte mbi palën jugosllave, ku ndërmjetësit e Grupit të Kontaktit dhe të BE-së
filluan të bënin thirrje Beogradit për të nënshkruar marrëveshjen. Më 22 mars
ambasadori Hill dhe Petritsch kishin bërë përpjekje e fundit për të bindur
Millosheviqin, por qëndrimi i tij nuk ndryshoi; përkundrazi ai marrëveshjen e
quante si mashtrim për Serbinë. Në mbrëmjen ë 23 marsit Petrisch kishte deklaruar
për mediat austriake se gjatë bisedimeve “nuk kishte gjetur as gatishmërinë më të
vogël për kompromis nga ana e qeverisë Jugosllave.” (Petritsch&Pichler, 2002, 248).
Edhe BE-ja  më 22 mars ishte mbledhur për të diskutua gjendjen e rëndë që ndodhej
Kosova, dhe i bëri thirrje Millosheviqit që të heq dorë nga dhuna dhe të shfrytëzoi
çastin e fundit për zgjidhje paqësore dhe të pranojë marrëveshjen. (Koha Ditore,
23.03.1999, f. 4). Trysnia e BE-së kishte vazhduar deri në momentin e fundit për të
bindur Beogradin për nënshkrimin e marrëveshjes, ku ministri i jashtem gjerman
Joschka Fischer në emër të Bashkimit Evropian i beri thirrje presidentin jugosllav
Millosheviq që në çastin e fundit të nënshkruaj marrëveshjen paqësore për Kosovën,
në mënyrë që t’i shmanget luftës. I bëri thirrje edhe qeverisë jugosllave: “nënshkruani
planin paqësor”, duke shtuar se Kosova tani është “mes paqes dhe luftës”. (Koha
Ditore, 24.03.1999, 3). Pas gjitha përpjekje të emisarit të BE-së dhe atyre amerikanë
nuk paten kurefar rezultati për të bindur Milosheviqin që të nënshkruante paqen
për t’i dhënë fund luftës.  Më 24 mars, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, H. Solana,
urdhëroi gjeneralin Uesli Klark, të nis sulmet ajrore kundër caqeve serbe. Me fillimin
e bombardimeve komuniteti ndërkombëtar filloi të përmirësojë një pjesë të padrejtësisë
që historikisht u ishte bërë shqiptarëve, veçmas Kosovës.

Roli i Solanes

Pa dyshim se roli i sekretarit të përgjithshëm të Aleancës më të fuqishme ushtarake
ne botë - NATO-së, ishte teje esencial dhe shumë i vendosur karshi qëndrimit
ushtarak që, përmes vendosjes së trupave të NATO-s, të arrihej ndalja e mizorive që
shkaktonin forcat serbe në Kosovë. Javer Solana dallohej për sensin e tij të
jashtëzakonshëm politik për të udhëhequr lëvizjen e Aleancës drejt shtytjes së
intervenimit ushtarak, edhe përkundër dallimeve që ekzistonin për opsionet
ushtarake. (Clark, 2003, 204). Që prej fillimit të luftës  nga viti 1998 e tutje, zhvillimet
që i paraprinë ngjarjeve të tmerrshme në Kosovë që i shkaktonte regjimi i
Millosheviqit, Javier Solana ishte zëri më i fuqishëm që, sipas tij, pa vendosjen e
trupave të NATO-së në Kosovë nuk do të kishte arritje të paqes dhe rikthim të jetës
normale në vend. Për këto çështje ai vazhdimisht ia tërhoqi vërejtjen Millosheviqit
edhe më kërcënimin ajror të NATO-s. Pika kulmore e shokimit ndërkombëtar ishte
masakra e Reçakut, më ç’rast Solana kishte shprehur mllefin e tij, duke shtuar se
NATO nuk do të toleroi kthimin e luftës së përgjithshme dhe politikën e represionit
në Kosovë. Për të diskutuar gjendjen e krijuar në Kosovë pas masakrës në Reçak,
ishte mbledhur edhe Këshilli i NATO-s në një takim të jashtëzakonshëm. Në emër të
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Këshillit, Javier Solana kishe theksuar se Këshilli dënon ashpër masakrën e civilëve
në fshatin Reçak dhe e vlerëson si një shkelje flagrante e të drejtës humanitare
ndërkombëtare. (Koha Ditore, 18.01.1999, 3). Pozicioni më i qartë i Solanës ishte
bërë në mbledhjen e 30 janarit 1999, ku këshilli i NATO-s i kishte dhënë atij
autorizimin për sulme ajrore kundër regjimit të Millosheviqit. Primati i udhëheqjes
për sulme ajror tashmë kishte kaluar në duart e sekretarit të Aleancës se NATO-së,
ku tani asnjë anëtarë nuk kishte mundësi të vejë veto në Këshillin e Aleancës  për
dhënien e urdhrit për sulm. Për këtë kishte deklaruar edhe vetë Solana, se: “Tashmë
nuk ka veto – tash  ka sulm”. (Koha Ditore. 31.01.1999, 2).  Ai personalisht ishte i
vendosur të shkurtonte afatin e konsultimeve midis aleatëve para nisjes se sulmeve
ajrore, në rast se pala serbe nuk do të arrinte që të ndalte fushatën e egër kundër
civilëve të pafajshëm (Laurent, 2009, 59).  Insistimi i Solanës ishte vazhdimisht që
trupat e NATO-s duhet të vendoseshin në Kosovë, duke theksuar se pas përfundimit
të bisedimeve në Francë, Kosova duhet të vihej  nën mbikëqyrjen e paqeruajtësve të
NATO, duke shtuar më pas se shkaktari kryesorë i Krizës në Kosovë ishte Sllobodan
Millosheviqi. Pas përfundimit të bisedimeve që ishin zhvilluar në Rambuje që zgjatën
deri më 23 shkurt, u mirëpritën këto bisedime edhe përkundër dallimeve të mëdha
që ekzistonin ndërmjet palëve. Solana më 1 mars kishte deklaruar se NATO kërkon
nga të dy palët në konfliktin e Kosovës të shfrytëzonin këto dy javë për të arritur
paqe në Kosovë, e jo për të nxitur më shumë luftime. Pas pranimit të marrëveshjes
së Rambujes  nga pala kosovare, Solana kishte zhvilluar një takim në Shtëpinë e
Bardhë me presidentin amerikan Bill Klinton, ku presidenti ishte shprehur i kënaqur
me pranimin e marrëveshjes nga pala shqiptare. Në këtë takim Solana kishte theksuar
se NATO është e vendosur të veproj në Kosovë në rast se gjendja përkeqësohej, më
pas kishte shtuar se nëse nuk arrihet një marrëveshje dhe nëse presidenti Millosheviq
nuk nënshkruan marrëveshjen, rreziku i një katastrofe do të jetë shumë real, dhe se
perëndimi dhe NATO nuk do të lejojnë që kjo të ndodhë (Kosova Sot. 17.03.1999,
4).  Thirrjet dhe kërcnimet e bashkësisë ndërkombëtare për Millosheviqin dhe Serbinë,
ishin intensifikuar shumë por si dukët pa efekt. NATO dhe bashkësia ndërkombëtare
ishin të vendosura të vepronin në raste të mos pajtimit nga Millosheviqi. Para vizitës
për në Beograd, Hollbruk ishte takuar me Solanën. Në këtë takim Solana u shpreh
se vizita e Hollbrukut në Beograd është shans i fundi për paqe në Kosovë pa
përdorimin e forcës. Solana i përcolli një mesazh Millosheviqit përmes Hollbrukut
duke thënë se ‘kryetari Millosheviq duhet ta dijë se NATO është e gatshme të veprojë
nëse kjo përpjekje e fundit dështon, ku la të kuptohet se sulmet do të pasojnë mbi
Jugosllavinë pas largimit te emisarit’ (Shala, 2012b, 210).  Pas rikthimit të Hollbrukut
nga Beogradi, që ishte misioni i tij i fundit por pa ndonjë rezultat, me mbështetjen
e fortë të presidentit amerikan Klinton, autorizoi sekretarin e përgjithshëm të NATO-
së Havier Solanën që të niste sulmet mbi Jugosllavinë, e ky i fundit urdhëroi
Komandantin e Forcave të NATO-së gjeneralin Wesley Clark të niset sulmet mbi
caqet ushtarake serbe në RFJ. Solana me rolin dhe autoritetin e vet dëshmonte
reputacion dhe respekt në politikën ndërkombëtare si sekretar i NATO-s. Ishte njeriu
i duhur në momentin e duhur. Ishte fat që Solana u gjend në pozitën më të lartë të
NATO-së , për faktin se rrethanat delikate kërkonin qasje dhe veprime të mençura e
të matura mirë, të cilat z. Solana i menaxhoi mirë dhe në mënyrë efektive krizën e
sferës ushtarake.
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Roli i BE-së në hartimin e marrveshjes për përfundimin e luftës

Përpos angazhimit ushtarak të shteteve antare të BE-së gjatë intervenimit të NATO-
së në Kosovë autoritetet e Brukselit mbetën shumë të impenjuara për të ndikuar në
kërkimin të një plani për përfundimin e luftës në Kosovë. Në këto rrethana BE-ja
përmes ministrit të jashtem gjerman Joscha Fisher,i cili në ketë rast përfaqësonte
edhe politiken e jashmte te BE-së  kishte prezantuar planin e tije të quajtur “Plani
Fisher”që parashihte gjashtë pika për t’i dhënë fund luftës në Kosovë, duke siguruar
kështu një paqe dhe për t’i hapur rrugë më pas zgjidhjes përfundimtare për Kosovën
(Fisher, 2007,192). Ky ishte një plan që i hapte rrugë zgjidhjes politike për Kosovën,
përmes të cilit shprehej angazhimi i  BE-së për të arritur paqe të qendrueshme për
Kosovën. Për jetësimin e këtij plani duhej një angazhim i shtuar i BE-së i politikës
së sajtë jashtme, për të lëvizur drejt hartimit të një marrveshje të duhur. Në këtë rast
për të realizur këtë plan BE-ja kishte zgjidhur s’i përfaqësues njeriun më me peshë
në relacionet ndërkombëtare, që gëzonte një respekt të madh në shumë qendra
ndërkombëtare,  ish presidentin finlandez Marti Ahtisarin si ndërmjetës të BE-së.
Angazhimi i diplomatik i Ahtisarin i cili përfaqësonte  BE-së dhe shprehte qendrimet
e saj kishte dhënë reluztatet e para duke vën në plan edhe angzhimin dhe veprimin
edhe të Rusisë. Si rezultat i përpjekje të BE-së u formua treshja e përbër nga Marti
Ahtisari, Strobe Talbott, dhe Viktor Çernomerdin, që përfaqësonin BE-në, SHBA-
në dhe Rusinë, për të arritur paqën dhe për t’i dhënë fund luftës në Kosovë (Ukshini,
2008,222). Politika e jashtme e BE-së, dhe e shtetit gjerman që ishte kryesuese e
radhes së saj, kishin shprehur nje mbështjen të madhe, ku kancelari gjerman Gerhard
Sherdër kishte shprehur mbështetjen e tij dhe të BE-së për të realizuar misionin
ndërmjetësues të BE-së për arritjen e një paqe.  Me insistimin e qeverisë gjermane me
1-2 qershor në Shën Petersburg ishte zhvilluar takimi i treshës për hartimin e një
dokumenti të përbër prej 10 pikash të cilin mund ta nënshkruanin palet ( Ahtisaari,
2008, f.142). Pajtimi i arritur në këtë takim ishte i përafërt më konkluzionet e
vendimeve të dala nga G8-shi dhe i bazuar në planin Fisher që ishte një plan i
mëhershëm i paraqitur nga ministri i jashtëm Joschka Fisher, që njhërit edhe
përfaqësonte qendrimin e politikës së jashtme të BE-së.  Mënjeherë pas hartimit të
dokumentit, përfaqësuesi i BE-së Ahtisari dhe ai rus Çernomirdin, paraditen e 2
qershorit arriten ne Beograd pët të bindur Milloshoviqin të pranonte planin e paqes
nga treshja ndërmjetësuese. Pas takimit që u zhvillua me insistimin e përfaqësesve
dhe këmbnguljen e përfaqësuesit të BE-së, Ahtisarit, i cili ia bëri të qarte se hartimi
i dokumentit nuk do të ndryshohet. Duke pare qendrimin e Ahtisarit për të mos
dhënë më shkas Milosheviqit ai tha “Ne pranojme propozimin si propozim ta paqes.”
Me t’u kthyer Ahtisari pas misionit që arriti të  bindë Milosheviqin për paqe, ai
ishte mirpritur nga kancelari gjerman Gerhard Shrëder, duke u përcjell për ne sallë
ku zhvillohej takimi i Keshllit të BE-së. Plani u mirëpritë me duartrokitje nga
kryeminstrat dhe ministrat e jashtem te shteteve anëtare te BE-së (Fisher, 2007, 228).
Në këtë rast të gjithë anëtaret e BE-së ishin ndjerë  më mire së kurrë më parë për
rezultate e marrveshjes së arritur nga ana e përfaqësuesit të tyre.  Kjo marrveshje do
të dedikohej si meritë e madhe për BE-në dhe për politiken e saj të jashtme. Në fund
si kryetar i BE-së, Shreder ritheksoi rolin e BE-së dhe përfaqësuesit të saj në këto
bisedime, duke thënë “Kjo është një arritje e madhe politike, paqja është në duart
tona dhe duhet t’i kryejmë punët politike ashtu që ajo të mos rrëshqasë nga duart
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tona” (Ahtisari, 2008,153). Kancelari gjerman la të kuptohet se BE-ja më politikën e
saj të jashtme do të merret për të zbatuar këtë marrëveshje, duke marrë kështu
gjendjen e menaxhimit të Krizës në Kosovë nën udhëheqjen e BE-së. Ndërkohë
bisedimet për përfundimin luftës në Kosovë nga ana e palës ushtarake serbe dhe
ndërmjet NATO-s kishin filluar me 5 qershor duke zgjatur deri më 9 qershor. Pas
bisedimeve të zhvilluara ndërmjet këtyre palëve, më 9 qershor 1999 u nënshkrua
nga ana e Serbisë dhe NATO-së Marrëveshja e Kumanovës. Marrëveshja u nënshkrua
nga Komandanti i KFOR-it, gjenerali Sër Mike Jackson, përfaqësuesi i Shtabit të
Përgjithshëm të Ushtrisë Jugosllave, gjeneral koloneli Svetozar Marjanoviq dhe
përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë gjenerali Obrad
Stevanoviq. Kjo marrëveshje ishte rezultat i sulmeve ajrore të NATO-së mbi RFJ-
në, dhe përpjekjeve të pandërprera të treshes ndërmjetësuese të BE-së, SHBA-së dhe
të Rusisë (Sopiani, 2005, 11).  Roli i BE-së ne arritjen e hartimin te marrveshjes për
perfundim e luftes në Kosoves përben një rol ta madhe drejt zhgjidhjes  përfundimtare
të luftës në vendë. Kjo ishte nje barre  e madhe per Gjermani si kryesuese e radhes se
BE-së, dhe një sukukses i madhë për politiken e  jashtem te BE-së, meqënse ajo u
vuri në veprim një  njeri me pesh në politken ndërkombëtare që të përfaqësont atë
qe ky angazim i te dërgaurit të BE-së dha rezultate e pritura në të gjitha shtete
antare te BE-së në rrugëzgjidhjen e duhet per perfundimi e luftës ne Kosovë.

Përfundimi

Roli i politikës së jashtme të BE-së në vitet e stuhishme të luftës në Kosovë mbetët
shumë i rendësishem dhe tejet detërminues. Nese i’u referohemi aktiviteteve
diplomatike të BE-së përmes emisarit të saj, ambasadorit Petrisch dhe më pastaj
presidentit Ahtisari, mundë të thuhet se gjatë zhvillimit të luftës në Kosovë kemi
një impenjim të shtuar evropian, krahas atij amerikan, për përfundimin e konfliktin
dhe arritjen e një marrëveshje që do t’i paraprinte arritjes së paqës.
BE, sidomos pas përshkallëzimit të operacioneve ushtarake serbe dhe rritjes së
shkallës së terrotit mbi popullsinë civile në Kosovë filloi të marr pozicion më të
qartë presionues dhe kërcnues ndaj palës jugosllave për ndaljën e këtyre veprimeve.
Fillimi i vitit 1999 dhe Masakra e Reçakut shënuan një  kthesë të dukshme në rritjen
e vemendjës së BE-së ndaj luftës në Kosovë. Tashmë ndalja e luftës ishte kerkesë
ultimative e Brukselit për të dy palët. Ulja e palëve në një tryezë bisedimesh dhe
arritja e një marrëveshje ishte e vetmja alternativë sipas optikës së BE-së.
Moment i rendësishem në evolimin pozitiv të politikës së jashtme të BE-së mbetët
padyshim kur Brukseli gjithnjë e më dendur filloi të kërkoi angazhimin e një force
ndërkombëtare në Kosovë, specifikisht NATO-së, për imponimin dhe ruajtjen e paqës
atje.
Roli i BE-së mbetët shumë i rendësishem edhe në organizimin dhe rrjedhen e
Konferencës së Rambujesë. Veçmas duhet vlerësuar angazhimin e diplomacisë
evropiane në përpjekiet e fundit për të bind palën serbe për nënshkrimin e
marrëveshjës.
Në fund kur misioni diplomatik i Holbrukut për ta bindur Millosheviqin dështoi
BE, përmes përfaqësuesit të saj ishte shumë aktive në mos vonimin e fillimit të
operacioneve të NATO-së kundër caqeve serbe.
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Krejt në fund mund të themi se Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë së
BE-së për herë të parë gjatë Luftës në Kosovë ka shperfaqur rolin e saj në një
dimension të ri më kuptimplotë, konformë misionit që i kishte përshkruar vetës më
traktatin e Mastrihtit, përkatsisht të Amsterdamit.

Literatura

Shtypi Arkivor:
Koha Ditore  periudha e viteve 1998-1999
Kosova Sot periudha e viteve 1998-1999
1. Ahtisari, Marti, Detyrat në Beogradë. Shtëpia Botuese Trend, Prishtinë, 2008.
2. Albright, Madeleine Zonja Sekretare, Autobjografi.(Perktheu: Engjellushë Shqarri),

Shtepia Botuese, Dudaj, Tiranë,  2003.
3. Azizi, Abdullah, Bashkimi Evropian E drejta, institucionet dhe politikat, Shtëpia Botuese

Dituria, Tetovë, 2010.
4. Bugajski, Janusz, Ngritja e Kosovës, Artikuj dhe fjalime nga okupimi deri të pavarësia, Shtëpia

Botuese  Koha, Prishtinë, 2006.
5. Buja, Ramë,  Çështja e Kosovë dhe shkatërrimin i Jugosllavisë, Shtëpia Botuese AAB-

Riinvest, Prishtinë 2007.
6. Clark, Wesley, Të bësh Luftë Moderne,Shtëpia Botuese Koha, Prishtinë, 2003.
7. Dinan, Desmond,  Politikat e Bashkimit Evropian, Shtëpia Botuse Alls, Tiranë, 2010.
8. Gllareva, Fitim, Diplomacia Amerikan në konfliktin e Kosovës 1989-1999, Shtëpia

Botuese Elta BS-Artini, Prishtinë 2004.
9. Haxhiu, Baton, Lufta ndryshe. Shtëpia BotueseKumti, Tiranë, 2008.
10. Joschka, Fischer,   “Vitet kuq-gjelbër, politika e jashtme gjermane nga Kosova deri më 11

shtator”, Shtëpia Botuese  Koha, Prishtinë, 2008.
11. Laurent, Eric Lufta e Kosovës, Shtëpia Botuese, Gazeta 55, Tiranë, 2009.
12. Malnar, Dario, SHBA-ja dhe Kosova, Shtëpia Botuese Koha,  Prishtine 2013.
13. Meier,Viktor, Fundit i Jugosllavisë, goditja në Kosovë. Përktheu Elton.Lubjanë, 2007.
14. Milo, Paskal, “Ditari i një ministri të jashtëm, konflikti i Kosovës 1997-2001”, Shtëpia Botuese

Toena, Tiranë, 2009.
15. Milo, Paskal, Bashkimi Evropian, Shtëpia Botuse Alt Pater, Tiranë, 2002.
16. Petritsch, Wolfgang dhe Pichler, Robert, Rruga e gjatë në luftë: Kosova dhe Bashkësia

Ndërkombëtare 1989-1999, Shtepia Botuese , KOHA, Prishtinë, 2002.
17. Pllana, Nusret: “Intervenimi i NATO-s në Kosovë”, Shtëpia Botuese Radio Kosova e Lirë,

Prishtinë, 2010.
18. Qosja, Rexhep, Paqja e Përgjakur, New York, 1999.
19. Reka, Blerim, E drejta e Unionit Evropian, Prishtinë, 2002.
20. Sopiani, Enver, Përmbledhje Aktesh ndërkombëtare për Kosovë 1999-2004, Shtëpia Botuese

Leoprint, Prishtinë 2005.
21. Shala, Blerim,  Libëri i Fitores, II. Shtëpia Botuese  Koha,  Prishtinë, 2012.
22. Tepshi, Qazim, Kosova: Diplomacia imponuese, Shtëpia Botuese Toena, Tiranë, 1999.
23. Ukshini, Sylë , Nga lufta ne paqe, Shtëpia Botuese Rozafa,  Prishtinë,  2007.
24. Ukshini, Sylë: “Kosova në politikën e jashtme të BE-së, 1991-2007”, Shtëpia Botuese Logos-

a, Prishtinë, 2008.
25. Weller, Marc: “Shtetësia e kontestuar, administrimi ndërkombëtar i luftës së Kosovës për

pavarësi”, Shtëpia Botuese Koha,  Prishtinë, 2009.
26. Werner, Wajdenfeld Wolfgang, Wessels, Evropa prej A deri në Zh: Doracak i integrimit

evropian, Grupi punues për arsimim politik, libër i përkthyer, Shtëpia Botuese Twins,
Tiranë, 2006.



509

Some data on Muscular Eosinophilc Gastroenteritis

Dr. Panajot Papa
Specialist of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery

Dean of Medical Science
“Albanian University”

Abstract

Gastroenteritis primary eosinophilic is determined mainly disorder that primarily affects
the gastrointestinal tract inflammation eosinophil, be influenced by the causes known
to eozinophilia such as infectious parasitic and bacterial (including Helicobacter pylori),
inflammatory bowel syndrome and hypereosinophilic disorders myeloproliferative ,
chronic granulomatous disease, collagen vascular disease, drug impairment, and drug
hypersensivity.
Eosinophilic gastroenteritis (EG) was originally described as a disorder characterized
by tissue eosinophilia that can affect different layers of the intestinal wall, since the
mouth to the anus.
Eosinophilic gastroenteritis is a disease of special and rare, its symptoms are associated
with the affected organs. EG is defined as disorders that primarily affect the
gastrointestinal tract with eosinophil inflammation.
Wall protective coating of the stomach and appeared edematous and is full of such
phenomena. Intervention is necessary to perform biopsy of the wall of the stomach and
omentum, ascites fluid withdrawal and peritoneal washing.
Fatty tissue fragment corresponding to omentum mesothelial cells showed focal
hyperplasia and chronic non-specific inflammation with numerous eosinophils
marginalized.

Keywords: Eosinophilic gastroenteritis (EG), gastrointestinal tract, inflammation, gastric, mesothelial.

Introduction

EG prevalenceis 1 case per 100,000 people, the onset of the disease manifests in
adulthood and occurs mostly in the third decade of life and the fourth, with a higher
prevalence in 1970 meshkujt.In EG Klein classified in three categories: a mucosal form,
muscular and serosal. (Ahmad, et al., 2000, 243).
Mucosal forms of EG (the most common variant), characterized by vomiting, abdominal
pain, diarrhea, bleeding, iron deficiency anemia, protein loss (Kelly, 2000, 31).
Form serosal occurs in a minority of patients with eosinophilic gastroenteritis, and
it is characterized by ascites eosinophilc (Antonini, et al., 2012, 784).
Form muscularis characterized by infiltration of eosinophils mainly in muscularis
layer, leading to thickening of the wall of the intestine, which can result in obstructive
gastrointestinal symptoms (Talley, et al., 1990, 55). In these cases, the presence of
allergy or food intolerance is rare.
We cut-off standardized diagnostic EG; considered that a minimum number of
eosinophils greater than 20 area. As in microscopic colitis, diagnosis is difficult due
to the presence of distribution. In case of a clinical suspicion, multiple always
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recommended mucosa biopsies also out unscathed (Zhang, et al., 2011, 1078).
The EG diagnosis necessitates histological (biopsy) or cytology (on ascites) to achieve
eosinophilic inaccurate’s confirmation (Rothenberg, 2004, 15).

Materials and Methods

If the average age of a patient with diffuse abdominal pain, no pain at the touch of
shallow and deep, with negativity for Blumberg and Murphy signs.
There were no obvious characteristics in physical examination, while abdominal
ultrasound examination showed an abundant outpouring Douglas.
Liver and kidney functions were normal. Faeces’parasitologic and bacterial culture
was normal. Chest X-ray evidence not parenchymal inflammatory changes and
pleural effusion.CT scan confirmed flood pelvic cavity. Omental fat obesity was
evident, mainly in the epigastric and subphrenic pages as well as gastro-hepatic
ligament.
Red blood cells are: 4,350,000 / mm3, hematocrit: 41.70% of leukocytes: 6,900 / mm3
(neutrophil: 78.90%, eosinophil: 2.80%, lymphocytes: 13.10%), platelet : 244,000 /
mm3, in examining blood count.
Esophagogastroduodenoscopy (EGD) showed a distal esophagus. In body and
antrum, the stomach showed little plicae hypertrophic and extendable. Plicae
mucosaewere were in normal parameters, as well as duodenal mucosa.
Laparoscopic investigation confirms the presence of ascites and omentumoedema.
Stomach wall appeared edematous and congested.
Duodenum, the wall of the stomach and omentum proved anatomical and
hematoxylin-eosin.The stainedwith ascites fluid and peritoneal washing were stained
with hematoxylin-eosin andpapanicolau.

Results

Gastric mucosa biopsy that showed for the presence of a chronic gastritis, less active,
not atrophic. The presence of Helicobacter pylori was negative. Duodenal mucosa
was generally orderly.
Cytological examination of ascites and peritoneal washing showed mesothelial cells,
some lymphocytes and numerous eosinophils.
Fatty tissue fragment corresponding to omentum mesothelial cells showed focal
hyperplasia and chronic eosinophilic inflammation numerous marginalized in dishes.
Gastric biopsy wall gave us the possibility of identifying a compound ofeosinophils
intense muscular infiltration and serosalinflammatory.

Conclusion

EG is defined as disorders that primarily affect the gastrointestinal tract with eosinophil
inflammation but without the presence of the known causes for eosinophilia.
Eosinophilic gastroenteritis is an especially rare disease.
EG diagnosis penetration necessarily requires approval for histological and cytological
irregularly in the eosinophilic. Doctors mainly considered as the cut-off for the
diagnosis a minimum number of eosinophils that exceed the number 20 for field.
Case taken into consideration by us represents ingastric muscle layer and peritoneal
infiltration serousintenseeosinophilic.
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Apendix
Microscopic Photos

Gastric mucosaH&E 10X                         Duodenal mucosaH&E 10X

Ascites fluid    H&E20X                  Peritoneal washing  PAP 20X



512

Gastric wall   H&E 10X                            Gastric wall  H&E 20X

Omentum   H&E  20X                               Omentum  H&E  40X
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Abstrakt
 
Shqipëria, ka përjetuar izolimin më të madh dhe të gjatë nga të gjithë vendet e tjera të
bllokut lindor, duke ofruar në këtë këndvështrim një rast unik. Konteksti i ndryshëm
historik dhe përvoja e veçantë e Shqipërisë në raport me vendet e tjera të rajonit në
drejtim të lëvizjes së qytetarëve drejt vendeve të Europës Perëndimore, dëshmonte
pikënisjen e ndryshme që ne patëm në këtë proces me dimension rajonal. Ndërkohë, një
tabllo krejt tjetër ekzistonte për vendet e tjera te rajonit, qytetarët e të cilëve mund të
vizitonin lirisht vendet e Europës Perëndimore, madje dhe mund të punësoheshin atje. E
gjenduar perpara rrethanave të reja, ku rreth 1/3 e qytetarëve shqiptarë emigruan jashtë
vendit, dhe ndërtuan një jetë të , në Shqipëri dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor,
Bashkimi Evropian vendosi të ndërtojë një proces të qartë, të matshëm dhe konkret për
liberalizimin e regjimit të vizave me vendet tona.. Për të jetësuar premtimin politik të
bërë në Samitin e Selanikut në vitin 2003, kur ndër të tjera BE u angazhua për të liberalizuar
vizat me vendet e Ballkanit Perëndimor,  në qershor 2008 Zëvendëspresidenti i Komisionit
Evropian Franko Fratini dorëzoi një Udhërrëfyes për liberalizimin e vizave. Udhërrëfyesi
i ndërtuar në katër blloqe, përmbante detyrime të karakterit teknik, të cilat ishin të
fokusuara kryesisht në ndërtimin e infrastrukturës në fushën e sigurisë dhe aspekte të
tjera të lidhura me të.
Udhërrëfyesi ishte  i ndërtuar në katër blloqe detyrimesh:
- Siguria e Dokumentave;  - Migrimi, menaxhimi i kufirit dhe ripranimi; -  Rendi publik
dhe siguria; - Marrëdhëniet me jashtë dhe të drejtat themelore.

Fjalë kyçe: liberalizim vizash, NATO, BE, KE, dialogu dhe strukturat, udherrefyes, pikat
e kalimit kufitar.

Hyrje

Gjatë gjithë kohës përgatitore të Udhërrëfyesit të  liberalizimit e dhe heqjen regjimit
të vizave me Vendet Shengen, ka patur një periudhe komunikimi konstant me
Komisionin Europian, ku pala shqiptare dorëzonte informacion të përditësuar për
shkallën e përmbushjes së kritereve të Udhërrëfyesit. Të dhënat e paraqitura nga
Grupti i Punës jane verifikuar nga grupe ekspertësh te Bashkimit Europian, të cilët
kane zhvilluar inspektime në terren dhe kane ballafaquar vërtetësinë e të dhënave
dhe kanë dhënë rekomandime për përmirësime të mëtejshme.
Në raundin e vlerësimeve të para në mars - maj 2009, Komisioni Evropian konsideroi
se Shqipëria kishte bërë progres të dukshëm, por gjithashtu evidentoi disa sektorë
ku nevojitej përparim i mëtejshëm. Një nga detyrimet kyçe për t’u plotësuar ishin
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prodhimi dhe shpërndarja e pasaportave biometrike,
Ndaj pritshmëritë e palës shqiptare për vlerësimin e Komisionit Evropian më 15
korrik 2009 për liberalizimin e vizave ishin realiste, kur dhe u bë propozimi zyrtar
për heqjen e regjimit të vizave me Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi, të cilat
përfituan nga lëvizja e lirë më 19 dhjetor 2009.
 Angazhimi u përqëndrua në etapat e fundit të këtij procesi, i cili u zhvillua
njëkohësisht në tre drejtime.
Duke u fokusuar në zbatimin e të gjitha detyrimeve që përmbante  udhërrëfyesi;
-Në zhvillimin e dialogut me strukturat e BE, Komisionin, Këshillin dhe Parlamentin
Evropian;
-Në marrëdhënie me vendet anëtare, të cilave iu bene me dije të gjitha arritjet tona
në këtë kuadër.
-Zbatimi i detyrimeve për çdo bllok, në mënyrë të përmbledhur, duke përmendur
vetëm arritjet kryesore:

 1 - Siguria e Dokumentave

Pasaportat biometrike ishin  një nga detyrimet kyç të udhërrëfyesit, pasi vetëm
qytetarët e pajisur me pasaporta biometrike do të kishin të drejtën të udhëtojnë pa
viza drejt hapësirës Shengen. Shqipëria  shënoi progres thelbësor në dokumentet
biometrike, si kartat e identitetit ashtu edhe pasaportat. Nga regjistrat manualë
është kaluar në një sistem të kompjuterizuar dhe të sigurt të dhënash në Rgjistrat
Themelore te Gjendjes Civile. Falë një sistemi modern, të sigurtë dhe efikas, ritmi i
shpërndarjes së pasaportave biometrike dhe i kartave të identitetit  ishte shumë i
larte,të rëndësishme ishin edhe aspektet e sigurisë, së vetë dokumenteve dhe qendrës
së personalizimit, programet antikorrupsion, procedimi i menjëhershëm i të dhënave
të pasaportave të humbura, të cilat mbyllnin plotësimin e të gjitha detyrimeve për
këtë bllok. Në  dhjetor 2009 u zhvillua raundi i dytë i misionit të ekspertëve të BE
për Bllokun 1, në përfundim të së cilit u konkludua se pala shqiptare i ka përmbushur
të gjitha çështjet e mbetura që nga vizita e fundit e ekspertëve në mars 2009.

2 - Migrimi, menaxhimi i kufirit dhe ripranimi

Në këtë bllok, ku puna ishte përqëndruar në menaxhimin e kufirit, ka patur
përmirësime nëpërmjet vënies në funksionim të teknologjive të reja nga më të
avancuarat në Evropë për menaxhimin e integruar të kufijve. Arritje ishte instalimi
dhe funksionimi i plotë i sistemit TIMS, në të 24 Pikat e Kalimit Kufitar (PKK).
Përfundimi me mbështetjen e ICITAP dhe krijimi i moduleve për e-visa dhe e-leje
qëndrimi, të cilat ishin instaluar në sistemin TIMS dhe aktualisht ishin në funksion
dhe perdorim nga Policia Kufitare dhe e Migracionit dhe  strukturat e Ministrsë së
Brendshme, Zyrat e Punës dhe shërbimet konsullore të Ministrisë së Jashtme, të
cilave iu ishte mundësuar aksesi në këtë sistem.  Nga puna intensive e anëtareve te
Grupit Punës  përfundoi dhe u vu ne funksion të plotë Regjistri Elektronik i të
huajve me qëndrim të rregullt në Shqipëri dhe Shqipëria zbatoi me sukses të gjitha
marreveshjet e ripranimit me Bashkimin Europian.
Unifikimi i  sistemit të  kontrollit në PKK sipas parimit one-stop-shop, që përfshin
kontrollin e dokumentacionit, doganor dhe fitosanitar, ngritja  dhe funksionimi i



515

Qendres Ndërinstitucionale Operacionale Detare për kontrollin e kufirit detar,
miratimi  dhe zbatimi i  të gjitha akteve ligjore dhe nënligjore për kontrollin dhe
survejimin e kufirit, mbi bazen e strategjise dhe planit te veprimit për Menaxhimin
e Integruar të Kufirit, gjithashtu, miratimi i  të gjitha akteve  ligjore e nënligjore për
zbatimin e ligjit mbi azilin dhe Planin e veprimit për zbatimin e ligjit për të huajt,
në të gjitha PKK u realizua lidhja reale me bazën e të dhënave të INTERPOL, solli
një dritë jeshile për lëvizjen e lire të Shqiptarëve në Europe, jo vetëm si një dëshirë e
madhe por dhe zhdukjen e aferave korruptive në dhënien e vizave por dhe kalimit
të paligjshëm të kufirit detar dhe tokësor .

3 - Rendi publik dhe siguria

Ky ishte  Blloku më kompleks i udhërrëfyesit, pasi çështjet që trajtohen në këtë
bllok ishin më pak të matshme, dhe kërkonin një punë dhe angazhim afagjatë.
Prioritet i rëndësishëm ka qenë zbatimi i strategjisë kundër krimit të organizuar,
trafiqeve dhe terrorizmit sipas plan veprimit me masat për çdo institucion sipas një
kalendari të qartë, që në thelb sigurojnë ndërtimin dhe funksionimin e mekanizmave
të nevojshëm. Në vijim të miratimit dhe hyrjes në fuqi të ligjit të ri kundër krimit të
organizuar(antimafia), zbatimi i tij, strategjisë dhe planveprimit u monitoruat me
rigorozitetin më të madh dhe në mënyrë sistematike nga Komiteti Ndërinstitucional
për Masat kundër krimit të organizuar, trafiqeve dhe terrorizimit. Kuvendi i
Shqiperise rinovoi  moratoriumin për mjetet e shpejta lundruese çka garantonte ne
vazhdimesi efektet e duhura në luftën kundër krimit të organizuar.
Shqipëria shenoi arritje ne luften kunder droges,nuk ishte me  rrugë tranziti e
preferuar e drogës dhe trafiku i heroinës pesoi  rënie të ndjeshme vit pas viti. Policia
shqiptare ndermorri nje numer operacionesh te perbashketa me policite e vendeve
fqinje dhe ato te Bashkimit evropian.
Lufta kundër korrupsionit ishte përqëndruar si në parandalimin e tij nëpërmjet
masave rregullatore, si shërbimet one-stop-shop, shërbimet on-line, etj, ashtu edhe
në bashkëpunimin ndërmjet agjencive për identifikimin, kapjen dhe dënimin e të
gjitha akteve korruptive. U vazhdua me zbatimin e  strategjisë dhe plan-veprimit të
integruar anti-korrupsion..
Ne vitin 2009, filloi në Tiranë zbatimi i projektit të përbashkët 3 vjeçar të ndihmës
teknike të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për të mbështetur qeverinë
shqiptare në zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Parandalimin dhe Luftën
kundër Korrupsionit dhe për Qeverisje Transparente, me një fond prej 2 milionë e
130 mijë euro, bashkëfinancim i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, projekti
ishte një nga 24 projektet prioritare të qeverisë shqiptare në kuadrin e Instrumentit
për Asistencën e Para-anëtarësimit 2008 (IPA).

4 - Marrëdhëniet me jashtë dhe të drejtat themelore

Dy detyrimet e mbetura nga ky bllok përfshinin angazhimin në kuadër të Dekadës
së Romëve si dhe ligjin e ri për antidiskriminimin.

Marrëdhëniet me Komisionin, Këshillin dhe Parlamentin Evropian

Gjatë gjithë kësaj kohe duhet permendur dhe mbështetja, përkrahja dhe inkurajimi
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i vazhdueshëm i strukturave komunitare  po ashtu edhe i vendeve anëtare.
Vecojmë miratimin me shumicë dërmuese në Parlamentin Evropian më 12 nëntor
2009 të Rezolutës, ku Parlamenti Evropian dhe Këshilli,  u angazhuan për një trajtim
urgjent të propozimit për liberalizimin e vizave me Shqipërinë,  menjëherë sapo
Komisioni të vlerësonte përmbushjen e detyrimeve te  mbetura nga udhërrëfyesi.
Mesazhe të fuqishme politike në drejtim të përmbylljes brenda afateve të përcaktuara
të këtij procesi kanë vijuar nga përfaqësues të lartë të vendeve anëtare.
Në mënyrë të veçantë, qendrimi përkrahës i vendeve tona fqinje, anëtare të BE për
përshpejtimin e këtij procesi dhe përmbylljen e tij pa vonesa, përforcuan bindjen
dhe angazhimin për përfundimin e këtij procesi. Përmendim këtu mbështetjen e
fuqishme të ofruar nga Ministri i Brendshëm italian Maroni, gjatë vizitës së tij në
Shqipëri, perkrahjen e ofruar nga Minsitri i Brendshem i Spanjes Rubalcana në
cilesinë e Kryetarit të rradhës së Këshillit Europian për Punët e Brendshme dhe
Drejtesinë, letrën e  përbashkët të Ministrit të jashtëm italian Frattini dhe atij slloven,
Zbogar drejtuar presidencës suedeze të Bashkimit Europian për trajtimin me prioritet
të kësaj çështjeje nga Komisioni, si dhe qëndrimin mbështetës të Austrisë dhe Greqisë,
në letrën e përbashkët të Ministriave te jashtem drejtuar Përfaqsueses së Lartë të BE
për politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Catherine Ashton, për përshpejtimin dhe
përfundimin e procesit brenda 2010.
Deklarata e Ministrave te Brendshem te Europes Juglindore te mbledhur ne Tirane
i bente  thirrje Bashkimit Europian te njohte  progresin e arritur nga Shqiperia dhe
BH ne permbushje te detyrimeve te udherrefyesit per liberalizimin e vizave dhe te
pershpejtonte  procesin e vendimmarrjes per te garantuar levizjen e lire te qytetareve
te dy vendeve sa me pare, ku më 26 shkurt 2010 u permbyllën të gjitha misionet e
vëzhgimit nga BE për bllokun 2 dhe 3.
Për këtë qëllim ka patur një proces komunikimi intensiv me Komisionin Evropian
dhe vendet anëtare, pasi Shqiperia  ka dorëzuar informacion të vijueshëm për
shkallën e përmbushjes së kritereve ndërsa Dialogu për liberalizimin e vizave
përfshinte  edhe organizimin e misioneve të vëzhgimit nga ekspertë të vendeve anëtare
të BE, të cilët  bëne verifikimin në terren të situatës, gjatë periudhës mars 2009,
shkurt 2010 dhe korrik 2010.
Në bazë të raporteve me shkrim dhe verifikimit nga ekspertët, Komisioni Evropian
vlerësoi në prill 2010 se Shqipëria kishte bërë progres thelbësor në të gjitha fushat
që mbulonte udhërrëfyesi. Nisur nga ky vlerësim, më 27 maj 2010, Komisioni paraqiti
propozimin legjislativ para Parlamentit Europian dhe Këshillit të BE-së, për heqjen
e regjimit të vizave me Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Po gjatë këtij
komunikimi zyrtar u paraqitën tre nënçështje, të cilat duhet të përmbusheshin nga
Shqipëria deri në miratimin e propozimit nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i
Ministrave të BE.
Përmbushja e 3 nënçështjeve në kuadër të liberalizimit të vizave
Njëra prej nënçështjeve ishte një kërkesë e re për Qeverine Shqiptare, që kishte të
bënte me hartimin dhe miratimin e një strategjie për riintegrimin shtetasve shqiptarë
të kthyer/ripranuar; Dy nënçështjet e tjera lidheshin me monitorimin e vijueshmërisë
së punës së autoriteteve shqiptare për (ii) zbatimin e ligjit të konfiskimit të aseteve
kriminale (ligji antimafia); (iii) dhe forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të organeve
ligjzbatuese në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të parashikuara
në strategjitë dhe planet e veprimit respektive.
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Gjatë asaj periudhe  u punua  për arritjen e rezultateve konkrete në këto tre
fusha.
(i) Në fushën e riintegrimit të të kthyerve, u hartua dhe miratua Strategjia për

Riintegrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer dhe plan veprimi që e shoqëronte
atë; Këto dokumente përfshinin kontributin edhe të aktorëve të rëndësishëm të
shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare, dhe ishin  tashmë në zbatim
të plotë nga strukturat përkatëse;

o U ndertuan dhe  u vunë në funksion mekanizmat dhe strukturat që merren
me shtetasit shqiptarë të kthyer që në pikat e kalimit kufitar, e deri tek sportelet
e migracionit dhe shërbimet e tjera që ofrohen për të lehtësuar riintegrimin e
tyre, në nivel qëndror dhe lokal;

o U percaktuan burimet njerëzore dhe financiare në zbatim të çdo mase të
planit të veprimit;

o Rëndësi e veçantë iu kushtua sensibilizimit të këtij grupimi nëpërmjet dhënies
së informacionit të plotë, të saktë e të vijueshëm mbi ekzistencën e lehtësive
të ofruara nga qeveria shqiptare për riintegrimin sa më të lehtë të tyre në
Shqipëri. Njëkohësisht u vendos një zinxhir funksional komunikimi e
koordinimi mes institucioneve politikbërëse dhe zbatuese për riintegrimin e
shtetasve të kthyer me qëllim rritjen e cilësisë dhe spektrit të shërbimeve ndaj
këtyre shtetasve;

(ii)  Në drejtim të zbatimit  të strategjive në luftën kundër krimit të organizuar dhe
korrupsionit:

o Të gjitha institucionet dhe organet  ligjzbatuese  u pajisen me kuadrin e
nevojshëm ligjor, burimet njerëzore dhe financiare dhe vënien në efiçencë të
plotë të tyre.  U vune ne  dispozicion të strukturave që luftojnë trafikun e
qenieve njerëzore e të drogës, krimin e organizuar, korrupsionin etj, burime
njerëzore dhe financiare të shumëfishuara.

o Qeveria shqiptare alokoi burime financiare për zgjerimin  e sistemit të
informacionit kriminal MEMEX,  sipas një projekti që mbikqyrej nga
PAMECA;

o Bashkëpunimi me strukturat homologe me vendet e tjera në luftën kundër
krimit të organizuar;

o Bashkëpunimi mes Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë së Përgjithshme, të
cilët vazhdojnë të zhvillojnë trajnime të përbashkëta për luftën proaktive
kundër fenomeneve të krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit, pastrimit
të parave,;

o Plani i veprimit në luftën kundër korrupsionit u zbatua nga të gjitha
strukturat pjesëmarrëse. Përveç veprimit ndaj akteve korruptive në mënyre
reaktive rast pas rasti, ne synojmë të zhvillojmë një qasje më proaktive e të
fokusuar në fushat ku korrupsioni shfaqet më problematik;

(iii)  Ligji mbi konfiskimin e aseteve kriminale, ose ligji ‘Antimafia” (hyrë në fuqi në janar
2010), ka gjetur zbatim të plotë. Edhe ky ishte  një rast unik për ne, pasi Shqipëria
ishte i vetmi vend në Evropën Juglindore që kishte në fuqi një ligj të tillë.

Një tjetër aspekt i lidhur me procesin e liberalizimit të vizave ishte ai i informimit.
Per kete  u ndërmor një fushatë e gjerë ndërgjegjësimi për t’u shpjeguar qytetarëve
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shqiptarë domethënien e liberalizimit të vizave, ku i njohim me privilegjet që do të
përftojnë por dhe me detyrimet që ata do të kenë për vijmësinë normale të këtij procesi.
Kjo fushatë, ku shpjegohet qartë  se bëhet fjalë për vizita afatshkurtra, dhe jo qëndrim
afatgjatë apo punësim e shkollim,  u shtri  në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Qëndrimi i Komisionit Europian, vendeve anëtare, Parlamentit Europian
lidhur me vijimin e procesit për Shqipërinë

Ministria e Jashtme e Shqipërisë kishte detyrën të udhëheqte e koordinonte procesin
e liberalizimit të vizave por ishte edhe interlokutori kryesor në marrëdhënie me
institucionet e BE-së dhe vendet e saj anëtare. Procesi i liberalizimit të vizave ishte
konceptuar që në fillim si një proces thellësisht teknik, me kushte të qarta e konkrete
për t’u realizuar në të katër blloqet përbërës. Në këtë kuadër, vlerësimi dhe vendimi
për mbylljen me sukses të këtij procesi ishin bërë vetëm mbi bazën e përmbushjes së
kritereve nga strukturat qeverisëse..
 Gjatë kësaj kohe u  morën  vlerësimet maksimale, ndër të cilat:
Ø Gjatë takimit që ish- Ministri i Jashtem, Z. Meta pati në Bruksel, Komisioneri

për Zgjerimin Stefan Fyle u shpreh: “..Raporti i vlerësimit të prill 2010 reflekton
një progres të shkëlqyer të autoriteteve shqiptare në përmbushjen e kushteve të udhërrëfyesit.
Mbeten vetëm dy-tre çështje për t’u plotësuar, por kam besim se do të mbyllen gjatë kohës
që propozimi trajtohet nga Parlamenti dhe Këshilli”1 dhe se “...propozimi për heqjen e
vizave për Shqipërinë dhe BH është rezultat i një kontrolli tepër skrupoloz nga pala
komunitare i plotësimit të kushteve të udhërrëfyesit” (Fule, S. 2010).

Ø Belgjika, në cilësinë e Presidencës së BE-së, kishte shprehur qartë se përfundimi
i procesit të liberalizimit të vizave për Shqipërinë dhe B&H do të ishte një
prioritet i Presidencës belge të BE dhe se procesin e konsideronte teknik;

Ø Ministri i Jashtëm Kushner  tha “Urime për progresin që keni arritur për liberalizimin
e vizave”. Ai rikonfirmoi qëndrimin mbështetës të Francës, duke u shprehur se
“kur Komisioni të arrijë në konkluzionin se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kriteret e
udhërrëfyesit, Franca do të mbështesë vendimin për heqjen e vizave me Shqipërinë”.

Ø Gjermania po ashtu mbështeti procesin e liberalizimit të vizave: Ministri
Vestervele gjatë vizitës se Z. Meta ne Berlin, tha se ndan të njëjtin vlerësim
pozitiv me atë të Komisionit Evropian të shprehur në raportin e muajit prill
2010; “Ju po punoni në drejtimin e duhur për plotësimin e kushteve të mbetura, dhe sapo
Komisioni të bëjë propozimin, do të votojmë për heqjen e vizave”2,

Ø Ministri i Jashtëm italian Fanko Fratini, siç e bëri publike dhe gjatë vizitës së
tij në Tiranë, beri  një vlerësim maksimal për punën që është bërë, dhe gjatë
Takimit të Nivelit të Lartë të Sarajevës deklaroi se Shqipëria duhet të lëvizë pa
viza brenda vitit 2010;

Ø Po ashtu dhe deklaratat që janë bërë publike nga Ministra të Jashtëm të BE,
por edhe përfaqësues të tjerë të lartë nga vendet anëtare, në mbështetje të
liberalizimit të vizave me Shqipërinë.

Parlamenti Evropian - Me hyrjen në fuqi të Traktati të Lisbonës, Parlamenti Evropian
morri  fuqi vendim-marrëse së bashku me Këshillin në fushën e çështjeve të
brendshme dhe drejtësisë (përfshirë politikën e vizave). Parlamenti Evropian ka
_____________________________________________________

2 Takimi i Zv.Kryeministrit dhe Ministrit të Jashtëm Meta me Ministrin e Jashtëm gjerman, Z. Vestervelle,
Berlin, 16 qershor 2010.
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qenë mbështetës i fortë i procesit të liberalizimit të vizave. Në deklaratën politike të
30 nëntor 2009, Parlamenti së bashku me Këshillin kanë kërkuar “paraqitjen e
propozimit për heqjen e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjen sa më shpejt të jetë e
mundur” dhe është shprehur për një trajtim të tij “si çështje urgjente”.
Më 8 korrik 2010, Parlamenti Evropian miratoi dhe Rezolutën “Për integrimin
europian të  Shqipërisë”, ku citohet se “Përshëndet propozimin e Komisionit Europian të
datës 27 maj për heqjen e vizave me Shqipërinë dhe i bën thirrje Komisionit të kontrollojë
plotësimin e kushteve të mbetura, ...me synim hapjen e rrugës për miratimin nga Këshilli dhe
Parlamenti Europian të propozimit për heqjen e vizave për qytetarët shqiptarë, para fundit të
vitit 2010.”
Raporterja për vizat në Parlamentin Europian, eurodeputetja Tanja Fajon, prezantoi
me datë 13 korrik 2010, në Komisionin e Çështjeve të Brendshme, Lirive dhe Drejtësisë
(LIBE) raportin në të cilin mbështet propozimin për liberalizimin e vizave për të dy
vendet, Shqipërine dhe Bosnjë-Hercegovinën. Gjithashtu, në relacionin shoqërues
Fajon vendosi  si referencë për marrjen e vendimit fillimin e vjeshtës. Plani i Fajon
ishte që në shtator Parlamenti Europian të mbyllte procedurën e vendim-marrjes,
për t’u ndjekur në vijimësi nga vendimi i Këshillit në muajin tetor, ç’ka do të
mundësonte hyrjen në fuqi të regjimit të lëvizjes së lirë në fillim të muajit nëntor.

Hapat e mëtejshëm drejt marrjes së vendimit për liberalizimin e vizave
Pas paraqitjes së propozimit legjislativ të Komisionit (27 Maj 2010) dhe vizitës së
ekspertëve të BE në Shqipëri (12-15 korrik 2010), Komisioni Evropian përgatiti
raportin vlerësues, në bazë të të cilit do të bënte propozimin për heqjen e regjimit të
vizave me Shqipërinë. Komisioni do të raportonte verbalisht në Parlamentin
Evropian mbi përmbylljen e detyrimeve nga Shqipëria, duke u bazuar në vlerësimin
e ekspertëve. Më pas, Palamenti miratoi në seancë plenare propozimin e Komisionit,
dhe pas kësaj në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Brendshëm dhe Drejtësisë së
BE   u morr vendimi për heqjen e vizave për Shqipërinë.
Hapat e procesit të dialogut për liberalizimin e vizave ishin si më poshtë:

Në takimin e Ministrave të Jashtëm të BE (FAC,14 qershor 2010) Franca kishte një
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qëndrim hezitues lidhur kryesisht me kompetencat/procedurën mes Komisionit dhe
Këshillit në vlerësimin e plotësimit të kushteve. Franca ngrinte  pretendimin për
theksimin e rolit të Këshillit në proçesin e vlerësimit. Komisioni Europian nga ana
e tij  mbështeti procesin e liberalizimit të vizave dhe punën e bërë nga Shqipëria dhe
BH. Ky proces u  vlerësua si transparent, ku të gjithë pjesëmarrësit kanë fjalën e
tyre, sidomos vetë vendet anëtare, ekspertët e të cilëve hartojnë raportet e vlerësimit
gjatë misioneve të vëzhgimit. Komisioni  nënvizoi se në vlerësimin final do marrë
parasysh gjetjet e ekspertëve të vendeve anëtare, sic ka qënë praktika deri tani, duke
theksuar se vendet antare ishin të përfshira gjithashtu në këtë proçes. Shënohej se
një nga arsyet për qëndrimin francez mund të ishte Turqia, e cila kishte përfunduar
negocimin e Marrëveshjes së Ripranimit me BE, por kishte  vendosur si kusht për
nënshkrimin e saj hapjen e dialogut për liberalizimin e vizave. Gjithashtu, së fundi
Komisioni kishte vendosur të hapte procesin e liberalizimit me Moldavinë dhe
Ukrainën. Të gjitha këto masa mund të kishin ndikuar në rritjen e sensibilitetit të
opinionit publik francez ndaj procesit në tërësi. Gjithsesi, qëndrimi francez ishte
izoluar në Këshill dhe është tashmë i tejkaluar.
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Abstract

Pleomorphic lobular invasive carcinoma (IPLC) is recorded and recognized as a separate
model and histological type of tumor classic lobular carcinoma (ILC) and is found by
different studies to be associated with a more aggressive clinical behavior than classic
ILC.
Morphological characteristics of this type of cancer have been described by various
authors, but always found conflicting data in the literature on the presence of estrogen
receptor (ER), progesterone receptor (PR) and HER2 / neu receptor. In our study examined
a case of pleomorphic lobular invasive carcinoma (IPLC) which strongly expresses the
estrogen receptor, progesterone receptor and HER-2.
In numerous microscopic observations wound turned out to be an invasive carcinoma
with atypical tumor cells more trabecular and infiltrated a cord as a model
E- cadherin invasive tumor was negative, and was diagnosed as invasive lobular
carcinoma pleomorfic (IPLC)
Tumor cells (95%) tested positive for both the estrogen and progesterone receptors, as
lobular carcinoma classic type.
IPLC was strongly positive for HER2 / neu (score 3+), unlike most of lobular carcinomas.
In general lines we can say that there are conflicting data in the literature about the view
that treated ERs and PRs. PLCIS known as immunohistochemically positive for hormone
receptors.
Pleomorfic is HER2 + type (score 3+) confirmed by FISH. It is important to note if the
cytogenetics in this case is different from the more common hormones expressed as
positive PLC variants.

Keywords: Pleomorphic lobular invasive carcinoma (IPLC), tumor, HER2/neu, estrogen and

progesterore receptor, E-cadherin.

Introduction

Pleomorphic lobular carcinoma tumor invader (IPLC) is recognized as a separate entity
classic histological type of tumor lobular carcinoma (ILC) and was found to be associated
with a more aggressive clinical behavior than the classic case ILC. (Yu, et al., 2011, 91;
Manucha, et al., 2011, 202; Lal, et al., 2005, 545).
It is found in almost all cases for <1% of all epithelial breast malignancies in women.
Unlike option tumor classical tumor cells variant pleomorphic ILC are larger, have
cytoplasm rich eosinophilic with core large pleomorphic hyperchromatic that show
nucleoli prominent of which may be irregular in some cases, making difficult to
differentiate high grade invasive tumor. (Butler & Rosa, 2013, 1690).
Regarding the presence of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and HER2
/ neu receptor, the literature data provided contradictory. (Frolik, et al., 2001, 509).
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Materials and Methods

We consider a case of pleomorphic lobular invasive carcinoma (IPLC) which strongly
expresses the estrogen receptor, progesterone receptor and HER-2.
A woman in the elderly over sixty, no previous cases of breast cancer in the family,
ovarian, uterine or colon cancer, presented asymmetric density in mammography.
A clear measure was identified clearly in the upper outer quadrant of the right breast.
An ultrasound examination with appropriate guided breast biopsy of the mass was
performed and showed an invasive tumor ER and PR milk + 90% of neoplastic cells,
Ki-67 + 5% of neoplastic cells and HER-2 (score 3+) to 95% of neoplastic cells.
Then the patient underwent quadrantectomy right breast axillary sentinel lymph
node biopsy.

Results

We recorded wound of the person examined, initially was measured a wound size
0.8 cm in maximum dimension. In microscopic observation wound turned out to
be an invasive carcinoma with atypical tumor cells infiltrated many trabecular and
cord as a model.
The tumor cells were large with relatively abundant eosinophilic cytoplasm, nuclei
further enhanced with vesicular chromatin and prominent nucleoli. No
lymphovascular invasion and sentinel node metastases were seen.
A portion of the tumor underwent immunohistochemical analysis. E- cadherin
invasive tumor was negative, and was diagnosed as invasive lobular carcinoma
pleomorfic (IPLC)
Tumor cells (95%) were positive for both estrogen receptors and progesterone
receptors, as classical variant of lobular carcinoma.
IPLC was strongly positive for HER2 / neu (score 3+), presented modified by other
cases of lobular carcinomas.

Conclusion

Making a summary of what we said above, observed data and no clear contradiction
that exist in the literature about the presence of ERs and PRs.
PLCIS is assumed to be identified as immunohistochemically positive for hormone receptors
(mainly female), but at a high rate of spread and this reinforces the lack of HER2 / neu.
From our studies we found an inverse relationship between HER-2 and estrogen
and progesterone receptors used in testing HER-2 making the HER-2 relationship
with histological features in the 3655 outstanding cases of invasive breast cancers.
When the HER-2 status was analyzed by histological features of the tumor, it was
found that HER-2 positivity was virtually restricted to invasive breast carcinoma
ductal type, and HER-2 positivity was observed only in 0.8% lobular carcinoma.
Among these, only pleomorfic was HER2 + type (score 3+).
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Apendix
Microscopic Photos

Figure 1. Microscopic findings of IPLC.

Figure 2. E-Cadherin
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Figure 3. Estrogen recepror + 95%, Progesterone Receptor + 95%, Ki67 + 10%,
Herceptest 3+ 90%
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Abstrakt

Integrimi europian i Shqipërisë në BE kërkon stabilitet ekonomik, i cili arrihet nëpërmjet
garantimit të një sistemi të financave publike që nxit transparencën, përgjegjshmërinë,
disiplinën fiskale dhe efikasitetin në menaxhimin dhe përdorimin e burimeve publike.
Kriza financiare dhe ekonomike globale pati efektet e veta në zhvillimin ekonomik të
Shqipërise. Edhe pse si pasojë e shkallës së ulët të integrimit dhe të ekspozimit të Shqipërisë
në tregjet globale, financiare, ky ndikim nuk ishte shkatërrues si per shumë ekonomi të
tjera. Ritmet e rritjes reale u ngadalësuan, nga një nivel mesatar i rritjes prej 6 % në
periudhën 1998-2008, në më pak se 3 % pas viteve 2012. Shlyerja e detyrimeve të
prapambetura dhe ngadalësimi i rritjes së të ardhurave buxhetore e cuan raportin e
borxhit publik nga 60% në 70%.
Një politikë e qëndrueshme monetare dhe fiskale garantohet nga ndryshime të
rëndësishme ligjore në fushën e fiskaliteteve, për një menaxhim më të mirë të të ardhurave
publike, me reformimin e administrateve tatimore dhe doganore për të rritur nivelin e
mbledhjes së të ardhurave, për të zvogëluar evazionin fiskal dhe ekonominë informale.
Shqipëria në këtë rrugëtim të rëndësishëm drejt Europës ka mbështetjen e partnerëve të
jashtëm të cilët janë mbështetës financiar të investimeve të rëndësishme por gjithashtu
ofrojnë ndihmën e tyre nëpërmjet ekspertizës teknike.

Fiscal reform in Albania and European Integration
The European integration of Albania in EU requires economic stability, which is achieved
through guaranteeing public finance system that promotes transparency, accountability,
fiscal discipline and efficiency in the management and use of public resources. Global
economic and financial crisis had its effects on the Albanian economy. Although as a
result of loë level of integration and exposure to Albania in global markets, financial, this
impact was not as devastating for many other economies. Real growth rates sloëed from
an average growth of 6% in the period 1998-2008 to less than 3% after the year 2012. The
settlement of arrears and the sloëdoën of the groëth of budget revenues led to the debt
public from 60% to 70%.
A stable monetary policy and fiscal guaranteed by law significant changes in the field of
fiskaliteteve, for a better management of public revenues, the reform of tax and customs
administration to increase the level of revenue collection, reduce tax evasion and informal
economy. Albania in this important journey towards Europe has the support of external
partners who are supporting significant financial investment but also provide their
assistance through technical expertise.

Keywords: fiscal  politics, tatimi mbi vleren e shtuar, tatimi mbi fitimin, borxhi publik,
ardhura tatimore, tatimi  mbi te ardhurat personale.

Hyrje

Shqipëria është përfshirë në procesin e integrimit europian menjëherë pas rënies së
rregjimit monist në vitin 1990. Me nënshkrimin e  Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit
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(MSA) vendi ynë ndodhet në grupin e shteteve që aspirojnë të anëtarësohen në
Bashkimin Europian.
Të jesh pjesë e BE  do të thotë të kesh detyrime dhe të realizohen shumë reforma të
rëndësishme ekonomike, sociale, politike dhe ligjore.
Anëtarësimi në BE do të sjellë  pjesëmarrje të eksporteve shqiptare në tregjet e huaja,
nxitjen e strukturave konkurruese, përmirësim të bilancit të pagesave, do të ndikojë
në të ardhurat qeveritare, në rritjen e kostove buxhetore për përballimin e papunësisë
etj.
Fillimi i viteve 1990 e gjeti Shqipërinë si një vend komunist i ngjashëm me vendet  e
tjera ish komuniste të Evropës Lindore por edhe shumë të ndryshëm, Shqipëria
ishte vendi më i varfër i Europës me një standart jetese të ngjashëm me vendet e
botës së tretë, sipas vlerësimeve të Bankës Botërore PBB për frymë në vitin 1991
ishte 340$.
Gjatë periudhës së socializmit ne shqiptarët nanuriseshim në endrrën e të qenit i
vetmi vend në botë pa tatime edhe taksa. E vetmja formë e mbledhjes së të ardhurave
ishte grumbullimi i të ardhurës neto ose tatimit mbi xhiron të ndërrmarjeve
shtetërore. Gjithsesi shqiptarët paguanin tatime taksa të fshehura në cmimet e
kontrolluara nga shteti. Shqipëria zhduku të gjitha format e pronësisë private
nëpërmjet shtetëzimit të plotë të industrisë dhe të kolektivizimit të bujqësisë, në
vitet 80 edhe oborri personal kooperativist u zhduk tërësisht, duke mos lejuar asnjë
ekzistencë sado primitive të pronësise private.
Mbas viteve 90 në Shqipëri reformat e ndërrmara kishin si qëllim vendosjen e sistemit
te ri ekonomik, ekonominë e tregut të lirë dhe eleminimin e plotë të të gjtha formave
të ekonomisë së centralizuar e planifikuar të periudhës së socializmit.
Ndryshimet e rëndësishme në  legjislacion, privatizimet e mëdha në fushën e pasurive
të paluajtshme, në fushën e industrisë, mbyllja  e ndërmarrjeve shtetërore me humbje,
heqja e një sërë shpenzimesh buxhetore të tepërta, si pagimi  i 80% të pagave të të
papunëve etj, hodhën bazat e një ekonomie ku rolin kryesor e luante tregu. Shqiptarët
të ardhur prej një sistemi ku shteti mbante përgjegjësi” për gjithcka dhe këdo”, iu
duhej së pari të ndryshonin mentalitetin dhe mënyrën e te kuptuarit dhe të të bërit
të gjërave.
Qeveria u mundua të krijonte gjithë infrastrukturën  e nevojshme ligjore ekonomike
e sociale ku një ndër shtyllat kryesore ishte vendosja e një sistemi fiskal edhe eficient,
të cilat duhej të krijonin stabilitet makroekonomik, ngritja e një administrate
tatimore  të aftë të siguronte mbledhjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit dhe
nxitje të zhvillimit të biznesit.

Politika fiskale ndër vite në Shqipëri

Politika fiskale, përbëhet nga një tërësi instrumentash, që synojnë ndryshimin  e
gjëndjes së treguesve makroekonomikë, ajo shprehet dhe mbështetet në ligjet
përkatëse financiare dhe konsiston në ndërhyrjen e qeverisë për të përballuar
shpenzimet e shtetit nëpërmjet administrimit të të ardhurave, që mblidhen përmes
sistemit fiskal.
Politika fiskale ndikon në nivelin e aktivitetit ekonomik nëpërmjet administrimit të
të ardhurave dhe shpenzimeve, këtu përfshihen regjimi i taksave që ndikon mbi
konsumin, investimin dhe shpenzimet qeveritare, por edhe me politika të tilla si
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edukimi dhe shëndeti, reduktimi i i varfërisë, mirëqënia sociale, investimet publike,
politika rajonale, ajo  mund të jetë ekspasioniste ose shtrënguese. Një politike fiskale
ekspansioniste do të thotë shkurtim i taksave dhe rritje e shpenzimeve qeveritare,
kjo do të inkurajonte aktivitetin ekonomik, një politike fiskale shtrënguese do të
thote rritje  taksash edhe shkurtim të shpenzimeve qveritare.
Në literaturen ekonomike treguesit e poltikës fiskale nuk tregojnë një korelacion të
forte me rritjen ekonomike, por teorikisht një politikë ekspansive do të rrisë
prodhimin dhe nivelet e rritjes ekonomike.
Cuaresma nënvizon se politika fiskale ka një rol stabilizues në ekonomine  e vendeve
të  EU, duke ndikuar  stabilitetin e ritmeve të rritjes .
Bataglini dhe Coate (2008) theksojnë se politika fiskale iu përgjigjet bumeve dhe
recensioneve dhe mënyra me të cilin vendet e Bashkimit Europian bashkërendojnë
politikat fiskale mund të kushtëzojë impaktin e këtyre politikave në ciklin e biznesit
të ekonomive individuale.
Von Hagen dhe Mundshenk diferencojnë dy mënyra kryesore të kordinimit të
politikave, një fokusim në monitorimin e politikave kombëtare fiskale me qëllim
stabilitetin e cmimeve dhe atë ekonomik por të ndërlidhura ngushtë me qëllimet
dhe politikën e  strategjitë e përbashketa të vendeve anëtare.
Macdougall (1977) i cili ka analizuar  rolin e financave publike për integrimin
europian, ka gjetur se politikat fiskale luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomitë
vendase në ciklet e ekonomive të këtyre vendeve, Fuest dhe Peichl (2012) sugjerojnë
elementet kryesorë të integrimit europian sic janë rregullat fiskale për shtetet anetare,
një politikë e rreptë për borxhin e qeverisë dhe mekanizma të tjerë që kanë të bëjnë
me transfertat midis vendeve.
Në programin e qeverisë së dalë nga zgjedhjet e Majit 1996, në lidhje me politiken
fiskale parashikohej  rishikimin e legjislacionit tatimor duke e përafruar atë me
legjislacionin e vendeve europian, me qëllim rritjen e të ardhurave, stimulimin e
bizneseve të reja, modernizim i sistemit doganor, eleminimin e evazionit fiskal.
Me rënien e sistemit komunist dhe vendosjen e demokracisë, shqiptarët per te disaten
here ne histori menduan se kishte ardhur koha të hanin me lugë të florinjtë. Por
vitet 1991-1992 u shoqëruan me rënie të madhe të PBB dhe thellim i deficitit buxhetor,
gjithashtu me shkatërrime të kapaciteteve prodhuese.
Në këtë periudhë u ndërmorën  reformat e para që kishin të bënin me sigurimin e
bazës ligjore për zhvillimin e ekonomisë së tregut të lirë. Synimi kryesor ishte zhvillimi
i atyre degëve të ekonomisë, të cilat mund të siguronin eleminimin e papunësisë në
nivele galopante, sidomos mbas mbylljes së shumë nderrmarjeve shtetërore.
Periudha 1993 deri në 1996, për vetë nivelin e zhvillimit ekonomik të vendit, dhe
nevojën për investime kryesisht nga investitorët e huaj, u karakterizua nga tarifa
përgjithësisht të nivelit mesatar, si dhe nga iniciativa dhe përjashtime me qëllim
stimulimin e veprimtarisë prodhuese. Këtij qëllimi i shërbyen masa të tilla si:
përjashtimi  nga tatimi mbi fitimin për 4 vitet e para të veprimtarive prodhuese, me
kusht që  kjo veprimtari të vazhdonte per 10 vjet, zbritje nga detyrimi mbi fitimin,
kur fitimi i ri investohej në Shqipëri nga ana e investitorëve të huaj, lejimi i krijimit
të  provigjoneve për humbje dhe rreziqe etj. Këto masa ndihmuan që mijëra biznese
prodhuese, të cilat filluan të lindnin në Shqipëri në këtë periudhë, të përjashtoheshin
nga tatimi mbi fitimin për katër vitet e para të veprimtarisë, duke krijuar kështu
mundësinë për investime në teknologji dhe infrastukturë.
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Mbas viti 1993 filloi zbatimi i sistemit te taksave, u privatizuan  sistemi i bujqesise
dhe pasuritë e paluajtshme, filloi funksionimi i tregut të bonove.
Hartimi i legjislacionit tatimor pati fillesën e vet, në fillim viti 1992 me vendosjen e
tatim mbi qarkullimin, akcizën, tatimin mbi fitimin.
TVSH, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi të ardhurat janë tatimet kryesore në Shqipëri.
Në vitin 1993 u miratua ligji 7677 “ Për tatimin mbi fitimin” i cili përcaktonte në
masën 30 % të gjithë personat juridike vendas edhe të huaj, përjashtim bënte sektori
i turizmit, i cili tatohej 40 %, si edhe kompanitë e kërkimit dhe nxjerrjes së naftës të
cilat tatoheshin me 50%.
Viti 1997 është një vit i zi për shqipatrët dhe ekonominë shqiptare. Lulëzimi i firmave
piramidale me normat marramendëse të interesit, paralizuan githë ekonominë
vendase, shumë shisnin gjithcka kishin, biznese, shtëpitë, bagëtitë për ti vendosur
më pas paratë në firmat piramidale.Falimentimi i firmave piramidale e zhyti
ekonominë në krizë, pjesa më e madhe e popullsisë humbi paratë e investuara në to,
vendi u përfshi nga një kolaps politik edhe ekonomik,  monedha vendase lek u
zhvlerësua, 1dollarë arriti të këmbehej me 152 lekë, inflacioni arriti shifra galopante
42 %, ndryshuan nivelet e çmimeve, masa e ofertës dhe kërkesës në drejtime të
ndryshme. Skemat priramidale shkaktuan nje humbje prej 1 miliard $ ( IMF Working
Paper Chris Jarvis)
Në programin e politikave të qeverisë të dalë nga zgjedhjet e qershorit 1997, detyrat
kryesore te sistemit fiskal ishin, rivënia me eficencë e sistemit fiskal, vendosja e tatimit
proporcional dhe politika tatimore e fiskale, të cilat synonin zgjerimin e bazës së
tatueshme, ngritja e strukturave tatimore, vendosjen e stimujve fiskalë për zhvillimin
e bizneseve.
Proçesi i modernizimit të sistemit tatimor shqiptar i filluar me TVSH-në, u shoqërua
edhe me modernizimin e llojeve të tjera të të ardhurave tatimore dhe kryesisht të
atyre direkte. Puna filloi me  miratimin e Ligjit  “Për tatimin mbi biznesin e vogel”
në mars 1998. Qëllimi i ndryshimeve në mënyrën e taksimit të kësaj kategorie
tatimpaguesish ishte thjeshtëzimi i  mëtejshëm i proçedurave të llogaritjes, të kontrollit
dhe pagesës së tatimit mbi biznesin e vogël. Më pas u punua në drejtim të
modernizimit të llojeve të tjera të tatimeve direkte si të atyre mbi të ardhurat e
individëve, ashtu edhe të fitimit korporativ. Ky synim u realizua me miratimin në
dhjetor 1998 të Ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”, i cili integronte në një ligj të
vetëm të ardhurat e individit dhe ato të kompanive. Implementimi i këtij Ligji, së
bashku me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përbëjnë arritjet më të rendesishme  në
fushën e legjislacionit fiskal dhe të administrimit tatimor.
Me shfuqizimin e tatimit mbi qarkullimin dhe zëvendësimin e tij me Tatimin mbi
Vlerën e Shtuar, në vitin 1996, TVSH u bë burimi kryesor dhe më i qëndrueshëm i të
ardhurave në sistemin tatimor shqiptar. Fillimisht norma e TVSH ishte 12,5 %. Më
pas ajo ka qene në masën 20 % , ndërkohë që disa vende si Bosnia Hercegovina,
Maqedonia, Kosova, Mali i Zi kanë norma të TVSH, më të ulta. Sistemi i TVSH-së në
legjislacionin fiskal shqiptar është hartuar në mënyrë të thjeshtë, me bazë të gjerë,
përmban një shkallë tarifore standarde prej 20% dhe ka një prag përjashtimi të
arsyeshëm, tipik për vendet në zhvillim.
Rritja mesatare vjetore e të ardhurave nga TVSH ka qenë për rreth 14%. Në vitin
1996 TVSH përbënte 2,6 % të PBB, në vitin 2000 zinte 7,3 % të PBB, dhe pas vitit
2007 TVSH ze një peshë specifike mesatarisht prej 9 % të PBB.
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Grafiku 1   Pesha që ze TVSH në PBB ( %)

Burimi Ministri e Financave

Ndryshime janë bëre dhe në fushën e akcizave, duke hartuar një ligj, i cili nëpërmjet
nivelit të unifikuar të tarifave të parashikuara për prodhimin e vendit dhe atë të
importit, pra mosdiskriminim, plotësoi një ndër kushtet kryesore të vendit tonë për
antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Më përfundimin e periudhës së
destabilizimit të shkaktuar nga rënia e skemave piramidale, të ardhurat tatimore në
përqindje të PBB patën një trend rritës në vitet në vazhdim, me rritje më të theksuar
deri në vitin 2008, kur të ardhurat tatimore ndaj PBB arritën në 24.3% dhe më pas
pesha specifike në PBB  u stabilizua ne nje mesatre prej 23% te PBB.

Grafiku 2 Pesha qe zenë të ardhurat tatimore në PBB

Burimi Ministri e Financave

Ndryshimi i strukturës dhe nivelit të tatimit mbi fitimin si  një ndër tatimet më të
rëndësishme ne sistemin tatimor, është  shoqëruar edhe  me masa administrative me
qëllim që  të  ndikojë në rritjen e ndjeshme të të ardhurave nga ky tatim. Norma
statutore e tatimfitimit është ulur në vite, nga 30% në 1999 (pas hyrjes në fuqi të
ligjit nr. 8438, 28.12.1998), në 20% në 2007 dhe 10% që nga janari i 2008-s, prej vitit
2014, ky tatim është në nivelin 15%.
Tatim mbi fitimin ka përjetuar rritjen më të madhe në vitet 1998 kundrejt vitit 1997,
në masen 79%, ndërsa në vitin 2000 kundrejt vitit 1998 kjo rritje ka qenë në masën
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92%,  prej vitit 2000 deri në vitin 2007 të ardhurat nga tatimfitimi dhe të ardhurat
personale u rritën në vlerë absolute dhe në përqindje të totalit në strukturën e të
ardhurave, duke reflektuar zhvillimet pozitive ekonomike, përmirësimin e klimës së
investimeve dhe politikat e zhvillimit të sektorit privat, Politika më e rëndësishme
tatimore për taksimin direkt ishte vendosja e taksës së sheshtë në vitin 2007, për
taksimin individual dhe për fitimin e kompanive. Në mënyrë të veçantë, taksa e
sheshtë për taksimin e individëve ndikoi në thjeshtimin e administrimit të sistemit
dhe rritjes së bazës së taksueshme. Në kontekstin e taksimit të të ardhurave nga
ushtrimi i biznesit, përgjysmimi i tatimfitimit la në dispozicion të sipërmarrësve një
nivel likuiditetesh të vlerësuar në rreth 72.5 miliardë lekë (llogaritur në harkun
kohor 2008-2011). Për vitin 2007, të ardhurat nga tatimfitimi përbëjnë 2.2% të PBB
nga 1.1% që ishin në vitin 1998. Shfuqizimi gradual i përjashtimeve dhe lehtësirave
nga tatimfitimi ka thjeshtuar sistemin, e ka bërë më transparent dhe ka reduktuar
hapësirat për evazion. Politikat e lehtësirave dhe përjashtimeve janë zëvendësuar
me atë të uljes së vazhdueshme të taksave për biznesin.
 Në vitin 2008 kundrejt vitit 2007, tatim fitimi ka pësuar një rënie prej 5,5 %, kjo për
arsye të vendosjes së taksës së sheshtë prej 10 %.
Në vitin 2012 tatim fitimi ka rënë ne masen 14,2 % kundrejt vitit 2011, ndërsa në
vitin 2013 kundrejt viti 2012 ka rënë në masën 10,6 %.
Me  hyrjen në fuqi  të paketës së re fiskale në vitin 2014, kanë ndodhur shume
ndryshime prej të cilave përfitojnë sidomos bizneset e vogla, janë rreth 60 mije bisnese
te vogla që do te përfitojnë  një ulje të taksimit  sipas nivelit te xhiros vjetore,
shkalla tatimore e aplikueshme, mbi të ardhurat e tatueshme, subjekt i tatimit mbi
fitimin per bisnesin e vogël, me qarkullim nga 2-8 milionë lekë është 7.5%, për
subjektet me qarkullim vjetor nga 0-2 milionë lekë është 1% e të ardhurave të
tatueshme “.
Bisnesit të vogël do tu njihen si shpenzime nga të ardhurat, të gjitha shpenzimet e
kryera ose të lindura gjatë periudhës tatimore, që janë tërësisht të lidhura me qëllimin
e bisnesit. Gjithashtu më parë, për këta subjekte aplikohesh shkalla tatimore 10%
mbi të ardhurat personale dhe i kreditohej taksa e bisnesit të vogël që është paguar
në bashki e komuna. Për të hequr këtë barrë tatimore të taksës vendore është
propozuar heqja e taksës së bisnesit të vogël. Ky shfuqizim takse shoqërohet me
ndyshimin në ligjin e tatimit mbi të ardhurat në dispozita ligjore që lidhen me
kreditimin e taksës së bisnesit të vogël, shkalla tatimore ulet nga 10% ne 7.5% .
Tatim fitimi i pjesës tjetër të biznesit rritet nga 10% në 15%. Efekti nga kjo masë
llogaritet në 7 miliardë lekë të ardhura në buxhet. Të ardhurat nga tatim fitimi në të
ardhurat tatimore zënë mesatarisht rreth 6 %.
Tatimi mbi të ardhurat personale e bisnesit të vogël, në normën prej 7.5% e fitimit të
mjaftueshëm (diferenca midis të ardhurave e shpenzimeve të njohura fiskalisht ),
mendohet të konsolidoje këtë takse  duke e pastruar nga kreditimi i takses bisnesit
të vogël si dhe i ofron lehtësi tatimore kësaj kategorie. Po kështu për këtë kategori
bisnesi do të ketë ndryshime thelbësore në mënyrën e llogaritjes  dhe pagesës së
kësaj takse. Kjo takse do të jetë vendore dhe  do të mblidhet nga administrate tatimore
qendrore për llogari të administratës lokale.
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Grafiku 3  Pesha që ze tatimi mbi fitimin në PBB (%)

Burimi Ministri e Financave

Tatimi mbi të ardhurat personale ka qenë një nga taksat më të goditura nga evazioni
fiskal në Shqipëri. Shqipëria deri në vitin 2007 ka aplikuar një tatim progresiv të të
ardhurave, në vitin 2008 u vendos taksa e sheshtë, deri ne vitin  2014, vit në të cilin
u rivendos taksimi progrësiv i të ardhurave.
 Reforma e vitit 2007, ndryshoi në thelb strukturën e kësaj takse, duke zëvendësuar
shkallët progresive të taksimit me një shkallë unike, për të gjitha llojet e të ardhurave
personale  prej 10%. Rritja mesatare vjetore e të ardhurave nga TAP për periudhën
në fjalë ka qenë në nivelin 42%.vendosja e taksës së sheshte filllimisht solli rritje të
tatimit mbi të ardhurat personale 24,5 mld leke në vitin 2008 kundrejt 14,8 mld leke
në vitin 2007, një rritje prej 65,5 %, më pas kjo rritje ka qënë në masën 1 % në vit.
Prej vitit 2008 TAP ka  një  peshë specifike prej 2,2 % kundrejt PBB. Pas viti 2013 në
Shqipëri u vendos sistemi progresiv i taksimit mbi të ardhurat personale, edhe pse
mjaft i kundërshtuar prej një pjese të mirë të  ekonomistëve në vend, prej kësaj
strukture perfitojne me rritje të të ardhurave shtresat e shoqërisë  me  të ardhura më
të ulta.
Grafiku 4  Pesha që ze TAP në PBB(%)

Burimi Ministri e Financave
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Përsa u përket të ardhurave nga tarifat doganore  ato kanë pësuar ulje të ndjeshme,
si pasojë e politikave të liberalizimit të tregtisë të aplikuara nga Shqipëria në vitin
2003 ato kishin jë peshë specifike prej 2% në PBB, pas këtij viti këto të ardhura janë
ulur dri në 0,4 % te PBB në vitin 2013.
Përsa i përket të ardhurave nga akciza, legjislacioni për akcizat në vendin tonë ka
qenë objekt i ndryshimeve të shpeshta. Nivelet e akcizës në Shqipëri kanë pasur
rritje të vazhdueshme, ashtu si dhe gama e produkteve dhe mallrave që i nënshtrohen
kësaj takse. Si rezultat i përmirësimeve në kuadrin ligjor dhe administrim , ato kanë
pësuar rritje të vazhdueshme,  në vitin 1997, ajo zinte një peshë specifike prek 0,6 %
të PBB.
 Prej vitit 2004, Shqipëria ka pasur rritje të qëndrueshme të të ardhurave nga akciza
në përqindje të PBB. Rritja mesatare për periudhën në fjalë është 15,5%.
Të ardhurat qeveritare janë të ardhura nga taksat  dhe nga huazimi, ndërsa
instrumentet e politikes fiskale jane taksat e drejtperdrejta dhe te terthorta si edhe
subvencionet. Të ardhurat nga taksat varen nga gjendja e ekonomisë gjithashtu
edhe shpenzimet qeveritare varen nga gjendja e ekonomisë, qeveria në kushte
normale mund të marrë hua vetëm për të investuar dhe jo për të mbështetur
shpenzimet korrente. Në kushtet e një deficiti buxhetor shteti për të përballuar
shpenzimet i duhet të marrë borxh të brendshëm ose të jashtëm.
Borxhi publik është sasia e parave, që qeveria ua ka kërkuar borxh kreditorëve dhe
shprehet në përqindje ndaj GDP, borxhi sigurohet nëpërmjet emetimit të bonove të
thesarit, nëpërmjet lëshimit të bondeve, apo duke marrë hua direkt nga organizma
ndërkombëtarë si FMN, Banka Botërore.
Borxhi bruto përfshin të gjitha detyrimet e të gjitha institucioneve, përfshirë edhe ato
për ecurinë kohore të pensioneve për pagesat e të përndjekurve, trajtimin e ushtarakëve
apo pagesat për shërbime dhe mallra të kontraktuara ende të pashlyera, pra një pjesë
e parave të grumbulluara nga borxhi, harxhohen  për të paguar pjesën e detyruar të
borxhit publik, në rastin e Shqipërisë një problem janë ai i pagesave të shtyra për
bizneset, kompanitë private që janë marrë me ndërtimin e rrugëve u shlyen gjatë vitit
2014, me  disa qindra milionë euro ende te papguara, por edhe kategoritë e ndryshme të
popullsisë në përputhje me legjislacionin, ish të përndjekurit edhe ish pronarët.
Niveli i borxhit publik është një nga kushtet e Paktit të Stabilitetit i nënshkruar në 1997,
vendet e BE që e kanë nënshkruar nuk lejohen të kalojnë nivelin e borxhit publik mbi 60%.
Gjatë viteve të tranzicionit të gjitha qeveritë kanë operuar me një nivel më të larte të
shpenzimesh se niveli i të ardhurave, situata ekonomike në fillimet e viteve 1990 e bënte të
domosdoshëm ndërhyrjen e shtetit, niveli i borxhit publik arriti në 1997 afër 50 % të PBB.
Për të siguruar stabilitet politikat ekonomike të vendeve i përshtaten nivelit të BE,
për këtë arsye borxhi nuk mund të kalojë 60% te PBB, Komisioni Europian mbikqyr
treguesit ekonomike të cdo shteti për te pare nëse zbatohen rregullat e Paktit të
Stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik.
Kriza ekonomike dhe financiare e shkaktuar nga shpërthimi i flluckës në sektorin e
pasurive të paluajtshme, e cila kulmoi me shembjen e Lehman Brothers në shtator
të 2008, shkaktoi një efekt zinxhir në gjithe vendet e botës.
Borxhi publik ishte në nivele të larta deri në vitin 2002, kur arriti  rreth 63% të PBB,
por më pas u vërejt një prirje në rënie e borxhit.
Prej vitit 2008 borxhi publik vazhdon të rritet në Shqipëri duke  arritur në vitin në
2014 një nivel prej 70% të PBB.
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Grafiku 5  Ecuria e nivelit të borxhit ndër vite ne % kundrejt PBB

Burimi: Ministria e Financave

Borxhi total publik i Shqipërisë arriti 978 miliardë lekë (gati 7 miliardë euro) në
fund të vitit 2014, duke shënuar edhe rritjen më të madhe vjetore që nga viti 2009.
Shqipëria ka aktualisht nivelin më të lartë të borxhit publik në raport me PBB-në
mes vendeve të Europës Lindore dhe Juglindore me përjashtim të Hungarisë. Sipas
planit të rënë dakord me FMN-në, Shqipëria pret të ndalojë rritjen e borxhit publik
si përqindje e PBB-së këtë vit dhe të shënojë reduktim të vazhdueshëm përgjatë tri
viteve të ardhshme përmes një buxheti pothuajse të balancuar, (pa deficit ose me
deficit shumë të ulët). Borxhi publik i Shqipërisë parashikohet të ulet në më pak se
60 për qind të PBB-së në vitin 2019.

Konkluzione

Në Shqipëri sistemi fiskal është përsosur ndër vite duke përshtatur legjislacionin me
kërkesat e biznesit si edhe duke zgjeruar bazën e taksapaguesve, për forcimin e
kapaciteteve të administratës tatimore duke luftuar fenomenin negativ të korrupsionit,
në vendin tonë është vendosur një kuadër rregullator konkurrues me rajonin e
Ballkanit, por edhe në përshtatje të pandërprerë me parimet e administrimit të BE.
Në Shqipëri nuk ekziston një sistem fiskal si ai i vendeve të përparuara edhe pse
ekziston baza ligjore, sepse nuk kemi një ekonomi të formalizuar, shpesh here
veprimtaritë ekonomike kryhen jashtë bankave, firmat mbajnë dy bilance dhe
evazionin fiskal është në nivele të larta.
Të ardhurat kryesore tatimore janë mbledhur nga taksat indirekte, dhe veçanërisht
nga TVSH Ndikimi i TVSH-së në sistemin e taksave në përgjithësi, varet jo vetëm
nga niveli normës tatimore, por edhe nga kufiri i regjistrimit të biznesit në sistemin
e TVSH-së, Shqipëria ka normën tatimore me TVSH të lartë (20%, pa një normë
preferenciale) dhe ze një peshe afërsisht prej 8,5 % në PBB
Ndryshimi i strukturës dhe nivelit të tatimit mbi fitimin si  një ndër tatimet më të të
rëndësishme ne sistemin tatimor, është  shoqëruar edhe  me masa administrative me qëllim
që  te  ndikojë në rritjen e ndjeshme të të ardhurave nga ky tatim. Norma statutore e
tatimfitimit është ulur në vite, nga 30% në 1999 (pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 8438, 28.12.1998),
në 20% në 2007 dhe 10% që nga janari i 2008-s, prej vitit 2014, ky tatim është në nivelin 15%.
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Tatimi mbi të ardhurat personale ka qenë një nga taksat më të goditura nga evazioni
fiskal në Shqipëri. Shqipëria deri në vitin 2007 ka aplikuar një tatim progresiv të të
ardhurave, në vitin 2008 u vendos taksa e sheshtë, deri ne vitin  2014, vit në të cilin
u rivendos taksimi progresiv i të ardhurave.
Të ardhurat nga taksat varen nga gjendja e ekonomisë, gjithashtu edhe shpenzimet
qeveritare varen nga gjendja e ekonomisë, qeveria në kushte normale mund të marrë
hua vetëm për të investuar dhe jo për të mbështetur shpenzimet korrente. Për të siguruar
stabilitet, politikat ekonomike të vendeve i përshtaten nivelit të BE, borxhi nuk mund
të kalojë 60% të PBB, Komisioni Europian mbikqyr treguesit ekonomikë të cdo shteti
për të parë nëse zbatohen rregullat e Paktit të Stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik.
Borxhi publik ishte në nivele të larta deri në vitin 2002, kur arriti  rreth 63% të PBB,
por më pas u vërejt një prirje në rënie e borxhit. Prej vitit 2008 borxhi publik vazhdon
të rritet në Shqipëri duke  arritur në vitin në 2014 një nivel prej 70% të PBB.
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Abstract

Firms worldwide have witnessed the effects of the crisis on their organizational decline.
Under continuous financial distress, firms face two challenges: business exit or
reorganizational turnaround. Different insolvency systems aim to restructure debt by
pursuing a pro-debtor or pro-creditor approach. While pro-creditor systems aim in
assuring creditors in preserving their assets, pro-debtor systems strive for a more
positive approach towards business reorganization as a second chance for organizational
turnaround. Despite the recent economic crisis, Albania shows to have a very low number
of insolvency cases, while most of them opt for liquidation. This holds room for discussion
on the factors, which hinder organizational turnaround for Albanian firms.

Insolvency: factors and effects

The 2008 global economic crisis has resulted in the insolvency of many large firms.
Throughout 2009 - 2011, the European Union has counted about 200.000 insolvency
cases per year, while about 50% of new businesses do not survive in the first five
years (European Commission, 2012).
In the United States of America, the number of firms applying for insolvency has
increased from 30,741 in 2008, to 61,148 in 2010, and then decreased considerably in
2013, with 37,552 of reported cases. This trend is also seen in other countries. For
instance, the United Kingdom has recorded an increase by 5.88% of the bankrupt
companies in 2009, translated in 94,135 cases (Ministry of Justice, 2010). Whereas in
Germany, out of 39,622 cases in 2008, in 2009 the number grew by about 10%,
counting 43,690 bankrupt companies. However, in 2013 this figure is reduced to
25,995 bankrupted companies (Statistiches Bundesamt, 2014).
This is not the first time a crisis poses the need for more attention to be cast to insolvency
reforms as an effective way to restore solvency to the companies (Claessens, Djankov,
& Klapper, 2003). While history keeps repeating itself, the attention of policy-makers
and scholars is growingly focusing on such key issues as effectiveness of the insolvency
laws, including the cases of liquidation and re-organization, as well as the efficacy of
the legal system and procedures (Cirmizi, Klapper, & Uttamchandani, 2012).
There are different perspectives on the effects of the organizational problems that
push companies towards insolvency. Organizational literature is divided into two
schools of thought, which on one hand see the organization turnaround as a
driving factor for catalyzing innovation or, at the other hand, as an inhibitory
factor of organizational development (McKinley, Latham, & Braun, 2013).
Besides the organizational studies, failure has been the subject of various research
fields. Altman (1997) is one of the first studies trying to build a metric measuring
the risk of bankruptcy, to predict the effect of the ongoing financial vortex. Financial
studies have focused on the development of risk indexes to predict insolvency keeping
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a negative perspective on bankruptcy (Hillegeist, Keating, Cram, & Lundstedt, 2004;
Lee, Hart, & Kwon, 1996; Ooghe & Prijcker, 2008; Platt & Platt, 2012; Robinson,
Robinson, & Sisneros, 2012; Tsai & Hsu, 2013).
Governance studies have shown that there subsists a direct relationship between
governance structure and insolvency (Daily, 1996; Daily & Dalton, 1994; Daily, Dalton,
& Jr., 2003; Fich & Slezak, 2007; Gales & Kesner, 1994). Good-governance affects not
only the risk to have a financial distressed situation, but also lowering of the cases of
conversion from reorganization to liquidation (Daily & Dalton, 1994; Parker, Peters,
& Turetsky, 2002).
Other scholars have included the CEO change (Chen & Hambrick, 2012; Davidson, Worrell,
& Dutia, 1993), top management team perception of risk in the moments of crisis (Latham
& Braun, 2008), managerial skills (Leverty & Grace, 2012) as important determinants of
organizational turnaround. Furthermore, management decision making during crisis has
found important results in the strategic field (Barker & Barr, 2002; D’Aveni, 1989, 1990;
Lohrke, Bedeian, & Palmer, 2004).
Management and control systems are widely recognized as important factors in pro-actively
acting during crisis, by adopting reorganizational strategies and using insolvency as a
moment of rethinking the business model and getting out of the crisis (Lohrke et al., 2004).
While the literature recognizes the importance of management and governance
structures in dealing with organizational turnaround by using reorganization as
a new chance to regain business productivity, this study aims to discuss the Albanian
state of art in insolvency and the lack of reorganizations.

Models and Orientations of the Insolvency Systems

Debt is one of the most important contracts for an economic system, as it allows the
companies to fund their investments. But, as any other type of contract, debt should
be maintained and strengthened by legal mechanisms and institutions. Some of
these mechanisms provide for a collateral solution, where the parties resolve their
problems according to the initial contracts. In other cases, where the solution to
the debt problem is not stipulated in contracts, the debtor and the creditor have to
address to courts and to follow insolvency procedures.
Insolvency procedures and legal efficiency vary in different countries. Some states
have developed complex systems to deal with insolvency, while others depend only
on simple liquidation procedures.
Djankov, Hart, McLiesh, and Shleifer (2008), in a study on 88 different countries, show
that insolvency cases can last for about 2,64 years with a recovery value of about
51,97%. However, the outcome is different in different countries. In more developed
countries, insolvency proceedings last for less than one year, while proceedings in less
developed countries last for more than 5 years. The difference is considerable.
Despite contextual differences, insolvency regulations differentiate states into: pro-
debtor or pro-creditor (Claessens & Klapper, 2005; Succurro, 2010). Creditor-oriented
systems are based on the argument that creditor protection encourages the
development of the financial market and provides higher guarantees to investors,
thus facilitating the capital movement. Whereas, debtor-oriented systems support
the viewpoints that incolvency costs might reduce if the companies are given a
chance to be re-organised.
The best example of a pro-debtor system is the USA, with its Chapter 11 on the
Insolvency Code. This Chapter provides for the re-organization of the insolvent
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companies by following two types of financial strategies: costs and assets
retrenchments. Chapter 11 provides the companies with a special status, protecting
them from the creditor requests, thus giving them time to collect the necessary funds
to resume their activities. Furthermore, it allows the companies to have access to new
financial resources by applying for new loans.
Many European states have followed the United States example by emphasizing re-
organization and by updating their traditional systems focused on the liquidation of
companies. From 2003 to 2006, there are about 40 states all over the world that have
reviewed their insolvency system. Doing Business (2007) ranks China as the first
state to amend the insolvency law, followed by Georgia, Armenia, Hungary, Croatia
and Uzbekistan. Whereas major changes of countries like France, Italy and Slovakia
have focused on re-introduction of re-organization as a more attractive alternative for
the companies in difficulties. According to Doing Business (2014), Albania currently
has a insolvency system allowing for a recuperation of only 40,7% of the capital,
against the average of 70,6% of the OECD countries, showing a slight improvement
in 2013, going up from the 65th place to the 62nd place in the world ranking. Compared
to the region, the outcome is better than that of Serbia (29%), Kosovo (35,3%), and
Greece (34%), but lower than that of Montenegro (48,4%) and Macedonia (43,8%) to
raise value out of insolvency.
Despite existing systems and reforms, the insolvency outcome can be divided in two
categories: (i) allowing for the continuity of the economic activity of the company,
and (ii) requiring the liquidation of the company and distribution of the remaining
part of assets amongst creditors, according to the hierarchy provided for in the law.
In order to end up to the categories explained above, there are three procedures
used for all the assets/estates.
(1) Foreclosure, which is the procedure via which the secured creditors manage to
receive the collateral. This procedure is more simple than liquidation and normally
happens outside the court, thus significantly reducing the cost of insolvency.
However, non-secured creditors are left uncovered, thus addressing other insolvency
measures to ensure the restitution of their credits.
(2) Liquidation, which is the procedure of termination of the activity by the court for
the creditors. At the end of the procedure, all the assets of the company are liquidated,
and, consequently, different creditors are liquidated according to their hierarchy, as
stipulated in the laws.
Liquidation might be voluntary when the debtor asks for the closing of a certain
activity, or non-voluntary when it is the creditors the ones filing an application r
to the court to close the activity down, to liquidate and pay the creditors. In such
cases, the Court can name a temporary administrator to close the case, guaranteeing
the interests of all creditors, as already provided for in the Law.
(3) Re-organization, which is a procedure followed by the Court/Bankruptcy
Supervision Agency (depending on the systems of different countries), with the
aim of revitalizing solvent capacities of the company, thus allowing for the chance
of reconstructing the debts with creditors. This procedure gives special protection
status to claims of different creditors. In order to approve re-organization, there is
a need for the company to include several factors in the re-organization plan. The
procedure can be held outside the court, in case creditors agree.
Reorganization is one of the most important provisions which guarantees firms to
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design and implement proper turnaround strategies (Trahms, Ndofor, & Sirmon,
2013). Developed countries are recurrently improving such provisions in order to
support firms in difficulty with proper legal mechanisms for debt resolution. While
in developed economies there is a shift towards reorganization, Albania shows a
totally different scenario.

Insolvency in Albania

The following data on the applications for declaration of insolvency are processed
by the Standards Sector at the Albanian Bankruptcy Supervisory Agency (ABSA).
The ABSA has analyzed data in respect of the number of applications filed for
declaration of insolvency in the district courts every year; the way how these cases
have been terminated and their duration (ABSA, 2013).
According to these data, the insolvency cases reached their peak in 2009, after the
global crisis, and in 2013, reaching a total of 146 cases for the last years (Table 1).

 

Table 1 – Application for declaration of insolvency filed to the courts. Source:
Bankruptcy SupervisoryAgency of Albania.
Table 2 shows that the number of new cases for the first half of 2014 according to
districts. The table shows that the highest number of cases is registered in the district
of Vlora, 62 all in all, of which only four have been declared admissible by the court,
against 6 cases declared admissible by the Tirana District Court. The number of
unfinished cases is almost half of the cases submitted in all courts. Only a small
proportion of cases is admissible, while most of them are either ceased or objected.
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Table 2 – Applications for declaration of insolvency filed in the courts for the
second half of 2014. Source: Bankruptcy Supervisory Agency of Albania
A wider coverage of the admitted, objected, ceased, terminated or pending cases can
be seen in Table no 3.

Table 3 - Applications for declaration of insolvency filed to the courts for the
period of 2008/2012.
source: BankruptcySupervisory Agency of Albania
Verifications and analysis carried out by the Bankruptcy Supervisory Agency on
the cases tried by the District Court of Tirana for 2013, show that for over 80 % of
cases no decision is taken for opening the proceedings or not within the deadline of
30 days provided for in the legal provision.
The ABSA concludes that in 2013 only 35 cases (or 24% of the total) were tried
within two months; 46 cases (or 32% of the total) were tried in the period between
two and six months, and 34 cases (or 21% of the total) were tried within the period
of six months. However, the analysis on the duration of trial of cases and relevant
verification procedures show that the time of trial is closely related to the ceasing of
cases, due to applications for resignation from trial, failure to pay the interim
insolvency administrator, failure of the respondents to appear in the court, etc.
The ABSA finds that about 85% of the bankruptcy cases in 2013 were bought by the
Tax Department, while the remaining part came from creditors. Only small percentage
of cases were filed by debtors.

Table 4 – Duration of bankruptcy cases in all the courts of Albania
source: Bankruptcy Supervisory Agency

Discussion

Actual research has shown the importance of predicting the insolvency state, in
order to assure a sound economic system (Trahms et al., 2013). Governance systems
and management prove to be significant determinants of success during financial
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distress situations, but still, insolvency law plays an important role in creating a
system, which favors liquidation (pro-creditor) or reorganization (pro-debtor).
Till now, the number of insolvency cases is low and commenced generally by
creditors, which in most of the cases, are from the tax office. There are few requests
from the debtors, and most of them are liquidation cases. Thus, it may be concluded
that despite the reorganization options provided by the actual insolvency law, there
is no significant awareness from the governance structures and the management
on the opportunities of such solution.
While changes on the law can be expected in due time and with judicious reasoning,
changes on the strategic orientation of firms towards reorganizational practices,
might need other encouragement and awareness on the possibilities to recover and
regain profitability under the insolvency law.
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Abstract

The public debt in our country is one of the hottest discussions that comes naturally
taking into account global economic crisis. The aim of this study is to show the evolution
of public debt in years analyzing its economic effects. For compilation of this study is
used as a substantial literature and comparative information relating to the presentation
of fixed interest, floating interest yield and the weighted average.
This study introduces a comparative analysis through the public debt per capita in
years, so far as public debt that carries each individual in our country and the trend of
the stock of debt. Receiving debt by the state dictated by the needs of providing resources
to cover the budget deficit, it is not possible to be borne by state revenues.
In this study addresses the classification of debt in defining his terms to understand
what are the types of government securities, their classification, their time to maturity,
etc. All these indicators are of particular importance in managing huge national liability.
At the end of study the results present the financial instruments included in the economic
analysis of public debt by the responsible institutions.

Key words: Public debt, crisis, private investment, debt classification, the budget deficit.

Introduction

The influence of public debt into the economy of a country is the most discussed
factor in all studies carried out over the years. According to research it is known
that a country’s public debt created when the resources for socio-economic
development of this country are greater than the opportunities that exist at the
given period. The resources needed that are required in the markets can be used
either to increase the standard of living in the important investments in
infrastructure, employment or technical development or human capital. The global
economic crisis, which shocked initially the sectors of housing and financial,
continued with a strong reduction of aggregate demand and ultimately appear in
the form of the threat of the consequences of high budget deficits and the level of
concern of the public debt and the external many countries. National duty of a
state or public debt, include all bonds used by government bonds with interest and
without interest, maintained by citizens themselves to that State or by citizens of
other states, the securities held from agencies and funds held privately by individuals,
businesses or insurance companies, commercial banks, etc.
Government bonds are signatures that define the government to pay the owner at
the time the bonds mature, with the principal (the amount of money borrowed)
plus interest over a specified period of time. It is an obligation of the government to
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pay the owner or holder of the security money plus interest earned by the money
borrowed throughout the period held by the owner. Otherwise the government is
a debtor or borrower and the owner of the bond is different creditor or lender.
There are two point of views accompanying large public debt, the public view and
the  economists view. The general public concerns are unfounded and based on
analogies to the public raises between an individual and the government. The public
consider public debt the debt as if it was an individual or a business, an analogy
that is often not true. As the public and economists have concerns about a huge
public debt.

Finance through public debt, economic analysis

The economic effects of government lending and the problems associated with a
huge public debt are examined extensively on this topic. A big question is that
when the government should borrow?
Law No.9665 dated 18.12.2006 “On governmental loaning, state debt and state loan
guarantees in the Republic of Albania” is the basic law aimed at regulating the
issuance and management of state lending, state debt and loan guarantees. Debt
management’s primary objective of providing the funds necessary borrowing by
assessing risk and its cost, in view of medium and long term, and the development
of the securities market of the country, by increasing its instrument and expanding
the base of investors.  (ligjet.org, 2006). The provisions of this Law apply to the
overall amount of debt issued, as well as all state guarantees the loan contracted by
the Ministry of Finance, in accordance with the laws that were in force before the
date of entry into force of this law.
Even though the government financing loans could reduce private consumption
and savings, it is likely that this funding have major imapkt on private saving. The
savings can circulate in assets with low return rates as savings deposits, interest-
bearing assets such as securities companies and government, and real investment.
Government bonds compete with private companies and all the other ways of saving.
Thus, when the government borrows, sells bonds to individuals, businesses,
corporations, etc., the government covers savings and investment.
Government foreign savings increased demand for the loan funds. As a consequence
the exercised pressure on the price paid for loan funds or the interest rate. The effect
that brings a higher interest rate discourage private investment. Under pressure a
from the  higher interest rate private investment will shrink significantly.
When the government creates money to finance the budget deficit, private saving
and investment can not be reduced. In this case, money supply increases and interest
rate remained unchanged. In this case, the financing of the deficit in this way brings
about a contraction of demand and high inflation.
Deciding which is the minimum the best way of financing the deficit is difficult.
Decisions must be taken based on the situation in the economy is and generally
they depend on periods of high productivity and inflation. The creation of money
is preferable when the economy is in deep recession or depression.
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Graphic: 1 The performance of the stock of debt, population and per capita debt
(portal, 2014).

Economic instability

If the economy would be in a stage of operation at full occupancy job and without
inflation, the only justification for the government to borrow would be public
investment financing. However situations at work full occupancy are not common.
Economy experiencing ups, downs or even instability. The responsibility of
government is to undertake a fiscal policy that tends to stabilize the economy. The
responsibility of stabilizing the economy suggests three rules to follow.
First, given a situation where the economy would work occupation complete or near
work occupancy full and with a steady or near steady price policy designed to stabilize
the economy will dictate a budget balanced. In this way, the impact of fiscal policy on
the level of aggregate demand will be largely neutral. Secondly, if we assume a higher
employment or full and proper inflation, then fiscal policy would be a budget surplus.
The effect of the tax surplus would reduce aggregate demand and bring inflation. When
the economy experiencing low production levels, low employment levels and the decline
in prices, fiscal policy would be appropriate budget deficit. The effect of the the budgetary
deficit would stimulate the economy.  Thus, responsibility for the government to stabilize
the economic situation justifies government borrowing during economic recessions. If
recession even if the government does not expect to have it happen automatically deficit
as tax collection in a situation automatically reçensioniste low.
Managing a large national debt is too difficult. Manager of public debt should be
included in the big world of business. He has a duty to specify the types of
government securities will be traded and the quantities in which they will be traded.
The public debt manager should be concerned about how they will be sold and
who will be able to buy them. The public debt manager should be concerned about
the economic effects on the market of securities and on its decisions.
The decisions of a public debt manager must be coordinated with decisions about
monetary and fiscal policies, which are closely related to each other.
Open Data Albania has considered the debt per capita in 2010-2015. It is calculated
as the ratio of total debt to get and still outstanding from the state to the population
at a particular time.
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Graphic:2 Debt per capita in the period 2010-2015  (http://open.data.al/, 2015)

The change of the external public debt (ATSH, 2015)
The foreign debt of the Albanian economy recorded a decline in the second quarter
this year. According to data from the Bank of Albania, the external debt of the
economy at the end of the second quarter fell slightly 7.26 billion euro from 7.27
billion euro at the end of the first quarter. According to the Central Bank, the
decline in the stock of external debt has also private sector of the economy, in 1:39
billion euro from 1.4 billion euro at the end of the first quarter. The banking system
has continued to expand its stock of debt to non-residents, at about 1.3 billion
euro, from 1.26 billion euro in the first quarter. This shows that the banks have
returned to normal access to funding sources abroad, confirming that the Albanian
financial market is well capitalized and liquid (ATSH, 2015)

Conclusion

Despite the high levels of public debt in the past, levels which are not associated
with high inflation or rates inflated interest, the financial crisis of recent years and
the failure of some countries to manage the debt, adults sensitivity of financial
markets and political circles public debt. There is always opportunity for
improvement in many aspects. It is only through solid growth performance, strong
economic potential in the long term EU integration perspective; Albania can improve
its image in the Union and why not be a little strong. But above all, the will to
make things better and confident that we can make to use the best of what the
atomic energy recently has concerned the whole world. This study analyzed the
relationship between the public debt, private investment and productivity for some
reason. This result helps explain why empirical studies, which focus on the
relationship between real interest rates and debt, often fail to draw a final conclusion.
The main result is that high debt levels associated with a significant decrease and
significant spending for investment and productivity growth.
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Abstrakt

Ekonomia bashkohore karakterizohet me treg të lire, ku aktivitetet e biznesit dhe ato
ekonomike në përgjithësi janë të lidhura ekskluzivisht me tregun. Ekonomia e tregut
është një emertim i rëndësishëm që ka kuptimin e zhvillimit të bizneseve në pronësi
private, në kushte demokratike, në tregje të liberalizuara. Marketingu në esencë nuk
paraqet asgjë tjetër përveq aktiviteteteve të biznesit që ndikojnë në përcaktimin e
prodhimit, proqesin e këmbimit, duke përmbushur nevojat e konsumatorëve dhe
realizimine fitimit të ndërrmarjes. Format e ndryshme të marketingut sot kanë një zbatim
të gjërë tek ndërrmarjet e ndryshme në Kosovë.
Reklama është pjesë vitale e operimit të çdo biznesi të vogël,  që në realitet  paraqet majen
e Ajzbergut në proqesin e shitjes. Ajo mund të sjelle jo me tepër se një sukses te
përkoheshëm për një produkt inferior, por një rezultat mjaftë pozitiv për shitjen e
produkteve. Ne reklame duhet tu tregohet bleresve ose klienteve se pse ata duhet ti
blejnë produktet e juaja. Reklama duhet bërë regullisht përmes formave të ndryshme
elektonike, të shkruar apo mediale. Promocioni është komunikimi në mes te biznesit dhe
tregut te tij te synuar. Egzistojnë edhe forma të tjera të marketingut qe praktikisht ndikojnë
rritjen e shitjes së produkteve të bizneseve në tregun Kosovar që ne në vazhdim do ti
përmendim me qëllim që të shohim ndikimin pozitiv të marketingut në realizimin e
synimeve të firmave dhe rritjen e kënaqësisë së konsumatorëve.

Fjalët kyçe: Marketingu i NVM-ve, Kërkimet e Tregut, Format e Marketingut, Tregëtia
Ndërkombëtare.

Hyrje

Prodhimi i mallrave ka lindur në shkallën e caktuar të zhvillimit të forcave prodhuese
të zhvillimit të shoqërisë, andaj në fillim marketingu kishte funksion ndihmës ku
për shumicën e ndërmarrjeve  problem kyq ishte prodhimi dhe jo shitja e produkteve.
Në këtë drejtim drejtuesit e ndërmarrjeve më tepër angazhoheshin për ti përmirësuar
teknikat e prodhimit pasi që më e vështir ishte të prodhohej sesa të gjindej tregu.
Veprimtaritë që sot njihen me emrin marketing deri ne fund të shekullit XIX njheshin
me emrin shitje, kështu që pas Luftës së Parë Botërore shitja u bë shqetësimi kryesor
i ndërmarrjeve, formohen shoqërit e konsumit ku prodhuesit ofronin sasi të
pakufizuara të produkteve në treg, ndërsa konsumatori ishte më i rrallë. Kjo shënon
edhe etapen e lindjes së marketingut dhe nga viti 1950 marketingu ka një qasje
bashkohore në zgjidhjen e problemeve në mënyrë komplekse në kuadër të
ndërmarrjes, ku këto aktivitete janë më të kapëshme dhe dobiprurëse.
 Me nocionin marketing përmblidhet filozofia afariste e ndërmarrjes, institucionit
apo individit të cilën e karakterizon përqendrimi, përkatësisht fokusimi në
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konsumatorin, shprehur përmes përpjekjes të përherëshme dhe harmonike të tërë
ndërmarrjes, në procesin e përmbushjes të nevojave dhe dëshirave të konsumatorit
si dhe të vet realizimit të objektivave të ndërmarrjes.
Qëllimi dhe misioni i çdo ndërmarrjeje është kënaqësia e konsumatorit. Nga fakti se
kuptimi i konceptit kyç të marketingut përqëndrohet te konsumatori, çdo subjekt
afarist që mirret me prodhimin e produkteve dhe shërbimeve, për të qenë i suksesshëm
asnjëherë nuk guxon të harroj se në ekonominë e tregut të lirë konsumatori është
mbreti dhe konform kësaj kompanitë e ndryshme duhet adaptuar edhe ofertën e
tregut.
Ky punim pëmban edhe shembuj praktikë të formave të ndryshme promovuese të
marketingut  që bëjnë ndërmarrjet, përmes formave të ndryeshme reklamuese që
trasmetohen në mediat e shkruara dhe elektronike (televizion, radio, gazeta, revista,
bilborda, internet, fletushka, etj).
Konstatimet dhe rekomandimet janë një pjesë e rëndësishme e këtij punimi duke
dhënë kështu mendimet rreth formave të marketingut si dhe rolin që ka marketingu
në zhvillimin dhe avancimin e ndërmarrjeve të ndryshme, duke u përpjekur kështu
për ti bindur njerëzit se çdo reklamues dëshiron të fitoj mbi rivalët e tij.

                    Zhvillimin e NVM-ve dhe marketingut tek bizneset në Kosovë

Zhvillimi i sektorit privat ne Kosovë ka filluar që nga viti 1989, mirpo intenziteti  i
regjistrimit të NVM-ve rritet veqmas pas vitit 1990 dhe vazhdon duke u shtuar deri
me 1995. Pas këtij viti fillon një presion ndaj biznesit privat,  pasi  që  këto biznese
filluan ti punësojnë  pjesën dërmuese të punëtorve të larguar nga puna nga regjimi
i atëherëshem okupator serb. Gjatë viteve 1995-96  rexhistrimi i bizneseve private
filloi të shënoj rënje si rezultat i kushteve të disfavorshme për punë. Në  fund të
muajit shtator te vitit 2003 ne Kosovë kanë qenë te rexhistruara rrethe 53000 biznese.
Nga rexhistri bazë janë  zgjedhur 32.684 subjekte ekonomike  të  cilat  gëzonin
statusin e ndërmarrjeve te vogla dhe të mesme.
Sipërmarrja ështe aftësia për të krijuar dhe ndërtuar nje vizion nga asgjë, në esencë
është një akt human, kreativ dhe profitabil. Ajo është aplikim i energjisë për të
nisur ose ndërtuar një ndërmarrje ose organizatë  më mire se sa për ta vështruar
dhe analizuar  atë. Ky vizion kërkon një gadishmëri për të marrë  përsipër rreziqet
financiare  përsonalisht dhe pastaj për të krijuar diqka nga hiqi që të mos dështohet.
NVM-të  sigurojnë  mundësit  financiare duke krijuar shansin për të  bërë pasuri
duke qenë kështu shtyllat kryesore  të ekonomisë së tregut.
 Marketingu e fisnikëron biznesin dhe e bënë më të suksesshëm, sidomos ndërmarrjet
që veprimtarinë e vet e ushtrojnë në kushtet  e ekonomisë së tregut janë të obliguara
të mbështesin konceptin e marketingut. Megjithatë marketingu si filozofi e re
kreativee biznesit nuk e zgjidh tërë problemin e  ndërmarrjes, as të shoqërisë, ngase
nëse prodhimi respektivisht kapacitetet prodhuese nuk janë të organizuara mirë,
nuk arrihen objektivat.
Vetë prejardhja e termit marketing nga fjalët Market- Treg dhe ING- proqes, aktivitet,
takim, akcion, tregon për funksionin që ka marketingu në kuadër të ndërmarrrjes,
Sipas Ph. Kotlerit “Marketingu nënkupton biznesin e tregut për realizimin e
përmbushjes së nevojave të njerëzve” ndërsa nga Fedor Rocco për marketingun
përcaktohet kështu: “ Marketingu bashkëkohor emerton (akcepton) aktivitetin
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biznesor, i cili ndërlidh prodhuesin dhe konsumin, për ti përmbushur maximalisht
nevojat e shoqërisë, të cilat në treg paraqiten si kërkesa. Nga kjo del se marketngu
më shumë se çdo funksion tjeteër i ndërmarrjes merret me klientin, konsumatorin
apo menaxhimin e marëdhënjeve prurëse ndaj klientëve.

Çka është Marketingu ?

Marketingu është tërësi e aktivitetetve, me të cilën prodhimi optimalizohet për
përmbushjen e nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve, ngase tregu me
mekanizmat e tij sugjerojnë për mënyrën e prodhimit, asortimentin, shpërndarjen,
çmimin, porosit sipas sjelljeve të konsumatorëve (individëve, organizatave dhe të
shoqërisë). Marketingu i ditëve të sotme duhet kuptuar si plotësim i nevojave të
konsumatorëve, ku specialistet e sotëme të marketingut i njohin nevojat e klientit,
krijojnë produkte që kanë vlerë superiore në treg për konsumatorin, cakton çmime,
shpërndan dhe promovon produkte me efikasitet për tu shitur lehtesisht.
Marketingu dallon nga shitja sepse po e citojmë profesorin e pensionuar të
marketingut te Harvard Business Schol, Teodor C. Levitt: “Shitja ka të bëjë me
truket dhe teknikat që i bëjnë njerëzit të këmbejnë parat e tyre me produktet tuaja,
nuk ka të bëjë me vlerat për të cilat mbi të gjitha ndodh këmbimi, duke mos e parë
sikur marketing proqesin e biznesit të pandryshueshëm apo proqesin e biznesit të
përbëhet nga një përpjekje e integruar ngushtë për të zbuluar, krijuar, zgjuar, dhe
kënaaqur nevojat e konsumatorëve”. Me fjalë tjera, marketing  ka  të bëjë me bindjen
e konsumatorëve për të paguar për produktin sa më shumë për zhvillimin e kërkesës
për produktin dhe plotësimin e nevojave të konsumatorëve. Pra marketingu duhet
të krijoj kërkesën në vend se të reflektoj atë.  Marketingu merrë kohë më shumë, por
mund të jetë një nga përdorimet me kosto- efektive të kohës në biznesin tuaj. Si një
konsulent i marketingut Roy Yong ka deklaruar në artikullin e vet me të njëjtin
emër:”Marketingu është rrënja e të gjithave të ardhurave”. Marketingu mund të
definohet thjesht si një transakcion për profitin-një shitje. Përderisa ju duhet të
bëni shitje që biznesi të gjeneroj profit, shitja është vetëm një pjesë e marketingut.
Roli i  marketingut për arritjen e synimeve  është parësor në arritjen e politikave
dhe objektivave që ka biznesi  në planin e brendëshëm dhe të jashtëm, prandaj
marketingu modifikohet në bazë të ndryshimeve në ekonomi, në shoqëri dhe rrethinë
në përgjithësi.

Reklama si formë e Marketingut

Reklamimi është mënyrë efektive për të promovuar produktet dhe shërbimet tuaja.
Kur reklamoni ju i tregoni konsumatorëve potencial kush jeni, ku jeni dhe çfar
mund të bëni për ta. Një fushat e suksesëshme e reklamimit do të përhap fjalën reth
produkteve dhe shërbimeve tuaja, do të tërheq konsumatorët dhe gjeneroj shitje.
Nese përpiqeni të të inkurajoni konsumatorët e rinjë për të blerë një produkt
ekzistues ose plasoni një shërbim të ri, ka shumë opcione prej nga mund të zgjidhni.
Reklamimi i mire duhet të:
1. Ndërtoj imazhin e biznesit tuaj;
2. Shpjegoj përfitimet e  produkteve dhe shërbimneve tuaja;
3. Ngritë ndërgjegjen për produktet dhe shërbimet e reja para, gjatë dhe pas hedhjes
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në treg;
4. Gjeneroj interes nga tregu që synoni, si dhe audience e re e konsumatorëve

potencial;
5. Inkurajoj konsumatorët për të pyetur rreth biznesit tuaj, duke e rritur kërkesën

e konsumatorëve për produktet e juaja.
Reklama është pjesë vitale e operimit të çdo biznesi të vogël,  që në realitet  paraqet
majen e Ajzbergut në proqesin e shitjes. Ajo mund të sjelle jo me tepër se një sukses
te përkoheshëm për një produkt inferior, por një rezultat mjaftë pozitiv për shitjen
e produkteve. Ne reklame duhet tu tregohet  bleresve ose klienteve se pse ata duhet
ti blejnë produktet e juaja. Reklama duhet bërë regullisht përmes formave të ndryshme
elektonike, të shkruar apo mediale. Promocioni është komunikimi në mes te biznesit
dhe tregut te tij te synuar. Egzistojnë edhe forma të tjera të marketingut qe praktikisht
ndikojnë rritjen e shitjes së produkteve të bizneseve në tregun Kosovar që ne ne
vazhdim do ti përmendim me qëllim që të shohim ndikimin pozitiv të marketingut
në realizimin e synimeve të firmave dhe rritjen e kënaqësisë së konsumatotorëve.
Në këtë punim kemi analizuar format e marketingut  në  Raiffeisen Bank si pjesë e
mjedisit fiskal në  tregun financiar të Kosovës, kampanjën e kësaj kompanije në
television, radio, bilborda, gazeta dhe revista dhe ne internet dhe format tjera të
perdorura nga kompania e analizuar. Si shembull për ti  analizuar  llojet e
lartëpërmendura të marketingut kemi marrë  Raiffeisen Bankën.

Historiku i kompanisë

Banka Raiffeisen në Kosovë është degë e Raiffeisen Bank International AG (RBI).
RBI erdhi në Kosovë në fund të vitit 2002 duke blerë pjesën më të madhe të aksioneve
të Bankës Amerikane të Kosovës. Në qershor të vitit 2003, Banka u riemërtua si
Banka Raiffeisen në Kosovë. RBI ofron shërbime dhe produkte bankare dhe
investuese për kompanitë austriake dhe ndërkombëtare, një rrjetë të gjerë të njësive
bankare dhe lizing në Europën Qëndrore dhe Lindore për korporata dhe retail por
edhe shërbime banakre investuese në Azi dhe në qendrat kryesore financiare në
botë. Sipas bilancit të gjendjes të datës 30 shtator 2014, asetet e përgjithshme të
Bankës Raiffeisen në Kosovë ishin 738 milionë Euro, depozitat e klientëve 612 milionë
Euro, ndërsa portofoli i kredive ishte 418 milionë Euro. Banka Raiffeisen ka një
kapital prej 63 milionë Euro. Banka Raiffeisen ofron një gamë te gjerë të shërbimeve
dhe produkte bankare për të gjithë klientët,  individët, ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme dhe të korporatave. Që nga fillimi i punës së saj në Kosovë, Raiffeisen Bank
është shumë e suksesshme duke përkrahur zhvillimin e të gjitha segmenteve me
produkte të ndryshme, duke përfshirë kreditë dhe depozitat. Ndërsa duke ju referuar
performancës së Bankës gjatë vitit 2013, The Banker, revistë e njohur ndëkombëtare
e ka vlersuar Bankën Raiffeisen si “Banka e vitit 2013” në Kosovë. Për të përkrahur
aktivitetet tona të biznesit dhe për të ofruar shërbime të kualitetit të lartë për klientët
tanë përmes teknologjisë  më të re, ne kemi vazhduar të investojmë në Teknologji
informative. Si vlerësim për këtë, banka jonë arriti të bëhet kompania e parë në
rajon e certifikuar për ISO 20000 nga Registered QualityAssurance (LRQA). Gjatë
vitit 2010, Banka Raiffeisen në Kosovë ka qenë mjaft aktive në përkrahjen e aktiviteteve
të ndryshme në sport, kulturë dhe mirëqenje sociale. Në fakt kontributi ynë ndaj
shoqërisë është vlerësuar edhe nga Oda Amerikane e Kosovës dhe Programi për
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Zhvillim i Kombeve të Bashkuara të cilat e kanë ndarë çmimin si “Kompania më e
mirë në Kosovë për Përgjegjësi Sociale 2010”.

Reklamat e Raiffeisen Bankë në Televizion

Banka Raiffeisen reklamimin e saj në televizion e publikon në tri televizionet kryesore
në vend ne : RTK, Rtv21, dhe KTV. Reklamat e kësaj kompanie në televizion kryesisht
kanë të bejnë me promovimin e produkteve të tyre, duke publikuar reklamat: „Blej
sivjet, paguaj vitin tjeter” dhe „Bashkë për bamiresi” të cilat kane këtë përmbajtje:

„Blej sivjet, paguaj vitin tjeter” është reklam e cila ka karakter festiv. Teksti i saj
është: Është koha e gëzimeve, koha e dhuratave koha e kartelave visa te Raiffesen
Bankë sepse tani për çdo blerje nga 1 nëntori deri me 31 dhjetor  ju  filloni pagesat
pas 2 muajsh. Bleni sivjet,  paguani vitin tjetër. Banka Reiffeisen jeto më mire.... Kjo
reklam ka dukje festive dhe përdoret imazhi i festave të fund vitit, ngjyrat dominante
janë e kaltër për sfondin dhe e bardha për tekstin. Kjo reklam kryesisht  i  dedikohet
familjarëve. Reklama transmetohet në bllokun e reklamave gjatë transmetimit të
serialeve ose ndonjë emisioni argetuës. Reklama është e gjatë 16 sekonda.

Reklamat  e Raiffeisen Bankë në Radio

Banka Raiffesien e realizon marketingun e saj në dy radio: Radio Kosova dhe Radio
Dukagjini. Teksti i reklamave në radio është i njëjtë me ato në televizion. Reklamat
zakonisht transmetohen në kohën e bllokut të reklamave, kohëzgjatja e tyre është
16 dhe 17 sekonda. Banka Raiffesien nuk është sponsore e ndonjë emisioni ne radio.

Reklamat Raiffeisen Bankë në Bilborde

Raifaissen bankë ju jep rëndësi edhe formave reklamuese përmes bilbordeve. Kryesisht
nëpër bilborde kompania përdor fotografi të ofertave ose produkteve të saj si psh
kredive ose mundësive të blerjes me këste etj.  Një shembull i reklamimit në bilborde
është edhe ky që shihet më poshtë.

Reklamimi i Raiffeisen bankë në Internet (WEB FAQE)
Banka Raiffeisen i kushton rendësi edhe reklamimit në internet përkatesisht në web
faqe të ndryshme si psh në Facebook, në Web faqen e tyre zyrtare në Internet etj.
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Në Facebook Banka Raiffeisen i paraqet disa nga ofertat e saja ku kryesoret janë
ofertat ku ka lidhje me ndërmarrje tjera për blerjen me këste ose edhe për zbritje të
ndryshme me rastin e blerjes së produktit me kartel bankare ose edhe me këste. Më
poshtë mund të shihen edhe dy shembuj të kësaj forme të reklamimit.

Edhe në faqen e tyre zyrtare në internet Banka Raiffeisen ka paraqitur ofertat dhe
shërbimet e saja si dhe informacione shtesë  lidhur me bankën dhe me veprimtarinë
e saje. Më poshte mund të shihni formen e reklamimit në faqen zyrtare të Bankes
Raiffeisen.

  Konkluzionet dhe Rekomandime

Qëllimi themelor i këtij punimi është të specifikohet roli dhe rëndësia e marketingut,
çfar  është marketing si koncept, cili është funksioni që ka në zhvillimin e ndërmarjeve
të ndryshme. Marketingu në kushtet e sotme ka një rol shumë të rëndësishëm në
zhvillimin e bizneseve qofshin të vogla, të mesme apo të mëdha, duke paraqitur një
aspekt tërheqës jo vetëm për shkak të ndryshimeve të thella dhe të shpeshta në treg.
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Bizneset e ndryshme në mënyrë që të mbijetojnë në treg kanë nevojë për konsumator,
si formë e cila lidh konsumatorët dhe ndërmarrjet është pikërisht marketingu. Bizneset
e ndryshme të cilës do madhësi qofshin, që të jenë pjesë e një bote të suksesshme në
treg duhet të investojnë në marketing. Marketingu e pregadit  ndërmarrjen në aspektin
teorikë dhe praktikë për tu kyqur me sukses në rrjedhat e tregut. Me rëndësi është që
ndërmarrja të depërtoj në treg dhe të mbetet sa më gjatë në të, prandaj themi se
marketingu është koncept i patjetërsushëm i biznesit apo ndërmarrjes, apo urë lidhëse
në mes tregut dhe ndërmarrjes. Problemet janë të lidhura me nivelin e konkurencës
që e arrin ndërmarrja. Kongurenca është përpjekje dhe angazhim i ndërmarrjeve për
të qenë më të mira, më të afta, të para dhe eventualisht lidere duke qenë e orjentuara
në tregun e synuar.  Në kushtet e një tregu modern funksionimi i ndërmarrjeve është
thuajse i pamundëshëm në treg, duke ditur se sot marketingu cdo ditë po ndryshon
dhe po perfeksionohet duke ju falenderuar edhe  teknologjsë informative, mjeteve
visive, elektronike, të shkruara etj.
Koncepti modern i marketingut mund të përkufizohet si: arritja e synimeve të
ndërmarrjeve përmes përmbushjes dhe tejkalimit të nevojave të konsumatorëve. Që
të arrihet ky koncept duhet përmbushur, plotësuar 3 kushte:
1. Aktivitetet e kompanisë duhet të fokusohen për të siguruar kënaqësin e

konsumatorit, duke perfeksionuar prodhimin dhe shërbimet e ndërmarrjes
përmes marketingut,  që nuk është lehtë për tu arritur.

2. Arritja e kënaqësisë së konsumatorit varet nga përpjekjet e integruara, ku
përgjegjësia për implimentimin e konceptit shtrihet jo vetëm tek departamenti
i marketingut.

3. Ndërmarrja duhet të investoj në llojet e ndryshme të marketingut në mënyrë
që produktet apo shërbimet të jenë sa më afër konsumatorit apo klientit. Format
e ndryshme si promocioni, relkama etj, e bëjnë produktin apo shërbimin me
joshës për konsumatorin.

Përfundimisht për të arritur një përpjekje të integruar, menaxhmenti duhet të besoj
se synimi i ndërmarrjeve mund të arrihet përmes konsumatorëve të
kënaqur.(D.Jobber:2010).
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Reforma në drejtësi, pikë kyçe për rrugëtimin drejt BE-së
dhe një nevojë emergjente për shoqërinë shqiptare

Merisë Rukaj, PhD Candidate

Abstrakt

Në debatet politike, mediatike, civile, etj. dëgjojmë shpesh të flitet për nevojen e reformimit
të sistemit të drejtësisë si një kusht themelor për çeljen e negociatave të aderimit të
Shqipërisë në BE. Por nuk duhet parë thjesht nën këtë prizëm. Nevoja për reformim nuk
duhet të ndikohet thjesht nga fakti se ne dëshirojmë të jemi në BE, por duhet të ndikohet
edhe nga nevoja emergjente që ka shoqëria për një sistem drejtësie ku vërtet bëhet drejtësi
dhe jo ku shitet drejtësia.
Reformimi i drejtësisë është një sfidë e vetë shtetit shqiptar për t’i rikthyer qytetarëve
besimin në institucionet shtetërore duke luftuar të gjithë ato fenomene  që kanë gjeneruar
shpeshherë në situata të vështira në mirëfunksionimin e sistemit si një i tërë.
Vërtet qytetarët e kanë humbur tashmë besimin në sistemin e drejtësisë?
Raportet monitoruese të partnerëve ndërkombëtarë, sondazhe dhe studime të kryera
nga ndërkombëtarët dhe kombëtarët janë tregues shqetësues i raportit qytetar - drejtësi.
Besueshmëria e qytetarëve në drejtësinë shqiptare është fatkeqësisht në nivelet më të
ulëta, ku korrupsioni, keqfunksionimi, mungesa e integritetit, profesionalizmit,
pavarësisë, përgjegjshmërisë pranohen si fenomene që kanë infektuar të gjitha
institucionet e drejtësisë të cilat duhen luftuar me përbuzje nga institucionet kompetente.
Në këtë punim do analizohet gjendja aktuale e organizimit dhe funksionimit të sistemit
të drejtësisë, me qëllim evidentimin e problematikave dhe nevojave për përmirësim, pse
jo edhe komente apo sugjerime në lidhje më ndryshimet e propozuara në dispozitat
kushtetuese dhe ligjore nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë.

Fjalë kyçe: Reforma në drejtësi, sistemi i drejtësisë, ndryshimet kushtetuese, ndryshimet
ligjore.

Hyrje

Është fakt se pothuajse i gjithë sistemi juridik, që rregullon funksionimin dhe
organizimin e sistemit të drejtësisë ka qenë objekt i ndryshimeve dhe i përmirësimeve
të herëpashershme, siç është rasti i ligjit për organizimin dhe funksionimin e sistemit
gjyqësor i vitit 2008, i cili ishte produkt i një konsensusi të gjerë politik parlamentar.
Por anjëherë, deri më sot, nuk është ndërmarrë një iniciativë me vetëdijen e plotë
për të bërë një përpjekje thelbësore për të analizuar sistemin e drejtësisë, për të
evidentuar problematikat e tij, që për hir të së vërtetës janë të shumta, dhe për të
propozuar zgjidhje rrënjësore të tyre.
Sot ka ardhur vërtet koha. Nevoja për ndryshimin e situatës në sistemin e drejtësisë
lind si rezultat i identifikimit të shumë fenomeneve kërcënuese të cilat, fatekeqësisht
janë bërë pjesë e përditshmërisë së drejtësisë, si korrupsioni, keqfunksionimi,
mungesa e integritetit, profesionalizmit, pavarësisë, efiçencës, besueshmërisë,
transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së sistemit.
Për këtë arsye me Vendimin Nr.96/2014 “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm
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parlamentar për reformen në sistemin e drejtësisë” u ngrit Komisioni i Posaçëm
Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, të cilit iu la detyrë analizimi i
gjendjes aktuale të sistemit të drejtësisë, hartimi i një dokumenti strategjik për
objektivat e reformës në sistemin e drejtësisë, propozimi për miratim i një pakete të
plotë projektligjesh të nevojshme për reformimin e legjislacionit, që rregullon
organizimin dhe funksionimin e institucioneve të sistemit të drejtësisë, përfshirë
ato kushtetuese, e hartuar me kontributin dhe mbështetjen e institucioneve të sistemit
të drejtësisë, ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë, subjekteve të tjera të interesuara
dhe opinionit publik. (Shih Vendimin Nr.96/2014 “Për krijimin e Komisionit të
Posaçëm parlamentar për reformen në sistemin e drejtësisë”)

Problematikat aktuale të funksionimit dhe organizimit të organeve të
drejtësisë

Nuk është qëllimi i këtij studimi të ndalem dhe të trajtoj organizimin dhe
funksionimin e organeve të drejtësisë. Ato i njohim shumë mirë. Vëmendja do
fokusohet tek disa prej problematikave të veprimtarisë së përditshme të këtyre
organeve, të cilat nuk janë të pakta dhe të cilat kanë çuar në mosfunksionimin si
duhet të tyre dhe si rrjedhojë edhe në “minimin” e besimit të shoqërisë në sistemin
e drejtësisë.
Në lidhje me Presidentin: Është trajtuar në nivel kushtetues roli i Presidentit të
Republikës në sistemin e drejtësisë dhe bashkëpunimi i tij me institucionet
kushtetuese, duke u përqendruar veçanërisht në zgjedhjen e tij dhe në garancitë që
duhet të japë ai në ushtrimin e kompetencave të tij. Kushtetuta e Republikës së
Shqipërisë i jep Presidentit cilësinë e kryetari të shtetit dhe përfaqësuesin e unitetit
të popullit. Ai emëron anëtarët e GJK-së dhe të GJL-së me pëlqimin e Kuvendit (neni
125/1, 136/1 Kushtetuta), emëron gjyqtarët e nivelit të parë dhe të dytë, emëron dhe
shkarkon Prokurorin e Përgjithshëm me pëlqimin e Kuvendit si dhe emëron dhe
shkarkon të gjithë prokurorët e rretheve gjyqësore, si dhe është kryetar i KLD-së
(neni 147 i Kushtetutës). Problematika kryesore në lidhje me figurën e Presidentit
mbetet zgjedhja e tij: Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 arriten të evitojnë
konsensusin ndërmjet shumicës dhe pakicës parlamentare për zgjedhjen e Presidentit,
ku në votimin e katërt mjafton vetëm arritja e një shumice të thjeshtë (më shumë se
gjysma e të gjithë anëtarëve të Kuvendit) për zgjedhjen e kreut të shtetit. (Dokument
analitik, Analizë e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm Parlamentar
për reformën në sistemin e drejtësisë, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor
2015) Një ndryshim i tillë vuri në dukje një mungesë të mbështetjes së gjerë politike,
por edhe një mungesë të besimit të pakicës parlamentare ndaj aktit të zgjedhjes së
kryetarit të shtetit, po ashtu ndikoi në krijimin e një marrëdhënieje ku mungon
bashkëpunimi ndërmjet organeve kushtetuese. Nuk do kishte vend për këto situata
konfliktuale në qoftë se do të kishte një ligj organik për institucionin e Presidentit
të Republikës që të parashikojë shprehimisht ushtrimin e kompetencave të caktuara
atij nga Kushtetuta, si dhe të rregullojë mënyrën e bashkëpunimit ndërmjet
Presidentit dhe Kuvendit, pa përjashtuar dhe raportet e Presidentit me organet e
tjera kushtetuese.
Në lidhje me Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë:  Sistemi aktual kushtetues
i emërimit të gjyqtarëve të lartë dhe gjyqtarëve kushtetues përfshin në proçes
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Presidentin dhe Kuvendin, me qëllim pasjen e një garancie më të madhe për pavarësinë
e këtyre gjyqtarëve. Përzgjedhja e kandidaturave bëhet nga Presidenti i Republikës,
i cili si institucion jopolitik e si garantues i ekuilibrit kushtetues duhet ta kryejë
këtë funksion në mënyrë të pavarur e të paanshme. Ndryshimi kushtetues i vitit
2008 (Ligjin nr. 9904, datë 21.4.2008 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr..8417, datë
21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar), që lejon zgjedhjen
e Presidentit pas raundit të tretë me shumicë të thjeshtë, duke shmangur formulen
konsensuale, krijon mundësinë që Presidenti të zgjidhet vetëm me votat e
mazhorancës qeverisëse. Teorikisht probabiliteti që një president i zgjedhur nga një
forcë politike të jetë më i prirur të ndikohet nga presioni politik në përzgjedhjen e
kandidaturave është më i lartë sesa në rastin kur kreu i shtetit është produkt i
konsensusit politik. (Dokument analitik, Analizë e sistemit të drejtësisë në Shqipëri,
Komisioni i Posaçëm Parlamentar për reformën në sistemin e drejtësisë, Grupi i
Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor 2015 ). Gjithashtu është për t’u theksuar
nevoja e shoqërisë për një Gjykatë Kushtetuese dhe Gjykatë të Lartë jopolitike dhe
mbi të gjitha kompetente. Një e metë tjetër në përzgjedhjen e gjyqtarëve të GJK-së
dhe GJL-së është shumica që kërkohet për miratimin e kandidaturave, një shumicë
e thjeshtë që e përjashton një lloj konsensusi ndërmjet palëve. Çfarë do të thotë kjo?
Kjo do të thotë se mosarritja e një konsensusi ndërmjet forcave politike mbi kandidatët
e propozuar për shkak të shumicës minimale të kërkuar, rrjedhimisht nuk shkon
në favor të miratimit të kandidatëve që ofrojnë më shumë garanci për pavarësi e
paanshmëri.  Për të evituar një situatë të tillë mund të diskutohet për  vendosjen e
shumicës së cilësuar për emërimin e anëtarëve të GJK-së dhe GJL-së por edhe në
lidhje me një propozim të tillë paraqiten rezerva:  nëse nuk gjendet konsensusi  mes
shumicës dhe pakicës parlamentare, kjo mund të bllokojë zgjedhjen e tyre dhe të
zgjasë procesin e emërimit. Një tjetër problem i përbashkët në lidhje me gjyqtarët e
GJL-së dhe GJK-së ka të bëjë me kriteret për përzgjedhjen, propozimin dhe cilësitë e
kandidatit për anëtar të GJL-së dhe GJK-së. Në rastin e gjyqtarit të Gjykatës
Kushtetuese, nuk ekziston asnjë dispozitë e qartë kushtetuese dhe ligjore e cila të
imponojë vendosjen e kritereve të forta për përzgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues
me qëllim që në fund të kemi kandidatë të spikatur profesionalisht dhe me integritet
të lartë. Kushtetuta në nenin 125 të saj parashikon si kritere kualifikuese për gjyqtarin
kushtetues: a) qenin jurist me kualifikim të lartë; dhe b) përvojën e punës jo më pak
se 15 vjet në profesion. Çfarë nënkupton termi “kualifikim i lartë”? Në mungesë të
një përkufizimi të saktë kushtetues, rrezikojmë që të jetë normativa ligjore ajo që
vendos kuptimin e këtij termi të rëndësishëm.
Gjyqtarët kushtetues qëndrojnë në detyrë për një kohë të gjatë tej mandatit kushtetues
për shkak të mosplotësimit brenda afateve të arsyeshme të vendeve vakante. Ligji
organik nuk ka parashikuar afate të përcaktuara kohore për proçesin e emërimit.
Për të gjitha çështjet që lidhen me përfundimin e mandatit të gjyqtarit kushtetues
(qëndrimi në detyrë deri në ardhjen e pasardhësit, dorëheqja e gjyqtarit, rastet e
mbarimit të mandatit, shkarkimi nga detyra) ligji organik nuk parashikon rregulla
të qarta dhe afate të përcaktuara për kryerjen e proçedurave që sjellin si pasojë
përfundimin e mandatit të gjyqtarit kushtetues ose zëvendësimin e tij. Ky ometim
ligjor përbën një problem serioz, që dëmton efiçencën e GJK-së, pasi jo vetëm krijon
paqartësi për mënyrën e kryerjes së këtyre proçedurave, por mund të rezultojë në
mospërfundim të tyre brenda afateve të arsyeshme.
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Lidhur me proçedurat dhe kompetencat e shqyrtimit kushtetues, GJK-ja paraqet
përsëri paqartësi: E drejta e individit për të nisur një gjykim kushtetues për
shfuqizimin e një norme ligjore nuk është e sanksionuar. Mungojnë parashikimet
ligjore për proçedura të veçanta dhe kompetenca specifike, si: shkarkimi i Presidentit,
shqyrtimi i referendumit, proçesi i rregullt ligjor, kushtetutshmëria e partive politike,
shkarkimi i kryetarëve të komunave e bashkive dhe shpërndarja e organeve të
qeverisjes vendore, dhënia e pëlqimit për ndalimin ose arrestimin e gjyqtarit
kushtetues apo të Gjykatës së Lartë që kapet në flagrancë për kryerjen e një krimi,
vlerësimi dhe vendimmarrja e GJK-së lidhur me kërkesat për tejzgjatje të procesit
gjyqësor dhe mosekzekutim i vendimeve gjyqësore; kushtetutshmëria e ometimit
ligjor, vazhdimi i gjykimit në rastet kur çështja në shqyrtim mbetet pa objekt. Nuk
ka parashikime ligjore për të detyruar gjykatat të gjykojnë çështjet brenda një afati
të arsyeshëm, as për vendosjen e sanksioneve/afateve ndaj organeve shtetërore që
nuk ekzekutojnë vendimet gjyqësore të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm.
Mungon mekanizmi ligjor për të shmangur bllokimin e vendimmarrjes së GJK-së
për shkak të mosformimit të shumicës së kërkuar nga ligji organik. Gjykata
Kushtetuese ka rezultuar joefektive në kuptim të nenit 13 të KEDNJ-së. (Dokument
analitik, Analizë e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm Parlamentar
për reformën në sistemin e drejtësisë, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor
2015).
Ashtu siç u tha më lart për gjyqtarët kushtetues, edhe për gjyqtarët e Gjykatës së
Lartë janë mjaft të rëndësishme kriteret e përzgjedhjes së tyre, sidomos duke pasur
parasysh se GJL-ja njëhson praktikën gjyqësore, në funksion të uniformitetit,
qëndrueshmërisë dhe parashikueshmërisë në  zbatimin e së drejtës. Neni 136 i
Kushtetutës nuk parashikon kritere të veçanta apo të përgjithshme që duhet të
plotësojnë kandidatët për t’u emëruar anëtarë të Gjykatës së Lartë. Nuk mund të
thuhet se mosparashikimi i kritereve të detajuara në Kushtetutë, nuk garanton një
përbërje cilësore të Gjykatës së Lartë, megjithatë kjo mund të shihet si mangësi, në
kushtet kur nuk ka një orientim të përgjithshëm kushtetues për kriteret që duhet të
plotësojë kandidati për gjyqtar të Gjykatës së Lartë, duket sikur i jepet ligjvënësit
diskrecion tërësor në përcaktimin e këtyre kritereve
Në lidhje me Këshillin e Lartë të Drejtësisë: Këshilli i Lartë i Drejtësisë në shumicën
e tij përbëhet nga gjyqtarë, të cilët, nuk janë të shkëputur nga gjykimi dhe, si
rrjedhojë, as nga interesat e trupës gjyqësore. (Vendimi nr. 14/2006 i Gjykatës
Kushtetuese). Pozicioni i anëtarëve të KLD-së që vijnë nga gjyqësori nuk krijon
garanci për shmangien e konfliktit të interesit. Ardhja e shumicës së anëtarëve të
KLD-së nga gjyqësori mund të krijojë probleme lidhur me efiçencën e KLD-së, për
shkak se këta anëtarë kryejnë detyrat me kohë jo të plotë në KLD, ndërkohë që
ushtrojnë funksionet gjyqësore me kohë të plotë pranë gjykatave përkatëse.( Vendimi
nr. 14/2006 i Gjykatës Kushtetuese ) Gjithashtu edhe shumica minimale prej 36
votash që mjafton për t’u zgjedhur anëtar i KLD-së nga Kuvendi është një e metë e
rregullimit kushtetues aktual në drejtim të garancive që duhet të ofrojë në funksion
të pavarësisë së KLD-së. Një problematikë tjetër , jo me rëndësi të vogël është dhe
roli i ministrit të Drejtësisë në KLD. Kompetenca ekskluzive e ministrit për të filluar
proçedimin disiplinor ndaj një gjyqtari është vërtet problematike pasi nuk përbën
garanci në drejtim të paanshmërisë që duhet të ketë ministri i Drejtësisë në të gjitha
rastet e ndëshkimit të gjyqtarëve.
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Për Konferencën Gjyqësore Kombëtare: Pavarësisht se KGJK-ja është institucion i
parashikuar nga Kushtetuta dhe ka një funksion të rëndësishëm, mungon një
rregullim i mirëfilltë kushtetues i saj për sa u përket statusit, kompetencave dhe
organizmit.
Për Prokurorinë: Ashtu si për emërimin e gjyqtarëve kushtetues dhe të gjyqtarëve
të lartë, evidentohen të njëjtat probleme në lidhje me garancitë që duhet të japë
Presidenti i Republikës në procesin e emërimit të Prokurorit të Përgjithshëm.
Kushtetuta, në këtë aspekt, nuk parashikon kriteret bazë që duhet të plotësojë
kandidati për Prokuror të Përgjithshëm. Këto kritere janë thjesht në nivel ligjor
dhe asgjë më shumë. Miratimi i kandidaturës nga Kuvendi me shumicë minimale
(36 deputetë) nuk i shërben marrjes së një mbështetjeje të gjerë nga ligjvënësi dhe
garantimit të pavarësisë që duhet të karakterizojë këtë funksionar të lartë.
Karakterisitikë e Prokurorisë është organizimi hierarkik i saj i cili ka shkaktuar jo
pak përplasje midis prokurorëve të niveleve të ndryshme, të cilat janë bërë objekt
shqyrtimi i proçeseve gjyqësore jo vetëm pranë gjykatave të juridiksionit të
zakonshëm, por dhe në Gjykatën Kushtetuese. Problematikat që janë shfaqur në
lidhje me Prokurorinë kanë të bëjnë edhe me pozicionin kushtetues të këtij organi
në strukturën institucionale shtetërore.
Për shërbimet ligjore: Ato janë pjesë e rëndësishm e sistemit të drejtësisë. Të ofruara
me profesionalizëm, kompetencë dhe në respektim të Kushtetutës, ligjeve dhe të
normave morale në një shoqëri demokratike, ato lejojnë mbrojtjen e të drejtave dhe
lirive themelore të individit, si dhe garantojnë dhënien e një drejtësie bazuar mbi
parimin e paanësisë dhe pavarësisë nga ana e gjyqësorit.
Do preferoja të ndalesha specifikisht tek Avokatia pasi është  një ndër shërbimet
gjyqësore më të rëndësishme në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por në
praktikë një profesion i tillë paraqet shumë problematika: Shtyrja e proçeseve
gjyqësore edhe për shkak të mungesës së avokatëve është një problem shqetësues në
veprimtarinë e gjyqësorit. Në ushtrimin e profesionit të avokatisë, për një avokat
është e domosdoshme pajisja me kartën e identitetit të avokatit (e cila është vjetore
bazuar në pagesën e anëtarësisë në DHKA) si dhe me numrin fiskal të regjistruar në
organet tatimore. Ka mangësi identifikimi i mekanizmave për të bërë të mundur
përmbushjen e detyrimeve nga organet fiskale me qëllim shmangien e evazionit
fiskal. Një tjetër problematikë ka lidhje me ofrimin e ndihmës juridike shtetërore,
konkretisht ekzistenca e sistemeve paralele të avokatëve kryesisht në çështjet penale.
Në bazë të Ligjit të avokatisë dhe akteve të tjera, DHKA përgatit çdo vit një listë për
gjykatat, prokuroritë, si dhe komisariatet, me avokatë kryesisht ashtu siç ka vepruar
edhe përpara miratimit të Ligjit për Ndihmën Juridike nga Kuvendi në vitin 2008.
Në këtë sistem konstatohen pagesa shumë më të ulëta, të cilat bëhen nga buxhetet e
gjykatave dhe prokurorive ashtu siç parashikohet në Kodet e Procedurave, të cilat
duhet theksuar se nuk u ndryshuan kur u miratua Ligji për Ndihmën Juridike.
Gjithashtu, ky sistem ka rezultuar të jetë tepër problematik për shkak të përzgjedhjes
pa kriter të avokatëve nga lista në çështje të caktuara nga ana e gjyqtarëve apo
prokurorëve (këta të fundit janë në konflikt të hapur interesi, siç përcaktohet edhe
në nenin 49 të KPP-së). Nga ana tjetër, Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike
nëpërmjet konkursit përzgjedh avokatët që do të ofrojnë ndihmë juridike në çështjet
penale, civile si dhe ato administrative, me një tjetër sistem shpërblimi (mjaft më i
volitshëm se ai i avokatëve (ex officio). Gjithashtu, të paqarta janë edhe çështjet e
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afatit brenda të cilit duhet t’i përgjigjen avokatit institucionet shtetërore. Praktika
ka treguar, që kërkesat e drejtuar institucioneve shtetërore mbetën pa përgjigje. Në
praktikën e ushtrimit të avokatisë një tjetër çështje e cila ka sjellë probleme është
kategorizimi i avokatëve në dy kategori: (i) avokatë të cilët mund të përfaqësojnë
klientët e tyre vetëm në shkallën e parë dhe apelit; dhe (ii) avokatë që përfaqësojnë
në të gjitha shkallët, sipas kërkesave të Ligjit të Avokatisë. Ky kategorizim i bërë
nga DHKA me qëllim zbatimin e ligjit dhe në kuadër të rritjes së cilësisë së përfaqësimit
(në Gjykatën e Lartë dhe atë Kushtetuese) nuk është mirëpritur nga komuniteti i
avokatëve.
Këto problematika që u trajtuan më lart nuk janë të vetmet, me siguri. Por me
bindje them që ato të meta të sipërcituara janë esenciale, si dhe shumë të tjera, për
përmirësimin e situatës aktuale të sistemit të drejtësisë.

Korrupsioni dhe sistemi i drejtësisë

Parandalimi dhe lufta e korrupsionit në sistemin e drejtësisë është një objektiv parësor
për reformimin e sistemit. Sistemi ligjor është hartuar për të siguruar epërsinë e
ligjit, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe prania e korrupsionit aty,
në një pozicion vërtet paradoksal, mund të dëmtojë vlerat më të rëndësishme
shoqërore.
Është e vërtetë e pakundërshtueshme fakti se, korrupsioni është bërë pjesë e
aktivitetit të përditshëm të sistemit të drejtësisë. Ky sistem, i cili duhet të luftojë
korrupsionin, është bërë aleat me të. Ndonëse është e qartë se jo të gjithë
gjyqtarët dhe prokurorët janë të korruptuar, nuk ka dyshim se fenomeni është i
pranishëm në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e vendit dhe në të gjitha nivelet.
A janë marrë masa ndëshkueshmërie? Të themi të vërtetën ekziston një asimetri e
thellë midis perceptimit të publikut për korrupsionin në drejtësi dhe gjendjes së
ndëshkimeve të funksionarëve të drejtësisë. (Dokument analitik, Analizë e sistemit
të drejtësisë në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për reformën në sistemin
e drejtësisë, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor 2015 )
Pavarësisht se e njohim “pikën e dobët” të sistemit të drejtësisë, në vend që ta luftojmë,
vazhdojmë ta konsiderojmë si normalitet. Duket vërtet qesharake për të qënë e vërtetë,
por ja që është, se njohja dhe zbatimi i etikës nga gjyqtarët dhe prokurorët është në
nivele të ulëta. Në lidhje me sistemin e deklarimit të pasurive, vërehet se në nivel
formal ka një përplasje kompetencash midis ILDKPKI-së dhe KLD-së. Ndërsa në
praktikë konstatohet se sistemi nuk arrin të “gozhdojë” gjyqtarët dhe prokurorët e
korruptuar. Transparenca e procesit gjyqësor, si një mekanizëm klasik parandalues,
vazhdon të ketë mungesa në numrin e përshtatshëm të sallave të gjykimit dhe
përdorimin e pamjaftueshëm të sallave ekzistuese. Mosbotimi i vendimeve gjyqësore
është një tjetër faktor që dëmton transparencën në veprimtarinë e gjyqësorit dhe të
prokurorisë. (Dokument analitik, Analizë e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, Komisioni
i Posaçëm Parlamentar për reformën në sistemin e drejtësisë, Grupi i Ekspertëve të
Nivelit të Lartë, Qershor 2015). Është përmendur edhe në analizën më lart, se është
vërtet problem ekskluziviteti i kompetencës së Ministrit të Drejtësisë për të filluar
procedimin disiplinor kundër gjyqtarëve. Po ashtu drejtimi krejtësisht i centralizuar
i sistemit të Prokurorisë dhe mundësia e zgjedhjes së prokurorit të Përgjithshëm
(vetëm me votat e shumicës parlamentare) krijon kushte për politizimin e
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institucionit dhe, për pasojë, zbehjen e aftësisë së tij për të luftuar korrupsionin në
nivelet e larta. Dhe sikur të mos mjaftonte, është evident fakti se gjykatat nuk janë
mjaftueshëm të specializuara dhe gjyqtarët nuk janë mjaftueshëm të trajnuar në
lidhje me çështjet e korrupsionit. Si rezultat i kësaj mungese specializimi ekzistojnë
paqartësi serioze në lidhje me llojet e provave që janë të pranueshme në gjykimin e
një çështjeje korrupsioni dhe fuqinë provuese të secilës prej tyre.
A mund të luftohet një fenomen i tillë? Me vendosmërinë e duhur mund të luftohet.
Faktori kryesor që ndikon në suksesin e luftës ndaj korrupsionit është integriteti
dhe ndershmëria e vetë zyrtarëve të sistemit të drejtësisë (prokurorët dhe gjyqtarët).
Por cila është rruga që një zyrtar i drejtësisë duhet të ndjekë për të qënë i ndershëm
dhe me integritet? Nënshtrimi i tij ndaj disa rregullave ligjore: papajtueshmëritë
dhe pengesat ligjore, detyrimet etike, rregullat e sjelljes gjatë proçesit gjyqësor,
deklarimin e pasurive dhe interesave financiare dhe dhuratat, transparenca e proçesit
gjyqësor dhe proçedimit penal, mënyra e marrjes dhe trajtimit të ankesave kundër
gjyqtarëve dhe prokurorëve, inspektimi i gjykatave dhe prokurorëve, vlerësimi i
performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe proçedimi disiplinor i gjyqtarëve
dhe prokurorëve janë vërtet kyçe për një sukses në drejtësi.
Lufta kundër korrupsionit është e mundur, por që të arrihet kjo duhet që strategjitë
të përgatiten në përputhje me realitetet e secilit vend. Secili hap duhet të jetë i
kordinuar me një plan të tërë veprimi. P.sh vetëm rritja e pagave të gjyqtarëve ose
nëpunësve të tjerë të gjykatave, pa marrë masa të tjera, nuk do të arrijë kurrë të
zhdukë korrupsionin në drejtësi. Duke qenë se gjyqtarët kanë një rol të rëndësishëm
sepse janë organe vendimmarrëse në një proçes gjyqësor, ata përsëri janë pjesë e një
zinxhiri të gjatë njerëzish me influence në një proçes, dmth strategjitë e korrupsionit
duhet të përfshijnë jo vetëm gjyqësorin (gjyqtarët) por edhe avokatinë, policinë,
prokurorinë si dhe agjensitë e ngarkuara me zbatimin e vendimeve gjyqësore. (Arta
VORPSI,  Korrupsioni në sistemin e drejtësisë dhe strategjitë antikorrupsion FQ.117-126,
Kumtesa dhe Konkluzione të Konferencës “Reforma Gjyqësore si një ndër 12
prioritetet të sfidës së integrimit të Shqipërisë në BE”, Tiranë, Korrik 2012 )

Ndërhyrjet e nevojshme kushtetuese dhe ligjore për reformimin e drejtësisë

Bazuar në Strategjinë e Reformës në Sistemin e Drejtësisë (Projekt 24 Korrik 2015 i
Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, Grupi i
Ekspertëve të Nivelit të Lartë) janë përcaktuar objektivat strategjikë të reformës në
sistemin e drejtësisë dhe janë identifikuar ndërhyrjet e nevojshme kushtetuese dhe
ligjore për realizimin e këtyre objektivave.

Më konkretisht, reforma e propozuar në sistemin e drejtësisë do të fokusohet në
realizimin e objektivave të mëposhtëm specifikë:
- Ruajtja e ekuilibrave që rrjedhin nga roli i Presidentit të Republikës në sistemin

e drejtësisë dhe garantimi i bashkëpunimit mes institucioneve kushtetuese.
- Ridimensionimi nga pikëpamja kushtetuese i institucioneve që lidhen me

gjyqësorin, si Gjykata e Lartë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Prokurori i
Përgjithshëm, me synimin kryesor garantimin e një gjyqësori të pavarur, të
paanshëm, efektiv dhe llogaridhënës.

- Garantimi i pavarësisë dhe i efektivitetit të Gjykatës Kushtetuese në
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këndvështrimin kushtetues.
- Rritja e efiçiencës dhe efektivitetit të Gjykatës Kushtetuese në nivel ligjor.
- Rritja e aksesit dhe efektivitetit në sistemin gjyqësor nëpërmjet riorganizimit të

gjykatave në përputhje me standardet evropiane.
- Garantimi i pavarësisë dhe efektivitetit të Gjykatës së Lartë.
- Mirëqeverisja e gjyqësorit në funksion të pavarësisë, përgjegjshmërisë, efiçiencës

dhe transparencës së tij.
- Konsolidimi i garancive të statusit të gjyqtarit, përgjegjësisë dhe llogaridhënies

në ushtrimin e detyrës në përputhje me standardet evropiane.
- Garantimi i transparencës së pushtetit gjyqësor dhe të së drejtës për një proces të

rregullt ligjor në përputhje me standardet evropiane.
- Rritja e efiçiencës së administratës gjyqësore në përputhje me standardet

evropiane.
- Krijimi i një raporti të ri të sistemit tonë gjyqësor me gjykatat evropiane.
- Rritja e efektshmërisë së sistemit të drejtësisë nëpërmjet zbatimit të vendimeve

gjyqësore dhe vendimeve të arbitrazhit në përputhje me standardet evropiane.
- Konsolidimi i garancive të statusit të prokurorit, përgjegjësisë dhe llogaridhënies

në ushtrimin e detyrës.
- Përmirësimi i nivelit të shërbimeve të avokatisë dhe rritja e profesionalizmit,

përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies në ushtrimin e këtij profesioni.
- Nxitja e pjesëmarrjes së publikut në luftën kundër korrupsionit.
- Krijimi i një trupe gjyqtarësh dhe prokurorësh me integritet të lartë etiko-moral

dhe profesional, duke përmirësuar sistemin e vlerësimit dhe rivlerësimit të
performancës dhe etikës së tyre.

- Parandalimi i korrupsionit nëpërmjet rritjes së përgjegjshmërisë së gjyqtarëve
dhe prokurorëve dhe forcimit të hetimit administrativ dhe penal mbi pasuritë e
tyre.

Për arritjen e këtyre objektivave do jetë e nevojshme të bëhen ndërhyrje në:
Kushtetutë, në Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese
të Republikës së Shqipërisë”;
në Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së
Shqipërisë”; në Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të
Drejtësisë”; në Ligjin “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e
Shqipërisë”; në Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në
Republikën e Shqipërisë”; në Ligjin “Për referendumet”,  në Kodin e Procedurës
Civile, në Kodin e Procedurës Penale, në Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin
e Ministrisë së Drejtësisë”, në Shfuqizimin e ligjit “Për organizimin dhe funksionimin
e Konferencës Gjyqësorë Kombëtare”, në hartimin i një ligji të ri për arbitrazhin.
si dhe të hartohet ligji organik për Presidentin e Republikës dhe ligji organik për
pushtetin gjyqësor.

Konkluzione

Pse është e nevojshme reforma në drejtësi?
Sistemi i drejtësisë në Shqipëri ka dështuar pothuaj në të gjithë aspektet e tij. Cilësia
e dobët e legjislacionit të miratuar gjatë këtyre 25 vjetëve, prania e lartë e korrupsionit
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në sistem, shkalla e ulët e profesionalizmit të funksionarëve të drejtësisë, mungesa e
thellë në njohjen dhe zbatimin e standardeve të Konventës Evropiane për të Drejtat
e Njeriut (KEDNJ) dhe jurisprudencës së GJEDNJ-së, njohjen e direktivave dhe
traktateve të BE-së, legjislacionit të zbatueshëm në kuadër të integrimit evropian,
jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe në aftësinë për t’u orientuar
dhe referuar te këto standard janë tregues realë të këtij dështimi.
Përkundrejt këtyre problemeve dhe sfidave madhore është e natyrshme nevoja për
ndryshimin rrënjësor të gjendjes në sistemin e drejtësisë. Kjo nevojë dikton një
reformë kushtetuese dhe ligjore të thellë e të qëndrueshme, që t’u përgjigjet në mënyrë
të efektshme sfidave të së sotmes dhe të garantojë të ardhmen evropiane të vendit.
Në lidhje me cilësinë dhe koherencën e munguar të sistemit ligjor reforma në drejtësi
do të synojë të krijojë një sistem ligjor koherent që i përgjigjet traditës sonë ligjore,
nevojave dhe shkallës së zhvillimit të vendit si dhe nevojës për të mundësuar
zhvillimin tonë të qëndrueshëm ekonomik e shoqëror në të ardhmen.
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Kriza ekonomike në Greqi dhe rrugët e daljes prej saj
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Abstrakt

Në një kohë kur kriza greke ka shkaktuar një krizë besimi në të gjitha vendet e eurozonës,
në Greqi  po përpiqen të kufizojnë në mënyrë rigoroze masat për reduktimin e deficitit te
brendshëm, i cili  është zemra e fazës së re (fiskale) të krizës evropiane. Askush,
konsumatorët, bizneset apo analistët e specializuar ndërkombëtarë nuk mund të
parashikojnë me siguri  kursin e krizës së brendshme. Kriza në ekonominë greke është e
lidhur pjesërisht me krizën në strategjinë e euros. Pavarësisht nga optimizmi, zhvillimet
fillestare ekonomike të pajustifikuara, në tregjet financiare ndërkombëtare,  goditën
thelbin e euros, gjë që  çoi në një krizë të strategjive të pushtetit  lidhur me të.  Bashkëjetesa
e vendeve me nivele të ndryshme të zhvillimit nën të njëjtën  “çati”,  çoi në ritme shumë
të ndryshme të rritjes dhe përfitueshmërisë në ekonomitë e këtyre vendeve. Zhvillimi i
ndryshëm i tyre  bëri që të krijohej një  “boshllëk” mes tyre.
Ndërsa Greqia ishte në rënie për shkak të mënyrës  së veçantë të zhvillimit të ekonomisë
së saj (konsumi, të ardhurat e pamjaftueshme tatimore, performanca e dobët e eksportit),
pjesa tjetër e botës me pak përjashtime, kishte lënë pas valën e  parë të krizës ekonomike
globale dhe po nxirrte në dukje rritjen ekonomike të shpejtë.
Në këtë punim, nëpërmjet një analize përshkruese, jepet një panoramë e plotë e krizës në
vendin fqinj dhe paraqiten disa nga rrugët e daljes nga kjo krizë.

Fjale kyçe:  krizë, defiçit buxhetor, Greqi, borxhi.

Hyrje

Traktati i Mastrihtit shënoi fillimin e një procesi që çoi në vitin 1999 në bashkimin
monetar të njëmbëdhjetë shteteve anëtare (Austria, Belgjika, Franca, Gjermania, Irlanda,
Spanja, Italia, Holanda, Luksemburgu, Portugalia, Finlanda), edhe pse euro ekzistonte
vetëm si një njësi llogaritjeje (monedhat kombëtare të Shteteve Anëtare u zëvendësuan
nga euro më 1 janar 2002).
Më vonë u bashkua me eurozonën Greqia (2001), Sllovenia (2007), Qipro dhe Malta
(2008), Sllovakia (2009), Estonia (2011) dhe Letonia (2014). Traktati i Mastrihtit përcaktoi
kriteret ekonomike, domethënë, performancën konkrete ekonomike (në inflacion, normat
e interesit, deficitit buxhetor dhe të borxhit) për ekonomitë e shteteve anëtare dhe të
kërkojë respektimin e tyre.
Sigurisht ka përfitime për të gjitha vendet pjesëmarrëse në një bashkim monetar.  Ndoshta
më e rëndësishme është kursimi në shpenzime nga mungesa e këmbimit të monedhës së
huaj, e cila nga ekonomia relative krijon një nxitje për të zhvilluar veprimtari shtesë
ekonomike.
Kriza e borxhit grek u duk se veproi si një pretekst për të mbizoteruar një shqetësim i
përgjithshëm për zonën e euros, përderisa   janë vërejtur  nga shumë, dobësi të ndryshme
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të disa shteteve të tjera anëtare, por edhe të vetë eurozonës. Kriza greke “plasi” si bombe
kryesisht, në dy aspekte ekonomike dhe një social.
Aspekti i parë ekonomik ishte përfundimi i de-industrializimit në të cilin shkoi Greqia
(mbylljet masive të industrive greke ishin ato në fushën e veshjeve, të punës intensive,
te transferuara tashme në Bullgari, Shqipëri, Rumani etj).
I dyti ishte kulmi i mbi-konsumit përtej kapacitetit financiar të saj që, siç u percaktua,
pas vitit 1950 dhe çdo vit deri në vitin 2010, përtej asaj që prodhohej dhe konsumohej
në Greqi, importohej një vlerë, të paktën tre herë më shumë se ajo që eksportohej, me
pasojë, huazimin me tepër pa qenë aq produktiv, në mënyrë që të mund të paguanin pa
probleme interesat dhe kapitalin huadhënësve.
Për sa i përket konsumit, me rritjen e standardeve të jetesës së popullit grek, u shënua
një zhvendosje graduale e konsumit cilësor të të gjitha llojeve. Shpenzimet private të
konsumit për mallrat e qëndrueshme (p.sh. paisjet elektroshtepiake dhe makina) u rriten
ndjeshëm.
“Bomba” sociale ka të bëjë me cilësinë e degraduar të shoqërisë greke, kryesisht për
shkak të sistemit politik te kalbur, me pushtetare te korruptuar, me shtetas te pasur qe
nuk paguanin taksat , bujqësi të braktisur, me fondet në dispozicion nga BE-ja që nuk
mund të thitheshin, etj.

Faktorët që e çuan Greqinë në krizë

Defiçitet e buxhetit vjetor, d.m.th tejkalimet e buxhetit vjetor kishin si rezultat qarkullimin
në tregun grek të më shumë parave se sa mund të mbaheshin në “xhepin” e tyre.
Defiçitet ishin të mbuluara me kredi nga jashtë që përfunduan te qytetarët, të cilët, me
anë të sjelljes së tyre superkonsumatore mirëmbanin dyqanet e tyre të tepërta në tregun
grek. Masat qe reduktuan deficitin nga 36.2 miliarde euro  ne  23,7 miliardë euro (nga
viti 2009 deri në 2010) tërhoqen paratë nga tregu, dmth. Terhoqën fuqinë blerëse nga
konsumatorët, shpenzimet e të cilëve ishin të varur për dekada të tëra nga këto dyqane
te tepërta, përtej atyre që ishin të nevojshme për të mbuluar brenda kufijve normale
nevojat e konsumit të buxheteve familjare.
Pasojat janë mjaft të renda për popullin grek. Keshtu, numri i të papunëve vazhdon të
rritet për shkak se të pushuarit nga ndermarrjet që mbyllen, ose i atyre që nuk mbyllen,
por kanë qarkullim më të ulët, nuk mund të sistemohen në punë të tjera, pasi të tilla
nuk ekzistojnë. Do të ekzistonin, në qoftë se beheshin investime dhe krijoheshin vende
të reja pune. Kjo do të thotë zhvillim, por këto janë jo-ekzistente në Greqi dhe ata që
humbasin punët e tyre nuk kanë ku të shkojnë me përjashtim të shtëpisë së tyre ose
jashtë vendit si emigrantë.
Ndërsa Greqia ishte në rënie për shkak të menyres së veçantë të zhvillimit të ekonomisë së
saj (konsumi, të ardhurat e pamjaftueshme tatimore, performanca e dobët e eksportit), pjesa
tjetër e botës me pak përjashtime, kishte lënë pas valën e  parë të krizës ekonomike globale
dhe po nxirrte në dukje rritjen ekonomike të shpejtë. Pra, vendet ekonomikisht më të forta
me performancë të mirë, kishin nevojë për lëndë të para në dispozicion nga mbarë bota që të
vazhdnin të rriteshin me shpejtësi dhe të mbeteshin ne kete menyre konkuruese me një
ndikim më të madh të mundshëm në ekonomine globale. Ajo që është mjaft shqetesuese ne
aspektin e borxhit publik është madhësia dhe mundësitë e shlyerjes se tij.
Natyrshem lind pyetja: a mundet Greqia të shlyeje borxhin dhe të sigurojë rritje të
kënaqshme ekonomike për vitet e ardhshme? Pavarësisht nga samitet vazhdueshme
dhe mjeteve të ndryshme të propozuara dhe aplikuara për “pacientët” e sistemit,
kriza ka përparuar me një ritëm më shkatërrues sesa ai që duan të tregojnë jashtë
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udhëheqësit e shteteve të eurozonës. Kriteret e Mastrihtit,  janë pothuaj shfuqizuar
per faktin se   dy prej kritereve më të rëndësishmet prej tyre (deficitit buxhetor ndaj
PBB-së prej jo më shumë se 3% dhe borxhi publik në raport me PBB-së jo më shumë
se 60%), nuk mund të përmbushen në shumë vende anetare dhe jo vetëm nga
Mesdheu. Përveç kësaj, rritja në jo pak vende në eurozonës e papunësisë, së bashku
me mungesën e likuiditetit, e cila nuk eshtë në gjendje të tërheqë një shkallë e
dëshiruar të investimeve, ka efektin e mos krijimit të vende të reja te punes.

Rrugët për daljen  nga kriza

Shlyerja  e borxhit fillimisht kërkon  reduktimin e deficitit. Pjesa e deficitit që nuk përfshin
pagesat e interesave  është quajtur deficitit primar.  Deficit  primar  zero do të thotë që
qeveria nuk shton borxhi  të ri  në  atë që trashëgoi nga  qeveritë e  mëparshme. Deficiti
primar me një shenjë pozitive tregon se qeveria është duke krijuar borxh të ri. Në vitin
2009, deficiti primar i Greqisë ishte 8.5%. Është e  qartë se, me një deficit primar të kësaj
madhësie shlyerja  e borxhit është e pamundur. Borxhi mund të paguhet vetëm nëse
qeveria pushon së  krijuari  borxhin primar, dmth. nuk të krijon  borxh të ri çdo vit.
Qeveria duhet të krijojë suficit primar. Në qoftë se suficiti primar tejkalon  pagesat e
interesave  të borxhit,  deficiti i përgjithshëm do të jetë negativ dhe borxhi do të
reduktohet. Nëse suficitit primar  do të  jete  i  barabartë me pagesat e interesave të
borxhit, deficiti është zero dhe borxhi mbetet i  qëndrueshem, pavaresisht se per
reduktimin e  borxhit është i nevojshem  deficiti negativ.
Rezultatet e dëshirueshme mund të arrihen edhe me  zero ose pak deficit pozitiv. Në
qoftë se GDP-ja  e Greqisë papritmas do te dyfishohej  pa ndonjë ndryshim në
borxhin qeveritar, Greqia do të përballej me problemin e shumë më të ulët të borxhit.
Greqia mund të arrijë dhe të ruajë norma të larta ne rritjen e GDP-se, në qoftë se rrit
aftësinë konkurruese të ekonomisë së saj. Rritja e konkurrueshmërisë ka  nje rëndësi
të veçantë për shkak të borxhit të madh të jashtëm të Greqisë. Një vend mund të
shlyeje borxhin e jashtëm duke i patur eksportet më të larta  se importet.  Duke
qëne se   Greqia importon  në këtë kohë në një masë më të madhe se sa ajo eksporton,
kerkohet  një rritje e madhe e konkurrencës, në mënyrë që eksportet te  tejkalojnë
importet. Problemi i tanishëm i Greqisë është kombinim i borxhit të lartë, deficitit
të larte  dhe konkurrencës  së ulët. Kombinimi i këtyre faktorëve është përgjegjës
për faktin se, në keto momente, Greqia mund të marrë hua në tregjet financiare,
vetëm me norma shumë të larta të interesit .
E vërteta është se mbi 50% e borxhit grek nuk do të paguhet. Kjo është për shkak se
edhe në qoftë se Greqia do te arrije  të ketë  teprica buxhetore,  këto teprica nuk
mund të mbulojnë ritmin e lartë të rritjes  së borxhit,  për shkak të normave të larta
të interesit që Trojka ka vendosur. Logjika e BE-së dhe Gjermanisë  nuk është të
marrë mbrapsh borxhin,  por mos  të humbase   më shumë.

Konkluzione

Politikat financiare  të  tre dekadave të fundit  e sollën  Greqinë në prag të falimentimit.
Reformat e zbatuara në vende të tjera  disa vite më parë,  shtyheshin vazhdimisht
në Greqi. Kjo rezultoi në ngeljen e  vendit  shumë prapa, me  një sektor  publik  jo-
produktiv,  një sistem të padrejtë dhe joefikas  të mbledhjes së taksave, një sistem i
paqëndrueshëm pensionesh dhe një kuadër reformash joefikase në ekonomi,
konkurrenca e se ciles është  e ulët dhe vazhdimisht në rënie.
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Mungesa e reformave është veçanërisht e dhimbshme për brezin e ri. Pas përfundimit
të studimeve të tyre, të rinjtë përballen me vështirësitë e   tregut  të punës,  kuadri
rregullator kufizues i te cilit dekurajon investimet dhe krijimin  e vendeve të reja te
punës. Kur më në fund të rinjtë të gjejnë punë, taksat që do të jene te detyruar te
paguajne  do të jenë të  larta, në mënyrë që  të shlyet  borxhi  i  akumuluar nga
qeveritë e mëparshme,  ndërkohë që kontributet e tyre sociale do të rriten  për të
mbuluar pensionet e ardhshme.  Nëse Greqia nuk ndryshon drejtpërdrejt ekonominë,
ekziston rreziku që një pjesë e madhe e brezit të ri të emigrojë jashtë vendit.
E vetmja gjë e mirë në lidhje me situatën e tanishme ekonomike në Greqi është se ka
shumë vend për përmirësim. Në të vërtetë, ka reforma konkrete që do të mundësojnë
që vendi të rimarrë terrenin e humbur. Reformat që Greqia ra  dakord me huadhënësit
e saj po lëvizin në drejtimin e duhur dhe duhet të mbështeten.  Përsa i takon  sistemit
shëndetësor,   kriza ekonomike  mund te kete rezultate pozitive në fund të fundit,
duke çuar në mendime kreative rreth ndryshimeve strukturore,  fokusuar kjo  në
shëndetin publik dhe  rindërtimin  ei sigurimit shëndetësor. Kjo krizë e  pashmangshme
kërcënon  të marrë dimensionet e një  fatkeqësie  botërore. Në këtë kohë të vështirë
duhet që  në  përgjithësi   gjithë “sistemi” të funksionojë pozitivisht, duke patur
parasysh  kthimin e  kërcënimeve  që dalin nga recesioni global në mundësi për
rigrupimin e  forcave per  zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e nje  politike ekonomike
intensive  per realizimin  me sukses te reformave dhe nxjerrjen e vendit nga kriza.
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Korrupsioni dhe masat konkrete për ta luftuar

Doktor në proces Arbër Basholli
Inspektor në Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të

Interesave.

Doc. Dr. Engjëll Likmeta
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Korrupsioni është një term shumë i gjerë. Ai ka ekzistuar si dukuri që prej kohëve të
lashta.
Korrupsioni është një fenomen i ndërlikuar, social, politik dhe ekonomik që prek të gjitha
vendet, që ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë në mirëfunksionimin e institucioneve
demokratike.
Trajtesa ka për qëllim të japë një vështrim të përgjithshëm të nocionit të korrupsionit, të
kuadrit ligjor që synon uljen e nivelit të korrupsionit deri në eliminimin e tij, si dhe të
problematikave që vërtet janë shqetësuese për vendin tonë.
Në punim zënë një vend të rëndësishëm edhe mënyrat efektive që shërbejnë për luftimin
e fenomenit negativ të korrupsionit.
Gjithashtu, një vëmëndje e veçantë i kushtohet edhe luftës kundër korrupsionit në vendin
tonë, parë kjo edhe sipas Progres Raporteve të Bashkimit Europian.

Fjalë Kyçe: Korrupsion,  progres raport, bashkëpunim.

“Korrupsioni është armiku i zhvillimit dhe i mirëqeverisjes.
Ai duhet eleminuar. Qeveria dhe njerëzit në masë duhet të

bashkohen për të arritur këtë objektiv kombëtar.”
Pratibha Patil

Hyrje

Korrupsioni është një dukuri që ka ekzistuar që prej kohëve të lashta, madje që
para lindjes së Krishtit. Kështu, Roma e lashtë dështoi në luftën kundër korrupsionit
dhe ndjekjes ligjore efektive ndaj kastës së korruptuar, përderisa gjykatat tregonin
një parapëlqim të padrejtë ndaj kastës së senatorëve. Përpjekjet për reforma ishin të
pasuksesshme dhe thënia e pushtetarit roman Cato, se korrupsioni do të pushtonte
edhe vetë Romën, u provua e vërtetë. Pra, kjo dukuri kaq e dëmshme për mbarë
njërëzimin është zhvilluar ndër vite bashkë me të (Balla, 2006:17).
Po çfarë është korrupsioni në vetvete? Përse duhet luftuar ai? Kaq i vështirë është luftimi
i korrupsionit në vendin tonë? Eshtë faji i mendësisë, apo i kuadrit ligjor në fuqi? Çfarë
tjetër duhet bërë për ta luftuar efektivisht korrupsionin? T‘i japësh përgjigjen e saktë
këtyre pyetjeve është mision i vëshitrë, pasi korrupsioni është fenomen i ndërlikuar.
Megjithatë, në këtë trajtesë synohet të jepet një vështrim i përgjithshëm i nocionit të
korrupsionit, i kuadrit ligjor që ka për qëllim uljen e nivelit të korrupsionit deri në
eliminimin e tij, dhe i problematikave që vërtet janë shqetësuese për vendin tonë, jo
vetëm për opinion publik, por dhe në këndvështrimin e një juristi.
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Çfarë do të kuptojmë me “korrupsion”?

Korrupsioni është trajtuar gjatë gjithë dekadës së fundit, për shkak të pozicionit të
rëndësishëm që ka si për zhvillimin, ashtu dhe për doktrinën e debatin politiko -
ekonomik. Ai është parë si një pengesë parësore me pasoja dramatike për zhvillimin
botëror (Kaufmann & Vicente, 2005:3). Korrupsioni është një term shumë i gjerë.
Transparency International, Koalicioni Global kundër Korrupsionit, e cilëson
korrupsionin si shpërdorim i pushtetit të besuar me qëllim realizimin e përfitimeve
vetjake. Ai dëmton këdo që varet nga integriteti i njerëzve që ndodhen në një pozicion
me pushtet (transparency.org). Kuptimi bashkëkohor i korrupsionit përfshin në
vetvete vepra të tilla kriminale si mashtrimi, përvetësimi,  dhe mitëmarrja (Evans,
3). Korrupsioni shfaqet në forma të ndryshme. Ai mund të kualifikohet në korrupsion
rastësor, sistematik, si dhe kleptokraci, ku në këtë të fundit, ndershmëria bëhet e
panevojshme. Korrupsioni mund të marrë dy forma: “korrupsioni i madh” (i
ushtruar nga elitat) dhe “korrupsioni i vogël” (i ushtruar nga burokratët). Ndonëse
të dy llojet janë të dëmshme për demokracinë, prania e korrupsionit të madh mund
të jetë veçanërisht problematike, pasi krijon dhe lejon një mjedis cinizmi dhe lëshimesh
(USAID & NDI, 2005:26). Ai ka një ndikim të madh në zhvillimin e një vendi (Evans,
7), pasi kërcënon interesin kombëtar dhe cenon vlerat e një shoqërie (Bush, 2006:1).
Prania për një kohë të gjatë e tij së bashku me korrupsionin e vogël mund të shpjerë
në një paralizë ekonomike, shoqërore dhe politike (USAID & NDI, 2005:26), duke u
bërë kështu pengesë për të promovuar lirinë dhe demokracinë (Bush, 2006:1).
Në ditët e sotme flitet shumë për korrupsionin, por çfarë është ai në të vërtetë?
Korrupsioni përbën një kërcënim real për mbarë njerëzimin. Ai tashmë kuptohet si
një nga sfidat më të mëdha të botës bashkëkohore (Balla, 2006:17-18), si dhe besohet
të jetë një faktor i madh duke penguar zhvillimin ekonomik (Fisman & Miguel,
2006:1). Korrupsioni është një fenomen i ndërlikuar, social, politik dhe ekonomik
që prek të gjitha vendet, që ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë në mirëfunksionimin
e institucioneve demokratike. Për pasojë, ai ngadalëson zhvillimin ekonomik dhe
sjell një paqëndrueshmëri të qeverisjes, si dhe çon në thellimin e varfërisë. Korrupsioni
sulmon themelet e institucioneve demokratike duke shtrembëruar proceset
zgjedhore, sundimin e ligjit dhe rritjen e burokracisë në administratë, për të vetmen
arsye, atë të nxitjes së rryshfetit. Zhvillimi ekonomik është i “ngelur në klasë” për
shkak se investimet e huaja të drejtëpërdrejta dekurajohen dhe bizneset e vogla
brenda vendit shpesh e kanë të pamundur për të kapërcyer “shpenzimet fillestare”
të nevojshme për shkak të korrupsionit. Pas braktisjes zyrtare të sistemeve të
centralizuara të ekonomisë, vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore për shkak të
procesit të zgjatur të tranzicionit konsiderohen si një tokë shumë pjellore për
lulëzimin e korrupsionit (Lízal & Koèenda, 2000: 345).

Përparimet e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit sipas Progres
Raporteve

Në Raportet e Progresit që Bashkimi Evropian prezanton vit pas viti për Shqipërinë,
lufta kundër korrupsionit mbetet një nga çështjet më problematike, për të cilën
kërkohet një angazhim konkret dhe i vazhdueshëm nga ana e të gjithë aktorëve
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politikë (Transparency International Albania).
Progres Raporti 2013 për Shqipërinë, vinte theksin në mënyrë të pashmangshme në
luftën kundër korrupsionit në nivel qendror, vendor, në administratë publike dhe
sidomos në sistemin gjyqësor (Ministria Integrimit). Të dhënat fillestare të rezultateve
mbulonin një shumëllojshmëri të sektorëve dhe niveleve, duke përfshirë korrupsionin
e nivelit të lartë dhe tregonin një rritje në dënime. Disa nga masat e marra në sektorët
kyç dëshmonin për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj korrupsionit, një përmirësim të
përgjithshëm organizimi dhe një bashkëpunim më të efektshëm standartizues
ndërmjet organeve të zbatimit të ligjit.
Ndërkohë, vendi ynë ka ndërmarrë hapa të mëtejshëm dhe ka treguar vullnet politik të
vazhdueshëm për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. Raportimi, koordinimi
i politikave dhe monitorimi në nivel qendror është përmirësuar përmes emërimit të
Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit dhe ngritjes së një rrjeti pikash kontakti
antikorrupsion në të gjitha ministritë e linjës. Ndërkohë, gjatë vitit 2014 gjithashtu
janë miratuar edhe ndryshime ligjore për veprat korruptive të zyrtarëve të lartë, siç
ishte e Paketa Antimafia, e cila përbëhej nga dy ligje, dhe konkretisht:
§ Ligji nr. 21/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995,

“Kodi i Procedurës Penale i   Republikës së  Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe,
§ Ligj nr. 24/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009,

“Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet
masave parandaluese kundër pasurisë”.

Kjo paketë ligjore u miratua me qëllim reflektimin e ndryshimeve kushtetuese të
vitit 2012, nëpërmjet të cilave u kufizua imuniteti i zyrtarëve të lartë, kryesisht imuniteti
i gjyqtarëve, duke klasifikuar korrupsionin si vepër e rëndë penale dhe duke sanksionuar
gjykimin e këtyre rasteve nga Gjykata e Krimeve të Rënda, për të mundësuar sekuestrimit/
konfiskimit të pasurive të pajustifikuara që rrjedhin nga këto vepra.
Qëllimi i këtyre ndryshimeve ishte rritja e cilësisë së hetimit dhe gjykimit të veprave
penale në fushën e korrupsionit, duke synuar dënimin e çdo individi që kryen
veprime korruptive. Me ndryshimet në ligjin nr. 24/2014 “Për disa ndryshime dhe
shtesa në ligjin nr.10192, date 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të
organizuar dhe  trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”,  veprat
penale të korrupsionit u përfshinë në fushën e veprimit të këtij ligji.
Duke qenë se kjo paketë ligjor hyri në fuqi në vitin 2014, për të vlerësuar efektin dhe
ndikimin në luftën kundër korrupsionit, nevojitet më shumë kohë. Në këtë drejtim,
edhe Progres Raporti i vitit 2014 sërish theksoi se Shqipëria duhet të fokusohet në
zbatimin e ligjit. Madje, sipas këtyre raport – progreseve, fenomeni negativ i korrupsionit
është i pranishëm në institucionet shëndetësore, arsimore, agjensitë e të drejtave të
pronësisë si dhe brenda sistemit të drejtësisë. Vlerësimi i kuadrit të përgjithshëm
institucional në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit ende nuk ka
përfunduar (Komisioni Evropian, 2014).
Progres Raportet theksojnë se duhet të forcohet pjesëmarrja e organizatave të
shoqërisë civile dhe roli i tyre monitorues në luftën kundër korrupsionit. Forumi
Konsultativ Kombëtar për koordinimin e politikave antikorrupsion, me pjesëmarrjen
e organizatave të shoqërisë civile, ende nuk është zhvilluar. Në tërësi, institucionet
e përfshira në luftën kundër korrupsionit mbeten vulnerabël ndaj presioneve politike
dhe ndikimit të paligjshëm. Korrupsioni mbetet i hapur në shumë fusha (Komisioni
Evropian, 2014).



569

Si duhet të luftohet efektivisht korrupsioni në vendin tonë?

Nga sa shihet edhe nga progres raportet e dy viteve të fundit për vendin tonë,
korrupsioni vazhdon të mbetet problem i madh, pavarësisht hapave pozitivë në
këtë drejtim. Natyrshëm lind pyetja: Si duhet të luftohet efektivisht korrupsioni në
Shqipëri?
Për të luftuar fenomenin negativ të korrupsionit në vendin tonë, ku fatkeqësisht
korrupsioni është kthyer në një normë, jo vetëm duhet të diagnostifikohet
problematika shqetësuese, por ajo duhet edhe kuruar (Mungiu-Pippidi, 2006:66-
86). Mjetet mund të jenë të natyrave të ndryshme duke përfshirë përse jo edhe krijimin
e një grupi interesi në përbërje të të cilit duhet të jenë anëtarët e shoqërisë që preken
më shumë nga ky fenomen (Mungiu-Pippidi, 2006:66-86).

Bashkëpunimi i publikut

Në stadin në të cilin ndodhemi sot, nuk mund të themi kurrsesi se shoqërisë
shqiptare i mungon ndërgjegjësimi për korrupsionin si vepër penale, falë fushatave,
trajnimeve, dhe luftës mediatike. Korrupsioni, madje, shihet si një problem serioz
edhe nga vetë qytetarët, të cilët të pyetur se në çfarë mase mendojnë se korrupsioni
është problem në sektorin publik në Shqipëri, e kanë vlerësuar me notën 4.2
(Transparency International Albania, 2013:2).
Ndër vitet e fundit, shteti shqiptar, është përpjekur për të garantuar, me anë të
mekanizmave ligjorë dhe mjeteve konkrete për denoncim si p.sh. linjave telefonike
apo portaleve në internet, të drejtën e denoncimit dhe raportimit të akteve korruptive
nga ana e çdo qytetari të thjeshtë. Gjithsesi, jam i mendimit se frika e perceptuar
nga kallëzuesi, se ky i fundit mund të jetë objekt i formave të ndryshme të shpagimit
apo kërcënimit si: largimi nga puna, dëmtimi fizik, cënimi i dinjitetit personal, fyerjet
e personalitetit apo nisja e procedimeve administrative, civile, penale në ngarkim të
tij, shoqëruar kjo dhe me nivelin e ulët të besimit tek institucionet, janë arsyeja
kryesore që pengojnë denoncimin e këtij fenomeni. (Transparency International
Albania, 2013:3-4).
Nuk mund të mohohet se ligjvënësi shqiptar është përfshirë në përpjekje serioze në
luftën kundër korrupsionit. Kështu, legjislaturat shqiptare si një “shtyllë”
vendimtare në luftën e përgjithshme kundër korrupsionit, kanë ndërrmarrë hapa
konkretë nëpërmjet shqyrtimit dhe miratimit nga ana e tyre të ligjeve kundër
korrupsionit (USAID&NDI, 2005:26) si dhe mbikqyrjes së organeve të qeverisjes.
Hartimi dhe krijimi i normave juridike të reja (Ligj, Nr.9508, 2006:1162) është bërë
me synim nxitjen e pjesëmarrjes së publikut në kallëzimin e rasteve të korrupsionit.
Nëpërmjet këtyre normave është bërë e mundur jo vetëm nxitja por dhe mbrojtja e
personave, që kallëzojnë praktikat korruptive të shpërdorimit me autoritetin publik.
Madje, nga ligjëbërësit është shkuar më tej duke përcaktuar rregullat, procedurat
dhe përgjegjësitë e zbatueshme në institucionet shtetërore për denoncimin dhe
regjistrimin e praktikave korruptive, si dhe shpërblimin e mbrojtjen e personave që
denoncojnë (Ligj, Nr.9508, 2006:1162).
Po ashtu, janë mirëpërcaktuar llojet e shpërblimeve për rastet e denoncimit të
korrupsionit nga publiku. Në çdo rast, shpërblimi nuk mund të jetë më i madh se
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50 për qind e vlerës së dëmit (Ligj, Nr.9508, 2006:1162). Personat që denoncojnë
praktika korruptive, kanë të drejtë të përfitojnë shpërblim monetar në përfundim të
procesit të hetimit vetëm kur e kanë kërkuar atë sipas normës ligjore dhe kur në
përfundim të procesit të hetimit, denoncimi rezulton i bazuar, real dhe i panjohur
më parë (Ligj, Nr.9508, 2006:1162).
Mendoj se, ashtu sikurse shprehet dhe në një studim TI Albania, mbrojtja e
denoncuesve të korrupsionit realizohet nga disa prej normave të Kodit të Punës
(Ligj, Nr.7961, 1995:660) dhe nga ligji Nr. 9508, datë 3.04.2006, “Për bashkëpunimin
e publikut në luftën kundër korrupsionit”. Megjithatë, ky ligj nuk i referohet në
mënyrë specifike përkufizimit të gjerë që ekziston për “bilbilfryrësit”, por mjaftohet
vetëm me mbrojtjen në rastet ekskluzive të denoncimit të praktikave korruptive,
një term ky mjaft i paqartë dhe i diskutueshëm (Transparency International Albania,
2013:7).
Me qëllim stimulimin dhe zhvillim e iniciativës së individëve për kryerjen e
denoncimeve, në mënyrë që të ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit, është
parashikuar nga normat ligjore detyrimi për ruajtjen e anonimatit dhe
konfidencialitetit për denoncimet e kryera. Po ashtu, me qëllim ruajtjen e anonimatit,
për zyrtarët publikë, që administrojnë dokumente ose fakte të denoncuara, është
përcaktuar zbatimi i parimeve të konfidencialitetit dhe, kur kërkohet nga personi
që denoncon rastin e korrupsionit, ruhet anonimati i tij (Ligj, Nr.9508, 2006:1162).
Madje, norma ligjore e mbron denoncuesin nga çdo procedim administrativ, civil
ose penal që mund të nisë në ngarkim të tij, edhe nëse ky denoncim rezulton i
pavërtetë. Përjashtim bën rasti kur ky person është punonjës i institucionit në të
cilin bëhet denoncimi, dhe me dashje paraqet një denoncim për një praktikë haptazi
të ligjshme (Ligj, Nr.9508, 2006:1162). Pavarësisht qëllimit të mirë, parashikimi i një
nocioni të tillë mjaft subjektiv, siç është “dashja”, lë vend për arbitraritet dhe cenon
garantimin e mbrojtjes për subjektet denoncuese që punojnë në institucione publike.
Ky element përbën një mangësi të këtij ligji, duke marr në konsideratë faktin që këta
subjekte janë mjaft të rëndësishëm, kur bëhet fjalë për denoncimin e akteve korruptive,
pasi kanë dhe mundësinë më të madhe për zbulimin e veprimeve të kundraligjshme
brenda administratës.
Jam i mendimit se, korniza ligjore për luftimin e fenomenit të korrupsionit ndonëse
ka qënë një hap përpara për kohën kur është miratuar, ka nevojë për amendimin e
saj dhe përshtatjen me rrethanat e reja të krijuara në vend, duke ofruar kështu edhe
më shumë mbrojtje për personat që bashkëpunojnë në luftën kundër korrupsionit.
Subjektit denoncues pas bërjes së denoncimit, duhet t’i ofrohet jo vetëm shpërblimi
por edhe mbështetja. Këto dy të fundit duhet të forcohen përmes mekanizmave
ligjorë të krijuar rishtazi. Po ashtu, përpjekjet e organeve ligjzbatuese në luftën
kundër korrupsionit duhet të përqëndrohen më së shumti në shtrirjen e procesit
arsimor dhe edukimit ligjor, ndërgjegjësimin si dhe forcimin e besimit të publikut
tek institucionet.
Një vend të rëndësishëm në këtë aspekt, zë dhe e drejta për informim. Kjo e drejtë
duhet konsideruar nga organet e qeverisjes si një “armë e fuqishme” në duart e
qytetarëve për mbikqyrjen e veprimtarisë së tyre, në mënyrë që qytetarët të kenë
dijeni mbi mënyrën e përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe shpenzimit të parave
publike prej saj. Kultura e transparencës dhe përgjegjshmërisë së administratës
publike, do të ndikojë në rritjen e besimit të subjekteve që vihen në dijeni të praktikave
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korruptive për t`i denoncuar këto veprime, si dhe mund të shërbejë për të hapur
rrugën për shndërrimin e kësaj praktike “të izoluar” në një kulturë të gjerë të
bashkëveprimit të qytetarëve shqiptarë, duke ndikuar pozitivisht kështu edhe në
rritjen e besimit të publikut në luftën kundër korrupsionit. Pasi, ashtu siç thekson
Arias, “[...] korrupsioni zbulohet më së miri, dhe sulmohet më së miri, në demokraci.
Korrupsioni mund të shqyrtohet dhe çrrënjoset vetëm në një mjedis pluralizmi,
tolerance, lirie të shprehjes dhe sigurisë së individit” (USAID&NDI, 2005:25).
Në këtë drejtim, një hap pozitiv ka qenë miratimi i ligjit nr. 119/2014, “Për të drejtën
e informimit”, i cili sanksionon të drejtën e çdo personi për t`u njohur me
informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet. Siç sanksionohet që në
nenin 1 të këtij ligji, qëllimi i tij është garantimi i njohjes së publikut me informacion,
në kuadër të ushtrimit të të drejtave dhe lirive të individit në praktikë, si dhe të
formimit të pikëpamjeve për gjendjen e shtetit e të shoqërisë. Nga ana tjetër, ky ligj
ka për qëllim edhe nxitjen e integritetit, të transparencës e të përgjegjshmërisë së
autoriteteve publike.

Nxitja e publikut

Me Vendimin nr. 1561, datë 03.10.2008 të Këshillit të Ministrave, është miratuar
Strategjia Ndërsektoriale për Parandalimin, Luftën kundër korrupsionit dhe
Qeverisjen Transparente (2008-2013) (Strategjia Antikorrupsion).
Në këtë Strategji, parashikohej një fushatë e gjerë me qëllim sensibilizimin dhe
ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me çështjet e korrupsionit. Po ashtu, në këtë
strategji antikorrupsion, është synuar në veçanti edukimi dhe pjesëmarrja e
qëndrueshme e publikut” në zbatimin rigoroz të kuadrit ligjor, institucional e
rregullator për denoncimin e korrupsionit (linjat e posaçme të telefonit).
Njëkohësisht, është synuar vendosja dhe konsolidimi i përvojës së denoncimeve;
edukimit ligjor dhe antikorrupsion të qytetarëve e veçanërisht të brezit të ri; si dhe
ndërmarrja e mbështetja e nismave të shoqërisë civile, universiteteve e bashkësisë së
juristëve për edukim masiv ligjor të të gjitha shtresave shoqërore etj.
Qëllimi i kësaj strategjie ishte që çdo institucion shtetëror të ishte përgjegjës, brenda
fushës së tij të veprimtarisë, për ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me korrupsionin,
pikërisht duke u nisur nga fakti që lufta kundër korrupsionit në vendin tonë duhet
të përfshijë të gjithë aktorët e shoqërisë, përfshirë dhe median, biznesin dhe
veçanërisht shoqërinë civile. Pritoritetet e kësaj strategjie ishin ngritja dhe
konsolidimi i standarteve dhe praktikave të mira në administratën publike, si dhe
hetimi e dënimi efektiv i sjelljeve korruptive.
Duke qënë se kjo strategji i ka përfunduar efektet e saj, një strategji e re duhet të
hartohet. Në këtë kuadër, qeveria duhet të parashikojë disa strategji si dhe një sërë
reformash ligjore. Sa i përket strategjive, qeveria duhet të përgatisë një strategji
kombëtare mbi luftën kundër korrupsionit. Kjo strategji duhet të bazohet në rritjen
e ndërgjegjësimit, parandalimit dhe dënimit të korrupsionit. Po ashtu, duhet që
strategjia e re anti-korrupsion të përfshijë iniciativa dhe masa për përmirësimin e
aksesit të qytetarëve në informacion, përmirësimin e komunikimit publik dhe
konsultimit me publikun në procesin e hartimit dhe miratimit të akteve rregullatore
(ligje, vendime etj.), rritjen e transparencës në planifikimin, detajimin, menaxhimin
dhe auditimin e fondeve të buxhetit të shtetit, si dhe rishikimin e përmirësimin e
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sistemit dhe mekanizmave për ankesat e publikut. Strategjia e re Anti – korrupsion
duhet të synojë jo vetëm rritjen e bashkëpunimit dhe një bashkërendim sa më efektiv
mes aktorëve vendas, por dhe krijimin e një infrastrukture efikase për respektimin e
kësaj strategjie. Madje, njëkohësisht, duhet synuar edhe bashkëpunimin
ndërkombëtar, duke synuar thellimin e përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë
komunitar në këtë aspekt kaq të rëndësishëm. Politikat anti-korrupsion janë bërë
më të dukshme edhe në axhendën politike në shumicën e vendeve anëtare të
Bashkimit Evropian (European Commission, 2014: 8).
Pjesa më e madhe e tyre ka zbatuar  politika parandaluese që mbulojnë shumë
aspekte, përfshirë rregulla etike të qarta e të prera, masa për rritjen e ndërgjegjësimit,
ndërtimi i një kulture integritetit të fortë brenda organizatave të ndryshme,
vendosjen e një toni të fortë në çështjet e kontrollit të brendshëm efektiv, mekanizma,
transparencë, qasje të lehtë në informacion për çështje të interesit publik, sisteme
efektive për vlerësimin e performancës së institucioneve publike, etj. (European
Commission, Brussels, 3.2.2014, p. 10).
Ndjekja e shembujve të këtyre vendeve, hartimi i një strategjie të re, që do të vinte
theksin mbi çështjet e mësipërme, do të ndihmonte në progresin që vendi ynë ka
nevojë të bëjë për të luftuar me serozitet dhe në nivelin e duhur korrupsionin.

Krijimi i armëve institucionale

Një tjetër instrument në luftën kundër korrupsionit mund të jetë futja e normave të
universalizmit që nënkupton krijimin e një bashkimi mbarë kombëtar për dhënien,
vendosjen e pëlqimit për disa kritere minimale për drejtësi dhe integritet në jetën
publike duke i bërë ato pjesë të programeve politike qeverisjes, ngritur mbi interesat
ngushtësisht partiake a personale (Mungiu-Pippidi, 2006:66-86). Në këtë pikë, është
shumë e rëndësishme  krijimi i disa “armëve institucionale” (Mungiu-Pippidi, 2006:66-
86). Ndaj mendimin se, përdormi i tyre në kuadrin e zgjerimit të frytshmërisë së
luftës kundër korrupsionit (Lamaj, 2004:37), sikundër mund të jenë pasurimi dhe
përmirësimi i kuadrit ligjor, do të sillte një rezultat edhe më të madh në luftën kundër
korrupsionit. Mendoj se largësimi nga ndikimi politik i institucioneve të tilla si
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
dhe zbatimi me përpikmëri i detyrave të tij do të ndihmonte ndjeshëm në sigurimin
e një administrate publike të pastër (Lamaj, 2004:49).
Një masë tepër e rëndëisshme, që do të forconte luftën ndaj korrupsionit, mendoj se
do të ishte dhe forcimi i pavarësisë së prokurorëve, nëpërmjet decentralizimit të
institucionit të prokurorisë dhe emërimit të tyre nga një strukturë me vendimmarrje
më të gjerë, siç mund të jetë Këshilli i Prokurorisë, kompetencat e të cilit mund të
zgjerohen, duke mos qenë më vetëm këshilluese, por vendimmarrëse. Një përcaktim
i tillë mund të implikojë dhe ndryshime Kushtetuese dhe kërkon një analizë më të
zgjeruar të rolit dhe pozitës së prokurorit.
Dëshira për të patur një shtet të konsoliduar të së drejtës, më shtyn të mendoj dhe
të rekomandoj rishikimin e rolit dhe pozitës së organit të akuzës publike. Më
konkretisht, mendoj se rikuadrimi i tij pranë pushtetit ekzekutiv, ashtu sikurse në
shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian (Shegani, 1999:190-260), do të sillte
rezultate më të larta në luftën ndaj korrupsionit. Ndër të tjera, kjo dhe për shkak të
shkrirjeve “të akujve institucionalë” të mbledhur përgjatë viteve në trazicion midis
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pushteteve, si dhe rritjes së forcave dhe energjive pozitive në kuadër të një
bashkëpunimi frytdhënës në luftën ndaj këtij “institucioni kriminal” sikurse është
korrupsioni. Eshtë e kuptueshme që lufta kundër korrupsionit nuk mund të arrihet
pa bashkëpunimin e qeverisë, por njëkohësisht zbatimi i saj nuk mund të sigurohet
pa pjesëmarrjen aktive të shoqërisë civile. Transparenca e institucioneve është shumë
e ulët në sytë e publikut (IDRA, 2009:16).

Transparenca

Përveç legjislacionit për transparencën, është krijimi i stimujve që aktorët të kërkojnë
“të dalin publikisht të pastër”. Këto stimuj sigurohen nga monitorimi i fortë i
publikut dhe nga bërja publike e pasurive të tyre, veçanërisht në situata të tilla si
zgjedhjet, të cilat krijojnë një lloj mekanizmi tregu që i shton stimujt për politikanët
që të mos sillen në mënyrë korruptive (Mungiu-Pippidi, 2006: 66-86).
Ndërsa kundërkorrupsioni është bërë një industri e madhe, për të cilin në shkallë
botërore është vlerësuar se shpenzohen shuma të mëdha, deri sot janë arritur shumë
pak suksese nga i gjithë ky investim. Përse dështojnë iniciativat kundër korrupsionit?
A mund të gjendet një përqasje më e suksesshme mbështetur në ato pak suksese që
kemi parë gjatë viteve të fundit ? (Mungiu-Pippidi, 2006: 66-86)
Në gjykimin tim, iniciativat dhe lufta kundër korrupsionit dështojnë për shkak se
kanë natyrë jo politike, ndërsa korrupsioni, në masën më të madhe, në vendet në
zhvillim dhe në ato postkomuniste, është pjesë e brendshme e politikës. Korrupsioni
politik përbën një kërcënim serioz për demokracinë dhe forcimin e saj. Ashtu sikurse
dhe Alina Mungiu-Pippidi shkruante se një vit pas Revolucionit të Portokalltë, që
u brohorit gjerësisht, në Ukrainë ishte ende e mundur të blihej një vend në parlament,
ndonëse jo shumë lire (Mungiu-Pippidi, 2006: 66-86) mund të themi dhe sot se kjo
vjen si një ndjesi morale përse jo dhe ligjore edhe për vendin tonë Shqipërinë, që 22
vjet pas vendosjes së lirisë ekonomike dhe të drejtave të njeriut, vuan rëndë nga
mungesa e suksesit në ndalimin e korrupsionit.
Mbase ne nuk gjejmë dot një provë të drejtëpërdrejtë, që të vërtetojë faktin se një
qeverisje e korruptuar nënkupton dhe një kufizim të lirisë së shtypit, me qëllim
fshehjen e “mëkateve” -shkeljeve ligjore para paraqitjes në opinionin publik. Ne
gjejmë, megjithatë, dëshmi të forta empirike se mungesa e lirisë së shtypit çon në
nivele më të larta të korrupsionit.
Pra, korrupsioni ndikon negativisht në lirinë e shtypit. Kjo nënkupton se forcimi i
lirisë së shtypit duhet të jetë ndër përparësitë në luftën kundër korrupsionit (Ahrend,
2002:15). Në mendimin tim, do ishte dhe mjeti më efikas dhe i shpejtë, që do të
ndëshkonte publikisht personat e përfshirë në afera korruptive dhe do t‘i bënte ata
shembuj të forcës së rëndë ndëshkuese të ligjit në sytë e të tjerëve.

Zbatimi i drejtë i ligjit

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përpjekjeve per integrimin në
Bashkimin Evropian, ky i fundit nëpërmjet ndihmës financiare ka mbështetur
përmirësime të rëndësishme në kuadrin institucional për luftën kundër korrupsionit:
ligje më të mira, sipas praktikave më të mira të vendeve evropiane; themelim i agjencive
dhe strategjive kundër korrupsionit, plane veprimi për rritjen e aksesit në
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informacion dhe parandalimin e veprimtarive, që trajtojnë konfliktin e çështjeve të
interesit në administratën publike (The European Union’s IPA Program for Western
Balkans, 2013). Një sfidë e madhe për të gjithë rajonin dhe jo vetëm vendin tonë
është zbatimi i legjislacionit (The European Union’s IPA Program for Western
Balkans, 2013) dhe strategjive që synojnë mobilizimin kolektiv në luftën kundër
korrupsionit (Hellman & Jones & Kaufmann, 2000:37).
Pavarësisht përmirësimeve që ka pësuar legjislacioni penal me në fokus luftën ndaj
korrupsionit, duke ashpërsuar dënimet, statistikat tregojnë që niveli i procedimeve
penale në pesë vitet e fundit sa i përket veprave penale të korrupsionit aktiv në
sektorin privat (neni 164/a i Kodit Penal) ka qenë 0; ndërsa i korrupsionit pasiv në
sektorin privat (neni 164/b i Kodit Penal), korrupsionit aktiv të personave që
ushtrojnë funksione publike (neni 244 i Kodit Penal) dhe korrupsionit aktiv të
gjyqtarit, prokurorit dhe të funksionarëve të tjerë të drejtësisë (nen 319 i Kodit
Penal) ka qenë në niele shumë të ulta, siç tregohet në tabelën e mëposhtme, bazuar
në të dhënat statistikore të Prokurorisë së Përgjithshme.

Përfundime

Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri pa dyshim që duhet të vazhdojë, madje duke
u intensifikuar. Parandalimi i korrupsionit nuk është detyrë vetëm e organeve të
drejtësisë, por ai kërkon pjesëmarrjen e të gjithëve individëve. Në këtë këndvështrim,
lind nevoja e ndërtimit të një sistemi, i cili ka për qëllim, mirëfunksionimin e organeve
të ndryshme si në sektorin shtetëror, ashtu dhe në atë privat. Një pikë kyçe duhet të
jetë dhe krijimin e strukturave të specializuara që luftojnë korrupsionin, pasi një
plan i ri, për mirëfunksionimin e tij duhet të shoqërohet dhe me masa institucionale,
dhe me masa organizative. Vetëm me ngritjen e strukturave të posaçme, të
angazhuara posaçërisht me luftën ndaj korrupsionit mund të vihen re hapat e parë
pozitivë në këtë drejtim.
Po ashtu, por jo më pak e rëndësishme, është lufta që duhet bërë për të ndryshuar
perceptimin e publikut ndaj korrupsionit. Rritja e besimit të publikut në angazhimin
serioz të qeverisë kundër këtij fenomeni, do të ndihmojë në luftimin e tij që nga
rrënjët. Bindja e publikut se edhe zyrtarët dhe funksionarët publikë të përfshirë në
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afera korruptive do të japin llogari para drejtësisë, e forcon këtë bindje. Perceptimi i
publikut të gjerë se korrupsioni midis zyrtarëve publikë është një dukuri “e
përhapur” nuk ka ndryshuar gjatë viteve. Korrupsioni vazhdon të mbetet ende i
lartë. Madje edhe vetë punonjësit e sektorit publik mendojnë se korrupsioni midis
zyrtarëve publikë është gjithashtu një dukuri “e përhapur” (IDRA, 2009:3-11).
Ofrimi i shërbimeve publike në internet dhe masat ndërgjegjësuese në sektorë të
ndryshëm kanë krijuar tashmë kushte për më shumë transparencë dhe llogaridhënie
të administratës publike. Këtu gjen vend të përmendet ajo që President i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, z. George W. Bush theksonte në Samitin e Shën Peterburgut
se: “[...] promovimi i qeverisjes transparente, të përgjegjshme është një element i
qënësishëm i axhendës sonë të lirisë” (Bush, 2006:1). Megjithatë, korrupsioni në
vendin tonë vlerësohet se mbetet ende një problem serioz dhe i përhapur në shumë
fusha, përfshirë edhe institucionet e zbatimit të ligjit. Në këtë kontekst, ka ende
boshllëqe serioze, si për shembull në monitorimin e korrupsionit të njësive të
qeverisjes vendore. Gjithashtu, duhet të ndërmerret një vlerësim në lidhje me rolin
dhe funksionimin e institucioneve ligjzbatuese dhe koordinimin e tyre për të forcuar
më tej organizimin e përgjithshëm anti-korrupsion (Komisioni Evropian, 2013).
Sfida afatshkurtër është ngritja e hetimeve proaktive bazuar në vlerësimin sistematik
të rrezikut, si parakusht për vijueshmërinë e rezultateve të ndjekjes efektive penale
në të gjitha nivelet, veçanërisht në ato fusha ku ekziston një perceptim i fortë publik
për korrupsion (Komisioni Evropian, 2013).
Mendoj se fushatat sensibilizuese, numrat e telefonit falas për denoncimin e akteve
korruptive, lufta jo vetëm mediatike që duhet t‘i shpallet korrupsionit, rritja e
transparencës së vendimmarrjes së institucioneve dhe politikës, përdorimi i
teknologjisë së informacionit si mjet për të luftuar korrupsionin, do të ndikojnë në
rritjen e besimit të publikut, si dhe do të ndikojnë për nxitjen e publikut për t‘u bërë
pjesë e kësaj nisme, pasi korrupsioni nuk mund të luftohet pa mbështetjen e publikut.
Në një analizë të fundit, korrupsioni ka një kosto të caktuar, që ndikon
drejtëpërdrejtë në të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, pasi të gjithë personat
gëzojnë të drejtën e një trajtimi të barabartë përpara ligjit (Ligj, Nr.8417, 1998:1073).
Korrupsioni dëmton seriozisht ekonominë dhe shoqërinë si një e tërë. Shumë vende
në mbarë botën vuajnë nga korrupsioni i rrënjosur thellë, që pengon zhvillimin
ekonomik, minon demokracinë, dëmton drejtësinë sociale dhe shtetin e së drejtës
(European Commission, 2014:2).
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Abstrakt

Në këtë kërkim shkencor synohet të kuptohet lidhja ndërmjet stresit të përjetuar dhe
situatave traumatike që hasen gjatë ushtrimit të detyrës të policëve të instituteve të
riedukimit, këta të parë në optikënsi pjesëtarë të punonjësve të sigurisë publike. Në një
kontekst më të detajuar studimi ka shqyrtuar se cilat janë situatat traumatike, lidhja e
tyre me stresin e përjetuar, niveli dhe intensiteti i stresit të përjetuar, etj. Si instrument
matës u përdor pyetësori “OPTI-Fragebogen” qëështë një mjet matës i zhvilluar
specifikisht për punonjësit e sigurisë publike, me qëllim për të krijuar një panoramë sa
më të saktë të këtij fenomeni në këto popullata, taksonominë e situatave traumatike,
nivelin e stresit dhe predispozitën në veçanti të kësaj popullate për t’u prekur nga
çrregullimi i stresit pas traumës dhe ngarkesave psikologjike. Si kampion u mor 10% të
efektivit të përgjithshëm të policëve te Republikës së Shqipërinë. Ky studim nxjerr në
dritë nevojën e masave parandaluese nga organet kompetente që efektivët e këtyre
institucioneve të përballen me sa më pak stres gjatë dhe pas ushtrimit të detyrës, sepse
një punonjës i shëndetshëm mendërisht është në gjendje të realizojë më mirë detyrat
funksionale. Ky fenomen është studiuar gjerësisht në vendet e zhvilluara të globit por në
vendin tonë ky fenomen studiohet për herë të parë mbi baza rigoroze shkencore.

Fjalë kyçe: Stres, situatë traumatike, Policia Rrugore, Republika e Shqipërisë.

1. Hyrje

Gjatë ushtrimit të detyrës efektivët e policisë rrugore si punonjës të sigurisë publike
përballen me shumë situata të ndryshme që janë specifike për këtë profesion, situata
që sjellin ngarkesa psikologjike të konsiderueshme, pra potencialisht ky profesion
është i prekshëm nga ngarkesat psikologjike si rezultat i situatave traumatike që
lidhen me detyrën. Policët rrugorë ushtrojnënjë profesion që ka si detyrë funksionale
mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit dhe si rrjedhojë ata përballen me situata të ndryshme
gjatë ushtrimit të detyrës. Duke qenë një profesion  jo pak i rëndësishëm në çështjet
e sigurisë publike, shëndeti mendor i personelit operacional është thelbësor, sepse
vetë detyra e tyre ka një element të veçantë e ky është kontakti i drejtpërdrejtë me
komunitetin, në shërbim të tij e duke u gjendur në situata të vështira dhe të
rrezikshme ata janë vulnerabël si çdo qenie njerëzore e ndodhur në kushte me
ngarkesa psiko-fizike relativisht ekstreme.
Në këto dekada janë kryer studime të shumta që kanë analizuar detyrat  e trupës së
punonjësve të sigurisë publike gjithashtu dhe të kësaj popullate, pjesa më e madhe
e tyre  kanë dalë në përfundime se këta punonjës përballen me situata të vështira
gjatë kryerjes së detyrës, të cilat kanë nevojë për t’u zgjidhur shpejt dhe kryesisht
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kanë të bëjnë me pasigurinë dhe paqartësinë e punonjësve përballë kërkesave të
ligjit. (Broën & Campbell, 1994; Gillet, Huart, Colombat & Fouquereau 2013, Oligny,
1991; Schaible & Gecas 2010; Violanti & Aron, 1995).
 Përveç kësaj, stresorët në punën e punonjësve të sigurisë publike mund të kenë
pasoja të dëmshme për shëndetin fizik dhe mendor të tyre, duke përmendur
çrregullime si: çrregullimi i stresit post traumatik, depresioni, sjelljet agresive deri
edhe vetëvrasja (Blum, 2000; Violanti, 1996).
Shumë pak profesioneve u kërkohet të përballen me kaq shumë situata të rrezikshme
dhe të vështira në përmbushje të detyrave funksionale, sa ai i punonjësve të sigurisë
publike. Ata janë vazhdimisht nën presion, të ekspozuar ndaj stresorëve të shumtë
dhe pasiguri. (Blum, 2000; Broën& Campbell, 1994, Oligny, 1991; Mazerolle & Ransley,
2009).Përveç kësaj, siç sugjerohet nga Stone (2004) qenia si punonjës i sigurisë publike
është një profesion me përjetime stresuese në rritje. Ky profesion që ka si qëllim të
mbrojë sigurinë publike, nëpërmjet zbatimit të ligjit, ka punonjës të tillë të cilët
humbasin jetën më shpesh nga situatat traumatike në përmbushje të detyrës që
kanë lidhje me stresin se sa gjatë përmbushjes së detyrës funksionale pra humbja e
jetës në krye të detyrës (Ranta dhe Sud, 2008).
Qëllimi:
Është vërtetuar shkencërisht se stresi mund tëkthehet në një çrregullim, nëse kalon
nivele të caktuara për një periudhë relativisht të gjatë kohedukendikuar në
funksionimin normal të individit i cili ushtron një funksion në shërbim të publikut
në zbatim të ligjit pra ndikon negativisht në punën dhe rezultatet e saj të funksionarit
të sigurisë publike. Polici rrugor si punonjës i sigurisë publike duke pasur një
funksion publik, intensitet të lartë të kontaktit me komunitetin, si ata që kanë nevojë
për ndihmëdhe me ata që nuk zbatojnë ligjet në fuqi. Duke kryer detyra funksionale
relativisht të vështira, i duhet të jetë  gjithmonë në nivelin e kërkuar etiko-ligjor.
Për këtë arsye matja e parametrave të stresit në mënyrë empirike mundëson zgjidhjen
optimale të strategjive tëmenaxhimit të stresit duke dhënë orientime të sakta për
parandalimin, menaxhimin dhe identifikimin e rasteve serioze, si dhe referimin e
tyre tek organe të specializuara të shëndetit mendor nëse shihet e nevojshme.
Objektivat:
Objektivat i këtij studimi janë:
· Të kuptohet lidhja ndërmjet situatave traumatike dhe stresit;
· Tëidentifikohen situatat potenciale të cilat shkaktojnë stres;
· Të përcaktohet intensiteti i stresit të përjetuar;
· Të përcaktohet niveli i këtij stresi dhe pasojat e tij tek punonjësit e policisërrugore.

2 Teori dhe studime të mëparshme mbi këtë temë:

Hipoteza e këtij studimi kërkimor bazohet në modelin teorik të çrregullimeve mendore
që lidhen me: psikopatologjinë dhe psiko-biologjinë e çrregullimit post-traumatik
(Horoëitz, 1976);çrregullimet mendore si rezultat i përvojave dhe të qenit i ekspozuar
ndaj dhunës (Fischer&Riedesser, 1998); trajtimi psiko-terapeutik në kontekstin e
profesioneve të veçanta (Flatten, 2001); strategjitë e trajtimit psikologjik dhe dhënia
e asistencës psiko-terapeutike (Bering, 2002); problemet e ngarkesave psikologjike
në planin profesional (Violant & Aron, 1994); shfaqjen e simptomave të stresit ekstrem
gjatë kryerjes së detyrës ku funksionarit i rrezikohetseriozisht jeta  (Robinson, 1997);
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si dhe ndihma psiko-sociale ndaj punonjësve të sigurisë publike që kanë probleme
të shëndetit mendor si rezultat i situatave traumatike gjatë ushtrimit të detyrës
(Senkamp&Martin, 2003).
Dëmtimet fiziologjike në kombinim me çrregullimet mendore sjellin një nivel më të
lartë të këtyre të fundit. Faktorët errezikut,ndjenja ekërcënimit deri në humbjen e
jetës, simptomatndërhyrëse, si dhe duke mos qenë i orientuar drejtpërballimit të
stresit janë faktorëtë cilëtkontribuojnëndjeshëm në amplifikimin e çrregullimeve
mendore (Snyder&Buddeberg, 1996).
Hulumtimet e mëparshme dhe hetimi i shkaqeve të stresit janë përqendruar kryesisht
tek shkaktarët e jashtëm të tij, specifikisht në lidhje me kriteret e detyrës apo ndikimet
e organizative ose ndikimet sociale (Bühler & Toka, 2003). Mund të shtrohet pyetja
se pse në kushte të njëjta pune, një individ preket nga ngarkesat psikologjike
ndërkohë që një tjetër nuk tregon simptoma në lidhje me rastin. Janë kryer studime
të shumta në lidhje me personalitetin dhe karakteristikave të tjera individuale të
punonjësve të sigurisë publike. Veçanërisht tipareve të personalitetit të tilla si
“predispozita e personalitetit” dhe “personaliteti profesional”, të dy këto koncepte
janë përcaktuar nga Bonifacio (1991).
Diskutimet janë fokusuar në analizimin e arsyeve dhe motiveve për t’u bërë një
punonjës i sigurisë publike. A varet kjo nga një shtysë e brendshme p.sh. “Polici
është i lindur, nuk  bëhet”; apo është kjo një zgjedhje e ndikuar nga një kulturë dhe
socializim në punë që ndikon në profilin e personalitetit të punonjësit, si rrjedhojë
e përvojave të tij, pasi ai është rekrutuar në detyrë? Ngarkesat psikologjike dhe
përjetimi i stresit janë karakteristika individuale, të cilat shpjegohen nga teoritë
biologjike apo sociale dhe shpesh të referohen si tipare të personalitetit të punonjësit
të sigurisë publike (Bandura, 1973; Berkoëitz, 1993; Lorenz, 1966; Bittner, 1991;
Rubinstein, 2006).
Ekspozimi i punonjësve ndaj stresorëve të shumtë në numër dhe të vazhdueshëm
mund të jetë i dëmshëm për rezultatet në punë, imazhin publik dhe ka pasoja
individuale si fizike ashtu dhe çrregullime mendore që mund të çojnë deri në
vetëvrasje (Broën&Campbell, 1994; Hackett&Violanti, 2003; Selye, 1978; Turvey, 1995).
Shumica e studimeve kanë hulumtuar kryesisht pasojat individuale dhe organizative
të stresit. Stresi dhe ngarkesat e tjera psiko-fizike në kryerjen e detyrës janë të shpeshta
në shoqërinë e sotme, duke shkaktuar sëmundje fizike dhe mendore, dhe uljen e
cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit (Stinchcomb, 2004).
Hulumtuesit kanë treguar interes në rritje në studimin e stresit tek punonjësit e
sigurisë publike. Këto studime në lidhje me stresin, janë përqendruar kryesisht në
shkaqet e jashtme, veçanërisht në ndikimet organizative apo sociale, duke injoruar
reagimet individuale të personalitetit si një etiologji e mundshme e stresit (Alarcon
et al., 2009). Studime të tjera kanë hulumtuar lidhjen në mes stresit dhe tipareve të
personalitetit, duke identifikuar faktorët e cenimit (Gustafsson, Persson, Eriksson,
Norberg&Strangenberg, 2009; Polman, Borkoles & Nikolls 2010; Silva & Queirós
2013; Seider&Zimmermann, 2010).
Punime të tjera në këtë fushë u referohen ndikimeve të stresorëve në këndvështimin
e karakteristikave individuale, rrjedhimisht se si ndikojnë këto karakteristika në
përjetimin e stresit në këtë popullatë (Alarcon, Eschleman & Boëling, 2009; Ivie &
Garland, 2011; Seider & Zimmermann 2010 Vuorensyrja & Malkia , 2011).
Megjithatë stresi dhe ngarkesat e tjera psikike janë po aq përjetime emocionale e



580

stresuese të shkaktuar nga situata specifik, sa detyrojnë personin  të vlerësojë
situatën si më të rrezikshme se sa ajo është me të vërtetë (Griffin dhe Bernard, 2003).
Disa karakteristika psikologjike janë të lidhura me rritjen e rrezikut të ÇPST.
Punonjësit e sigurisë publike me nivele të larta të agresivitetit dhe nivel të ulët vetë-
efikasitetit mbartin simptoma më të zhvilluara të çrregullimeve post-traumatike,
depresionit, ankthit dhe aleksitmit (Heinrichs M., Ëagner, D., Schoch,Ë., Soravia,
L.M., Hellhammer, D.H., &Ehlert, U., 2005).
Frika nga emocionet negative dhe ndërveprimet sociale janë pra të lidhura me nivele
të larta të simptomave post-traumatike të stresit (Farnsëorth JK, Seëell KË, 2011).
Studimet kanë treguar që një mbështetje transaksionale nga sindikatat, punëdhënësit,
familja, miqtë dhe të afërmit ul mundësinë e çrregullimeve potenciale e kryesisht ato
të  lidhura me stresin dhe  depresionin (Regehr C, Hill J, Glancy GD, 2000). Kjo
mund të tregojë që mbështetja sociale është një faktor që mbron nga çrregullimet e
ndryshme si depresioni e kryesisht nga stresi, por kjo nënkupton që individë, të
cilët kanë më pak përvoja stresuese i shohin veprimet e individëve të tjerë si më
pozitive dhe janë në gjendje për të dhënë e për të marrë mbështetje nga rrjeti i tyre
social (Regehr C, Hill J, Glancy GD, 2000, Hytten K, Hasle A,1989, Psarros C,
Theleritis CG, Martinaki S, Bergiannaki ID,2008).
Në këndvështrimin profesional, policët rrugorë janë në rrezik për t’u ekspozuar
ndaj ngjarjeve traumatike përmes punës së tyre të përditshme. Megjithatë,
mbizotërimi i ÇPST ndryshon në profesione që punojnë në grupe, duke qenë më i
ulët në mesin e punonjësve që kanë të njëjtin profil (Berger Ë, Coutinho ES, Figueira
I et al.2012). Dallimet individuale si dobësia dhe elasticiteti rezultojnëtë jenë faktorë
të rëndësishëm për intensitetin dhe kohëzgjatjen e simptomave si pasojë e situatave
traumatike të lidhura me mënyrën e përjetimit tëtyre (Regehr C, Hill J, Glancy GD,
2000). Natyra e situatave traumatike është një faktor i rëndësishëm, për shembull
ato situata traumatike që kanë të bëjnë me rastet ku viktimat janë fëmijët, është e
njohur të jetë veçanërisht shqetësuese (North CS, Tivis L, McMillen JC et al.2002).
Tipare të personalitetit si neurotizmi janë faktorë të prekshëm për zhvillimin e ÇPST
dhe janë shpesh parashikuesit më të mirë të morbiditetit post-traumatik sesa shkalla
e ekspozimit ndaj stresorëve të rëndë (McFarlane AC.,1989). Një sfidë midis personelit
të policisë rrugore të marrë në studim është mosgatishmëria e tyre për të kërkuar
ndihmë për probleme psikologjike. Kjo mund të vijë si shkak i një kulture dhe
formimi intelektual të kësaj popullate, të cilët pranojnë që kanë vështirësi dhe dobësi
ose janë në një presion të vazhdueshëm për të kontrolluar emocionet dhe dëshirës
për të qenë efikas (Penalba V, McGuire H, Leite JR. 2008). Shumica e studimeve të
lidhura me përjetimin e stresit dhe zhvillimit të simptomave të ÇPST në lidhje me
këtë profesion kanë qenë ndër-sektoriale me norma shumë të ulëta përgjigjeje, dhe
në shumë prej këtyre studimeve, të anketuarit të kësaj popullate i përgjigjen një
pyetësori ku ata raportojnë nivelet e ekspozimit dhe simptomat ku subjektiviteti
është i pashmangshëm(Podsakoff PM, MacKenzie SB, Lee JY, Podsakoff NP,2003).

3. Metodologjia

3.1 Kampioni
Ky studim kërkimor ekzaminon në terma sasiorë ekzistencën e shqetësimeve,
kryesisht të shfaqura në formën e stresit, të çrregullimeve mendore të policëve
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rrugorësi punonjës të sigurisë publike. Studimi në vetvete kombinon të dhëna nga
burime parësore dhe dytësore duke përdorur një sërë metodash në mbledhjen e
këtyre të dhënave.
Nëpërmjet analizës sasiore u bë i mundur investigimi empirik dhe sistematik i të
dhënave të grumbulluara nga instrumenti matës në këtë rast pyetësori OPTI-
Fragebogen. Nëpërmjet analizës sasiore u bë i mundur testimi i detyrave kërkimore
të ngritura në studim. Në këtë studim u kryen një sërë analizash sasiore të të dhënave
të mbledhura nga 84pyetësorë të plotësuar ngapunonjës të sigurisë publike të
angazhuar si policë rrugorë. Këta punonjës u përzgjodhën rastësisht nga Komisariati
i Policisë Rrugore Tiranë pasi është i vetmi komisariat i tillë në vendin tonë ku
përfaqësohen mbi 30% të të gjithë efektivit të kësaj force në Policinë e Shtetit dhe ky
kampion përbën 10% të numrit të përgjithshëm të efektivit  të punësuar në Drejtorinë
e Policisë Rrugore.

3.2 Instrumenti matës
Pyetësori
Pyetësori që u përdor në këtë studim synon të masë llojet e ngarkesave psikologjike
në terma cilësore dhe sasiore si dhe intensitetin e tyre.Pyetësori i përdorur  shërben
për të analizuar ngarkesat psikologjike, shqetësimet dhe nivelin e stresit me qëllim
që punonjësi i sigurisë publike të ndihmohet me këshillim, udhëzime për t’u
shmangur nga këto ngarkesa dhe shqetësime e për të menaxhuar më mirë situatat
që janë burim stresi. Si qëllim kryesor i ndërtimit të këtij pyetësori është që kur të
identifikohen raste relativisht të rënda t’u drejtohen institucioneve më të
specializuara, të cilat kanë kapacitetet për trajtim. Në botimin e punimit të tyre
(Rohmert & Rutenfranz, 1975) u mbështetën në dy dimensione bazë: 1. Dimensioni
i ndikimit të çdo situatë traumatike, dhe 2. Pesha e çdo situatë traumatike në
ngarkesën psikologjike.
Më vonë pyetësori u rishikua dhe  u hartua në mënyrë specifike për punonjësit e
sigurisë publike, i cili përmban një numër të konsiderueshëm të ngarkesave
psikologjike, shqetësimeve dhe stresit që mund të përjetohen dhe të ndikojnë në
shëndetin mendor si rezultat i situatave traumatike me të cilat përballen, gjatë
përmbushjes së detyrës funksionale punonjësit e sigurisë publike.
Dimensionet e pyetësorit
Dimensioni i ngarkesave: Analizimi i situatave gjatë ushtrimit të detyrës. Origjina
e shqetësimit (ngarkesat e punonjësit të sigurisë publike, klasifikimet); Koha e
shqetësimit duke marrë pikë referimi situatën traumatike; Perceptimi subjektiv i
shpeshtësisë së fenomenit gjatë ushtrimit të detyrës (parametrat e situatës formale);
Vlerësimi subjektiv i situatave që konsiderohen si burim i shqetësimeve psikologjike
të punonjësit të sigurisë publike gjatë ushtrimit të detyrës; Ngarkesat dhe problemet
personale që ndikojnë gjatë përmbushjes së detyrës.

4. Rezultate dhe Diskutime

Në këtë studim u mat niveli i stresit dhe intensiteti i tij tek punonjësit e sigurisë
publike dhe pikërisht i policëve rrugorë. Kampioni i marrë në studim përbëhej nga
84 persona nga të cilët  ishin 5 femra dhe 79 ishin meshkuj. Një ndryshim i tillëështë
i pritshëm meqenëse në përgjithësi punonjës i sigurisë publike është profesion i
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zgjedhur nga meshkujt, dhe sidomos kur ky punonjësiështë efektiv i policisë rrugore.
 Gjinia e pjesëmarrësve
Mosha mesatare e kampionit ishte 37.5 vjeç, devijimi standard 7.2 ku punonjësi me
moshën më të re ishte 24 vjeç dhe moshën më të vjetër ishte 61 vjeç. Kjo tregon një
kampion heterogjen, përsa i përket moshës.

Pjesëmarrësit në studim u pyetën për pasojat e stresit të shfaqura si simptoma
të ndryshme si: ankthi, depresioni, etj. Pyetësori ishte koduar në mënyrë të tillë që
sa më shumë pikë të grumbulloheshin, aq më tepër simptoma stresi shfaqnin policët
rrugorë. Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur nivelet e simptomave të vetë-
raportuara nga këta punonjës.

Grafiku 1. Niveli i simptomave të vetë-raportuara nga policët rrugorë

Siç vihet re në këtë grafik, të gjitha simptomat paraqiten pak a shumë në të njëjtin
nivel. Kjo do të thotë qëpolicët rrugorë shfaqin simptoma të ndryshme gjatë kryerjes
së detyrës së tyre. Të qenit nën presion, pasiguria dhe agresiviteti janë ato simptoma
të cilat raportohen më shpesh. Problemet somatike, depresioni dhe fobitë janë
simptoma me të cilat policët rrugorë përballen, por shfaqen në nivel më të ulët
krahasuar me grupin e parë të simptomave. Grupi i parë i simptomave mund të jenë
edhe më të lehta, prandaj edhe shfaqen më shumë. Ndërsa përkthimi i nivelit të
stresit në probleme somatike apo depresion është një proces që kërkon më shumë
kohë dhe sigurisht impakti është më i madh. Rrjedhimisht edhe simptomat e
vetëraportuara të grupit të parë janë më të shpeshta.
Një tjetër faktor që u shqyrtua ishte intensiteti i stresit me të cilën përballen
punonjësit e policisë rrugore. Instrumenti i intensitetit të stresit u kodua në mënyrë
të tillë që pikë të ulëta tregonin nivel të ulët stresi dhe pikë të larta tregonin nivel të
lartë stresi. Më pas këto pikë u kategorizuan në nivele të ndryshme stresi, duke
filluar nga nivelet më të ulëta deri në ato më të lartat. Në grafikun e mëposhtëm
shihet se si intensiteti i punës shfaqet në nivele të ndryshme tek policët rrugorë.
Vihet re se rreth 40% e policëve rrugorë pjesëmarrës në studim deklarojnë se kanë
intensitet të ulët në punën e tyre, por pjesa tjetër shprehen se intensiteti i punës së
tyre varion nga mesatar në shumë të lartë. Kjo do të thotë se ky pozicion pune i
punonjësit të sigurisë publike, bën pjesë në një kategori që përballet vazhdimisht
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me nivel të lartë stresi. Ky intensitet ka pasojat e tij, të cilat do të diskutohen më
poshtë.
Grafiku 2. Intensiteti i stresit tek policët rrugorë

Niveli i intensitetit të përjetimit të stresit dhe simptomat e përjetuara u koreluan
dhe u gjet se koefiçenti Pearson ishte r=0.453, p<0.01. Ky korelacion pozitiv
tregon se me rritjen e intensitetit të stresit rritet edhe shfaqja e simptomave fizike
dhe psikologjike të policëve rrugorë. Bazuar në këtë korelacion u zhvillua edhe
analiza e regresionit e cila tregoi se nëse kemi informacion në lidhje më
intensitetin e stresit të përjetuar nga policët rrugorë, atëherë mund të
parashikojmë edhe nivelin simptomave fizike dhe psikologjike që ata mund të
shfaqin. Në tabelat e mëposhtme, janë paraqitur të detajuara të dhënat e
regresionit.
Tabela 1. Tabela e Regresionit për simptomat e fizike & psikologjike bazuar në
intensitetin e stresit
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5. Diskutim

Në këtë punim shkencor u diskutuan hulumtimet dhe përkufizimet shkencore
themelore të stresit, dhe u ilustrohen supozimet themelore të koncepteve të
përbashkëta  mbi stresin. Gjithashtu u morën në konsideratë  modelet shpjeguese
të formimit të  psikologjisë së stresit dhe faktorë të lidhur me kryerjen e detyrës
funksionale të punonjësit të sigurisë publike, të cilët ndikojnë në përjetimin e stresit
dhe efekteve të  mundshme të tij. 
Ndryshimi i sistemit politik pas 1990 solli kërkesa të tilla për institucionet e sigurisë  publike
në kuadrin e një sistemi demokratiko-pluralist, për të cilat punonjësit nuk ishin stërvitur.
Kërkesat kryesore ishin ndryshimi i statusit nga ai ushtarak në civil, ndryshimi i
konceptit të punës, strukturës dhe metodologjisë të shoqëruar me ndryshimet e
legjislacionit. Ky fluks kërkesash i gjeti të papërgatitur punonjësit e sigurisë publike,
si për personelin në efiçencë ashtu dhe me personelin e ri që do rekrutohej. Në këtë
klimë trysnie sociale dhe institucionale që bëhej mbi këtë popullatë në kryerjen e
detyrës me efiçencë, rritja e konsiderueshme e numrit të situatave traumatike ndaj të
cilave u ekspozuan ata si punonjës të sigurisë publike solli një rritje të mundësisë për
t’u prekur nga shqetësime të tilla si: si çrregullime të ankthit, çrregullime të stresit post-
traumatik si dhe devijimeve të tjera deri me pasoja të rënda për shëndetin mendor.
Frika se përgjegjësia për një incident bie mbi punonjësin e sigurisë, detyrat e tepërta
administrative, mungesa e mbështetjes nga institucioni, nevoja për të shtypur disa emocione
si dhe konfliktin emotiv janë disa nga faktorët në të cilat shprehet konflikti ndërmjet kërkesave
të detyrës dhe burimeve në dispozicion. Aftësitë e përballimit si dhe stilet e zgjidhjes së
situatave krijojnë një barrierë e cila ndihmon në menaxhimin e problemeve që lidhen me
kryerjen e detyrës, por burimet e stresit që kanë të bëjnë me rrezikun dhe pasigurinë, paga
e ulët etj. mbeten aty dhe vazhdojnë ta mbajnë këtë popullatë si punonjës të sigurisë publike
nën stres mbi vlerat normale të krahasuara me komunitetin ku ata jetojnë.
Policët rrugorë të cilët në shumë raste janë të parët që përballen me situata specifike
për këtë institucion, sidomos me aksidentet automobilistike etj, në këtë mënyrë
përfshihen në incidente dhe situata në përmbushje të detyrës së tyre funksionale,
pra është një profesion që konsiderohet shumë i rrezikshëm dhe stresues. Kjo
popullatë mund të jetë e ekspozuar  nga stresorë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, si
duke rrezikuar jetën e vet kur hynë dhe operojnë në menaxhimin e incidentit për të
përmbushur detyrën funksionale dhe kur janë dëshmitarë të vuajtjeve të tjerëve
p.sh.aksidentet automobilistike me pasoja për jetën. Edhe sot nuk kemi struktura
të mirëfillta të atashuara brenda institucioneve  të sigurisë publike e në veçanti tek
Policia e Shtetit, që të jenë përgjegjës për shëndetin e tyre mendor. Ky kujdes fillon
me rekrutimin, përgatitjen psikologjike për detyrën që do të kryejnë, parandalimin
dhe trajtimin e çrregullimeve që shfaqen  gjatë dhe pas ushtrimit të detyrës për t’i
dhënë asistencën e nevojshme këtij punonjësi të sigurisë publike.

6. Konkluzione

Policët rrugorë si pjesëtarë të Policisë së Shtetit dhe punonjës të sigurisë publike
nuk janë të imunizuar nga përjetimi i një niveli stresi më të lartë se mesatarja e
popullsisë dhe pjesëmarrja në  ngjarjet traumatike gjatë përmbushjes së detyrës
funksionale,mund t’i bëjë ata me shumë gjasa të vuajnë nga çrregullimet të ndryshme
e kryesisht ÇSTP-ja. Taksonomia e parashikuar në pyetësor vërtetoi dhe njëherë
saktësinë e pyetësorit dhe thënien se punonjësi i sigurisë nuk ka atdhe, pra s’ka rëndësi
kujt komuniteti (shteti) i përket dhe shifrat tregojnë pothuajse të njëjtin nivel.
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Më tej, kjo popullatë e pastërvitur në mënyrë  të veçantë ka rrezik më të lartë për të
përjetuar shqetësime psikologjike se sa personeli i stërvitur. Përzgjedhja e parë e
efektivit,përgatitja e tyre deri në nivel optimal profesional, ndaj situatave potencialisht
stresuese, mund të ketë efekte të dobishme. Disa tipare të personalitetit, një histori e
morbiditetit psikiatrik dhe mbështetje të dobët sociale, rrisin rrezikun për çrregullime të
ndryshme mendore e kryesisht ÇSTP. Niveli i stresit ulet si rezultat faktorëve parandalues,
këtu përfshihen një mjedis pune të shëndoshë, mbështetje sociale nga kolegët dhe
menaxherët dhe një ndjekje permanente e situatës psikologjike të të punësuarve.

7. Rekomandime

Ka tre strategji kryesore parandalimi pas një ngjarje traumatike në zhvillimin e
çrregullimeve mendore, a) përzgjedhje para punësimit, b) stërvitje në menaxhimin
e stresit dhe c) ndërhyrje të hershme. Seleksionimi dhe përzgjedhja e të punësuarit
mund të shpjegojë pse disa individë në profesione me rrezik të lartë janë më elastikë
ndaj stresit traumatik. Punonjësit të cilët kanë qenë të stërvitur duket të përballojnë
më mirë krahasuar me ata jo-profesionalë. Përgatitja në menaxhimin e stresit është
e rëndësishme për personelin që kanë një rrezik të lartë të preken nga çrregullimet
stresit traumatik. Këtu, punonjësve u bëhen të njohura përjetimet potenciale gjatë
situatave traumatike dhe instruktohen për të menaxhuar  stresin dhe shqetësimet e
tjera psikologjike të tyre. Pra, program i mirëfilltë i menaxhimit të stresit, përvoja
në trajtimin e stresit, marrja me aktivitet sportive dhe palestër mund të ruajnë shumë
mirëqenien e stafit. Intervenimi i hershëm me trajtimn psikiatrik (Psikiatria përpara)
ka qenë praktikuar në psikiatrinë ushtarake për shekuj me radhë. Në nivel të
organizatave civile, ka dëshmi se “modeli fatkeqësi në institucion”, i cili nënkupton
një mobilizim të burimeve të brendshme të institucionit, është më efektiv në
parandalimin e aftësisë së kufizuar psikiatrike të punës sesa shfrytëzimin e sistemit
të zakonshëm shëndetësor. Atashimi në vendin e punës dhe fitimi i shprehive të
punës është ndër masat e rëndësishme parandaluese në këtë model. Mbështetja nga
kolegët dhe sigurimin i “vaksinimit të stresit”të bazuara në dëshmi si pasojë e një
ekspozimi traumatik si dhe është e rëndësishme ndërhyrja dhe trajtimi i hershëm
në fazën akute pas ngjarjes traumatike, pasi individi rimerr kontrollin emocional,
rikthen komunikimin personal dhe identitetin e grupit, rifiton një ndjenjë të
fuqizimit përmes pjesëmarrjes në punëdhe mbështetje emocionale pozitive. Një plan
menaxhimi i incidenteve dhe situatave traumatike në vendin e punës, me një ekip të
stërvitur, siguron të punësuarit me informacion dhe mbështetje e cila mund të ndihmojë
në përballimin nga ana e tyre e situatave traumatike me sa më pak pasoja për shëndetin,
dhe pasjen e një performance optimale në kontakt me komunitetin në përmbushjen e
detyrës funksionale. Udhëzime për trajtimin e ÇPST-së me frenuesit përzgjedhës si
serotonina rekomandohen në raste serioze të ÇPST-së kronike, Ndërsa udhëzime të
tjera theksojnë kufizime për ndërhyrjet farmakologjike, veçanërisht në fazën e hershme.
Terapia njohëse e sjelljes është një formë efektive e trajtimit për çrregullimet akute të
stresit  e rekomanduar për ata që të zhvillojnë simptoma brenda 3 muajve të parë.
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