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Evolution of Albania’s economy after 1990

Prof. ass. Dr. Shkelqim FORTUZI
Lecturer, Aleksander Moisiu University

Durres, Albania

Dr. Sanije DODA
Lecturer, Aleksander Moisiu University

Durres, Albania

Abstract

Albanians have embraced democracy and a market economy as the main objectives of
regime change. All Albanian governments to date have been committed to these goals.
Building a democratic system and a market economy have also been the hallmarks of
institutional changes enacted in the two decades since the fall of communism. Such
changes are underlined by the country’s goal of European Union membership, a process
which requires the adoption of a set of political and economic standards. The core problem
is not the lack of democratic institutions and procedures, but the misuse of laws and
institutions by the ruling elite for political or individual gain. This shift, or elites’ focus
on political or individual goals at the expense of institutional procedures, has additionally
worked to stagnate or even reverse some important steps taken in management
performance and economic development. That the European Union has three times refused
Albania’s application for membership is unique, and shows once again that Albanians
have not done the hard work to improve the functioning of the country’s democratic
institutions and its market economy. A new wave of nationalist rhetoric following the
country’s celebrations of 100 years of independent statehood has led to renewed concerns
and questions over Albania’s constructive role in the Balkan region.

Keywords: Development, Economy, government, GDP.

Introduction

The evolution of Albania’s fragile democracy during the review period (which did
not include the 2013 elections and post-electoral period) showed signs of a downward
spiral. Indicators of this trend include the government’s demonstrative failure to
organize free and fair local elections in 2011; infringement of the principle of
separation of powers through the placing of majority party’s representatives in
crucial state positions; political interference in major political investigations; and a
failure of the judiciary to persecute cases of abuse of public office. In general, the
existing constitutional framework and broader institutional arrangements, which
after the state collapse in 1997 have especially benefited from international
supervision, provide an adequate basis for the building of democracy and are in
general positively assessed in international democratization indices. Such a
framework, however, has often created a “legal trap,” as crucial institutions have
not been able to exercise their supervisory role or assert their independence vis-à-
vis the strong interests of the ruling elite and a dominant executive. International
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supervision networks have also had to accept de facto disputed and politicized
decisions coming from what are only formally independent institutions.
The country also shows troubling economic trends. GDP growth, Albania’s most
significant achievement in recent years, has decelerated on a year-to-year basis. The
review period confirms this trend, with GDP falling sharply and reaching its lowest
peak in the last decade of 0.6% in
2012. The government decision to increase expenditures, coupled with weakening
revenue, has increased the public budget deficit and public debt has risen to risky
levels. A further fiscal deficit increase led to a statutory ceiling of public debt at 60%
of GDP. In 2012, the government amended this 60% legal ceiling, which demonstrates
an expectation for further increases. Another pressing concern is that more than
half the debt burden is short-term debt maturing within one year, which means
that an increasing share of the budget must go to paying high interest rates, which
reduces public sector investment. Internal borrowing, heavily practiced during the
review period, has also played a negative role by limiting and increasing the costs
of funds available to the private sector. Meanwhile, conflicts over outstanding mutual
debts between the government and the country’s private energy distributor, the
Czech Republic’s state-owned CEZ, have negatively impacted Albania’s economic
outlook. The conflict led to the government’s decision to revoke CEZ’s local license
in January 2013. The dispute reflects a business climate that is less than optimal; a
situation that could affect the strategic planning of other foreign investors1.

Economic Transformation

1. Level of Socioeconomic Development
In recent years successive Albanian governments have focused on the political and
economic criteria required for EU integration, often at the expense of social issues2.
Tackling poverty and  social  exclusion  have  been  far  from the  top  priority for
governments (Biberaj. E, 2001, 15). Despite a slight increase, Albania in 2011 fell
from its place amid countries with a high level of human development, ranking
70th of 167 countries. The country’s poverty ratio remains high, and is further
combined with significant regional and urban/rural disparities. GDP purchasing
power parity is estimated to be only at 28% of the EU-27 average. A United Nations
study shows that Tirana, the capital, has a 0.75 GDP index and an 83% education
enrollment rate, compared to a 0.655 GDP index and 65% education enrollment rate
in mountainous areas. In addition, the country’s Gini coefficient shows that economic
inequity has increased; Albania’s Gini score has jumped from 20 to 34.5 in the last
decade3. Agriculture, the sole source of income for rural areas, excluding remittances,
accounts for less than one-fifth of GDP, although the sector claims nearly half of
the country’s workforce. Poor equipment, unresolved property rights and small
land plots contribute to the inefficiency of the agricultural sector (IMF 2012 ).

1 http://www.bti-project.org/reports/country-reports/ese/alb/
2 http://www.bti-project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Albania.pdf
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Table 1: Economic Indicator 2009-2012

Sources: The World Bank, World Development Indicators 2013 | International
Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook 2013 | Stockholm International
Pease Research Institute (SIPRI), Military Expenditure Database 2013.

2. Organization of the Market and Competition
Albania has pursued an extremely open model of economic development that has
resulted in limited barriers in factor movements4. The country has profited from a
privileged trade agreement with the European Union, which has allowed it to export
freely to European (Budina, N and S van Wijnbergen, 1997, 55). Union countries
following the country’s formal application to the European Union in 2009. However,
Albania’s agricultural products and some industrial products are protected under
the agreement until the country’s markets are able to sufficiently compete against
those in the European Union.
According to the World Bank’s Doing Business 2013 report, Albania scored last in the 50

4 http://www.bti-project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Albania.pdf
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economies narrowing “the distance to frontier” the most since 2005. The report also
notes that despite some small developments, such as improving procedures in starting a
business and paying taxes, Albania scores last out of 185 countries with the most  difficult
procedures in  dealing with  construction  permits, cited  as  “a ‘no practice’ economy,
with barriers preventing private builders from legally obtaining a building permit5.”
The country ranked relatively high in terms of protecting investors in reports in
recent years, but lasting conflicts over outstanding mutual debts between the
government and CEZ, an energy conglomerate based in the Czech Republic, which
privatized energy distribution in Albania in 20096. The government finally revoked
CEZ’s license, an action that placed doubt on fair market procedures and state
protection of investors’ claims. Furthermore, the EU Country Progress Report for
2012 clearly notes that no particular developments have been registered toward the
implementation of the amended law on the protection of foreign investors, regarding
property ownership. In addition, the significant presence of an informal economy,
estimated as 35% to 40% of the entire economy, emphasizes the country’s limited
progress toward a full market economy.
Structural progress has been made in the area of antitrust policies. In 2009, the
government created a new unit to enforce mergers or enact fines on those that
hamper market competition. During the same year, the government, as part of the
EU Stabilization and Association Agreement obligations, introduced new rules on
state aid for high-risk capital and for environmental protections, and amended as
well previous legislation over state aid. The Albanian Competition Authority (ACA)
in2012 started an investigation into the market for bread as well as for security
services; some penalties have been imposed for illegal price-fixing. Progress in this
area has been accompanied with the initiation of preliminary investigations into
potential abuses of dominant market positions in a range of sectors. Despite the
progress, weak law enforcement is still a problem. The EU 2012 report states that
“further efforts are required to safeguard the administrative capacity and the
operational independenceof the competition authorities.”
Open trade is a crucial aspect of the Albanian economy. The country has removed
all quantitative barriers on foreign trade since 1992 and introduced a range of tariff
reductions since joining the World Trade Organization in 20007. According to the
IMF, Albania has the lowest import tariffs in the region, while also recording limited
non-tariff barriers and various regional free trade agreements, which overall show
high trade liberalization (Cani Shkëlqim, Muço Marta, Baleta Teuta, 2000, 52). The
Interim Trade Agreement with the European Union, which since 2009 has replaced
the Asymmetric Trade Regime, permits the country to export most products to EU countries
tariff-free. The European Union remains Albania’s main trade partner. Yet, the liberalization
of trade is still low when taking into account neighboring countries. Despite several
trade agreements, trade relations with other countries remains almost nonexistent.
Following the collapse of widespread pyramid schemes in 1997 and the subsequent
economic and political crisis, structural reforms in the banking sector, including
the privatization of state-owned banks and the liberalization of the financial services

5 http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/
English/DB13-full-report.pdf
6 http://www.bti-project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Albania.pdf
7 http://www.bti-project.org/reports/country-reports/ese/alb/
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sector, have been of paramount importance. At the time of writing, the banking
sector is almost completely privatized, and the asset share of foreign-owned banks
accounts for more than 90%. According to the EU 2012 assessment, the Albanian
banking sector remains well- capitalized and liquid. After a fall in the first half of
2011, the capital adequacy ratio has increased to the minimum required, at 15.6%8.
The high level of non-performing loans, at 21.21% in 2012, however, is a serious
cause for concern and reflects adversely on bank profitability. The limited integration
of the country’s banks in world financial markets and the absence of an Albanian
stock market has protected the banking industry from further negative effects of
the global financial crisis9. Nevertheless, the strong presence of Greek banks, which
control three out of the 10 most important banks in the country, pose a challenge
for the future of the financial sector.
The government has taken important steps to protect the banking sector from outside
forces. One of the main measures is a decision to convert foreign bank branches
into subsidiaries, subjecting them to local supervision. Also, the creation of a “bridge
bank,” to support domestic banks that might be affected by the crisis, is a positive
development. (Bundo Sherif 200, 21). However, the tendency of the government to
borrow from domestic banks as a last resort to finance the budget deficit does impose
a high burden on the market, by limiting funds available for the private sector.

3. Currency and Price Stability
The Bank of Albania (BoA) has been successful in keeping inflation within the
target range of 2% to 4%, while in January 2012 inflation fell below targets. To
protect the market from lower economic growth, the Central Bank has intervened
continuously, cutting the interest rate to its lowest level of 4% in July 2012. Despite
the country’s policy of a floating foreign exchange rate, the lek has been relatively
stable in recent years, remaining within a range of 2% against the euro10.
More problematic in the review period are concerns about government interference
within the Central Bank’s purview, although the bank’s independence is sanctioned
by law. The government’s alleged controlling of bank activities could hamper the
effectiveness of economic policies.
Albania avoided the direct effects of the 2008 global economic crisis11, because of the
close supervision of the banking sector and fiscal stimulus policies; Indeed it is the only
country in southeastern Europe with growth rates over 3% in three subsequent years.
However, growth has slowed, and the country’s macroeconomic balance needs to be
revised. In 2012, GDP growth reached 0.6%, the lowest rate in a decade.
The government has pursued an expanding fiscal policy, despite repeated advice from
the IMF to limit expenses amid decreasing revenues. After the completion of the highly
contested Durres-Kukes highway, largely criticized for being too expensive amid a
strained budget and a general economic downturn, the government initiated plans in
201212 for a new Tirana-Elbasan highway, another project expected to weigh heavily

8 http://www.bankofalbania.org/previewdoc.php?crd=6417&ln=1&uni=201503120958561426150736
36003600
9 http://www.bti-project.org/reports/country-reports/ecse/alb/index.nc
10file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/Bulletin_of_the_Bank_
of_Albania_H_II_2012%20(1).pdf
11http://www.bankofalbania.org/previewdoc.php?crd=6609&ln=1&uni=2
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on Albania’s already contracted budget. Since the “divorce” with the IMF in early 2009,
the Albanian government has largely financed its debts with expensive loans from
domestic banks and Eurobonds, first released in 2010. Most public investments such as
the highway projects have been financed with high-interest domestic and foreign debt,
despite advice for keeping debts under control (IMF 2010).
The target set by the government to achieve a 53% debt-to-GDP ratio in 2017, which
will require a fiscal consolidation of 3.1% per year, stands in stark contrast to the average
of a 4.6% budget deficit over the last four years. The IMF reported that in 2012, Albania
“could breach the 60% statutory debt limit,” a warning mark against high debt levels.
The high ratio of public debt, when combined with the government’s ambitious spending
plans, raises concerns about the Albanian market’s vulnerability to adverse shocks.
Moreover, the government’s habit of borrowing from the domestic market poses a
burden on the private sector, by limiting funds and increasing lending costs.

Conclusions and recommendation

• The same conclusions can be applied to Albania’s story of democratization and
pursuit of a market economy, and to the many incomplete external evaluations
of reform. Albanians have been quick to create, change and improve democracy’s
formal institutional bases.

• Successive Albanian governments have taken credit for reshuffling and
advancing the country’s institutional framework. This has been applauded by
international organizations, though their view was often only focused on the
short-term and a one-off evaluations of reform.

• Few international actors actually examined how reforms were ‘maintained’ and
with what results. Independent institutions’ disputed decisions and a lack of
legal reasoning over major political issues such as elections, corruption and
office abuse have showed the de facto poor functioning of the institutional
separation of powers.

• The disputed placement of cabinet representatives amid key institutions shows
an increasing pattern of state capture from the ruling majority.

• This trend is problematic when taking into account that Albania has entered
an electoral year with a contest in the summer of 2013. In the context of the-
winner-takes-all political game, elections determine all other political and
economic imperatives and will be the most important singular event for the next
five years.

• Given that the country has a problematic record of elections, especially due to
political interference that has increased during the review period, one can rightly
wonder about the fate of forthcoming elections. International actors’ preference to
maintain a low profile over issues of political control and the use and subversion of
institutions noticed so far, fail to decisively support the conduct of free and fair elections.

• Vague progress evaluations have given ample space to political actors to interpret
them at will and have not promoted a clear analysis and neutral assessment of
what is wrong with Albanian democracy, who is responsible, and what dangers
lay ahead.

• Economically, Albania’s dependence on remittances and capital flows in the form of

12 http://www.bankofalbania.org/previewdoc.php?crd=6609&ln=1&uni=2015031209541214261504
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foreign direct investment increases its vulnerability to adverse shocks from outside.
Both sources of income declined following the Greek economic and political crisis.

• The Albanian government should pursue public policies that regulate the public debt
and diversify trade terms while strengthening the current weak appeal of Albanian
exports in the European market. Special attention should be paid in promoting domestic
investments and attracting international investors willing to invest not only in non-
tradable goods, such as banking and communications, but also in enhancing
technology, new operational facilities and gross fixed capital formation.

• Moreover, the government should consider the increased difficulties for Albanian
migrants in Western labor markets and prepare to welcome those willing to
return home with adequate employment policies.

• An indispensable aspect of improving and restructuring the economy is to solve the
persistent problem of land insecurity, high corruption, a weak judiciary and rule of
law. Last but not least, Albanian government should improve further economic
statistics, particularly those with direct regard on policy design and evaluation.
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Shpërndarja e funksioneve kryesore të shtetit midis organeve
kushtetuese dhe marrëdhëniet që lindin midis këtyre organeve; Një

krahasim ndërmjet monarkisë dhe sistemit parlamentar

Ph.D. Irvin Faniko
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” Bedër

Abstrakt

Me anë të këtij punimi do të përpiqemi të tregojmë mënyrën me të cilën funksionet kryesore
të shtetit shpërndahen midis organeve kushtetuese dhe të do të analizojmë kryesisht
etapat më evolutive por edhe marrëdhëniet juridike që lindin midis këtyre organeve.
Forma e qeverisjes qëndron në qëndër të këtij modeli dhe rregullon këtë marrëdhënie
juridike e duke u nisur nga kjo aspektativë kemi njohur forma të ndryshme shtetesh e
njëkohësisht edhe forma të ndryshme qeverisjeje.
Feudalizmi i cili i dha jetë mesjetës me pushtetin e tij si shpirtëror ashtu edhe me atë
politik arriti te mposhtë republikën e krijuar e në këtë periudhë duke u nisur nga shekulli
i XV-të solli lindjen e shtetit absolut.
Kurse sot me termin shtet ne kuptimin e plotë aktual mund ti referohemi organizimit
politik e juridik që lindi e u zhvillua fillimisht në evropë.
Nga shteti liberal lindi më pas shteti demokratik, i cili merr një rol dominues kryesisht
në ekonominë e vendit.

Fjalë kyçe: shtet, ekonomi, feudalizëm, qeverisje, parlament.

Monarkia si formë e parë e qeverisjes shtetërore

Duke u nisur nga shkallëzimi i formave të qeverisjes shtetërore monarkia bën pjesë
në ndarjen e parë të këtij klasifikimi. Veçoritë e kësaj forme mund të fillojmë e ti
analizojmë nga udhëheqësit e këtij modeli qeverisës, që nga mënyra e ardhjes në
pushtet e deri tek një qëndrim sundimtar i tyre (de Vergottini, 2004, 91) .
Në monarki mbreti ka një pushtet të pakufishëm, të trashëguar. Ai praktikisht
identifikohet me qeverisjen dhe ligjin. Por, në shoqëritë e sotme bashkëkohore ka
pak raste që mbreti ende ka një pushtet të plotëfuqishëm. Arabia Saudite, Jordania,
janë disa vende ku ende mbreti identifikohet me pushtetin dhe ligjin. Përkundër
kësaj formë tradicionale, ekzistojnë edhe monarki kushtetuese. Monarki kushtetuese
ende ndeshen në Spanjë, Britaninë e Madhe etj (de Vergottini, 2004, 12).
Duke reflektuar rezulton se në një moment të tillë ky atribut mund të jetë vetëm
simbolik, e nuk mund të korrespondoj më me këtë formë qeverisje sepse në këto
shtete ekziston njëherazi edhe rendi kushtetutes në krah, kështu që në këtë
aspektativë sot në shoqëritë e zhvilluara ku mbizotëron liria e shprehjes, zhvillimi
ekonomik, tekonologjitë bashkëkohore dhe më kryesorja ajo e tregut të lirë, duket
gati e pa imagjinueshme që i gjithë ky pushtet të jetë atribut i një sovrani. Por
nevoja për të riorganizuar sistemin e qeverisjes dhe për të ruajtur elementët të traditës
historike qeverisëse, monarkia e sotme bashkëkohore mori vlera simbolike (de
Vergottini, 2004, 25). Por sot sovranët evropian janë vetëm modele formale, sepse
tashmë ligjet i sjell parlamenti, edhe pse nënshkruan sovrani, sikur në rastin e
Britanisë së Madhe, por nuk ka të drejtë t’i refuzoj ato ligje. Apo me rastin e Spanjës,
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mbreti emëron kryeministrin e partisë apo të koalicionit që fiton dhe me këtë misioni
i tij në raport me pushtetin është i kryer. Është e natyrshme që aty ku ende ruhen
forma të tilla monarkie, në shtetet e tilla nuk ka president dhe as nuk organizohen
zgjedhje presidenciale. Pushteti ekzekutiv është i përqendruar në qeveri dhe
kryeministri ka më shumë forcë vendimmarrjeje se në një qeveri me model presidencial
(de Vergottini, 2004, 83).
Diktatura dhe tirania kanë ekzistuar gjatë historisë dhe ekzistojnë edhe sot e kësaj
dite në shoqëri dhe vende të ndryshme. Nuk duhet që në krye të shtetit të jetë një
mbret, në mënyrë që të ketë në vend diktaturë. Po ajo që e cilëson këtë formë të
ushtrimit të pushtetit është mos respektimi i ligjeve ndërkombëtare për liritë dhe të
drejtat e njeriut pikë së pari dhe, njëherësh edhe ushtrimi i dhunës për të mbajtur
gjendjen nën kontroll të plotë, këtë lloj të formës e ka ushtruar A. Hitler në Gjermani
(De Vergottini, 2004. 29)..
Përsa i përket formës qeverisëse të monarkisë absolute pushteti ushtrohet nga sovrani
pa asnjë kufizim (Bobbio & Matteucci & Pasquino, 2004, 6). Ku sovrani bën ligjet,
qeveris vendin por edhe adnimistron drejtësinë, pra kemi një përqëndrim të të gjitha
funksioneve te sovrani, por kjo ngelet gjithmonë një ipotezë sepse nuk duhet që të
harrojme edhe aleancat e ndryshme që realizonin sovranët ndërmjet tyre e jo vetëm
për të mbrojtur më mirë interesat e tyre.
Kurse përsa i përket nëndarjes tjetër ku kemi rastin në të cilin sovrani është i pavarur
nga legjislativi, dhe në këtë fazë kemi një formë qeverisjeje të formuar nga dy qendra
pushteti, i cili është edhe hapi parë drejt një shteti liberal e jo më çdo pushtet varet
nga figura e sovranit, sepse këtu monarku fillon që të lëshojë disa të drejta e fillon
që të pranojë disa kushtëzime nga ligjvënësi. Mbreti vazhdon të jetë titullar i pushtetit
ekzekutiv dhe të jetë formalisht titullar i pushtetit gjyqësor, por duhet të ndajë
ushtrimin e funksionit ligjvënës me parlamentin (Biscaretti, 1988, 91). Ky i fundit
shpall ligjet që për të hyrë në fuqi nevojitin gjithsesi një sanksion mbretëror (i
ndryshëm nga funksioni i miratimit presidencial aktualisht i parashikuar nga
Kushtetuta italiane e vitit 1948, sepse me të mbreti vlerëson meritën e aktit dhe
mund t’a refuzojë nëse e mendon që ligji nuk përputhet me frymën politike të
përndjekur nga kurora). Në fazën e monarkisë kushtetuese Parlamenti anon të
veprojë si cak i pushtetit mbretëror, kundrejt të cilit përfundon për të arritur një
pozicion të një ekuilibri thelbësor (De Vergottini, 2004, 63).

Prishja e ekuilibrit ndërmjet organit parlamentar dhe sovranit

Me formën e qeverisjes parlamentare kemi një prishje të ekuilibrit të mëparshëm dhe
një fuqizim të mëtejshëm të ligjvënësit, por karakteristike në këtë moment është
fakti se borgjezia një herë që e ka kuptuar se nuk mund më të vazhdojë më të
sundojë akoma pushteti i sovranit, i cili fillon që të mbajë një pozicion pasiv në
ecurinë e ngjarjeve politiko administrative të vendit përpiqet me çdo kusht që të
kapi frerët e udhëheqjes së politik bërjes duke iu drejtuar pushtetit ligjvënës (de
Vergottini, 2004, 6). Qeveria pushon së qenë politikisht përgjegjëse vetëm kundrejt
parlamentit, ndërmjet institutit të besimit, pa të cilën ekzekutivi nuk mund të hyjë
në fuqi dhe pa të cilën duhet të paraqesë dorëheqjen por në çdo rast ekzekutivi është
i detyruar të japë dorëheqjen në rastin kur parlamenti vendos t’i heqi besimin ndërmjet
një mocioni të mosbesimit (Caretti & Siervo, 2002, 29). Por duhet që të ekzistojë një
program politik ndëmjet qeverisë dhe parlamentit.
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E teorizuar në vitet e para të ‘900, këta elementë të marrë në shqyrtim janë bërë pjesë
e kontinentit evropian, aty ku edhe forma e qeverisjes parlamentare është e përhapur,
mbi të gjitha mbas konfliktit të dytë botëror dhe i ka dhënë jetë të ashtu quajturave
forma qeverisjeje parlamentare të kushtëzuara (Biscaretti 1988, 12). Përpara
eksperiencave të mëparshme të parlamentarizimit të karakterizuar nga një mbi
pushtet të organit përfaqësues dhe të ekzekutivëve të dobët dhe të paqëndrueshëm,
kushtetuesit e rinj kanë përndjekur objektivin për të forcuar qeverinë duke e bërë
në të njëjtën kohë më efiçente dhe më të qëndrueshme, si p.sh.: mosbesimi konstruktiv
gjerman, për të cilën Kancelieri mund të marri mosbesimin vetëm nëse parlamenti
përfaqëson në maxhorancën absolute pasardhësin. Avantazhi i këtij sistemi është
tashmë garancia e përçuar që organi përfaqësues dhe ai ekzekutiv bashkëpunojnë
për një program të njëjtë, pa bojkotazhe dhe paraliza (de Vergottini, 2004, 10).
Në këtë sistem kemi një kryetar te shtetit me nje post përfaqësues.

Konkluzione

Në fund të këtij punimi arrijmë në konkluzionin se me shtetin absolut ku gjithçka
varej nga pushteti i sovranit i cili përdorte dhe administronte të gjithë pushtetin në
emër të Zotit edhe për të mirën e popullit hasemi pa dashur tek një formë e shtetit
policesk, ku gjithçka varet nga pushteti i qeverisë e cila ka një administratë të fortë
e me pushtet organizativ.
Rritja e mirëqënies së qytetarëve solli lindjen e liberalizimit kështu që lindi një mendim
politik që i jepte një vlerë parësore individit dhe të drejtave të tij, dhe nënvizonte
rëndësinë e një kontrolli dhe kufizimi të pushtetit dhe qeveritarëve.
Liberalizimi në vetvete përfaqëson bazamentin teorik mbi lindjen e Shtetit liberal,
sepse tek ai gjejmë të ngulitura principet e lirisë personale, barazisë ndaj ligjit, dhe
jo më ndarjen e klasave, dhe ky është udhëheqësi për tek shteti i së drejtës, ku të
gjithë janë të barabartë përpara ligjit, ku Kushtetuta përbën ligjin themelor të shtetit.
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Abstract

Law No. 10385 on mediation dated 24.2.2011, amended, marks a new steptowards further
processing of mediation Institute as well as strengthens the capacities of National
Chamber of Mediation. Although this is a recent profession in our country, known for
less than 10 years, it practically remains new and unconsolidated.
Based on paragraph 3 and 5 of Article 2 of this law the mediation applies to the dispute
examined by the Court, at the request of the aggrieved party or the appeal of the convicted,
only under Articles 59 and 284 of the Criminal Procedure Code. Casesmight refer  to
mediation process  victim-offender by the interested parties themselves to solve the
dispute out of judiciary,  from the court, the prosecutor, the Probation employees or
attorneys.
Keywords: mediator, victim, dispute, prosecutor, criminal proceeding.

Mediation and criminal proceedings

By means of this law, National Chamber of Mediation, as a Judicial Public Entity
has become more comprehensive and with clearer outlines. By the redrafted concept
of mediation in the new law, the legislative has clarified its connections to the
procedures of criminal proceedings. The amendments might be summarized as follows
:
The first notable amendmentin this law regarding the mediation institute is the
definition of mediation as an activity carried out only by a special subject, respectively,
the mediator. In the previous law mediation could be performed by any person,
provided that the parties seeking resolution of the dispute agree among themselves
to appoint the specific person that would carry out this activity.  Currently with
Law No. 10385 dated 24.2.2011, as amended, mediation is an activity that is entrusted
only to persons licensed by the Ministry of Justice based on criteria laid down in
the law and DCM No. 414 dated 8.6.2011 .
The second amendmentis in fact rather a clarification than a law amendment. Unlike
the previous law, it has removed any equivocation regarding the time when the
parties in the dispute may initiate mediation procedures. In Article 2 of the new law
clearly states that the parties can begin this procedure at any time, as before their
dispute is made subject to judicial review as well as after the judicial review has
started.
The third amendmentrelates to the expressed recognitionon the obligation of the
Court to invite the parties to enter to resolution procedures of their dispute through
mediation. What is worth mentioning about this obligation is the fact that it is
intended to extend not only on the Court but also on other state bodies. This
means that even if the dispute between the parties has not yet been made subject to
judicial review, the state body that is handling the dispute is obliged in the same
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way as the Court, to  invite the parties to the dispute for its settlement by mediation
procedures
This recent change significantly expanded the scope of the law to resolve the dispute
through mediation. Consequently, within its field of activity has entered the
prosecution as long as it also is a state body competent to handle disputes arising
between the parties. Regarding this point let us briefly examine the role of the
Prosecutor in this regard.
In fact, as defined by the Constitution and the Law on the organization of the
Prosecution Office, the criminal proceeding is a two-way activity. On one hand it
represents the interest of the state to enforce the law by punishing all those who
violate it.On the other hand, it also represents the interests of the individual to
defend its legitimate interests through the punishment of those who violate them.
In this respect the position of the Prosecutor as a state body appear as a party to
litigation to protect the interest of the state and  individual against the the party
that has violated the law. But from another perspective, under the provisions of the
Criminal Procedure Code, to the Prosecutor  as a state body is recognized the
competence of making a final decision on the lack of grounds of a criminal charge
filed by one party against another party.These powers are exercised by it during the
preliminary investigation phase. Prosecution in this regard, plays the role of all
those state bodies to which the law recognizes the competence of reviewing and
resolving a dispute arose between the parties in the relevant field of their activity.
Therefore the activity of the Prosecutor during  preliminary investigation in
principle, is  not excluded from the scope of the law to resolve disputes through
mediation, as long as the obligation to invite the parties to mediation, under the
law of Mediation, lies not only on the court but also the state bodies that are
considering a dispute.
As stated in the law, the obligation of public authorities to invite the parties to
enter mediation procedures between them, arises only after they are put in motion
for its resolution. This means that the prosecutor should invite the parties to the
dispute only after having initiated criminal proceedings, only after having registered
a criminal proceedingInfact, it is worth analyzing this point because the registration
of criminal proceedings in most cases comes after another state authority, police or
other state bodies, have taken notice of the dispute in question. It therefore justly
may arisethe question whether the obligation that the law provides for mediation
to invite the parties to resolve the dispute through mediation procedures, extends
over those state bodies which receive notification of the dispute at a time when they
still have not notified the Prosecution and therefore the Prosecution has not
registered a criminal proceeding relating to that dispute.
To give a grounded answer  for the moment we should analyze  the powers that the
relevant state authorities have at the time they receive notice of a dispute with the
criminal character. As provided in the Code of Criminal Procedure in articles 280
onwards, all officers, representatives or non-state bodies have the obligation to file
charges at the Prosecutor or a Judicial Police officer when they become aware of a
criminal offense. Considering the object of criminal charges as a case of disputebetween
the parties, this means that no state organ, except the Prosecutor and the officer of
the Judicial Police has no right to consider  settlementof dispute offense,  although
they are aware of it.On the other hand given the content of article 293 of the Criminal
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Procedure Code which defines the duties of the Judicial Police officer to refer to the
Prosecutor the denounced the criminal offense, it appears that even the Judicial
Police officer in turn, has no competence to consider and  settle the dispute subject
to criminal charges. His only task  related to the report is to address it as soon as
possible to  the Prosecution. However unlike other state organs, public employee
acting as a Judicial Police officer has a close functional connection with the activities
of the Prosecutor. Dispute Procedure criminal investigation is nothing but its review
procedure, in principle carried out by the Prosecutor through the activity of the
Judicial Police officer. But although the Judicial Police officer is in the role of criminal
dispute this reviewer must not think that he was a state body that has the power to
solve it..Therefore, we may draw the firm conclusion that the judicial police officer
has no power to extend to the parties to the dispute an invitation to carry out the
procedures of its settlement via mediation. This power belongs only to the
Prosecution Office and as a result the obligation to invite the parties for mediation
under article 2 of the Law on Mediation extends only to the Prosecution Office.

Mediator and subjects to the criminal proceeding

As stressed above, during the phase of pre-trial investigation the Prosecution Office
may initiate notification procedures due to the fulfillment of obligation to invite the
parties involved in the dispute. Indeed, the Criminal Procedure Code does not foresee
any obligation and does not cite concrete mediation procedures. Yet, the Code does
not include any express prohibition for the involvement of the Prosecution Office
in the process of initiation of mediation procedure. This tacit position of the Criminal
Procedure Code, as well as the obligation foreseen in the new Law on Mediation to
invite the parties to mediation constitute sufficient circumstances for the Prosecution
Office to practically apply such a power. This also means that mediation is an activity
that may be also conducted during the phase of pre-trial investigation. Given that
other procedural subjects also participate in this phase of criminal proceeding, it is
prerequisite to clarify the distinction of the mediator’s role with some other similar
roles performed by a number of procedural subjects. From the very outset, we should
stress out that the possibility for implementation of mediation procedures exists
since the phase of pre-trial investigation. This does not mean that mediator is one
of the subjects of criminal proceeding. Nevertheless, although the mediator’s activity
is not procedure, it directly impacts the further development of criminal prosecution.
Therefore, it is relevant to specify the concrete role of mediator in this phase of
criminal proceeding and the distinction of that role with the role of subjects of the
criminal proceeding.
The law on mediation attributes to the mediatorthe role of parties’ facilitator in
their attempt to settle a dispute between them. It means that although the mediators
contacts the parties involved in a criminal dispute, he does not represent the interests
of one party to another. Article 10 of this Law expressly prohibits the mediator to
provide the parties legal advice. By this ban the lawmaker has aimed to make clear
that the mediator’s role is different from the lawyer’s role and is in no case equal to
the party or defense counsel of either party. Further, the mediator does not intend
to provide to one party to the dispute services such as psychological advice or
assistance. From this perspective, a mediator’s role differs from the one of the
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psychologist who assists during the questioning of a defendant or of a juvenile witness.
Also, the mediator’s role does not intend to help the parties to calculate the damageor
to clarify other circumstances requiring special technical knowledge. In this context,
it is also different from the expert’s role. Finally, the mediator has no obligation to
make statements before the Prosecution Office or the judicial police officer about
the procedures he has followed for mediation or information he has learned from
the parties during the accomplishment of these procedures. From this perspective,
he is not equal to a witness. Hence, in conclusion, as it is implied from the meaning
of the term “mediator” and from the provisions of article 11 of the Law, on one hand,
in terms of the orientation to the parties, this role meansequidistancefrom them and
impartiality in relation to the interests under the scope of dispute. On the other hand,
as regards the duties he performs in a specific conflictual situation, the mediator has
the role of clarifying the rights and obligations of the parties to each other, as well as
the further clear and comprehensible submission and documentation of positive and
negative aspects for each party and of each option of a potential solution of the conflict
between them acceptable for either party. Finally, the duty of a mediator is not
documenting the solution he has proposed to the parties to the dispute. His study is
more or less similar to the one of a notary as he is assigned only to document that
mode of dispute settlement as the parties have agreed. The mediator is certifier and
documenter of that solution reached between the parties and not at all the decision
maker on the method of concrete dispute settlement.
Interestingly, the law does not foresee an option that the mediator, once chosen by
the parties, may be withdrawn from the duty of mediation. It means that in each
case the chosen mediator is obliged to carry out the duties of mediation and to
make the best efforts to settle the dispute in question. His only possibility, as provided
for in the new law on mediation, is to describe in a minutes the failure to further
continue mediation negotiations. Yet, this failure of the mediator to continue efforts
should not be understood as his failure to convince the parties to reach the agreement
he has proposes as according to the law on mediation, the mediator is prohibited to
oblige the parties settle the dispute between them as per the mediator’s proposal.

Initiation of mediation in criminal proceedings with aggrieved accusers-
article 59 of the Criminal Procedure Code

Article 59 of the Criminal Procedure Code envisages that the aggrieved party due to
a group of criminal offences expressly provided for in this article, has the right to
file a request to the Court and attend the trial as a party in order to prove the
charge and seek damage compensation.
Based on the content of this article and conclusions of the Constitutional Court in
its decision no.30/2000, during the daily judicial case law, the aggrieved party due
to these criminal offences directly submit to the Court a petition for trial against
their perpetrators without the prosecutor consummating beforehand the phase of
pre-trial investigation as it commonly occursfor all other criminal offences. According
to the Constitutional Court, in these criminal proceedings the prosecutor is not a
litigant and is excluded from his constitutional role of the representative of
prosecution office or of the state authority exercising criminal prosecution. This
situation has caused flaws regarding the prosecutor’s role through his trial
attendance in the circumstances when for those criminal proceedings; he has neither
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conducted investigation, nor has submitted a petition for trial to the Court. This
law has made that in practice the prosecutor’s role in these criminal proceedings is
limited to the one of an observer and tacit analyzer of evidence and trial procedures,
with the only right to decide on them only at the time of termination of the judicial
review. This is a debate that has still not been ultimately resolved and apparently
will continue for a long time. However, the discussion about the validity of this
position of the Constitutional Court exceeds the scope of that topic. I cited this
procedural aspect as it is directly linked with the discussion about the initiation of
procedures for the dispute settlement by mediation in these criminal proceedings.
Having made clear this restricted role of the prosecutor in these criminal proceedings,
it is also clear that the prosecutor has no power to invite the parties and to initiate
procedures for the dispute settlement by mediation. This power fully remains a
power of the Court that examines the petition for trial of the aggrieved accusers. In
the best scenario, the prosecutor’s role in relation to the mediation procedures is to
seek from the court to declare them  null and void if he finds one of the cases of
mediation nullity expressly provided for in article 24 of the Law no. 10385 dated
24.2.201" On settlement of disputes by mediation”.
The discussion about the prosecutor’s role in the criminal proceedings can only
arise in cases where the prosecutor has instituted a criminal proceeding for an offense
other than those provided for by Article 59 of the Criminal Procedure Code and
during the investigations or in the end of them he decides to change the qualification
of the offense in one of them. However, even in this case the change of charge in
one of the criminal offences provided for in article 59 of the Code inevitably brings
the dismissal of criminal proceeding as within the meaning which the judicial case
law has attributed to the criminal prosecution of offences provided for in article 59
of the Criminal Procedure Code, the Prosecution Office has no power to conduct
investigations and neither to bring a charge to the Court in relation to them.
Accordingly, both in the case when the aggrieved accuser submits a direct petition
to the Court, and when during a criminal proceeding initiated the offence
qualification changes, the Prosecution Office does not play the role of a state body
that undertakes or has the power to examine a criminal dispute. As a result, it has
no role about the initiation of a procedure for the dispute settlement by mediation.
This initiating role in these criminal proceedings belongs only to the Court.

Initiation of mediation for criminal offences based on complaints-article 284 of
the Criminal Procedure Code

The situation is different in relation to the criminal offences expressly provided for
in article 284 of the Criminal Procedure Code for which the criminal proceeding is
instituted only on the basis of the complaint of aggrieved party. As regards these
offences, when the aggrieved party files a complaint, the prosecution office is fully
entitled to conduct investigations and then to exercise criminal prosecution on
behalf of the state, submitting to the Court the petition for trial against the
perpetrators it has accused. Therefore, in the phase of pre-trial investigation the
Prosecution Office fully complies with the characteristics of the state body assigned
with the review and settlement of the dispute. In this phase, equally as the Court in
trial stage, it has the right to invite the parties to settle the dispute by mediation.
The problem that arises in the practical implementation of this obligation by the
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Prosecution Office is related to the lack of a specific provision in the Criminal
Procedure Code or the Law on mediation procedure to be followed by the Prosecution
Office after it submits the invitation for mediation to the parties to criminal dispute.
If we refer to the law on mediation, it expressly statesonly the procedure to be
followed by the Court and not by the prosecution office or other state bodies
reviewing the dispute. Hence, article 13 of the Law provides that when the parties
give a positive response to the Court invitation to carry out the procedures for
settlement of dispute between them by mediation, on its part the Court decides on
the trial suspension until the termination of those mediation procedures and an
agreement reached between the parties.
Further, as for the case of other state bodies, although article 2 of the Law emphasized
that the obligation to invite the parties to settle the dispute by mediation is also
extended to the relevant state bodies, the law on mediation does not cite the
procedures to be followed by the relevant state authority after the submission of
the invitation for dispute settlement by mediation. However, I would like to stress
out that this tacit approach of the lawmaker should not imply that the state bodies
are not obliged to invite the parties to apply procedures for the dispute settlement
by mediation. The express provision of the trial suspension for the case of the Court
is made by the lawmaker, taking into account the importance of the implementation
of principle of trial within a reasonable time limit for judicial procedures. As for the
state bodies, this principle is not so directly and strictly applied as it is the case to
the Court. This should lead us to the conclusion that the Prosecution Office has
full right and opportunity to afford to the parties sufficient time to resolve the
dispute between them via mediation procedures. As for the time when the
prosecution office should interrupt investigations until an agreement is reached, in
its article 13 the lawmaker has shown flexibility leaving the Court to estimate, on a
case by case basis, the concrete time needed for the parties to reach an agreement
between them. However, the prosecution office does not need to take a decision on
the suspension of investigations. After the invitation for dispute settlement by
mediation, the prosecution office is not prohibited to continue investigation.
Nevertheless, it should take due care that its investigative operations will not prevent
or cause obstacles to the parties to reach an agreement. Also, upon the invitation,
the prosecution office should afford the parties necessary reasonable time to reach
an agreement and not to take a final decision on the case settlement, while the
parties have still not terminated the mediation procedure.

Validity and approval of mediation procedures

If we analyze the results expected from the mediation procedures, we may admit
that in relation to the criminal offences directly prosecuted by the aggrieved accuser
under article 59 of the Criminal Procedure Code and based on the complaint of the
aggrieved party, according to article 284 of the Criminal Procedure Code, the only
outcome expected from them is the submission, as the case may be, to the Court or
Prosecution Office, of a statement by the aggrieved accuser or by the appealing
aggrieved accuser that he accepts to waive the criminal prosecution of the offence
perpetrator. Accordingly, both the Court and the Prosecution Office expect from
the aggrieved party that after he has carried out the mediation procedures, he will
proceed if he desires or not the perpetrator’s criminal prosecution. However, due to
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the implication of the aggrieved party in mediation procedures, through the
invitation for the dispute settlement by mediation, the inviting body, respectively
the Court and the relevant state body cannot be limited only to this result. As
provided for in the law on mediation, before the admission of this statement they
should be involved in the assessment of the validity of all mediation procedures, in
order to understand if this confession of the aggrieved party is obtained legally or
not. To put it differently, they should deem if we are facing or not any of the cases
of nullity of those procedures expressly provided for in article 24 of the Law. In fact,
article 23 of the Law has cited that the assessment of these procedures is a power of
“judicial bodies”, without mentioning that such an assessment competence of the
mediation procedures is extended to the other state bodies, neither the prosecution
office. Nevertheless, this tacit position of the lawmaker should not be understood
as if in this way he has intended to stop the prosecution office to evaluate the
mediation procedures. The lawmaker has hereby wished to emphasize that although
the validity of mediation procedures may be evaluated by the state bodies, including
the prosecution office, in the end of the day this evaluation remains preliminary as
their final assessment should be made by the Court through the competence of
their approval, provided for in article 23 of the law on mediation.

Mediation upon the initiative of the parties and its impact on the criminal
proceeding

As defined by the law on mediation, the parties are free to institute mediation
procedures upon their initiative, as provided for in article 2 of the Law “at any
time”. It means that the initiation of procedure by the parties is not prevented by
the fact that the relevant state body or the Court has initiated or not the examination
of the dispute in question. It is exactly this opportunity of the parties to initiative
mediation procedures at any time that opens up discussion of the relation of
mediation procedures with a criminal proceeding and the degree of impact of
mediation results on the criminal proceeding instituted by the prosecution office.
As stated above, in the case of mediation launched upon the invitation of the Court
or Prosecution Office, for the cases of criminal offences provided for in articles 49
and 284 of the Criminal Procedure Code, the only result with an impact on criminal
proceeding is the one related to the waiver of the aggrieved accuser or of the appealing
aggrieved accuser. Further, in cases of other criminal proceedings, neither the
prosecution officer, nor the court has the obligation and the right to invite the
parties to initiate mediation between them. Yet, it does not mean that the parties are
prevented to enter into mediation between them for the settlement by reconciliation
of certain aspects of civil nature within the criminal proceeding, such as those related
to the civil consequences of the criminal offence. In this context, mediation procedures
may bring effects not merely for the settlement of civil dispute between the aggrieved
party and the perpetrator but also on the criminal proceeding. Damage compensation
by the perpetrator, as stipulated in article 48, letter “d” of the Criminal Code, damage
substitution by the perpetrator constitutes a mitigating circumstance which
commonly has a direct impact on the sentence term to be imposed by the Court in
the end of trial. Nevertheless, unlike the case of assessment of the validity of mediation
procedures regarding the waiver from the appeal for criminal offences provided for
in articles 59 and 284 of the Criminal Procedure Code, in cases when the mediation
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was instituted upon the initiative of the aggrieved party, the prosecution office has
no reason to assume the evaluation of mediation validity. This is because in that case
the subject of mediation per se has a civil nature for which the prosecution office has
no power of solution. The prosecution office may incidentally make use of only the
effect of this mediation, for instance as a mitigating circumstance in favor of the
defendant, when the latter compensates the damage caused to the aggrieved party.
Nevertheless, we cannot admit so for the court as the civil lawsuit filed in the criminal
process is integral part of the scope of court solution. Accordingly, even for the cases
of mediation upon the initiative of litigants, the court equally has the obligation to
assess the validity of mediation procedures and to approve them or not.
On the other hand, we should stress out that not all potential results achieved in a
mediation procedure upon the initiative of the parties, may be applied by the
prosecution office in the framework of a criminal proceeding. This conclusion derives
from the content of article 20 of the Law. This article clearly stipulates that in a judicial
process one cannot use as evidence the opinions, suggestions, statements or confessions
expressed by the parties or the mediator during the mediation procedure. Also, one
cannot use as evidence in trial, the documentation prepared by the parties in support
of the mediation procedure. These prohibiting provisions mean that in order to prove
a “confession” of guilt by the defendant, it would not be permissible for the prosecution
office to use the fact of consent in the framework of mediation agreement, to compensate
the damage that the person aggrieved from the criminal offence claims to have suffered.
As I stressed above, the prosecution office may use only the achieved result of mediation
and not the statements made by the parties during mediation, with a view of reaching
an agreement. A mediation agreement reached between the aggrieved party and the
defendant to resolve civil consequences deriving from the criminal offence can be
deemed by the prosecution office as a mitigating circumstance provided for in article
48, letter “e” of the Criminal Code-improvement of relations between the injured
party and the defendant. Further, the statements made by the parties to reach that
agreement cannot be used as evidence to prove the facts, subject to charge.

Practical issues for the implementation of mediation procedures
When applying the law on mediation and relevant procedures in the framework of
a criminal proceeding, it should be stated that there are still flaws and ambiguities
either of legal character, or in respect of the enforcement of the current law. In
summary, the main shortcomings are as follows:
1. A limited scope of attention by the School of Magistrates and the Prosecution
Office regarding the familiarization and treatment of issues related to the
understanding and practical implementation of the mediation procedures in the
context of criminal proceeding.
2. Failure to expressly provide for the obligation of the prosecution office to
implement mediation procedures in the stage of complaint-based criminal offences,
articles 59 and 284 of the Criminal Procedure Code.
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Abstrakt

Shoqëria shqiptare nuk e ka fenomen të prodhuar prej saj, trafikimin. Në periudha të
ndryshme historike mund të flitet për mungesën totale të kësaj veprimtarie si dhe mund
të përmendet këtu edhe historia shumë vjeçare e periudhës së komunizmit. Arsyet e
mungesës së këtij fenomeni në shoqërinë tonë para ndryshimeve të ndodhura pas vitit
90’, lidhen me një sërë faktorësh ku përmendim: mënyrën e jetesës së shoqërisë shqiptare,
rolin dhe pozitën e gruas në shoqëri si dhe traditat dhe zakonet. Gjatë kohës së sundimit
të Mbretit Zog, prostitucioni si element i lidhur ngushtë me trafikimin, ishte i njohur dhe
i bazuar në ligj.
Pohimi se trafikimi “nuk ka histori” duhet kuptuar si një fakt: Shqipëria, përgjithësisht,
nuk ka prodhuar të tilla dukuri “së brendshmi”. Megjithatë, Shqipëria ka qenë në
udhëkryqe historike e gjeografike dhe është “populluar” nga pushtues të kulturave të
ndryshme: kristiano-romake, turko-islame, austro-hungareze, sllavo- bullgare apo
sllavo-serbomalazeze, greke, italiane, gjermane etj. Rruga “Egnatia”, për shembull, që
përshkon Shqipërinë, mbart një histori shekullore dhe siç është logjike apo edhe siç
theksohet në burime të ndryshme, përgjatë saj ka patur motele e hane në të cilat edhe
seksi është ofruar si shërbim.

Fjalët Kyçe: Trafikim, qenieve njerëzore, legjislacion, Shqipëri.

Trafikimi i qenieve njerëzore sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë

Shoqëria shqiptare nuk e ka fenomen të prodhuar prej saj, trafikimin. Në periudha
të ndryshme historike mund të flitet për mungesën totale të kësaj veprimtarie si dhe
mund të përmendet këtu edhe historia shumë vjeçare e periudhës së komunizmit.
Arsyet e mungesës së këtij fenomeni në shoqërinë tonë para ndryshimeve të ndodhura
pas vitit 90’, lidhen me një sërë faktorësh ku përmendim: mënyrën e jetesës së shoqërisë
shqiptare, rolin dhe pozitën e gruas në shoqëri si dhe traditat dhe zakonet. Gjatë
kohës së sundimit të Mbretit Zog, prostitucioni si element i lidhur ngushtë me
trafikimin, ishte i njohur dhe i bazuar në ligj.
Shumë studjues kanë nxjerrë në pah mungesën historike të trafikimit apo formave
të tjera të shfrytëzimit për qëllim përfitimi në vendin tonë .
Ky fenomen nuk ka patur përhapje edhe po ta shohim në planin krahasimor me
vendet e tjera, duke përmendur edhe Greqinë, Italinë apo dhe deri Anglinë, të cilat
këtë fenomen e kanë patur të zhvilluar në faza të qytetërimit të tyre. Të paktën
trafikimi nuk përmendet në librat mbi historinë e Shqipërisë, në të drejtën tonë
zakonore, në libra kronikanësh, gjeografësh, albanologësh, në folklorin shqiptar
etj. Ky ‘përjashtim’, lidhet, para së gjithash, me njëfarë puritanizmi karakteristik,
përgjithësisht me jetën tradicionale të shqiptarëve, një jetë e mbyllur, ‘në mbrojtje’,
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në një familje të mbyllur, patriarkale, në të cilën gjithçka, përfshirë edhe jetën seksuale
të pjesëtarëve të saj, ishte rreptësisht e koduar dhe e kontrolluar.

Pohimi se trafikimi “nuk ka histori” duhet kuptuar si një fakt: Shqipëria,
përgjithësisht, nuk ka prodhuar të tilla dukuri “së brendshmi”. Megjithatë, Shqipëria
ka qenë në udhëkryqe historike e gjeografike dhe është “populluar” nga pushtues
të kulturave të ndryshme: kristiano-romake, turko-islame, austro-hungareze, sllavo-
bullgare apo sllavo-serbomalazeze, greke, italiane, gjermane etj. Rruga “Egnatia”,
për shembull, që përshkon Shqipërinë, mbart një histori shekullore dhe siç është
logjike apo edhe siç theksohet në burime të ndryshme, përgjatë saj ka patur motele
e hane në të cilat edhe seksi është ofruar si shërbim. Në hanet e udhëtarëve këtë
prostitucion e kanë ushtruar kryesisht vajza jetime, të cilat e bënin këtë shërbim
veç punës së tyre. Por ato mund të kenë qenë edhe objekt trafikimi, në kuptimin që
ka marrë sot kjo fjalë. Shqipëria ka qenë, madje për shumë kohë, arenë luftërash të
të tjerëve apo një vend i pushtuar. Megjithatë, shqiptarët kanë ruajtur identitetin e
tyre ‘vendor’: gjuhën, zakonet, kodin e tyre etiko-moral etj. Falë imunitetit kulturor
të shqiptarëve dhe paraardhësve të tyre, pushtimet nuk ka lënë gjurmë të qenësishme,
megjithë ndikimin e pamohueshëm. Këtë pohim e gjejmë edhe për pushtimin
pesëshekullor osman. Por, kjo periudhë, edhe përsa i përket trafikimit të grave, nuk
ka kaluar pa lënë gjurmë.Nuk vërtetohet që trafikimi i grave dhe adoleshenteve të
ketë ekzistuar si fenomen edhe në gjysmën e parë të shekullit XX, kohë në të cilën
vërtetohet përhapja e prostitucionit në Shqipëri, madje edhe legalizimi i tij (vitet
1920-1944), në atë kohë e vlerësuar si masë për ruajtjen e shëndetit dhe moralit
publik.Lidhur me këtë çështje ka patur disa hulumtime bazuar kryesisht në burime
arkivore. Dhe, nga dokumentacioni i arkivuar, del se në Shqipërinë e kësaj periudhe
tregu legal i prostitucionit plotësohej vetëm ose kryesisht nga prostituta ‘vullnetare’.
Pra, nuk njihej trafikimi i grave dhe vajzave për shfrytëzim seksual apo qëllime të
tjera fitimprurëse. Kjo konfirmohet edhe nga burime zyrtare të kohës. Kështu, për
shembull, në një letërkëmbim të ministrit të Punëve të Brendshme, të datës 11 shtator 1935,
thuhet (Dokument i Arkivit të Shtetit):”Kam nderin t’ju parashtroj se, në Shqipëri, nuk
ekziston tregtia e të bardhëve, qoftë për gra ose për djem”.

Standardet ndërkombëtare për zbatimin e dënimeve penale

Trajtimi i të burgosurve mbetet problem shqetësues posaçërisht për vendet e
pazhvilluara, për vendet në tranzicion si dhe për vendet e zhvilluara perëndimore.
Shoqëria njerëzore është përpjekur të vendosë disa rregulla standarde minimale për
zbatimin e dënimeve penale nga të gjitha shtetet, pavarësisht nga shkalla e zhvillimit
të tyre dhe niveli ekonomiko-kulturor (Sijerçiq– Çoliq, Haliloviq, 2007).
Rregullat standarde ndërkombëtare për trajtimin e vendimeve penale kanë gjetur
vend edhe në shumë akte, rregulla dhe ligje të shumë shteteve të ndryshme.
Qëllimi i standardeve ndërkombëtare është sigurimi dhe respektimi i drejtave të
njeriut gjatë ekzekutimit të sanksioneve penale nga abuzimi i mundshëm nga i
autoriteteve publike e shtetërore. Statusi juridik ligjor i akteve ndërkombëtare
ndryshon varësisht nga organi që i ka nxjerrur dhe fuqisë obligateve që kanë.
Prandaj kur jemi këtu tek standardet ndërkombëtare vlen te potencohet ligjbërja
sipas standardeve, Bërja e ligjit penal nënkupton që më parë të respektohen e zbatohen
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disa standarde kryesore: së pari të bëhen studime e analiza kriminologjike për
gjendjen e kriminalitetit, strukturën, dinamikën e tij, shkaqet dhe faktorët
kriminogjenë. Pa analiza kriminologjike, ligji penal do të ketë karakter abstrakt,
nuk do të mund të pasqyrojë realisht parimet e kriminalizimit, dekriminalizimit,
penalizmit e depenalizimit, në zhvillimin e tyre historik (Halili, 2002 / Hysi, 2010 /
Latifi, Elezi, Hysi, 2012)”.
E drejta për një proces të rregullt ligjor, nuk është një e drejtë që mund të mbulojë të
gjitha të drejtat e tjera kushtetuese qe janë atribut i individit. Po t’i referohemi nenit
6 të K.E.D.NJ, do të gjejmë një kuptim më të gjerë në formulimin e tij. Në konceptin
e nenit 6 të Konventës Europiane, parashikohen disa nga të drejtat dhe liritë e
njeriut, të cilat në Kushtetutën tonë nuk gjenden të parashikuara vetëm në nenin
42 të saj. Janë edhe nenet 30, 31 dhe 33 të Kushtetutës, të cilat në tërësinë e tyre të
japin kuptimin e një përafrimi me nenin 6 të Konventës. Procesi i rregullt ligjor
është, një nga të drejtat e individit që lidhet me rregullsinë e një gjykimi të
zakonshëm. Neni 42 pika 1 e Kushtetutës, vetëm sa e përmend procesin e rregullt
ligjor, por pa i dhënë atij, ndonjë kuptim të hollësishëm. Atë që nuk e jep Kushtetuta,
është përpjekur ta zgjidhë praktika e Gjykatës Kushtetuese, e cila është orientuar
kryesisht edhe në jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut e të
gjykatave kushtetuese europiane. Në të drejtën e individit, për një proces të rregullt
gjyqësor, përfshihen mjaft të drejta dhe garanci kushtetuese e ligjore. Shkelja e
garancive kushtetuese, që parashikohen në kreun e lirive dhe të drejtave vetjake, të
analizuara nga këndvështrimi i procedurave të ndjekura, janë konsideruar nga
Gjykata Kushtetuese, pjesë përbërëse të një procesi të parregullt ligjor. Megjithëse
jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese, ka filluar të marrë një fizionomi të saj në
drejtim të kuptimit që paraqet neni 42 dhe 131 shkronja “f” e Kushtetutës, për
procesin e rregullt ligjor, ende nuk ka një qëndrim të konsoliduar dhe nuk kuptohet
lehtë, se çfarë përfaqëson ai. Prandaj, nuk mendoj se i jep zgjidhje kuptimit të procesit
të rregullt ligjor, interpretimi si objekt i këtij koncepti kushtetues, pasi është
jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese, e cila, duke u pozicionuar gradualisht edhe
duke u orientuar më drejt, shmang njëkohësisht çdo keqkuptim. Nëpërmjet procesit
të rregullt ligjor, kontrollohet më shumë procedura e rregullt gjyqësore, por jo
vetëm ajo, pasi nuk përjashtohet edhe procedura administrative nga ky koncept.
Në vendimin 76/2002 (Çelari, 2010), Gjykata Kushtetuese përpiqet të bëjë dhe dallimin
që ekziston, ndërmjet nenit 6 të K.E.D.NJ. dhe nenit 42/1 të Kushtetutës së
Republikës të Shqipërisë. Ndërsa në Konventë parashikohet e drejta e individit për një gjykim
të drejtë penal ose civil, në nenin 42/1 të Kushtetutës dhe në jurisprudencën e saj, e drejta e
individit për një proces të rregullt ligjor, nuk është e kufizuar vetëm në procesin gjyqësor, por
edhe në atë me karakter disiplinor administrativ. Në këtë çështje jurisprudenca kushtetuese,
e konsolidoi qëndrimin e mbajtur më parë, duke mos e kufizuar të drejtën për një
proces të rregullt ligjor, vetëm për çështjet gjyqësore.
Gjykata Kushtetuese, është përpjekur në praktikën e saj gjyqësore, të bëjë një dallim
thelbësor të rolit të saj si autoritet që garanton respektimin e Kushtetutës, nga
funksioni i dhënies së drejtësisë, që mbetet atribut i organeve të pushtetit gjyqësor.
Kjo është një çështje mjaft delikate, që në fakt ka krijuar edhe ndonjë keqkuptim në
praktikë. Në këtë drejtim, nuk ka qenë dëshira e Gjykatës Kushtetuese të gjejë
parregullsitë e procesit, vetëm në procedurat gjyqësore, por në fakt, vetë formulimi
i nenit 131 shkronja “f”, që kërkon paraprakisht shterrimin e mjeteve juridike, për
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t’iu drejtuar kësaj gjykate, nuk e shmang kontrollin kushtetues mbi vendimet
gjyqësore. Tendenca për ta orientuar Gjykatën Kushtetuese, në një pozicion që të
mos konfondohet me shkallët e tjera të gjykimit, por të evidentojë nga kontrolli i
kushtetutshmërisë së vendimeve gjyqësore, vetëm problemet esenciale që prekin
procesin e rregullt ligjor, ndihet vazhdimisht e pranishme në praktikën e saj (UPT,
2012).
1. Në vendim thuhet: “Gjykatës Kushtetuese i rezulton se Kuvendi gjatë procedurës së ndjekur
për shkarkimin nga detyra të Prokurorit të Përgjithshëm, nuk i është përmbajtur pikërisht
respektimit të këtyre standardeve. Kështu, Kuvendi i ka konsideruar të mirëqena, të gjitha
akuzat e drejtuara ndaj kërkuesit, duke u mbështetur vetëm në diskutimet e deputetëve pa
argumentuar shkeljet konkrete, pa njoftuar rregullisht kërkuesin për përmbajtjen e materialit
në ngarkim të tij, pa i dhënë kohën e nevojshme për përgatitjen e mbrojtjes dhe pa e dëgjuar atë
për të parashtruar prapësimet rreth këtyre akuzave.”
Duke iu referuar jurisprudencës kushtetuese për çështje të ndryshme, si dhe
qëndrimeve të mbajtura, të cilat duhet të analizohen për çdo rast konkret, vihet re
se qëndrimi i Gjykatës Kushtetuese, nuk ka qenë dhe nuk është, të orientojë dhe të
vërë detyra për gjykatat e juridiksionit të zakonshëm, por të krijojë dhe të konkludojë
një praktikë të saj sa më të konsoliduar, për t’i dhënë kuptimin kushtetues të drejtës
së individëve për një proces të rregullt ligjor (UPT, 2012).
E drejta për një seancë të drejtë e të ndershme, përfshin të gjitha procedurat dhe garancitë
që qëndrojnë në thelb të konceptit, për gjykim të drejtë. E drejta për një shqyrtim të
drejtë në gjykimet penale, specifikohet nga një numër i të drejtave konkrete, si e
drejta për t’u konsideruar i pafajshëm, e drejta për t’u gjykuar pa vonesë të
panevojshme, e drejta për të përgatitur mbrojtjen, e drejta për t’u mbrojtur vetë
personalisht ose përmes avokatit, e drejta për të thirrur dëshmitarë etj. Sidoqoftë,
standardet ndërkombëtare që udhëheqin drejtimin e gjykimit, bëjnë të qartë se këto
të drejta të përmendura specifikisht, përbëjnë garanci minimale. Respektimi i secilës
prej këtyre garancive, nuk siguron në të gjitha rastet e rrethanat se, një seancë ka
qenë e ndershme dhe e drejtë. E drejta për gjykim të drejtë, është më e gjerë se shuma
e garancive individuale dhe varet nga i gjithë drejtimi i gjykimit. Garancitë që ofron
neni 31 i Kushtetutës, në analizë dhe të nenit 6 të Konventës Europiane, të cilat
lidhen me njoftimin e akuzës të pandehurit nga organi procedues dhe me dhënien e kohës
së mjaftueshme për t’u mbrojtur, kur janë konstatuar nga Gjykata Kushtetuese, si e
drejte e shkelur e individit, kanë sjellë cenimin e të gjithë procesit, dhe shfuqizimin
e vendimeve gjyqësore si antikushtetuese.
Realizimi i së drejtës së të pandehurit për t’u mbrojtur, përbën thelbin e procesit të rregullt
ligjor. Në vendimin nr.3/2001 Gjykata Kushtetuese arsyeton se, “nga Gjykata e Apelit,
ku është shqyrtuar apeli i prokurorit që kërkonte ndryshimin e vendimit në një dënim më të
rëndë, edhe pse kërkuesi ishte në mungesë, nuk është marrë asnjë masë për të realizuar mbrojtjen
e tij… Kjo do të garantonte një minimum të domosdoshëm të mbrojtjes së të drejtave të tij dhe
do të siguronte një proces të rregullt ligjor” (UPT, 2012)
Në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, vihet re qëndrimi tashmë i konsoliduar për
të mos hyrë në analizën dhe vlerësimin e provave, të rrethanave, si dhe të mënyrës së zgjidhjes
së çështjeve, pasi dihet që kjo është një atribut i gjykimit të zakonshëm. Në vendimin
nr.20/2000, pretendimit të kërkuesit, për proces të parregullt ligjor, ajo i përgjigjet duke
arsyetuar: “Nëse ky gjykim është shoqëruar me mangësi në hetime, ose në vlerësim të gabuar të
provave, kjo është një çështje që i takon vetëm juridiksionit gjyqësor…” (UPT, 2012)
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Qëndrimi i mbajtur deri tani në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, përgjithësisht
ka krijuar fizionominë për një kuptim më të drejtë të nocionit kushtetues për një
proces të rregullt ligjor. Praktika e kësaj Gjykate edhe mund të ndryshojë (mbi
bazën e faktorëve që lejojnë ndryshimin e jurisprudencës), megjithatë, mendoj se
qëndrimet e deritashme, shkojnë në përshtatje edhe me konceptin që Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë dhe veçanërisht K.E.D.Nj, kanë sanksionuar për mënyrën
e shqyrtimit të ankesave të individëve për mbrojtjen e të drejtave të tyre kushtetuese
për një proces të rregullt ligjor. Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese ka filluar të
pasqyrohet dhe të zërë një vend të konsiderueshëm edhe në praktikën e gjykatave të
juridiksionit të zakonshëm gjyqësor, të cilat kanë arritur të kuptojnë tashmë se
vendimet e tyre nuk mund të mbeten për t’u vlerësuar e gjykuar vetëm brenda
legjislacionit shqiptar (OSBE, 2004). Kjo për faktin se me ratifikimin e Konventës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ndodhemi përpara shqyrtimit të çështjeve
shqiptare nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, vendimet e së cilës, për
nga efektet juridike, mbartin në vetvete edhe sanksione ndaj shtetit, kur ai nuk ka
respektuar të drejtat dhe liritë themelore të shtetasve të tij. Konventa Evropiane e të
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, nënshkruar në Romë më 4 nëntor 1950,
është ratifikuar nga Shqipëria më 2 dhjetor 1996. Protokolli nr. 11 i Konventës, i cili
ka hyrë në fuqi, më datë 1 nëntor 1998, parashikon detyrimin e gjykatës, për të
shqyrtuar në mënyrë të drejtpërdrejtë kërkesat individuale. Konventa Europiane e
të Drejtave të Njeriut, është ratifikuar tashmë nga Republika e Shqipërisë dhe si e
tillë, ajo përbën një akt normativ në fuqi ne gjithë territorin e vendit, sipas përcaktimit
te nenit 122 të Kushtetutës. Vetë Konventa, është një traktat ndërkombëtar, me anë
të të cilit shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, janë angazhuar të garantojnë të
drejtat njerëzore themelore, për gjithë ato persona që janë nën juridiksionin e tyre.
Konventa me mekanizmat e saj realizon mbrojtjen që ajo parashikon, si në përfshirjen
e normave të saj në të drejtën e brendshme, duke mos lejuar konflikt ndërmjet tyre,
ashtu dhe në përmirësimin e procedurave për të garantuar të drejtat dhe liritë
themelore. Pikërisht, këtë ka pasur parasysh ligjvënësi, që ka bërë një parashikim të
tillë në nenin 122 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Por ajo që është me e
rëndësishme, është krijimi i një instrumenti, për të kontrolluar zbatimin e Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga shtetet palë në këtë konventë. Dhe ky
instrument, është Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Një prej arsyeve që
justifikuan kooptimin e gjyqtarëve ndërkombëtarë në sistemin gjyqësor të Shqipërisë,
përveç dyshimeve të justifikuara mbi pavarësinë dhe paanshmërinë e profesionistëve
vendorë në fillim ishte dhe mungesa, në perceptimin e përgjithshëm profesional, e
kapacitetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rekrutuar rishtazi në sistem për të
administruar drejtësinë në këtë fazë të brishtë post-konfliktuale.
Metodat kriminologjike të studimit të kriminalitetit japin rezultate të cilat i shërbejnë
politikës penale për të përcaktuar orientimet që do t’i japë legjislatorit për bërjen e
ligjit penal ose për shtesat e ndryshimet e tij, për çdo reformë ligjore në fushën
penale. Legjislacioni penal shpreh në mënyrë të koncentruar parimet dhe
përmbajtjen e politikës penale. Së dyti, ligji penal (kodi) të udhëhiqet nga parimet
demokratike, duke vënë në mbrojtje të gjithanshme të drejtat dhe liritë themelore të
njeriut, të sanksionuara me Kushtetutë. Së treti, ligji penal të bazohet në Kushtetutën
e Republikës së Shqipërisë, në parimet e përgjithshme të së drejtës penale
ndërkombëtare, si dhe në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti
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shqiptar.
Së katërti, ligji penal të bazohet në parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, të
barazisë përpara ligjit, të drejtësisë në caktimin e fajësisë dhe të dënimit, të mbrojtjes
së interesit më të lartë të fëmijës si dhe të humanizmit. (Zbatimi i ligjit me analogji
nuk lejohet (neni 1/c).
Së pesti, ligji penal të bazohet në parimin e ligjshmërisë të sanksionuar në
Kushtetutë (neni 29) dhe të pasqyruar në Kodin Penal: “Askush nuk mund të dënohet
penalisht për një vepër që më parë nuk është e parashikuar shprehimisht në ligj si
krim ose kundërvajtje penale. Askush nuk mund të dënohet me një lloj dhe masë
dënimi të paparashikuar në ligj
Në këtë nen shprehet qartë e saktë parimi i njohur i shkollës klasike: “Nullum
crimen, nulla poena, sine lege” (Halili, 2002 / Hysi, 2010 / Latifi, Elezi, Hysi, 2012).
Së gjashti, në ligjin penal të gjejnë pasqyrim edhe parimet e tjera të rëndësishme si
veprimi në kohë i ligjit penal, mosnjohja e ligjit, parimi i shtetësisë, juridiksioni
universal etj.
Së shtati, standard i domosdoshëm është që ligji penal të afrohet sa më shumë, siç
thekson filozofi gjerman Emanuel Kant, me konceptin universal të drejtësisë, dmth.
të bëhen ligje të drejta që të sigurojnë sa të jetë e mundur e më shumë dhënien e
drejtësisë.
Së teti, cilësia e ligjit penal të jetë kërkesë themelore.
Standardet ndërkombëtare për zbatimin e dënimeve penale janë paraparë në aktet
ndërkombëtare që janë të nxjerrura nga organet ndërkombëtare, si që janë:-
konventat, protokollet, marrëveshjet ndërkombëtare, deklaratat, parimet, udhëzimet,
rregullat standarde dhe rekomandimet (Sijerçiq – Çoliq, Haliloviq, 2007).
Autoritetet shtetërore kanë obligime ligjore ndaj për respektimin e të drejtave të
njeriut, kanë obligim që të garantojnë mbrojte efektive të të drejtave të njeriut gjatë
ekzekutimit të sanksioneve penale. Autoritetet shtetërore gjatë ekzekutimit të
sanksioneve penale janë të obliguar të konsistojnë në mbrojtjen, parandalimin,
hetimin dhe dënimin e shkelësve të të drejtave të njeriut, për ti kthyer ato të drejtat,
apo për të bërë kompensimin e tyre çdo herë kur është e duhur dhe e mundur. Në
kuadër të drejtësisë së një shteti, sistemi i ekzekutimit të sanksioneve penale paraqet
një sistem të ndërlikuar dhe të shumëllojshëm, që kërkon mbikëqyrje strikte ligjore
dhe përfillje të standardeve ndërkombëtare.
Të gjitha aktet ndërkombëtare që trajtojnë çështjet e trajtimit të personave të privuar
nga liria dhe të dënuar, kërkojnë një kontroll të jashtëm mbi verifikimin e
funksionimit të sistemeve penitensiare lidhur me respektimin e të drejtave të gjithë
të privuarve nga liria në bazë të çfarëdo forme ligjore.
Në institucionet e ekzekutimit të sanksioneve penale nuk përjashtohet mundësia e
keqtrajtimit, e ofendimit, dhe mospërfilljes së të drejtave të personave të dënuar. Për
këtë arsye shtrohet nevoja e domosdoshme e një kontrolli rigoroz në të gjitha
institucionet korrektuese ku janë të vendosur personat e privuar nga liria dhe
personat e dënuar (Halili, 2002 / Hysi, 2010 / Latifi, Elezi, Hysi, 2012).
Mu për këtë arsye janë nxjerrur standardet ndërkombëtare dedikuar respektimit të
të drejtave të njeriut, e që drejtpërsëdrejti prekin të drejtat e personave të privuar
nga liria. Këto akte juridike ndërkombëtare janë nxjerrur dhe proklamuar nga
Organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe nga Këshilli i Evropës.
Për shkak të rëndësisë së tyre në përcaktimin e normave dhe standardeve
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ndërkombëtare për trajtimin e të personave të dënuar këto akte juridike
ndërkombëtare do shqyrtohen dhe trajtohen (Sijerçiq – Çoliq, Haliloviq, 2007).

Përfundimi

Për më tepër, në tetor 1937, Shqipëria ka aderuar edhe në Konventën Ndërkombëtare
për Zhdukjen e Tregëtisë së Grave dhe Fëmijëve.Në këto kushte trafikimi në vendin
tonë njohu lindje të plotë dhe lulëzim në masë vetëm pas ndryshimeve të ndodhura
në vitet 90-të. Normalisht që në lindjen dhe zhvillimin e kësaj veprimtarie ndikuan
një sërë faktorësh të cilët jo vetëm që çuan në lindjen e saj por dhe në zhvillimin me
hapa të mëdhenj të saj.
Pavarësisht se kjo vepër penale ka njohur lindjen e saj në vendin tonë me ndryshimet
e ndodhura në vitet 90-të, parashikimi i parë ligjor për këtë vepër penale ka ndodhur
me ndryshimet e ndodhura në Kodin Penal në vitin 2001 me ligjin Nr. 8733, datë
24.01.2001.
Mbetet për tu zgjidhur fakti se cilat janë arsyet dhe faktorët të cilët bënë të mundur
që kjo vepër penale mos të gjente parashikimin ligjor si e tillë në Kodin Penal të
R.Sh-së që nga momenti i ndryshimeve në ligjin tonë penal, ku mundet të përmendim
atë të vitit 1995. Megjithate në një analizë të hollësishme mund të konkludojmë që
një ndër faktorët mundet të ketë qenë dhe mosnjohja e fenomenit në tërësi dhe
veprës penale në veçanti. Në këtë mënyrë edhe në momentin e parashikimit në ligjin
tonë penal të kësaj vepre penale, institucionet tona të drejtësisë u përballën me
konfondime të cilat vinin si rezultat i mungesës së praktikës dhe njohjes teorike të
situatës.
Me fillimin e hapjes së kufijve por dhe me përballjen e shtetit shqiptar me disa
ndryshime të karakterit ekonomik, politik dhe gjeografik, fenomeni i trafikimit njohu
një lulëzim të menjëhershëm dhe erdhi duke u përhapur në masë. Ndoshta në këtë
arritje ndikoi dhe mosreagimi ligjor në kohën e duhur ku u deshën gati 10 (dhjetë)
vjet për të reaguar, duke qenë se vetëm pas 10 (dhjetë) viteve erdhi parashikimi
ligjor për këtë figurë vepre penale. Ky afat dhjetë vjeçar u përdor nga trafikantët në
mënyrën më të mirë të mundshme duke mos kursyer si viktima të trafikimit persona
të ndryshëm dhe duke përdorur për efekt të realizimit të qëllimit të tyre mënyra nga
më të ndryshmet. Edhe pas parashikimit në ligjin penal si vepër penale të trafikimit,
problemet e hasura ishin nga më të shumat për disa arsye, të cilat lidhen me
moskuptimin e mirë të ligjit nga ana e profesinistëve, ekzistenca e disa figurave të
veprave penale të ngjashme në përmbajtjen e tyre, si dhe në lidhje me faktin se në
momentin e parë sipas Kodit Penal të vitit 2001, trafikimi si dispozitë u parashikua
si dispozitë blanket, element ky prania e të cilit vështirësoi zbatimin e saj. Formulimi
i kësaj dispozite, nga ana e ligjvënësit, me anë të një norme blankete, ku përmbajtja
e veprës penale nuk jepej në vetë dispozitën, e vështirësoi edhe më tej punën për
kuptimin dhe zbatimin e drejtë  të kësaj vepre penale. Nisur nga fakti që, kjo vepër
penale ishte një vepër penale e re, e pa hasur më parë në praktikën gjyqësore
shqiptare, ishte e domosdoshme që, nga ana e ligjvënësit kjo vepër penale të
parashikohej me një dispozitë përshkruese, ku të jepej në mënyrë të qartë, përmbajtja
dhe elementet e kësaj vepre penale. Duhet të arrinim në vitin 2004, që të kishim një
parashikim të tillë ligjor, ku me ndryshimet e reja të ndodhura në Kodin Penal
(Neni 110/a I Kodit Penal te RSH-se) u parshikua se:
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“Trafikimit i personave” është rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave
nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit,
mashtrimit, shpërdorimit të detyrës, ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike apo psikike ose
dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit që kontrollon
një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera të
shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose formave të
ngjashme me skllavërimin, të vënies së përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave
të tjera të shfrytëzimit, dënohen me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë
nga dy milionë deri në pesë milionë lekë.
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Kontratat e paketave të udhëtimit

Edvin Bica, Doktorant
Fakulteti i Drejtësisë
Universiteti i Tiranes

Abstrakt

Mbrojtja e konsumatorit aktualisht përbën një nga fushat me një zhvillim të
konsiderueshem sidomos gjatë dy shekujve të fundit.Bashkimi Europian, patjetër që
pati rolin  e tij nw këtë zhvillim, ku synohet përherë e më tepër një mbrojtje sa më
efektive dhe e fortë për konsumatorin.Tre momente të rëndësishme për vendin tonë kanë
qënë: 1 Nenshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim asocimit, që solli përgjëgjësitë e shtetit
Shqipëtar për harmonizimin sa më të mirë të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së
konsumatorit.2. Hyrja pa viza në zonën Schengen,e cila u pasua me nxitjen e deshirë së
njerëzve për të udhëtuar.Kjo gjë ka nxitur numrin e agjensive turistike që operojnë në
shqipëri, rritjen e konkurencës mes tyre dhe përmirësimin të shërbimeve të ofruara.3
Marrja e statusit kandidat për një anëtarësim të mundshëm më vonë. Kjo arritje që u
realizua vetëm një muaj më parë , do të passjelli më shumë përgjegjësi ndaj konsumatorit
shqiptar për ta mbrojtur sa më mirë.
Për arsye të ndryshme “udhëtimi i shumë -  ëndërruar” nuk shkon sic ishte planifikuar
dhe menduar.Kjo mund të vijë si rezultat i një informacioni jo të saktë nga ana e
organizatorit/ shitësit, duke cuar në praktika të padrejta ndaj konsumatorit dhe shpesh
herë duke i shkaktuar atij dhe dëm( pasuror ose/ jopasuror).
Gjithashtu informimi i konsumatorëve nuk është në nivelet që duhet të jetë.Shkaku mund
t’i cilësohet si vetë konsumatorit, ashtu e organizartorit, duke qënë se është ky i fundit që
i siguron publicitetin inicial, fletpalosje, broshura dhe më pas shkohet djet një finalizimi
të marrëdhënies kontraktore.
Ligji aktual “ Për mbrojtjen e konsumatorëve” përpiqet të mbojë interesat e
konsumatorëve ndaj praktikave të padrtejta, duke u përpjekur të ndërgjegjësojë
konsumatorët në lidhje për të drejtat që ato gëzojnë, duke ngarkuar me pergjegjësi dhe
detyrim për informim palën tjetër të marrëdhënikes juridike konsumatore.

Fjalët kyçe (Keywords):  organizator,kontratë, paketë turistike,udhëtues, konumatorë,
shitës me pakicë, broshurë.

Zhvillimi Historik i të drejtës së konsumatorit në botë

Në fillimet e tyre njerëzit, për të patur mundësinë të kishin më tepër sesa mallrat që
prodhonin vet, nisën të praktikonin shkëmbimin mall-mall. Hap ky që u pasua jo
shumë vonë më përdorimin e një “sendi të vetëm” që do të ruante vlerën e mallit
dhe do të shërbente si shkëmbyes për mallin e dëshiruar. Ky send u quajt monedha.
Mendoj se në këtë moment lindi ideja e cmimit.

Aktet në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit

Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve”

Parlamenti Shqiptar më datë 17.04.2008, miratoi ligjin nr.9902 “Për mbrojtjen e
konsumatoreve”. Ky ligj konsiderohet më i plotë në drejtimin të të drejtave të
konsumatorëve, pasi parashikon në detaje të drejtat e konsumatorëve, detyrimet e
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prodhuesve, praktikat e padrejta tregtare, kushtet e padrejta në kontrata dhe
përputhshmërinë kontraktuale, kontratat konsumatore, si dhe strukturat përgjegjëse
në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe mbikqyrjen e tregut.
Të drejtat që ky ligj i njeh konsumatorëve janë : Të drejtat bazë të konsumatorëve
janë:
a) E drejta e mbrojtes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës;
b) E drejta e mbrojtjes së interesave ekonomikë;
c) E drejta e ankimit;
d) E drejta e dëmshpërblimit;
e) E drejta e edukimit;
f) E drejta e marrjes së informacionit;
g) E drejta e përdorimit të shërbimeve publike;
h) E drejta e mbrojtjes ligjore;
i) E drejta e organizimit në shoqata ose bashkime për mbrojtjen e interesave të

konsumatorëve dhe e drejta e përfaqësimit në organet e tyre vendimarrëse.
Për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të konsumatorit është themeluar Shoqata
e Konsumatorëve. Shoqata e Konsumatorëve është një organizatë e shoqërisë civile
e pavarur nga prodhuesit, shitësit, furnizuesit apo ofruesit e shërbimeve.Shoqata
për mbrojtjen e konsumatorëve prezantohet në emër të anëtarëve të saj dhe vepron
në interes të të gjithëve konsumatorëve. Nëpërmjet përfaqesuesit të saj ajo jep
mendime për aktet ligjore të propozuara që mund të kenë ndikim tek konsumatorët,
merr pjesë në mbledhje që janë në interes për konsumatorin, ndërmjetëson në mes
të organeve qëndrore dhe konsumatorëve si dhe ne mes të tregtarëve dhe
konsumatorëve me qëllim të mbrojtjes së interesave të këtyre të fundit.
Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit i informon konsumatorët për të drejtat e
tyre si dhe paraqet listën e tregtarëve të cilët gjatë viteve të shkuara kanë dëmtuar
konsumatorët, ose qëllimisht kanë shitur mallra të rrezikshme për shëndet dhe siguri
të konsumatorit.
Për cdo të drejtë që shkelet, konsumatori ose shoqata për mbrojtjen e konsumatorit
mund të ankohet pranë organeve administrative kompetente,të ngarkuara me ligj
për mbrojtjen e konsumatorit.Prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve duhet te nxjerrin-
plasojnë në treg mallra dhe shërbime të sigurta. Mallra dhe shërbime të sigurta
konsiderohen ato mallra dhe shërbime, të cilat i përmbushin:
1. Standartet vendore.
2. Standartet Evropiane të përcaktuara në Konventat Ndërkombëtare.
3. Kërkesat legjitime të konsumatorit në lidhje me sigurinë.
4. Rregullat dhe rregulloret, që kanë të bëjnë me standartet dhe kushtet e sigurisë

dhe shëndetit, të cilat malli apo shërbimi duhet t’i permbush para se të dali në
treg, do të themelohen me ligje të posaçme që trajtojnë këtë lëmi.

Elementët e kontratës së paketave të udhëtimit

Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” përcakton se: “kontratat e paketave të
udhëtimit janë kontrata që:
a) i sigurojnë ose ofrojnë t’i sigurojnë konsumatorit, me një cmim
gjithëpërfshirës, një kombinim të përgatitur të jo më pak se dy nga llojet e mëposhtme
të shërbimeve:
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i. Transporti;
ii. Strehimi;
iii. Shërbime të tjera turistike, që nuk lidhen drejtpërsëdrejti me transportin
ose strehimin dhe që përbëjnë pjesë të konsiderueshme të paketës;
b) Mbulojnë një periudhë kohore prej jo më pak se 24 orë ose që përfshijne
strehimin, të paktën për një natë.”

§ Ndërkohë që Vendimi i Këshillit të Ministrave shrehet se: “kontratë e paketës së
udhëtimit është marrëveshja e lidhur ndërmjet konsumatorit me organizuesin
dhe/ose shitësin “.

Pra paketa e udhëtimit përcaktohet si një kombinim i parapërgatitur i të paktën dy
nga shërbimet e mësipërme, e cila shitet me një cmim të vetëm.

Në mënyrë që të jemi përpara paketave të udhëtimit, duhet të plotësohet edhe kushti
i dytë që është elementi kohëzgjatje i shërbimit të ofruar, duke u shtrirë në jo më
pak se 24 orë ose në një natë strehim.

§ Konevnta e Brukselit për Kontratat e Udhëtimit, përcakton : “Kontratë udhëtimi
kuptohet kontrata për organizimin e një udhëtimi ose kontrata e shitjes së një
udhëtimi”.

Më tej termi kontratë për organizimin e një udhëtimi i referohet cdo kontrate, përmes
së cilës një person merr përsipër në emër të tij po për llogari të një tjetri, të ofroj me
anë të një cmimi global, një tërësi shërbimesh përfshirë transportin, strehim të ndarë
nga transporti ose cdo shërbim tjetër që mund të nevojitet.

Subjektet

Në kontratën e paketave të udhëtimit subjektet janë:
1. Konsumatori
2. Organizatori
3. Shitës me pakicë(tregtari)

Konsumatori. Ndryshimi turist – udhëtar

Kohët e fundit vërejmë se turizmi është zhvilluar shumë, përfshirë këtu edhë vendin
tonë. Njerëzit udhëtojnë për arsye nga më të ndryshme, dukepreferuar të quhen
udhëtarë apo turistë. Në aktet ndërkombëtare shpesh përdoret termi “udhëtarë”
dhe në të tjerë termi “turist”. Sjellim disa nga përcaktimet që autorë të ndryshëm
kanë dhënë për këto terma
Sipas Njutonit, udhëtari është në lëvizje, gjithmonë në lëvizje, ndërsa një turist
viziton një vend vetëm për ta “fshirë” nga lista e opsioneve të udhëtimit.
Sipas John Sëarbrooke dhe Susan Horner: “Turist është dikush që blen një udhëtim
nga një operator turistik, ndërsa një udhëtar është një person që angazhohet vetë
për pushimet e tij duke marrë përsipër menaxhimin e tyre.
Sipas Daniel J. Boorstin: “ndërkohë që turisti është në kërkim të kënaqësisë, udhëtari
është dukë punuar mbi diçka. Udhëtari është aktiv , ai shkon fuqishëm në kërkim
të njerëzve, aventurës dhe eksperiencës. Turisti është pasiv, ai pret të ndodhin gjëra
interesante, ai pret që gjithçka të jetë gati për të.
Unë mendoj se një udhëtar është pak a shumë si një nomad. Dikush që shkon përtej
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asaj që është nisur për të parë.Dikush, që me të vërtetë dëshiron të mësoj më shumë
për një vënd përtej përmbajtjes në një broshur. Një udhëtar nuk merr hartë, ai
shkon atje ku te shkojnë.
I rikthehemi përcaktimit të këtyre koncepteve në kuadrin ligjor shqipëtar.
1. Ligji “Për turizmin” jep përcaktimin e termit, turist sipas së cilit turist është

një vizitor, i cili qëndron të paktën në një ndalesë për një natë në një hotel ose
në akomodime të tjera turistësh dhe / ose një konsumator i shërbimeve turistike.
Pra, nën termin turist përfshihet edhe koncepti konsumator.

2. Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” jep konceptin e përgjithshëm të
konsumatorit. Konsumator është çdo person, i cili blen ose përdor mallra apo
shërbime për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me
veprimtarinë tregtare ose ushtrimin e profesionit.

3. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për kontratat e paketave të udhëtimit” e
përcakton konsumatorin si: personi, i cili merr ose bie dakord të marrë paketën
e udhëtimit(kontraktuesi kryesor), ose çdo person, në emër të cilit, kontraktuesi
kryesor bie dakort të blejë paketën, apo çdo person, tek i cili kontraktuesi kryesor
a çdo  njeri prej përfituesve të tjerë transferon paketën.

Organiozatori i paketës së udhëtimit

Kontrata e paketës së udhëtimit është marrëveshja e lidhur ndërmjet konsumatorit
me organizuesin dhe/ose shitësin. Kjo palë përbëhet nga subjekte profesionale që
veprojnë në këtë sektor, tregtojnë dhe ofrojnë produktin turistik. Ky subjekt
përkufizohet nga Vendimi i Këshillit të Ministrave, sipas së cilit organizator është
tregtari, i cili organizon paketat e udhëtimit dhe i shet ose i ofron ato për shitje,
drejtëpërdrejtë a nëpërmjet një shitësi me pakicë.Pra, organizatori është personi, i cili
në raport me konsumatorin merr përsipër të realizojë kombinimin e shërbimeve
turistike që përbëjnë paketë e udhëtimit. Ligjin “Për turizmin” nuk përdor termin
organizator por termin agjent udhëtimi. Në kuptim të këtij ligji, agjent udhëtimi është
personi që zakonisht ose rregullisht, merr përsipër t’u sigurojë personave të tjerë,
kundrejt një çmimi, ose disa shërbimeve të veçanta, që mundësojnë një udhëtim turistik
ose qëndrim të përkohshëm.Këto shërbime përfshijnë, por që nuk kufizohen në:
a) Shitjen e paketave të udhëtimit në emër të operatorëve të udhëtimit vendas ose

ndërkombëtarë;
b) Përgatitjen e dokumentave të udhëtimit, në përputhje me rreguloren në fuqi.
c) Përgatitjen për transportin dhe/ose akomodimin e udhëtarëve.
Gjithashtu ky ligj parashikon dhe sqarimin për konceptin agjent terreni, duke ju
referuar personit, i cili përgatit shërbime turistike për klientët e një operatori turistik
ose të organizatorëve të tjerë, vendi i ushtrimit të biznesit të të cilëve është jashtë
Republikës së Shqipërisë. Ky term vlen, gjithashtu, edhe për operatorë turistikë
hyrës. Një tjetër term që mund të konfondohet me termin organizator është termi
operator ekonomik. Ky i fundit është një person që zakonisht ose rregullisht, kundrejt
një çmimi, në mënyre të drejtëpërdrejtë ose me ndërmjetës, organizon udhëtime ose
paketa udhëtimesh për publikun, të cilat përfshijnë dy ose më shumë nga shërbimet
e mëposhtme:
a) Udhëtime me shoqërues;
b) Akomodim;
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c) Argëtim;
d) Transport;
Në ndryshim nga direktivat e tjera që mbrojnë konsumatorin, Direktiva 90/314/
CEE devijon nga koncepti i tregtarit, duke iu referuar organizatorit me një person
që nuk vepron në mënyre rastësore.Gjykata e Luksemburgut ka përfshirë në
konceptin e “organizatorit” dhe personat që veprojnë për qëllime të ndryshme nga
ato tregtare.

Shitës i paketës turistike

Shitës i pakicë shumë shpesh qëndrojnë përballë konsumatorit, si palë në kontratën
e paketave turistike. Sipas Vendimit të Keshillit të Ministrave, për kontratat e paketave
të udhëtimit, shitës me pakicë është tregtari, i cili shet ose ofron për shitje paketa
udhëtimesh, të përgatiura nga organizatori. Sipas Ligjit “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, “tregtar” është çdo person fizik ose juridik, i cili vepron për qëllime
që lidhen me veprimtarinë e tij ekonomike, tregtinë, biznesin, zanatin ose
profesionin, si dhe cilido, që vepron në emer ose në interes të tregtarit.Këto dy
figura, organizatori dhe shitësi hyjnë në marrëdhënie juridike midis tyre, gjatë fazës
së lidhjes së kontratës dhe gjatë shitjes së paketës turistike. Megjithatë ndryshimet
kryesore ndërmjet organizatorit të udhëtimeve dhe shitësit të udhëtimit konsistojnë
në:
1. Organizatori në ndryshim nga shitësi merr përsipër në emër të tij, për llogari të

klientit të sigurojë shërbimin e transportit dhe shërbimeve të tjera, pavarësisht
se praktikisht ato do të kryhen nga subjekte të tjera;

2. Merr përsipër të ofrojë një paktë shërbimesh, pra një tërësi shërbimesh të
konbinuara në funksion të rezultatit final;

3. Organizatori i kryen të gjitha këto në këmbin të një çmimi gjithëpërfshirës
(unik), në të cilën nuk mund të individualizosh çmimin për çdo shërbim të
veçantë.
Në përkufizimin e dhënë dhe nga ligji shqipëtar, një tjetër ndryshim që
konstatojme është organizatori, ndërsa ky i fundit, paketat mund t’i ofrojë
vetë drejtëpërsëdrejti ose nëpërmjet shitësit.

Fazat e lidhjes së kontratave

Analiza e kontratës së lidhur midis konsumatorit dhe organizatorit ose shitësit
duhet të shihet që në momentin kur një reklamë apo promocion i një shërbimi
transmetohet tek konsumatori dhe deri në momentin kur ekzekutohet kontrata:
blihet dhe shrytëzohet shërbimi i blerë nga konsumatori. Kontakti i parë midis dy
palëve në kontratën e paketave të udhëtimit inicion hapin e parë të ngarkimit me
detyrime. Faza e reklamës është vetëm hapi fillestar i krijimit të një marrëdhënie që
do të passjellë të drejta dhe detyrime për palët.

Broshura e paketave të udhëtimit
Përpara se të përcaktojmë ku dhe si të kalojë pushimet, konsumatori normalisht ka
nevojë për një informacion, për të eksploruar mundësitë e tij dhe për të bërë një
zgjjedhje.Kontakti me këtë informacion, konsumatori i vjen nëpërmjet formave të
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shumta të publicitetit apo reklamave. Për sa i përket formave të reklamimit të paketave
të udhëtimit, broshura kanë një rregullim specifik me ligj dhe me vendim të Këshillit
të Ministrave. Të dyja aktet lënë në diskrecion të organizatorit ose shitësit ekzistencën
së një broshure të tillë, ndërsa në akte të tjera është detyrim dhënia e informacioneve
të tilla. Pra, nuk shohim parashikimin e një detyrimi për paraqitjen të një broshure
me çdo kusht konsumatorit.Megjithatë, është i pamohueshëm fakti që “prania” e
një broshure do të individualizonte, stimulonte dhe ndihmonte njohjen e shërbimit
të ofruar. Kur vendoset t’u vihet në dispozicion konsumatorëve, duhet të përmbajë
në mënyrë të lexueshme, të kuptueshme dhe të saktë të gjithë paketën informative
të parashikuar në nenin 47 të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.Ky nen
parashikon se: në rastet kur konsumatorit i vihet në dispozicion nga tregtari apo
organizatori i paketës së udhëtimit një broshurë, në të duhet të shënohen në mënyrë
të lexueshme, të hollësishme dhe të saktë të gjitha të dhënat për:
a) Çmimin e paketës, shumën ose përqindjen e çmimit, që duhet paguar në formën

paradhënies dhe kalendarin për pagesën e shumës së mbetur;
b) Destinacionin dhe itinerarin;
c) Mjetet dhe kategoritë e transportit që do të përdoren;
ç)   Tipin e strehimit, vendodhjen dhe kategorinë;
d)   planin e vakteve të ngrënies;
dh) kërkesat për pasaportat dhe vizave. 0662082915

Përmbatja dhe forma e kontratës së paketave të udhëtimit

Nëpërmjet kontratës, realizohet përputhja midis vullneteve të propozuesit dhe të
pranuesit. Në kontratën e organizimit dhe kontratën  e shitjes së paketave të
udhëtimit, kemi shfaqjen e vullnetit nga konsumatori në një model kontrate standart
duke qënë se shitësi e ka dhënë pëlqimin e tij me propozimin e paketës së
udhëtimit.Kontrata e paketave të udhëtimitështë një kontratë konsensuale.Si
rrjedhojë, kontrata, quhet e lidhur në momentin e përputhjes së propozimit me
pranimin.Forma merr karakteristika e një instrumenti komunikimi të një përmbajtje
të përcaktuar, e detyrueshme për palët që disponojnë mbi paketën. Ligji “ Për
mbrojtjen e konsumatorëve” nuk parashikon shumë informacion në lidhje me
kushtet që duhet të përmbajë kontrata e paketave turistike.Elementi i vetëm i
përmëndur është çmimi duke i dhënë rëndësinë e një elementi thelbësor. Vendim i
Këshillit të Ministrave “Për kontratat e paketave të udhëtimit” liston elementët qe
duhet të përmbajë kjo kontratë, të cilat janë:
a) Data dhe vendi i lidhjes së kontratës;
b) Emri dhe adresa e organizatorit dhe/ose të shitësit;
c) Mënyra, karakteristikat dhe kategoritë ë transportit
ç) Vendodhjen e akomodimit, kur paketa e udhëtimit e përfshin, kategorinë turistike
ose shkallën e komoditetit, veçoritë kryesore dhe përpuethshmërinë e tij me rregullat
e vendit pritës e planin e vakteve të ngrënies;
d) llojin dhe nivelin e furnizimit me ushqim (catering)  e vendet e argëtimit, numrin
dhe tipin e vakteve të ngrënies, të përfshira në paketën e udhëtimit;
dh) afain e fundit për informimin e konsumatorit, në rast anullimitë paketës së
udhëtimit, nëse për zhvillimin e kësaj pakete kërkohet një numër minimal
pjesëmarrësish.;
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e) itinerarin e paketës së udhëtimit;
ë) vizitat, eskursionet ose shërbimet e tjera, të cilat janë të përfshiranë çmimin
përgjithshëm, e për të cilat është rënë dakort për t’u përfshirë në paketën e udhëtimit;
f) kërkesat specifike, të cilat konsumatori ia ka bërë të njohura organizatorit ose
shitësit, kur ka bërë rezervimin përfundimtar , dhe për të cilat kanë rënë dakort;
g) çmimin e plotë/ përfundimtar të paketës së udhëtimit, në lekë, për të gjitha
shërbimet e përfshira ne kontratë;
gj) kalendarin dhe menyrën e pagesës;
h) të dhënat për mundësinë e rishikimit të çmimit, procedurën dhe mënyrën e
rillogaritjes së tij, në rastet e parashikuara në pikën 16 të këtij vendimi, si dhe të
dhënat për çdo taksë të pritshme ose me pagesë, që mund të ngarkohen për shërbime
të caktuara (tarifat në porte për hipje dhe zbritje në anije, tarifat në aeroportet,
taksat turistike), kur kosto të tilla nuk janë përfshirë në paketën e udhëtimit;
i) afatin e fundit, për të cilin konsumatori I është dhënë e drejta e heqjes dorë nga
kontrata, pa qënë përgjegjës për shpenzime dhe kompsim;
j) Nivelin e dëmshpërblimit , që konsumatori detyrohet t’I paguajë organizatorit
dhe/ose shitësit, në rast  të heqjes dorë të konsumatorit nga kontrata, pas mbarimit
të afatit, sipas shkronjës “I” të kësaj pike;
k) afatin, kur konsumatori njofton organizuesin dhe/ose shitësin, përpara nisjes,
për qëllimin e tij, për të transferuar rezervimin përfundimtar te një person I tretë , si
dhe udhëtimit ose shitësin për faktin se ai ka transferuar paketën e vet te një palë e
tretë;
l) numrin minimal të pjesëmarrësve, të kërkuar për të zhvilluar paketën e udhëtimit,
si dhe afatin e fundit për njoftimin e konsumatorëve, në rast se ky numër nuk
arrihet dhe paketa e udhëtimit mund të anulohet;
m) detyrimin për të njoftuar konsumatorin për të drejtat  e tij, të parashikuara në
pikat 19 dhe 22 të këtij vendimi;
n) afatet, brënda të cilave konsumatori mund të bëjë  ankesë për mospërmbushjen
ose përmbushjen e papërshtatshme të kontratës së paketës së udhëtimit;
nj) emrin dhe adresën e siguruesit, me të cilin organizatori ka lidhur një kontratë
sigurimi, në bazë të pikës 40 të këtij vendimi.
Parashikimi I kaq shumë elemenëve, të cilët duhet të jenë pjesë të kontratës , ndoshta
ka të bëjë me mundësinë që I jepet konsumatorit turist që të ketë një informacion sa
më të plotë për të gjitha kushtet dhe të drejtat që ai ka, veçanarisht me mjetet mbrojtëse
që ai mund të përdorë në rast mospërmbushje ose cënimi të këtyre kushteve
kontraktore nga pala tjetër.

Informacioni pas lidhjes së kontratës dhe përpara  nisjes së udhëtimit

Për vetë rëndësinë që kanë në zhvillimin e turizmit, kontratave të pakeave të turistike
I është kushtuar vëmendje çdo aspekti dhe çdo faze të lidhjes apo ekzekutimit të
këtyre kontratave, me qëllim ofrimin e një mbrojtje sa më  të madhe për konsumatorin
turist. Në këtë mënyrë ligji synon të përcaktojë  dhe të  drejtat e detyrimeve e palëve
në fazën pas lidhjes së kontratës, por përpara nisjes së udhëtimit, pra përpara
ekzekutimit të kontratës. Kështu ligjvënësi ka parashikuar se organizatori ose shitësi
I sigurojnë konsumatorit, në një kohë të arsyeshme, përpara fillimit të udhëtimit,
por jo më vonë se 7 ditë pune përpara fillimit të udhëtimit, informacionin e nevojshëm
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për zhvillimin me sukses së udhëtimit të blerë. Informacioni referohet:
1. Të dhënave të agjensive të vendit që do të vizitojë konsumatori e që do t’I

ofrojnë asistencë teknike në rastin e vështirësive dhe në mungesë të tyre të
dhëna që I mundësojnë kontakt të drejtëpërdrejtë me organizuesin ose shitësin
e udhëtimit;

2. Të dhëna në lidhje me specifikat e udhëtimit;
3. Informacione në lidhje me kontratën e sigurimit të lidhur nga orhanizatori ose

shitësi, në përmbushje të detyrimeve kontraktore dhe diskrecion për lidhjen
ose jo të një police sigurimi e cila  mbulon të papriturat përpara dhe gjatë
udhëtimit;

4. Të dhëna në lidhje me të miturin që udhëton jashtë Shqipërisë.
Do të jetë objekt vlerësimi dhe interpretimi nga gjykatat termi “kohë e
arsyeshme” përpara fillimit të udhëtimit. Pavarësisht kësaj, interpretimi do të
fillojë nga kufizimi I vendosur në aktin nënligjor që është jo më vonë se 7 ditë
pune, në rast të kundërt do ti referohemi rregullimit ligjor të sqaruar në
paragrafin e mësipërm.

Institutet që krijojnë ndryshime në kontratës së paketave turistike

Kur kontrata tashmë është lidhur konsumatori nuk mund të dryshojë drejtëpërdrejt
përmbajtjen e saj, megjithëse ka pushtet për të ndryshuar në mënyrë të
njëanshmeanën subjective. Ai nuk mund të ndryshojë përmbajtjen e shërbimit që I
ofrohet, por mund të mos e marrë atë , nëpërmjet ushtrimit të dy institutive të
veçanta: zëvëndësimi I tij në kotratë(cedimi) dhe heqja dorë. Zëvëndësimi I tij në
kontratë(cedimi) mund  të ushtrohet pa qënë e nevojshme ekzistenca e një shkaku
të drejtë dhe përpara se kontrata të ekzekutohet. Ndërsa heqja dorë ushtrohet në
afate më të mëdha kohore se institute I parë dhe përpara se të jenë përmbushur
detyrimet kontraktore.Gjithashtu organizatorët mund të bëjnë disa
ndryshime.Sigurisht që nuk mund të ndryshojnë subjktet, por mund të ndryshojnë
element të caktuar të shëbimit të ofruar në faza të ndryshme të kontratës përpara
nisjes së udhëtimitose gjate përmbushjeve të dtyrimeve kontraktore.

Zëvëndësimi I konsumatorit (cedimi I kontratës)

Siç e pohuam edhe më sipër kontrata e paketave turistike është një kontratë tipike,
standarte, e cila ndjek disa rregullimeve të përgjithshme të parashikuara në Kodin
Civil. Ky rregullim jep mundësinë e ndryshimit të kësaj marrëdhënie, sin ë planin
subjektiv dhe në atë objektiv.këto ndryshime realizohen nëpërmjet parashikimit të
një sërë të drejtash, ushtrimi I të cilave kufizohet nga rrethana dhe kushte që mund
të plotësohen vetëm në situate të caktuara.Konsmuatorit I njihet ligjërisht mundësia
që të drejtat e tij t’ia transferoje një personi tjeter. Vendimi I Këshillit të Ministrave
parashikon në pikën 25 dhe 26 të tij, të drejtën e konsumatorit për t’I transferuar të
gjitha të drejtat dhe detyrimet e tij  një palë të tretë e cila plotëson të gjitha kushtet
e kontratës. Në një rast të tillë, konsumatori njofton organizatorin ose shitësin,
përpara nisjes, për qëllimet e trasnferimit të rezervimit të tij te një palë e tretë, brënda
afatit të përcaktuar në kontratë.Konsumatori, I cili transferon të drejtat dhe detyrimet
një pale të tretë e cila plotëson të gjitha kushtet e konratës. Ne një rast të tillë,
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konsumatori njofton organizatorin ose shitësin, përpara nisjes, për qëllimet e
transferimit të rezervimit të tij te një palë e tretë, brënda afatit të përcaktuar në
kontratë. Konsumatori, I cili transferon të drejtat  dhe detyrimet dhe detyrimet e tij
sipas kontratës së paketës së ushëtimit dhe personi, te I cili transferohet paketa e
udhëtimit, janë përgjegjës, solidarë dhe veçmas tek organizatoriose shitësi I kontratës
për pagesën e një shume të caktuar nga çmimi I përgjithshëm dhe për çdo kosto
shtesë, që rrjedh nga ky trasnferim. Në mënyrë specifike, legjislatori I është referuar
pagesës së një shume të caktuar nga çmimi I përgjithshëm ose të çdo kostoje shtesë.
Në lidhje me mbrojtjen e interesave të konsumatorit në kontratën  e paketës turistike,
legjilatori ka parashikuar si element përbërës të kontratës afatin, kur konsumatori
njofton organizuesin dhe/ose shitësin, përpara nisjes, për qëllimin e tij, për të
transferuar rezervimin përfundimtar te një person I tretë, si dhe afatin e fundit, për
të cilin konsumatori duhet të njoftojë organizatorin e paketës së udhëtimit ose
shitësin për faktin se ai e ka transferuar paketën   e vet te një palë e tretë.

Anullimi I paketës së udhëtimit nga ana e organizatorit ose shitësit

Ligji “Për mbrojtjen e konsumatori” dhe të gjitha aktet e tjera ligjore ose nënligjore
janë hartuar dhe miratuar me synimin për të mbrojtur konsumatorin, sip ala me
vullnet më ë dobët dhe e ndodhur ekonomikisht nën pushtetitin e tregtarit.
Pavarësisht këtij qëllimi, legjislacioni actual afirmon dhe trumbeton fuqishëm të
drejtat e konsumatorëve. Institutet e parashikuara mbështetin politika sociale në
funksion të qëllimit të mësipërm. Kontrata e paketave  të udhëtimit parashikon
institutin e anullimit të kontratës për të dyja palët, si për konsumatorin dhe për
organizatorin ose shitësin.Vendimi I Këshillit të Ministrave mundësinë e anullimit
të udhëtimit në këto raste:
1. Si rezultat I orcës madhore.
2. Kur kërkohet një minimum I aktuar pjesëmarrësish: anullimi bëhet për shkak
të numrit të personave të regjistruar për paketën e udhëtimit, që është më I vogel se
numri minimal I kërkuar dhe për këtë, konsumatori ka qënë I informuar siç duhet
nga organizatori dhe/ose shitësi për anullim brenda afatit të përcaktuar në kontratën
e paketës së udhëtimit.

LLoje të kontratave të paketave të udhëtimit

Kontratat e paketave të udhëtimit mund të lidhen jo vetëm në vendin e punës së
organizatorit ose shitësit të paketës , por gjithashtu mund të lidhen jashtë atyre që
quhen qëndra tregtimi. Për pasojë këto kontrata do të rregullohen jo vetëm nga
aktet e cituara në këtë punim por në kuadër të legjislacionit shqiptar do të disiplinohen
dhe nga Kodi Civil, Vendimi I Këshillit të Ministrave “ Për kontratat e lidhura jashtë
qëndrave të tregtimit” , si dhe Vendimi I Këshillit të Ministrave “Për kontratat në
largësi, ndërsa në kuadër të legjislacionit komunitar do të rregullohen nga Direktiva
“ Për kontratat e lidhura jashtë qëndrave të tregtimit”. Karakeristikë e këtyre lloj
kontratash , të cilat në vetvete mbartin element nga dy kontrata  të ndryshme,
është që ofrimi I shërbimit nga ana e organizatori të paketës turistike bëhet jashtë
qëndrave të tregtimit dhe konsumatori nuk e di se çfarë mund ta presi dhe kjo
mund të ndikojë në uljen e aftësisë së tij gjykuese në lidhje më një përzgjedhje objective
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dhe të saktë të shërbimit që dëshiron dhe kërkon.Kontratat e paketave të udhëtimit
të lidhura jashtë qëndrave të tregtimit janë ato që realizohen në vendin e punës ose
të banimit të konsumatorit, mbi bazën e një vizite të tregtarit ose agjentit , I cili ia
jep informacionin drejtpërdrejt, ose nëpërmjet boshurave, televizionit apo dhe
nëpëmjet internetit.Shembuj, të këtyre kontratave mund të sjell raste kur agjentë të
një ndërmarrje(tipike për Call Center) dërgojnë një person në banesën e konsumatorit
ose në vendin e tij të punës ose në një vend të ndryshëm nga këto dy të parat për ti
bërë një propozim dhe me synimin për të konkluduar një kontratë mes
palëve.Zakonisht ofertat që ofrohen nëpëmjet telefonit ose videofonit janë oferta të
cilët parashikojnë një ekzekutim të menjëhershëm të kontratës. Në këto raste është
ë pamundur të rregullosh marrëdhënit ndërmjet palëve dhe të drejtën e konsumatorit
për të ushtruar heqjen dorë, brënda 14 ditëve kalendarike nga lidhja e kontratës,
apo brënda 7 ditëve siç parashikon Kodi Civil.

Konkluzion

Mbrojtja e konsumatorit përbën tashmë një fushë të re, ku zhvillimet legjislative,
organizative dhe masat administrative synojnë të rregullojnë pabarazinë që ekziston
ndërmjet konsumatorit dhe tregtarit, nëpëmjet  përcaktimit të një sërë të drejtash
për konusmatorin dhe detyrimet e tregtarit për të përmbushur të gjitha  kërkesat
ligjore që lindin që prej momentit të krijimit të një marredhënie midis palëve të
sipërpërmëndura. Informimi i konsumatorëve nuk është aty që duhet të jetë. Shkaku
mund të cilësohet si vetë konsumatorit, ashtu edhe organizatorit, duke qënë se
është ky i fundit që i siguron publicitetin inicial, fletëpalosje, broshura dhe më pas
shkohet drejt një finalizimi të marrëdhënies kontraktore.Ligji aktual “Për mbrojtjen
e konsumatorëve” përpiqet të mbrojë interest e konsumatorëve ndaj praktikave
tregtare të padrejta, duke u përpjekur të ndëgjegjësojë konsumatorët në lidhje për të
drejtat që ato gëzojnë, duke ngarkuar me përgjegjësi dhe detyrim për informim
palën tjetër të marrëdhënies juridike konsumatore.Aktualisht në shqipëri veprojnë
disa institucione që mbrojnë konsumatorët.Këto janë Komisioni i Mbrojjes së
Konsumatorëve, Organizatat e ndryshme jofitimprurëse, Avokati i Popullit, etj.

Rekomandime

Ligji “Për mbrojtjen e Konsumatorëve” dhe Vendimi i Këshillit të Minisrave “ Për
kontratat e paketave të udhëtimit” ka shpeshherë mangësi ligjore në lidhje me
pamundësinë e përmbushjes së detyrimit nga ana e konsumatorit. Politikat qeveritare
duhet të përpiqen  t’i ofrojnë konsumatorëve mundësinë për të marrë pëfitimin
optimal nga burimet e tyre ekonomike.Ato gjithashtu duhet të përpiqen të arrijnë
objektivat e standarteve të kënaqshme të përformancës, metoda të përshtatshme
shpërndarje, praktika të drejta biznesi, marketing informues dhe mbrojtje efikase
nga praktikat, të cilat mund të dëmtojnë interest ekonomike të konsumatorëve dhe
ushtrimin e mundësisë  së zgjedhjes në treg.Qeveritë duhet të intensifikojnë përpjekjet
e tyre për të parandaluar praktikat, të cilat janë të dëmshme për interest ekonomikë
të konsumatorëve duke siguruar se prodhuesit, distributorët dhe të tjerë të përfshirë
në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve i qëndrojnë besnik ligjeve të vendosura dhe
standarteve të detyrueshme. Qeveritë duhet të zhvillojnë, forcojnë ose ruajnë, sipas
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rastit, masat në lidhje me kontrollin e praktikave të tjera  abuzuese të biznesit, të
cilat mund të jenë të dëmshme për konsumatorët, duke përfshirë mjetet për zbatimin
e masave të tilla.
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ldeologjia shtetërore në Kushtetutën e vitit 1946 dhe në atë të vitit 1976

Dr. Cand Xhensila Pine
Qendra  e Studimeve Albanologjike

Abstrakt

Karakterin  dhe pozitën e veçantë të partisë-shtet ose e shtetit mbi shtetin, partia ne
pushtet ia kish imponuar shoqërisë shqiptare me të dy   kushtetutat e hartuara e të
miratuara prej saj.
Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë, e miratuar nga Asambleja Kushtetuese
më 14.3.1946, në nenin 1 të saj, ku përcaktohej se kujt i takonte pushteti në RPSH: ndërsa
Kushtetuta e RPSSH, miratuar me ligjin nr.5506, datë 28.12.1976, në nenin 3, paragrafi i
parë, shpallte thellimin e rolit të Partisë së Punës. Në gjithë Kushtetutën e vitit 1946 nuk
shihej një rol i theksuar dhe paresor i partisë së punës ndërkohë që sipas Kushtetutës së
vitit 1976, Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë ishte shtet i diktaturës së
proletariatit, që shprehte e mbronte interesat e të gjithë punonjësve. Republika Popullore
Socialiste e Shqipërisë mbështetej në unitetin e popullit rreth Partisë së Punës të Shqipërisë
dhe kish në themel aleancën e klasës punëtore me fshatarësinë kooperativiste nën
udhëheqjen e klasës punëtore. Partia e Punës e Shqipërisë, pararoja e klasës punëtore,
ishte forca e vetme politike udhëheqëse e shtetit dhe e shoqërisë. Në Republikën Popullore
Socialiste të Shqipërisë ideologjia sunduese ishte marksizëm-leninizmi.  Në bazë të
parimeve të tij zhvillohej gjithë rendi shoqëror socialist. Republika Popullore Socialiste
e Shqipërisë zhvillonte pa ndërprerë revolucionin dhe kish për qëllim të siguronte fitoren
përfundimtare të rrugës socialiste mbi rrugën kapitaliste, të arrinte ndërtimin e plotë të
socializmit e të komunizimit.
Kushtetuta1 e 1976 u krijua si një dëshmi e gjallë para  të gjithë botës jo vetëm si besnikëri
e patundur e partisë ndaj ideologjisë proletare – marksizëm leninizmit por edhe i aftësisë
së saj në zbatimin konkret dhe zhvillimin e mëtejshëm të tij në fushën e shtetit të së
drejtës socialiste në konditat e rrethimit imperialist – revizionist  në arenën
ndërkombetare, të presionit  të vazhdueshëm te gjithanshëm të armiqve kundër
Shqipërisë socialiste

Ideologjia shteterore 1946-1976

 I gjithë pushteti shtetëror në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë buronte
nga populli punonjës dhe i përkiste atij. Klasa punëtore, fshatarësia kooperativiste
dhe punonjësit e tjerë e ushtronin  pushtetin nëpërmjet organeve përfaqësuese si
edhe drejtpërdrejti. Organet përfaqësuese ishin Kuvendi Popullor dhe Këshillat
Popullore. Askush tjetër, veç organeve të përcaktuara shprehimisht në këtë
Kushtetutë, nuk mund të ushtronte në emër të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë sovranitetin e popullit dhe çdo atribut të tij.
Kushtetuta e 1976 fillonte  me kreun që i kushtohej përcaktimit dhe karakterizimit
të rendit shoqëror dhe politik të Republikës  Popullore Socialiste të Shqiperisë.

Neni 1
Shqipëria është Republikë Popullore Socialiste. 

Neni 2
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë është shtet i diktaturës së proletariatit, që shpreh e
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mbron interesat e të gjithë punonjësve.Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë mbështetet në
unitetin e popullit rreth Partisë së Punës të Shqipërisë dhe ka në themel aleancën e klasës
puntore me fshatarësinë kooperativiste nën udhëheqjen e klasës punëtore.

Neni 3
Partia e Punës e Shqipërisë, pararoja e klasës punëtore, është forca e vetme politike udhëheqëse
e shtetit dhe e shoqërisë.Në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë ideologjia sunduese
është marksizëm-leninizmi. Në bazë të parimeve të tij zhvillohet gjithë rendi shoqëror socialist. 

Neni 4
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë zhvillon pa ndërprerë revolicionin duke iu përmbajtur
luftës së klasave dhe ka për qëllim të sigurojë fitoren përfundimtare të rrugës socialiste mbi
rrugën kapitaliste, të arrijë ndërtimin e plotë të socializmit e të komunizimit.
 Në këtë pjesë  trajtoheshin probleme të tilla si tipi dhe forma e shtetit, baza e tij
sociale e politike udhëheqja e pandarë e klasës punëtore dhe e partisë së saj  në shtet
e shoqëri si dhe parimet themelore  që qëndronin në themel të organizimit politik të
shoqërisë  sic ishin parimi i sovranitetit të popullit, i  unitetit të pushtetit, i
centralizimit demokratik,  ligjshmërisë socialiste, i vijës së masave dhe i kontrollit
punëtor.
Në trajtimin (Elezi, 1976, 96) e të gjithë këtyre problemeve ishte vënë një kufi i qartë
dhe i prerë, t’i pritej rruga cdo lloj rivendosje të kapitalizmit për të siguruar
vazhdimësinë e pandërprerë të revolucionit  dhe për të arritur fitoren e plotë e
përfundimtare  të socializmit e të komunizmit.
Vendin kryesor në organizimin politik të shoqërisë e zinte shteti. Organet
përfaqësuese drejtonin dhe kontrollonin gjithë veprimtarinë e të gjitha organeve të
tjera shtetërore, të cilat përgjigjeshin përpara tyre dhe u jepnin llogari.
Organet përfaqësuese e organet e tjera të shtetit në gjithë punën e tyre mbështeshin
në iniciativën krijuese të masave punonjëse, i tërhiqnin ato në qeverisjen e vendit
dhe jepnin llogari përpara tyre. Organet përfaqësuese zgjidhshin nga popullin me
votim të përgjithshëm, të barabartë, të drejtpërdrejtë dhe të fshehtë.
Zgjedhësit kishin të drejtë të revokonin në çdo kohë përfaqësuesin e tyre ( pra
lidheshin me zgjedhesit me  mandate deryrues), kur ky kish humbur besimin politik,
kur nuk plotësonte detyrat e ngarkuara ose kur vepronte në kundërshtim me ligjet.
Organizimi dhe mënyra e zhvillimit të zgjedhjeve rregulloheshin me ligj.
Organizimi i shtetit dhe veprimtaria shtetërore, gjithë jeta politike dhe ekonomike
në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë bazoheshin në parimin e
centralizimit demokratik dhe zhvilloheshin sipas tij, duke u kombinuar drejtimi i
centralizuar me inicativën krijuese të organeve lokale dhe të masave punonjëse në
luftë kundër burokratizmit e liberalizimit.
Shteti mbështetej në organizatat shoqërore, bashkëpunonte me to dhe krijonte
kushtet për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Organizatat shoqërore bashkonin
masa dhe shtresa të gjera të popullit, në mënyrë të organizuar në qeverisjen e vendit,
në ndërtimin socialist dhe në mbrojtjen e atdhehut, punonin për edukimin komunist
të tyre dhe kujdeseshin për zgjedhjen e problemeve të tyre të veçanta.
Në përmbajtjen themelore të veprimtarisë së shtetit  socialist  si diktaturë e
proletariatit, shprehej qartë ideja  e vazhdimit te revolucionit,  e detyra historike
për të siguruar fitoren e rrugës socialiste mbi atë kapitaliste dhe  përcaktohej qëllimi
i fundit dhe më i rëndësishëm:  ndërtimi i plotë i shoqërisë socialiste e  komuniste.
Nëpunësit i shërbenin popullit dhe jepnin llogari përpara tij, merrnin pjesë edhe në



50

punën e drejtpërdrejtë në prodhim dhe shpërbleheshin në raport të drejtë punëtorët
e  kooperativistët, që të mos krijohej  shtresë e privilegjuar. Raportet e shpërblimit
caktoheshin me ligj.
Klasa punëtore, si klasa udhëheqëse e shoqërisë, fashatarësia kooperativiste si edhe
punonjësit e tjerë, nën udhëheqjen e Partisë së Punës të Shqipërisë, ushtronin
kontroll të drejtpërdrejtë dhe të organizuar mbi veprimtarinë e organeve shtetërore,
të organizatave ekonomike e shoqërore dhe të punonjësve të tyre për mbrojtjen e
fitoreve të revolucionit dhe për forcimin e rendit socialist pasi  pushteti buronte nga
populli punonjës dhe i perkiste atij.
Por cilat ishin ndryshimet themelore ndërmjet dy Kushtetutave në këtë pikë
Përsa i përket formës së shtetit dhe emërtimit të tij kemi një ndryshim thelbësor
Sipas argumentimit juridik te kohës shteti lindi nga revolucioni popullor  duke
qënë qysh në fillim një diktaturë e proletariatit por që u realizua në një formë të re
politike atë të demokracisë popullore. Prandaj në Kushtetutën e 1946 ai u quajt
Republika Popullore. Ndryshimi i emertesës së shtetit në vitin 1976 u argumentua
me ndryshimet e bëra në bazen e strukturën e shoqërisë, që t’i përshtatej më mirë
synimit (Elezi, 1976, 107) të tij gadishmërisë e vendosmërisë për të realizuar
socializmin. Arsyet për ndryshimin e emërtesës së shtetit si më poshtë:
Së pari: për të plotësuar e pasqyruar shprehimisht përmbajtjen klasore të shtetit
dhe realitetin  socialist të vendit. Për këtë arsye u  shtua në emërtimin e shtetit
shprehja socialist
Së dyti: për të përfshirë në një të vetme  si formën e shtetit si demokraci popullore
ashtu edhe përmbajtjen socialiste, duke  kombinuar ato në një emërtim të vetëm.
Së treti: për të ruajtur traditën në arenën ndërkombëtare  me emrin Republika
Popullore e Shqipërisë
Në (Konomi, 1976, 70) organizimin e shtetit, diktatura e proletariatit si shprehje e
udhëheqjes shtetërore të shoqërisë nga ana e klasës punëtore shihej si e mundshme
për t’u realizuar jo vetëm nëpërmjet organeve dhe aparatit shtetëror por edhe
nëpërmjet një sistemi të tërë të organizatave joshtetërore të punonjësve, që hynte në
mekanizmin e diktaturës së proletariatit si pjesë përbërëse e tij.
Në nenin 3 të Kushtetutës së vitit 1976,”Partia e Punes se Shqiperise pararoje e klasës
punëtore është forca e vetme politike udhëheqëse e shtetit dhe shoqërisë”.
shiheshin  3 momente kryesore:
- Partia e punës e shqipërisë ishte pararojë e klasës punëtorë
- Roli udhëheqës ishte vetëm i saj, nuk kish parti të tjera në

vend  që ajo ta ndante këtë pushtet
- klasa punëtore pushtetin e saj nuk mund ta ushtronte tjetër përvec kësaj partie.
Këto momente ishin përcaktime që nuk i gjenim në Kushtetutën e vitit 1946 e që
përbënin mekanizmat qe do të çonin në  forcimin e rolit të partisë- shtet gjatë 1976.
Në kushtetutën e 1976 gjithashtu  ideologjia e klasës punëtore dhe e Partisë së saj –
marksizëm leninizmit ishte ideologjia sunduese në Republikën Popullore të Shqipërisë
dhe në bazë të saj organizohej e zhvillohej i tërë rendi socialist.

 Nën udhëheqjen e Partisë me shokun Enver Hoxha në krye, pas Çlirimit të vendit,
populli ynë vendosi rendin socialist, që u sanksionua nga ana juridike në
Kushtetutën e parë socialiste. Ndër fitoret e mëdha historike të Revolucionit tonë
popullor, në Kushtetutën e parë u pasqyrua fitorja më e madhe e tij - krijimi i shtetit
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të diktaturës së proletariatit i vetmi shtet që siguron demokracinë e vërtetë, të gjerë
e të plotë për masat punonjëse. Një vend me rëndësi të vecantë në Kushtetutën e
parë zunë parimet e organizimit tonë shtetëror dhe inisiativa legjislative e tij. Roli i
madh që kanë luajtur ligjet tona juridike në ndërtimin socialist të vendit gjatë
periudhës 30-vjecare, që nga miratimi i Kushtetutës së parë socialiste e deri tani, ka
vërtetuar drejtesinë e parimeve marksiste-leniniste, mbi të cilët është ndërtuar
inisiativa legjislative në shtetin tonë socialist. Inisiativa legjislative është një nga
fushat e rëndësishme të shtetit tonë, ku shprehet qartë karakteri i thellë demokratik
i tij, fakti që ligjet e pushtetit popullor janë vepër e masave punonjëse të udhëhequra
nga klasa punëtore dhe që shprehin vullnetin e plotë të tyre. pushteti popullor - ka
theksuar shoku Enver, - duke qenë i lidhur ngushtësisht, i drejtuar dhe i kontrolluar
nga masat e gjera te popullit, ka vulën e inisiativës së madhe dhe te krijimtarisë së
masave punonjëse, vullneti i të cilave është sovran, t’i prishë këto ligje, t’i korrigjojë
dhe t’i ndryshojë në qoftë se i gjen të papërshtatshme, të vjetëruara e të gabuara
(Konomi, 1976). Thelbi i inisiativës legjislative në shtetin tonë socialist qëndron në
atë, që organeve të larta të pushtetit shtetëror u jepet e drejta të kërkojnë nga Kuvendi
Popullor, i vetmi organ ligjvënës dhe njëkohesisht edhe organi më i lartë i pushtetit
shtetëror, që të kthejë në ligj vullnetin e masave punonjëse në veprimtarinë e tyre
praktike për qeverisjen e vendit. Ajo është shprehje e garancive reale të zbatimit të
vullnetit të popullit, që sigurohet nga rendi ynë ekonomiko- shoqëror socialist dhe
mbeshtetet nga ana juridike nga ligji themelor i shtetit tonë të diktaturës së
proletariatit, sepse, ashtu si thoshte V.I.Lenini ,vullneti duhet të shprehet si ligj i
vendosur nga pushteti, përndryshe fjala vullnet, është fjalë e zbrazët e hedhur ne
erë. Inisiativa legjislative në shtetin tonë socialist, si e drejtë kushtetuese ka për
detyrë të kthejë vullnetin e masave punonjëse në vullnet shtetëror,
Shpallja e kësaj ideje si normë kushtetuese përcaktonte qartë ndryshimin që kish
sjellë  në bazën ideologjike të rendit shoqëror të kohës, kushtetuta e vitit 1976
krahasuar me atë të vitit 1946.

Konkluzione

Nga deklarata e të drejtave qytetare e Kongresit të Përmetit (1944), që u bë pjesë
e Kushtetutës së vitit 1946; deri tek neni 55 i kushtetutës së vitit 1976  megjithëse
në pamje të parë duket se është ruajtur e njëjta linjë cënimi i koncepteve të tilla
si heqja e së drejtës së fesë, apo edhe përpjekja për t’i bërë njerëzit të barabartë
pavarësisht ndryshimeve të tyre,  conte në një restriksion i të drejtave të njeriut.
Kushtetuta e 1976  si konkluzion përfaqëson nje restriksion të të drejtës së
organizimit dhe të zgjedhjes. Ndonëse neni 54 sanksionon formalisht të drejtën e
organizimit, qofte dhe në organizata politike, neni 55 i kufizon këto organizata
vetem në organizata që mbështetin socializmin, pra  shtetin me të njëjtën bazë
politiko-ekonomike të krijuar e zhvilluar nga Partia e Punës. Nga ana tjetër neni 3
i Kushtetutës së 1976 kishte sanksionuar në mënyrë përfundimtare se “ Partia e
Punës e Shqipërisë, pararoja e klasës punëtorë, është forca e vetme politike
udhëheqëse e shtetit dhe e shoqërisë”. Në këto rrethana edhe e drejta e zgjedhjes
ishte e kufizuar përfundimisht pasi kandidatët në zgjedhje paraqiteshin vetëm nga
e vetmja force politike.
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The investigation of the corruption offences committed by persons who
perform public functions

Phd. Myzafer Elezi
Security Academy, Tirana – Albania

Abstract

Corruption nowadays is a phenomenon spread world wide and a lot is spoken about the
fight against it. Actually, the history of corruption is related with the power, throught it,
is created the possibility of abuse and exploitation for material interests for ourselves or
others. Usually the corruption is passiv or activ in the shape of giving or taking bribe,
seeking or giving payments, gaining benefits through counterfiting or abuse of power,
abuse with public funds etc.  Albania is part of the international conventions against
corruption which are ratified by a special law.  Meantime Albania has made
improvements in the national penal and criminal penal law by implementing special
dispositions which are related to corruption which have never existed before. Current
Albanian legislation regarding corruption is fully based in the international juridicial
acts, so is adopted with the international standarts. It exerts its power in the public and
the privat sector and includes in this activitiy not only the public employees but judges,
prosecutors and other justice functionaries, etc.
In this paper it will be made an interpretation of the corruption based on national and
international legislation, and it will be given a description of the concept “person who
peforms public duties”. Also will be given various criminal offences which are connected
with corruption, predicted in the Albanian penal code, and the public and state subjects
of this criminal offences. This paper aims except others to present some of the special
techniques of investigation which are applied nowadays for the documentation of the
criminal offences against corruption and some final conclusions related to the
effectiveness of the fight against corruption.

Keywords: corruption, public functions, public persons, public administratio,
investigation etc.

Introduction

Corruption is known as the not withstanding challenge in the developing countries.
The word corruption derives from the word “corrumpere” which means taking bribe.
In slang language corruption is known as an informal tax which has to be paid. If
the formal tax goes to the state budget, the informal tax is a personal benefit of the
person who peforms a certain public duty. Even though it hasn’t an international
clear definition, corruption is related to the abuse of power, actions or non actions
committed by persons who perfoms public and non public duties with the aim of
gaining illegal benefits. So, “Corruption” means every violation of the duty from the
official persons or responsible in the juridicial subjects and every activity of the
initiators or the people who benefits from this behaviour as a response of bribe
which directly or indirectly is promised, offered, given, sought, accepted or waiting
to be received for yourself or a third party. (https://sq.wikipedia.org/wiki/Korrupsioni).
According to the Civil Convent for Corruption the word “corruption” takes the
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meaning of seeking, offering, giving or the direct payment, or in a transversal
manner of taking bribe or any other advantage or benefit which deforms the
performance of every duty or required behaviour  from the acceptance of the bribe,
and consequently even the advantage of the illegal benefit. (Article 2 “The definition of
the corruption”, ratified by Law no. 8635, date 06.07.2000).
Well, as we emphasized above, all the definitions, define the corruption as abuse of
the public power for personal benefits, such as the bribery from the public servants,
secret agreements in the public procurements or the embezzlement of public funds.
Corruption has many negative impacts and serious consequences for the democratic
socities and countries because it affects in:
· Loss of trust in the justice bodies and law enforcement agencies  ;
· Loss of public trust towards the state, by endangering the political stability;
· Creation of the corrupting mentality, where all the institutions and the
public employees are corrupted;
· Affects directly in the growth of lack of trust towards the democratic system;
· Raise the distinguish line between the poor and rich people, where the latter
raise their incomes through the corruptive acts;
Diminish significantly the foreign investments in the country etc. (Luzha, Prishtinë,
2010, published).

The understanding of the concept “person who perfoms public functions”

In the Albanian Criminal Code and other laws or regulations in force doesn’t exist
a definition of the concept “person who performs public functions”. The code in its article
259 provides that “... a person who exercises public function to perform or not to perform an
act which is related to his duty or function ...”. According to this code, when the person
exercising public functions shall act in an institution, or state-owned enterprise
and when he commits corruption shall be criminally liable under Article 259 of the
Criminal Code. A similar definition is found in Article 2 of the UN Convention
against Corruption, which gives a definition of the concept of public servant (Article
2, letter “h”). According to this article, “public official” means any person holding a
legislative, executive, administrative or judicial office, whether appointed or elected,
whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, in spite of length of
service of the person, every person or exercising a public function, including a
public agency or public enterprise, or provides a public service, any other person
defined as a “public official” who performs a public function or provides a public
service as defined in the domestic law.
In the Criminal Law Convention against corruption, is given this definition, “Public
official” shall be understood in reference with the definition of “official”, “public official”,
“mayor”, “minister” or “judge” in the national law of the state in which the person in question
performs that function and as applied in its criminal law”. (Ratified by Law no. 8778, date
26.04.2001). In the following articles of this Convention are provided the obligations
of member states to adopt such measures and others that are necessary to establish
as criminal offenses according to their national legislation. Regarding the concept
of the offense, the convention defines it as follows:
“Criminal offense” shall mean any offense as a result of it have been generated benefits
that may be involved in the qualification of the criminal offense, set forth in article
23 of this Convention. (Article 2, letter “h”). To determine the actions involved in the
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offense against corruption referred to Article 23 “Laundering of the benefits from the
crime” which provides those criminal offenses, when are committed intentionally:
· Conversion or transfer of property, knowing that such property is coming

from the crime for the purpose of concealing its origin or of helping any person
who is involved in committing the offense from the deriving property, to avoid
the legal consequences of his action or her;

· The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition,
movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that
such property is deriving from crime; The acquisition, possession or use of
property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of
crime:

· Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and
aiding, encouraging, facilitating and counseling the commission of any of the
offenses established in accordance with this Article. (Article 23/1).

Penal Legislation for corruption

In the Criminal Code of the Republic of Albania there are a number of criminal
provisions which provide the phenomenon of corruption as punishable according
to the penal law. These provisions are:
· Article 164 / a “Active corruption in the private sector”;
· Article 164 / b “Passive corruption in the private sector”;
· Article 244 “Active corruption of persons exercising public functions”;
· Article 245 “Active corruption of senior state or local elected officials”;
· Article 245/1 “The exercise of illegal influence on persons exercising public functions”;
· Article 259 “Passive corruption of persons exercising public functions”;
· Article 312 “Active corruption of a witness, expert or interpreter”;
· Article 319 “Active corruption of judges, prosecutors and other justice”;
· Article 319/a “Passive corruption of judges, prosecutors and other justice functionaries”;
· Article 328 “Remunerations and promises”.
· Article 260 “Passive corruption of senior state or local elected officials”;
As provided in article 260 of the Criminal Code, subjects to this criminal offense are
senior state or local elected officials. So in the concept of high state official are two
categories of employees, who are political officials, including deputy ministers,
advisers and heads of cabinet, heads of central institutions appointed by Parliament
or Government, and high public officials who may be general secretaries of ministries,
heads of departments and general directors, directors of institutions, etc, their status
is provided in the civil service law. While in the category of subjects local elected,
are included mayors and councilors of municipal councils who receive this status
as a result of the elections for local government.

Application of the special investigative techniques against corruption criminal
offenses.

The investigation of the criminal offense of corruption and abuse of duty by employees
of state administration is a bit difficult compared to investigation of common criminal
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offenses. This is because when the subject of the investigation are officials of the
state administration, they know very well the legal proceedures and therefore they
know to avoid leaving traces in the offenses they are included. They know well not
only criminal procedural law, but standard operating procedures they perform. So
they do their utmost to obtain without being noticed. While the investigation officials,
for the difficulties encountered in the legal documentation of these criminal offenses
are obliged to apply special investigative techniques. Some of these techniques are:
secret surveillance, interception, a simulation of a corrupt act, filming, photography
etc. Below we present some of the legal aspects contained in the Albanian national
legislation regarding the application of these investigative techniques.
“Secret Surveillance” is an informative technique of the structures dealing with
investigation of crime, which carries legal procedures, surveillance or maintenance
under control, for a certain period, in secret, in certain times and places, actions of
persons or facilities subject to the work of the criminal police. (Directive of Minister
of Interior No. 23, date 15.1.2009 “For the secret surveillance of persons, enviroments and
the standart procedures during their application”). This investigative method is carried
out by the concentration of attention. Also, through the concentrated surveillance
is carried out the perception process, which is the reflection of objects and phenomena
of reality that is performed directly through the body sense organs. The monitoring
activity of the crime investigation structures is a must as well as the use of the other
informative techniques, as it serves to launch a criminal investigation, to provide
legal evidence of criminal activity, or for the implementation of special operations
under coverage etc. It should be stressed that secret surveillance is permissible and
can be used in these cases:
· During the verification of the occurred criminal event;
· During the preliminary investigation within the criminal proceedings in
order to receive reports, identifying sources of evidence and research of the evidence;
· During undercover operations and conducting the arrest of perpetrators.
“Tapping” is interception to apprehend, listen and record the content of
communications and data related between point of departure and arrival point. It
serves as the tapping test tool for research in the framework of investigation of
corruption offenses. Results of surveillance, obtained under the law do not have
the value of proof in a criminal trial, but can serve as a basis for criminal proceedings
registered. Usually in practice applied tapping of telephone conversations and data
arising from transcription can not be used as evidence, but must be accompanied
by a statement or report, which serve as the basis for recording criminal proceeding,
and therefore to ask the court to give the surveillance authorisation. In the Criminal
Procedure Code, Sections 221-226 are provided provisions for interceptions. Thus,
article 222/1, given authorization to intercept based on three main conditions:
a. To the cases provided by law.
b. When it is necessary to continue the ongoing investigations.
c. When there are sufficient evidence for the confirmation of charges.
Authorization for interception of telephone communications and other forms of
telecommunications is allowed only for intentional crimes for which the penalty is
not less than seven years in maximum. The monitoring of covert photographs, film
or video of people in public places is allowed only in case of crimes committed with
intent for which the punishment of imprisonment is not less than two years in
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maximum. Is allowed the tapping of the telephone communications for criminal
offenses:
· “Passive corruption of persons exercising public functions” provided by
article 259 of the Criminal Code;
· “Passive corruption of senior state officials or local elected representatives”
provided by article 260 of the Criminal Code;
· “Passive corruption of judges, prosecutors and other officials of the organs
of justice” provided by article 319 /a of Criminal Code.
A legal handicap is the fact that interceptions can not be allowed for criminal offenses
quite sensitive as the “violation of the equality of participants in public tenders or
auctions” provided by article 258 of the Criminal Code of Albania.
“Simulation of an act of corruption” (See: Criminal Procedure Code of Albania, article
294/a “Simulation actions”), means the performance of the operational actions with
the authorization of the prosecutor who oversees the investigations or the
prosecutor who has jurisdiction over the territory where the action takes place.
Criminal Procedure Code of Albania, in the article 294/a, is determined that, the
officer and agent of the judicial police or the person authorized by them may be
charged of simulation of a corrupt act. So simulation of a corrupt act should not
prove a crime, it laid down in Article 294/a/3 which stipulates that authorization
prohibits provoking a criminal act, forcing a person to commit a crime which will
not have been committed due to the intervention of the police. When verified
provocation, the results can not be used.
Even simulation of a corrupt act as tapping, is allowed only by fulfilling some legal
criteria. According to the criminal procedural legislation, to give authorization for
a simulation of a corrupt act must meet certain conditions:
a. To be registered a criminal proceedings;
b. There is evidence that the subject in charge of a state function requires reward
for performing or not performing a certain activity;
c. If the authorization is accompanied with the permission of carrying out
interceptions of the conversations in public places between the authorized and that
criminal suspect, and the criminal offense must provide a penalty of not less than
seven years in maximum.
“Photographic, film or video surveillance” is another special investigation method used
to investigate corruption cases. Albania’s criminal procedure law provides that this
method is allowed in the investigation of crimes committed with intent, for which
the sentence of imprisonment, is in the maximum not less than two years. (Law no.
9187, date 12.02.2004). According to the law it provided that when tapping is carried
out in public places is sufficient authorization of the prosecutor, and when conducted
in private places is required the court decision to conduct the surveillance. This
method can be widely used because it is allowed for crimes which the sentence of
imprisonment, in the maximum is not less than two years. Even for this method
there is no expressed term, but is realized that should be conducted within a
reasonable time, as any other procedural action. Unlike the “simulation of a corrupt
act” where the agent or the authorized person by them shall participate in the
action, it is sufficient fixing of the “affair” in photograph or in video.
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Measures need to be taken for the fight against corruption

In the fight against corruption, Albania has ratified the United Nations Convention
against Corruption (Ratified by Law no. 9492, date 13.03.2006). In pursuance of the
provisions set forth in this Convention is adopted law on public cooperation in the
fight against corruption” (Law no. 9508, date 3.4.2006). The purpose of this law is to
promote public participation in denouncing corruption, protect and promote
persons who denounce corrupt practices of abuse of public authority. This law
defines rules, procedures and responsibilities applicable to state institutions for
reporting and recording of corrupt practices, and compensation for the protection
of persons who report
The fight against corruption state and public institutions should not only focus on
improvements of criminal law, but it should focus on the following aspects:
· First, the strengthening of labor, the increase of accountability and
continuous control of law enforcement;
· Second, identify existing mechanisms and perfection of the state in terms of
avoiding the elements that encourage corruption;
· Thirdly, the development of awareness campaigns on the importance of
fighting corruption and its consequences to the subjects of the offenses in the all
shapes that corruption is shown;
· Finally, finding legal spaces to facilitate or to exlude from prosecution those
who do criminal charges and assist investigators during the criminal investigation
of these criminal offenses.

Conclusions

Corruption is a phenomenon that threatens, either directly or indirectly, stability,
social and economic security, undermines the institutions and values   of democracy,
justice, and jeopardizes
the development of the country. Law enforcement strengthening is one of the main
directions in the fight against the phenomenon of corruption. For this purpose in
the end of 2004 was adopted a package of legal amendments to the Criminal Code
and the Criminal Procedure Code. These changes affect mainly the phenomenon of
corruption in terms of defining more clearly the constituent elements of the figures
of the offense of corruption, as well as in terms of determining the tools and special
investigation methods to aid the collection of evidence and reaching the legal
documentation of this criminal offense.
Fight for the prevention and suppression of corruption should be effective and
quick to prevent all his links and other forms of crime, especially organized crime
and economic crime, including money laundering. For these reasons, a full and
diverse treatment is required to prevent and combat corruption effectively in two
key plans, the fulfillment and perfection according to the shape and appearance of
corruption in the legal framework and the institutional cooperation and interaction.
The fight against corruption is a responsibility of all public and private institutions,
without leaving aside here the involvement of individuals and groups outside the
public sector, such as civil society, NGOs and organizations based in the community,
if their efforts in this field are effectively.
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For a democratic country which is confronted significantly with the negative
phenomenon of corruption, it would be fatal, if you do not adapt to the legal and
institutional framework, all the necessary and indispensable measures, firstly to
prevent and then the fight against corruption.
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Abedin Dino (Through the paintings and symbols)

Keidi Sejdiu
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Abstract

Abedin Dino junior, is one of the most important painters of the Albanian Diaspora. He
is the grandson of Abedin Dino, the great patriot and important figure of the Cham
Movement, (one of the greatest philosophers, thinkers and diplomats of the Ottoman
Empire, who was appointed by the Sultan as a Foreign Affairs Minister of the Empire. He
was a member of the National Renaissance Movement for Autonomy and Self-
government. He was also one of the organizers of the Prizren League, starting in Preveza
together with Avdyl Frasher and other patriots.)
Abedin Dino was born in 1913 in Istanbul, but at a very young age, when he was only six
months old, his family moved to Geneva, Switzerland, a city which marked his works in
the reflections of warm colours and not only that. Dino started his education at The
American College of Istanbul, (after a long emigration throughout Europe,) later he leaves
Istanbul and becomes dedicated to painting.
Although his paintings develop outside the Albanian borders, the painter Abedin Dino
has always been connected to his Albanian roots, which he displays in his works where
the warm motives of his origin show up.
Abedin Dino’s painting is multidimensional, because the artist is such. An accomplished
person like him who besides being a painter was also a writer, director and a cartoonist.
His whole life was intertwined with art and like many great artists influenced his life, he
himself influenced the art of the time, especially when as the founder of “Group D” in
Turkey in 1933, he laid the foundation of modern painting in Turkey. His articles and
cartoons soon made it in the pages and covers of the newspapers and magazines of the
time.

ABEDIN DINO THROUGH THE PAINTING AND SYMBOLS

Abedin Dino’s works, like that of many other artists of the early twentieth century
and later on, is influenced  by the developments of time. Abedin Dino reflects in his
artistic life the political change, the influence of the great artists, his profession and
his temporary job, by binding them masterly in the language of art.
Abedin Dino’s works can easily be divided into some pillars such as paintings,
graphics, drawings, cartoons, sometimes binding  more than one category together
to respond to the artist’s mood, who is always seeking to search new dimensions in
art.

PAINTINGS / THE BLUE PERIOD

Abedin Dino’s paintings at the beginning look similar to Picasso’s cubism, exactly
in his beginning with the BLUE painting. The cold color in this works is not by
chance dominant. It coexists together with the pale and pastel okras, vibrating
through the warm gray and by releasing a binding energy of the colors that conceive
the fragile painting of the painter Abedin Dino.
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 Abedin Dino     Abedin Dino Portrait,- 1970   Abedin Dino Madenci – Minatori

It looks like the harmony that involves these paintings is the painters voice in the
highest octave shouting strongly  through the quietness and sadness. In the first
painting we see the image of a male who does not show his face, but hides behind
the force of the muscles which crystalize in the solid line of the brush which is at
the center of his painting by using the light and the shadow in its background.
If we recall the painter’s life looks like this painting demonstrates the period when
he left the Soviet Union, in search of the black and white he painted the faceless
reality, with the strong back that does not look the artist in the eye, but leaves
behind an empty box. * The box on the right which looks like a tin, which was the
only food during the war, and at the same time it looks like an empty box where
the artists place their brushes. In both these meanings this simple object takes shape
and confesses something more about the artist and in an entirely personal form his
wandering and troubled mood.
The second painting comes with the same motives, colors and treatment, as far as
the technique is concerned, and the lines can also be found in the first painting.
From the portrait and the frightened and tearful look we feel the coldness of the
blue brushstroke of Abedin Dino, who brings into our mind the ice of a harsh
Soviet winter. The cover of the head besides rounding the image reaffirms the above
thesis and it obviously closes the contours of the portrait and the background.
The simple treatment in quick brushes preserves the same graphic and harmonic
logic of the colors, by emphasizing only the silhouette and the eyes, in a balance
between the the cold and the warm, that in the paintings of Abedin Dino melt into
one.
The third painting is even more meaningful than the first two ones. It reveals a
new emotion, more human, more tangible, the Pain. It look like the thin portrait of
a man hides inside a thrilling sadness which speaks to the viewers even in the
concern of the brushstroke that scratches roughly the quietness of Abedin Dino’s
work. One of the details that impresses us in this painting is the look of the character.
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He avoids the viewer and looks somewhere in an upper angle of the painting. This
avoidance is nothing more but a detachment of the painter from the outside world
in order to close himself inside  the sadness that overwhelms his inner pain.
However, what we notice in all these paintings is the print of a great artist, which
does not hesitate to show up inside his artistic unity and personality by bringing a
painting as modern as heart-felt for the time.

FUTURISTIC PAINTINGS

Disasters of war  ,              Maternity,                Unknown title,             Self portrait

In another phase, a meaningful element in Abedin Dino’s painting is  Futuristic
touch, which alienates the cubic line in a new dimension, by investing it with the
magic of a vision towards the future. Even though in Dino’s paintings in this
period  between 1940s – 1960s  and later on, there are dark colors, they are a source
of light for the message and the emotion they convey. The theme of the paintings is
closely connected with the fate of the people, with the pain, the cry and the inner
explosion of the individual who is lost in the search of the future inside the dark
brushstrokes in the warm earth colors. In the first painting “Disasters of War”
1955, inspired by the paintings of Goya with the same title, we see in it the symbolic
painting of Dino, in the surrealist style, hands tied, bodies thrown in a hole under
the feet of tyranny, shown in the images of the two males that remain stoic, talk
about pain and genocide. Without wanting to emphasize his origin from Chameria,
it is impossible not to draw this comparison in my mind which reminds me the
similarity with the painting “maternity” with a photograph of the year 1915,
showing the Cham people of Filat, and the beautiful village on the hill.
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Picture, Filat 1915, / foto detaj, / Dino A. Maternity,1940/  Boccioni U, Unique Forms
of Continuity in Space

The hill that appears in the picture behind the woman with the baby (Maternity,
circa 1940s Oil on canvas 100.3 x 64.8 cm) and the headscarf they have in their
heads is almost identical and the light that forms the body, which by the treatment
and harmony reminds us of the Umberto Boccionit’s sculpture  “Unique Forms of Continuity
in Space” ,the only form of continuity in space. And indeed this is the only form of
continuity towards the future, the brave journey of the woman with the baby. The
woman symbolizes the continuity of life and her walking and movement expresses
the force that the artist shows in the triangle that is created between the artist, the
space and the painting. Inside this triangle are shown all the connections of each
angle with the other angles, by making it possible that the unique quality of the
painting comes filled with artistic and spiritual effects.
The steps are more confident and and stronger whereas the the angle of the painting
reminds me of a poetry of the Cham poet Bilal Xhaferri and it is impossible for me
not to remember the lines... “The bullets show us the way” or “the paths stretch
and stretch northward”. Despite this what is felt in the painting is the love. The
love for one’s country, roots, art and the love for the life. Abedin Dino knew how to
love life and for him the fate of people was a mirror from where his inspiration
came, by making the artist entirely involved  inside every character, figure or shadow
in his painting.

SELF-PORTRAITS

In his self-portrait in 1973, the artist preserves the same fragility and treatment of
color until we see the self-portrait transform into a being, which speaks more about
the artist’s soul and being than about his art. I can not tell how profound his
physical pain was, but what we notice is his transformation and his spiritual pain.
Abedin Dino has painted himself time and again, and in these paintings we see a
tired and sick artist, and he almost shows us another human side of his, this because
the artist is always concerned to paint his pain or his happiness. As everybody
knew him, he was a sensitive person and he could not have left without painting
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this fragments of his life.

              

Dino, Abidin, self-portrait-1973  Drawing Pain - Self Portrait 1967 Drawing Pain -
Self Portrait 1968

CUBIC PAINTINGS

Kompozime abstrakte, guash dhe pastel në letër- Abedin Dino

Kompozime abstrakte, guash dhe pastel në letër- Abedin Dino
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“Act drop curtain for Beethoven 7th symphony ballet”, oil and pencil on board,
Ben Nicholson, 1940 (Two Forms) (1940) Ben Nicholson - Oil on board,  - Piet
Mondrian Color and line.
Naturally after 1938, when Abedin Dino went to Paris, and meeting with other
young artists and the art that was developed in that time, knowing new dimensions
has always led the artist to be demanding and continually changing the form, line,
and color by embracing a variety of techniques and genres, that not rarely we see
merged into one, or totally apart from one another, but inside of which we feel the
same sensitivity of brushstrokes of the rebel artist. The cubism in these paintings
entitled simply “Abstract Compositions”, is the purest demonstration of an influence
by  Picasso or by Londoner painter Ben Nicholson, the artist who at the same time
developed the synthetic cubism, like Mondrian by preserving the primitive style,
like the painter Rousseau etc.

THE FLOWERS AND THE MINIMALIST PAINTING

Dino would appear totally minimalist in the paintings where the subject would be
flowers. Treated in various forms, (mostly in the same technique guash in paper).
The painter through the extension of the color in horizontal line, (a characteristic
element) would paint the subject of a flower almost in all the processes of its life.
Most common in his paintings is the tulip flower, which is well-known for its
delicacy, finesse and beauty, but which appear in symbolic and as the royal flowers
of pure beauty. This symbol is well-known motif in the Turkish culture. An element
which is known with the name “rumi”, it has been used since the ancient times as
a union of the flowers of the tulip family, widely shown during the Sultan period.
However, what Abedin Dino is most widely known is the treatment of the hands,
an element which lays in his works as one of his most significant symbols.
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Abedin Dino 65x 50cm vaj 1975 /             Abedin Dino 99 x 69 cm guash n leter 1972/
/ Abedin Dino  67x 44cm gauash n leter  1972

THE HANDS

Dino, Albidin, Tribute to Ingres 1980

The hands are our first physical contact with the others, people we know or
strangers. The hands help us eat, give and take at the same time. And it is through
the hands that the painter connects his world with our world, because when an
artist brings out the art through the hands, then they become the language of his
body. Like Michelangelo’s painting “The creation of Adam” where the force and the
magic springs through the fingers, and the touch of the divine and the terrestrial.
In the same way Abedin Dino, through the fingers of the hand touches and creates
the magic of a world that connects the soul of the artist with that of the art lover. It
is the painting which connects these fingers, intertwines and forms other shapes
and beings not accidental in Dinos’ paintings, whereas in drawings it flows like a
line of his soul which moves continually inside the drawing, never ceasing.
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Dino, Albidin, hand-1950

THE DRAWINGS

What remained untouched in the history of Abedin Dino’s creations is the drawings.
What it is worth mentioning the Graphics, not only as a technique, but also as a
significant element, found widely in the works of the painter, when he illustrated
book covers especially those of his friend, the poet Jashar Kemal, with whom the
painter shares many memories. Abedin Dino’s drawings are filled with symbols
and express what the artist never ceased to express in all the ways throughout his
whole oeuvre. The artist’s concern. What is startling, is that this concern comes as
timeless, even nowadays, and this is thanks to the wisdom and genius of his pencil.
The continuity of the line which is filled with tension and is stretched  during the
process of its journey in the paper, in search of the figure and identity, is so powerful
that it overwhelms us with all its mystery by becoming part of Abedin Dinos’s
meditation and message.

Abedin Dino Kadin
For the Artist Abedin Dino, the dimension of his creativity had no limits. He
cultivated techniques and found various means to bring his work, because this
was the way to speak in “all the languages” of art, to be understandable and
acceptable by all.
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By being married to Guzin Dikel, a writer, linguistic and publicist, with whom he
lived fifty years of happy marriage (1943-1993), Abedin Dino knew not only the
success but also the hapiness.
In her memories Guzin Dikek Dino, who lived until the age of 103, says about her
life together with Abedin Dino that “We are very happy that we were happy” .Even
though they did not have children they were always surrounded by friends and
intellectuals with which they shared not only their lives but also the art.

In 1990 Abedin Dino was diagnosed  with a thyroid cancer, a disease which caused
his death three years later on 7th December 1993 in Paris. The funeral brought his
bones in Istanbul in the family cemetery in Asiyan. In 1995 in his honor, a statue
was created in Liberty Park në Kadikoy Exile Vite. After his death in the honor of
the artist there have been organized many activities, but none of them has reached
Albania.   Even though many scholars have studied the work and life of Abedin
Dino, in Albania it is still incomplete and undiscovered for the public. Like the lines
in his drawings that move around themselves without having an ending and
without being interrupted in the same way Abedin Dino’s oeuvre appears to us
with the power of continuity, that naturally with its Albanian blood becomes one
with eternity.
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“The benevolent governments prefer lower inflation rates, lower unemployment rates, lower
long – term interest rates, and higher GDP growth rates”.

Milton Friedman, Nobel Award Winner

Abstract
The purpose of present study is to measure the association between Barro misery index
(BMI) and its components: inflation rate ( ), unemployment rate (u), real GDP growth
rate and nominal long – term interest rate (i), using Kendall tau coefficient, for a given
country during a specified period of time.
We use the quarterly data set and apply the formula: BMI = .
BMI lies in the center of public interest because the life of citizens is strongly affected by
the changes in BMI.
Is seems rationale to estimate the associations between BMI and its components, in
order to develop a control of miserably process.
We apply this mathematical procedure for Albania during the period January 2005 –
December 2014.
If the data set follows non – normal distribution, then Pearson’s correlation coefficient
procedure is not applicable. However, we can apply Kendall tau method.
Some results of the present study include:
· Kendall tau between  and BMI for Albania during the period January 2005 –
December 2014 equals 0.393.
· Kendall  between  and BMI for Albania during the same period equals 0501
· Kendall  between OMI and BMI for Albania during the same period equals 0.616
· Kendall  between GDP and BMI for Albania during the same period equals -0.451
·  and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.95%.
·  and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9991%.
· OMI and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9999%.
· GDP and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9995%.

We emphasize the very high level of statistical dependence between BMI and its
component in Albania during the specified period.

Keywords: Barro misery index, Kendall tau, association, statistically dependence, Albania.
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Table 1. Quarterly inflation rate, unemployment rate, GDP growth rate and
their successive differences .
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Table 2. Okun misery index, Barro misery index, their successive differences
and their relative successive differences.
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“Okun’s Law is one of the most reliable empirical regulations of Macroeconomics”

James Tobin
Nobel Award Winner

Abstract
The main purpose of the study is to test whether Okun’s Law is applicable in Republic of
Albania during the period January 200- June 2015.
Okun’s Law predicts a negative association between real GDP growth rate and
unemployment rate in a given contemporary democratic country during a specified
period of time. Typically, real GDP growth rate slows down with the rising of
unemployment rate.
In the present study we apply the Growth Rate Version of OL, because it is more
appropriate for Albanian conditions.
To develop a statistical analysis of Okun’s Law we use Kendall’s tau and Spearman’s rho
metrics, as well as Kolmogorov’s Central Limit Theorem, fair game hypothesis in sense
of Stein-Vorobiev and Gelfand’s classification.
The source of official date for Albania is INSTAT.
Some results of the study include:
· Kendall tau rank correlation coefficient between quarterly GDP relative growth
rate and quarterly unemployment rate is ô = 0.033, which indicates a quite weak positive
association between these two random variables.
· Spearman’s rho correlation coefficient between quarterly GDP relative growth
rate and quarterly unemployment rate is • =0.055, which indicates a quite weak positive
association between these two random variables.
· Therefore, the Okun’s Law is not applicable for Albania during the period January
2005- June 2015.
· The official data of the quarterly GDP growth rate for Albania during the specified
period contradicts Kolmogorov’s Central Limit Theorem at the confidence level 74.6%.
· The GDP growth rate process for Albania during the specified period is a fair
game at the confidence level 76.1%.
· Kolmogorov’s Central Limit Theorem is not applicable for quarterly
unemployment rate, in Albania during the specified period at the very high confidence
level 99.99%.
· The unemployment process in Albania during the specified period is an unfair
game at  a very high confidence level of 99.99%

Keywords: Okun’s Law, Kendall’s tau, Spearman’s rho, Albania.
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Abbreviations
OL – Okun’s Law
CLT- Central Limit Theorem
GDP- Gross Domestic Product
u – Unemployment Rate
KSL- Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors
SW- Shapiro-Wilk

1. Introduction

One of the most important statistical relationships in Macroeconomics is the one
between the annual (or quarterly) real GDP growth rate and unemployment rate
for a specified country during a given period of time. Typically, real GDP growth
rate slows down with rising of unemployment rate. This negative association
between GDP and unemployment has been named Okun’s law, after the
distinguished American economist Arthur Melvin Okun.
As a mathematical relationship, Okun’s Law predicts a negative association between
variations of GDP and u, see Okun (1962), Pranchowny (1993), Knotek II (2007),
Fuhrmann (2015). This law compromises the interface (interaction) between the
goods market and labor market. OL has been the object of multiple scientific articles.
The negative association between GDP and u has not always been so reliable
negative over short time periods; see Knotek II (2007). The association between
GDP and u for USA has been different in economic recessions and expansions with
a significantly higher effect for recession than expansion; see Cuaresma (2003),
Mankiw (2011).
In the light of modern theoretical studies, the negative association between GDP and
u may take a nonlinear mathematical expression, see Cuaresma (2003), Peman and
Tavera (2007), Daly and Hobijin (2010), Daly, Fernald, Jarda and Nechio (2014). A
nonlinear specification of the association between GDP and u was developed and
estimated for USA economy. The linear OL model is nested in more general nonlinear
mathematical models. Therefore the appropriate statistical procedures for investigating
nonlinear OL models are Kendall’s tau and Spearman’s rho method.
However, there seems to be a consensus among scientists concerning the empirical
validity of OL. Both Keynesians and Chicago School Monetarists typically apply OL.
The main purpose of the present study is to develop a statistical analysis of Okun’s
Law for Republic of Albania during the period January 2005- June 2015.
GDP is the market value of all officially recognized final goods and services produced
within a country in a given period of time (quarterly GDP versus annual GDP), see
Blanchard (2011), Mankiw (2011), Taylor (2008). GDP per capita is often considered
as an indicator of a country’s standard of living.
Official GDP estimates not take into account the underground economy, in which
transactions contributing to production (such as illegal trade and tax-avoiding
activities) are unreported, causing GDP to be underestimated.
GDP can be determined in three ways, all of which should, in principle, give the
same result:
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The Institute of Cohabitation in Albanian Legislation

MSc. Eno Muja
Attorney at Law and Journalist at Ora News Television

Abstract

The purpose of this research is to identify the characteristics of a relatively new institute
such as the Institute of Cohabitation in the Private Law, more specifically in the Family
Law, which in fact in Albania is not regulated as much as it should, given the fact that
the Cohabitation has become a preferred way of creating a family in most of the western
countries. The characteristics are not only seen in terms of the regulation of the Law, but
also in terms of the beneficial aspect that this institute has in the societies where it is
applied, specifically the Albanian society and mentality. This has been achieved by
including a comparative view between the characteristics of this institute in Albania
and other modern legislations such as that of U.S.A and E.U.
Through showing the way that this specific institute has been regulated in these
countries, the research highlights not only the differences between the regulations, but
also tries to give an overview of the benefit that Albania might have by not only applying
it more but also by regulating it as it should. Given the fact, that this institute isn’t very
known and applied in Albania, the research also gives suggestions as to what can be
done better, in terms of law regulations, in order to have a better understanding of the
cohabitation.

  Keywords:  Cohabitation, Institute, Legislation, Family, Albania.

Introduction

Cohabitation, sometimes called consensual union or de facto family, refers to
unmarried couples living together in an intimate relationship. Cohabitation as such
is not a new phenomenon. It has, however, developed into a novel family form in
contrast with conventional marriage. Part of this change is associated with the
absolute rise in cohabitation relationships. Since the 1970s, many countries,
particularly those in North America and Europe, have experienced rapid growth in
their cohabitation rates. Although these numbers generally remain small relative
to families composed of married couples, the absolute numbers of cohabiting couples
have increased dramatically.
  Non-marital cohabitation, like marriage, provides people with companionship,
intimacy and everyday assistance. And like married couples, cohabiting couples
benefit financially from economies of scale. Of course, cohabitation is less
institutionalized than marriage, and comparative studies also show, however, that
the magnitude of the marriage advantage depends on a variety of contextual
characteristics. In particular, the gap in wellbeing between married and cohabiting
individuals is larger in countries where non-marital cohabitation is relatively
uncommon and low in social acceptance (Soons & Kalmijn, 2009, 1142), traditional
gender roles persist and religiosity is high (Lee & Ono, 2012, 955), and the culture
emphasizes collectivism rather than individualism (Diener, E., Gohm, C. L., Suh,
E. M., & Oishi, S, 2000, 422). It can be argued that Albania is also a part of this
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group of countries, even though the tendencies seem to show that this trend is
changing.
  As for the reasons of this rising trend not only in Albania, but all over the world
there are different explanations. Gary Becker (1981) argues that a couple marries
because they realize economic benefits from each other’s specialized skills. These
skills (which are rooted in the gender division of labor) created economic
interdependence between men and women, and marriage became the institution
that reproduced their economic security. An essential change in the gender division
of labor has followed women’s increased participation in the waged labor force.
This change has reduced the economic advantages and necessity of marriage, and
consequently, divorce rates have increased and marriage rates have decreased. The
reduced benefits of marriage and the specter of marital instability have made non-
marriage more attractive. Reduction in the expected economic gains from marriage
has made men and women more hesitant to enter marital unions, but a shared
household still offers economic advantages. Cohabitations make good sense because
they capitalize on the benefits of a shared household without the economic risks
associated with marriage.
  Valerie Oppenheimer (1994) explains patterns of cohabitation from another
economic perspective. She suggests that rather than being a result of women’s
growing economic independence, the decline in marriage more closely relates to the
deterioration of men’s position in the labor market. However, even though economic
costs delay marriage, they do not affect the desirability of union as such, and because
of its lesser costs, cohabitation has emerged as an important alternative to marital
union.
  It must be noted that the cohabitation institute is facing another rising trend in
itself of more and more homosexual couples and this because marriage for these
couples is not allowed in their respective countries and so they find another way to
form a family, but in the cohabitation case, not a legal one, but a de facto family.

General View of Cohabitation in Albanian Legislation

  In the Albanian legislation, the family is formed between a man and a woman.
This is commonly known in legal terms as a ‘legitimate family’, because it is formed
in the required way, specified in the Albanian Family Law. However, nothing can
stop a man and a woman to cohabitate without forming a marriage and by doing
so, to realize cohabitation outside of marriage, which is named cohabitation ‘more
uxorio’, because of the great similarity that derives from the marriage (Omari, 2010,
41).
  Albanian legislation is considered to be very poor when it comes to the regulation
of the institute of cohabitation even though, compared to other modern legislations,
this is not true. That, as in most countries, is not only because of a strong mentality,
when it comes to traditional gender roles and religiosity. We also have to emphasize
the short period of democracy that only started in 1990, and the fact that the Family
Code in Albania entered in effect in 2003. This Code, in the Title V, of Part II, which
is dedicated to cohabitation, has only two articles, which try to regulate the whole
institution of cohabitation.
  The Albanian Family Code defines in the Article 163, the meaning of cohabitation.
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Cohabitation is the factual union between a man and a woman, who live as a
couple, characterized by common living and having features of stability and
continuity. If we analyze this legal definition, it can be easily understood that
cohabitation in Albania is formed between a man and a woman. By setting these
terms, cohabitation between two persons of equal gender is automatically eliminated.
Nevertheless, even in the absence of a legal regulation, nothing stops two persons
of equal gender, not only to cohabitate, but even to regulate in their own accordance
the consequences that derive from cohabitation. A solution contrary to this, can’t
be accepted, because cohabitation between persons of equal gender isn’t an action
that contradicts the law, so the reason of an agreement as such, is always legal
(Omari, 2010, 41).
  Another interesting fact of the cohabitation, which can be seen in this article, is
that the persons from the same family, for example a brother and a sister living
together, or even two persons who share the same house, can’t be considered as
cohabitants according to the meaning of the law. This mainly comes from the fact
that the law specifies that the persons who cohabitate should live as a couple, or
they should comport as wife and husband. Cohabitation, as the Albanian law
specifies, should have stability and continuity which means that the couple should
not only have common living, but also common interests. These interests should
include moral and material help towards one another between the couple and also
towards their children who may result from the cohabitation. The children, born
during cohabitation are also discriminated in a certain way, compared to those who
are born during a marriage, even though the Family Code of Albania tries to minimize
this particular difference. It can be mentioned as an example, the fact that the
fatherhood should be recognized from the pretended father, while in a marriage, the
fatherhood is presumed by the law.  Also, it can’t be considered cohabitation if it is
done for a predetermined time, for example during the holidays (Omari, 2010, 42).
  When it comes to the relationship that the cohabiting couples have, it is clear that
they cannot profit from the protection that the institute of marriage offers in terms
of their rights not only towards each other but also towards the others, or the
third parties. In Albania, unfortunately there are a number of couples who consider
themselves married because of the fact that they have performed their rites or the
wedding ceremony. In fact, in Albania, marriage is constituted only after they have
accepted to get married in front of a registrar. For these couples, which have not
gone through this procedure, it can be said that they are living in cohabitation and
not in a legal marriage. The same thing can be said also for the couples whose
marriages have been declared invalid. An exception in this category is for the effects
that come for one of the partners, who did not know the cause for invalidity.

Implications of Cohabitation in Albania

  If above can be seen an overview of the cohabitation institute in Albania, which focused
mainly in the article that deals with the criteria that this institute has, now it is due time to focus
more on the implications. The second article that deals with these implications is the article 164,
of the Albanian Family Code. According to it, the cohabiting persons can sign a contract or an
agreement in front of a notary, where they determine the consequences that derive from
cohabitation, related to the children and the wealth gained during the cohabitation.
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  On one hand, it can be seen that the law has not dealt with any of the consequences that
cohabitation might have. This is done for a lot of reasons, which have been explained above,
but mainly because cohabitation is not a priority in Albanian mentality, in terms of forming a
family. This causes the cohabiting couples, to not profit from a lot of rights that come from the
marriage, such as that of the duty to provide food in favor of the partner who is not able to
provide for himself, or the presumed co-ownership of the objects gained during the cohabitation
and a lot of other rights foreseen in the law. Other difficulties include that of the heritage in case
one of the partners dies or the division of the goods in case the cohabitation ends. It is also
important to highlight the fact that, even though the partners can’t profit from each other’s
heritage, there is a specific case when they can. If one of the partners is unable to work and has
been living for at least one year, as part of the family or cohabitation, and has also been
dependent from the other partner, then this person is legally able to partake in the inheritance of
his partner after death.
  It should not be overlooked the fact that beyond the reasons that make two persons
decide to cohabitate without marrying, frequently at the base of cohabitation is an
affective relationship, which in some cases is more powerful than that which is in
the base of marriage (Bonilini, 2002, 36). While the state protects the marriage,
without making a difference if the partners live together or not, by presuming in
any case affectio matrimonium, would it be fair not to protect in a certain degree a
stable relationship more uxorio (Omari, 2010, 44) ?!
  On the other hand, the law has made a step forward by allowing the cohabiting couples to
regulate the consequences as they see fit by signing an agreement. The nature of this agreement
or contract is not that of a typical one, but that of an atypical one. As a result, it will not be
regulated by the provisions of the Family Code, but from those of the Civil Code, albeit the
parties can agree to include in the contract the regulations of the Family Code as they see fit,
enough to not contradict the public order. Such a contract is a formal one and it must be done in
front of a notary. The couple can regulate in it, even material consequences such as the contribution
in favor of the cohabitation or in the interest of the family (Omari, 2010, 43). In absence of an
agreement as such, the material consequences between the cohabiting persons will be regulated
from the Civil Code.

E.U and U.S.A Regulation of Cohabitation

  It is often said that Albania is relatively poor when it comes to this new trend of creating a
family. It is interesting to see how other countries have regulated this institution. Cohabitation in
the United States is loosely defined as two or more people, in an intimate relationship, who live
together and share a common domestic life but are neither joined by marriage nor a civil union.
Cohabitation of unmarried couples totals about 8.1 million couples who live together in the
United States as of 2011 (Domestic Partners Registry).
  Some places, including the state of California, have laws that recognize cohabiting couples as
‘domestic partners’. A domestic partnership is an interpersonal relationship between two
individuals who live together and share a common domestic life but are not married to each
other or to anyone else. The term is not used consistently, which results in some inter-jurisdictional
confusion. Some jurisdictions, such as Australia, New Zealand and the American states of
Oregon, Washington, Nevada, Wisconsin, Maine and California use the term ‘domestic
partnership’ to mean what other jurisdictions call ‘civil union’, ‘civil partnership’, or ‘registered
partnership’. Other jurisdictions use the term as it was originally coined, to mean an interpersonal
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status created by local municipal and county governments, which provides an extremely limited
range of rights and responsibilities. Some countries in U.S.A even determine domestic partnership
only between two persons of the same gender. By doing so, they try to minimize the different
surrogates of marriage, while also giving the people the right to form a de facto family with a
partner of the same gender, which in marriage, in many countries in U.S.A is not allowed.
  In Swedish law cohabitation outside marriage is regulated by a special law: the
Cohabitees Act. The Cohabitees Act applies to two unmarried persons of the same
or different sex, living permanently together in a relationship and sharing the same
household. The law is intended as a protection regulation for the financially weaker
party, and no registration of the relationship takes place. When cohabitation ends,
either party may request the division of property within one year. Division of
property rules according to the Cohabitees Act are based on the division rules of
the Marriage Code. However, the property which may be subject to division
according to the Cohabitees Act is much less extensive, in that only the cohabitees’
joint home and household goods which are purchased for joint use may be subject
to division (so-called cohabitee property). In addition, unmarried cohabiting couples,
as well as spouses, are able to conclude a preliminary agreement on division of
property when the cohabitation is about to end. Here can be seen a really nice
approach to cohabitation which can fit in the Albanian legislation very well.
  Cohabitation is not legalized in Estonia. Cohabiting partners may conclude the
contract of partnership in accordance to Law of Obligations Act. Partners are
personally and solitarily liable for their property and transactions. The contract of
partnership is in accordance with the commercial law principles. In this case we see
a similarity with the Albanian legislation when it comes to the regulation of the
material consequences of cohabitation.
  In Italy a law on cohabitation does not exist. Non-marital relationships can be
seen as ‘formazioni sociali’ with the underlying principle of solidarity. Partners can
regulate the relationship within the scope of their private autonomy by contract.
Castiglioni (1999) argues that cohabitation is still a temporary experience in Italy.
  In France there is what it’s called the Institution of unmarried cohabitation. This
institution implies that there is no regulated status for the cohabitants and the
relations between the cohabitants are subject to the rules of ordinary law, particularly
in the event of separation. The parties can sign an agreement called a Civil Solidarity
Contract or Pacs, defined as a contract concluded by two adult natural persons of
the opposite or same sex to govern their life together. This contract creates obligations
such as pecuniary support, mutual assistance and joint liability in respect of third
parties for debts incurred by one partner for the needs of day-to-day life (manifestly
excessive expenditure is excluded). Unless the partners choose otherwise, the
principle is the rule of separate ownership of property. By default, the partners do
not inherit from each other and the Pacs has no effect on parental authority and
the rules of paternity/maternity.
  So, as can be clearly seen and understood, the approach of France towards
cohabitation is not only the most similar one to the Albanian legislation, but it can
also serve as a true model if in the near future there will rise the need to amend the
law. It seems that the main difference is that of the allowance of cohabitation between
two persons of the same sex or gender.
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Conclusion

  The Albanian Family Code has made great steps forward in regulating the institute
of cohabitation, considering that it entered in effect in 2003 and also considering
the brief time that Albania had passed from dictatorship which was only 13 years.
Compared with countries such as Italy or Estonia or even parts of U.S.A, that do
not even legally acknowledge this institute, at least in the Albanian case can be
found some sort of mentioned regulation that not only acknowledges it, but also
tries to solve its consequences.
  That the current law is inconsistent and inadequate in its application to cohabiting
couples is clear. That the solution is to confer on such couples the same rights as if
they were married is less obvious, and there are a number of reasons for caution.
What, then, are the alternatives? Recent developments in the areas of contract, property
and family law make it appropriate to re-evaluate their potential to meet the needs of
cohabiting couples. On the other hand, the simple and very similar French approach
to cohabitation can be easily implemented to the Albanian Family Code.
    As a conclusion it can be said that in Albania, there is not a correspondence in
law regulations for the rising trend of cohabitation. There should be a few changes
to the dispositions of the Family Code, not only to regulate more, the material
consequences between the members of this factual family, but also to give the
opportunity to every couple to cohabitate, be them of the same sex or gender, given
the fact that this is de facto allowed in the Albanian legislation, because there is not
a single law that forbids this to happen.

References

Becker, G. (1981). A treatise on the family. Cambridge: Harvard University Press.
Bonilini, G. (2002). Manuale di Diritto di Famiglia. Torino: UTET.
Castiglioni, M. (1999). Analisi differenziale della nuzialità. Bologna: Il Mulino.
Diener, E., Gohm, C. L., Suh, E. M., & Oishi, S. (2000). Similarity of relations between
marital status and subjective well-being across cultures. Journal of Cross Cultural
Psychology, 31(4), 419-436.
Lee, K. S., & Ono, H. (2012). Marriage, cohabitation and happiness: A cross-national
analysis of 27 countries. Journal of Marriage and Family, 74, 953-972.
Omari, S. (2010). E Drejta Familjare. Tiranë: Botimet Morava.
Oppenheimer, V. (1994). Women’s rising employment and the future of the family in industrial
societies. Population and Development Review 20:293–342.
Soons, J. P. M., & Kalmijn, M. (2009). Is marriage more than cohabitation? Well-being
differences in 30 European countries. Journal of Marriage and Family, 71(5), 1141-1157.



104

Reforma e krimit zgjedhor në këndvështrimin statistikor

(Doktorante) Edlira Jorgaqi
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Anëtare

Abstract
Me ligjin nr. 23/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995
“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar është bërë një ndërhyrje masive
në Kodin Penal në lidhje me krimin zgjedhor. Punimi synon të japë një përshkrim të
përgjithshëm të situatës ligjore në vend në lidhje me krimin zgjedhor. Përshkruan ecurinë
legjislative të dispozitave penale të Kodit Penal që parashikojnë veprat penale që lidhen
me zgjedhjet. Analizon ndërhyrjet ligjore në këtë drejtim dhe përshkruan rolin e
statistikave gjyqësore penale të prokurorisë dhe të gjykatës në raport me këtë vepër
penale. Punimi ndalet në mënyrë të posaçme te roli i statistikave gjyqësore penale në
përmirësimin e kuadrit ligjor ekzistues, sa janë përdorur këto statistika në kohën e
ndërhyrjeve legjislative në këtë drejtim dhe çfarë arrijmë të “lexojmë” sot nga të dhënat
statisikore. Normat e reja të vitit 2012, a kanë arritur të “kënaqin” ekzigjencat politiko-
kriminale që sollën edhe ndryshimet ligjore në Kodin Penal ? Përgjigjja fatkeqësisht nuk
mund të jetë pozitive.

Fjalë kyçe: Krimi zgjedhor; Statistika; e drejta e votës.

Kuadri ligjor

E drejta e votës në Republikën e Shqipërisë është e parashikuar më së pari në
Kushtetutë e konkretisht në nenin 45 të saj. Ky nen parashikon të drejtën e çdo
shtetasi që ka mbushur 18 vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të zgjedhë
dhe të zgjidhet. Përjashtohen nga e drejta e zgjedhjes shtetasit e deklaruar me vendim
gjyqësor të formës së prerë si të paaftë mendërisht.Të dënuarit që janë duke vuajtur
dënimin me heqje të lirisë, kanë vetëm të drejtën për të zgjedhur. Vota është vetjake,
e barabartë, e lirë dhe e fshehtë.
Teknikisht, ky nen është përfshirë në kreun III të Kushtetuës të titulluar ‘’Liritë dhe
të drejtat politike’’ dhe përcakton kushtet dhe mënyrën e ushtrimit të së drejtës së
votës.
Ky parashikim kushtetues zbërthehet në një sërë aktesh më të ulëta nga pikëpamja
e hierarkisë normative të akteve në vendin tonë, duke filluar nga Kodi Zgjedhor
(Ligj 10019:2008), Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë (Ligj 7895,1995, 2:23),
Rregullorja (ëëë.cec.org.al) për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve, vendime dhe udhëzime të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
(ëëë.cec.org.al), vendime të Kolegjit Zgjedhor (ëëë.cec.org.al).
Nën një këndvështrim historik të veprave penale që lidhen me zgjedhjet, vlen të
theksojmë se në ligj nr.5591, datë 15.6.1977 “Kodi Penal i Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë”, në pjesën e posaçme, germa B) kundërvajtje, Kreu i katërt,
ishin të parashikuara kundërvajtjet penale lidhur me të drejtën e zgjedhjes.
Konkretisht neni 200 “Ndalimi i ushtrimit të së drejtës së zgjedhjes” parashikonte
se: Ndalimi i shtetasve që të ushtrojnë lirisht të drejtën të zgjedhin e të zgjidhen në
organet shtetërore, vënia e zgjedhësve në listë ose përjashtimi prej ose pa të drejtë, si
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edhe shkelja e fshehtësisë së votimit nga ana e personit të ngarkuar me zgjedhjet
dënohen: me qortim shoqëror, me riedukim nëpërmjet punës ose me heqje të lirisë
deri në një vit.
Në vijim, neni 201 “Falsifikimi i dokumenteve të zgjedhjeve’’, parashikonte si
kundravajtje penale falsfikimin e dokumenteve të zgjedhjeve ose i rezultateve të
votimit, i kryer nga ana e personit të ngarkuar me zgjedhjet si dhe dënimin konkret
me riedukim nëpërmjet punës ose me heqje të lirisë gjer në dy vjet.
Me interes në këtë punim në lidhje me Kodin Penal dhe parashikimet e tij mbi krimin
zgjedhor, është fakti se Kodi Penal qysh në miratimin e tij rishtaz për herë të parë,
ka treguar kujdes në mbrojtjen e të drejtës zgjedhore. Kodi Penal i Republikës së
Shqipërisë ka parashikuar në  Kreun X, “vepra penale qe prekin zgjedhjet e lira dhe
sistemin demokratik te zgjedhjeve” të  seksioni IV “vepra penale kundër sekretit
dhe kufijve shtetërorë”.
Konkretisht legjislatori parashikon shprehimisht se pengimi me dhunë apo me çdo
mënyrë tjetër i subjekteve elektorale për të zhvilluar rregullisht aktivitetin e tyre në
përputhje me ligjin gjatë fushatës së zgjedhjeve, dënohet me gjobë ose me burgim
gjer në tre vjet.
Pengimi me dhunë apo me çdo mënyrë tjetër i subjekteve elektorale për të zhvilluar
rregullisht aktivitetin e tyre në përputhje me ligjin gjatë fushatës së zgjedhjeve,
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet (Ligj 7895,1995, 2:23).
“Paraqitja në dokumentet e zgjedhjeve të të dhënave, rrethanave, shifrave që dihen
se janë të pasakta, përpilimi i dokumenteve falso ose zëvendësimi i të saktave me të
rreme, i bërë nga personat e ngarkuar me përpilimin, vlerësimin, nxjerrjen e
rezultateve apo ruajtjen e dokumenteve, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në
pesë vjet” (Ligj 7895, 1995, 2:23).
Është parashikuar kundërvajtje  penale shkelja e fshehtësisë së votimit duke
parashikuar shprehimisht edhe masën e dënimit (Ligj 7895, 1995. 2:23).
Në nenin 328 të Kodit Penal parashikohet se ofrimi ose dhënia e të hollave, bërja e
premtimeve për vende pune ose për favorizime të tjera në cilëndo formë, me qëllim
që të marrë firmën për paraqitjen e kandidatit, për të votuar pro ose kundër një
kandidati apo për të marrë pjesë ose jo në votime, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj. Pranimi i të hollave,
premtimeve dhe favorizimeve të tjera për të kryer veprimet e mësipërme, përbën
kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë.
Neni 329, parashikon kanosjen e zgjedhësit për të votuar pro ose kundër një
kandidati si edhe për të marrë pjesë ose jo në votime, përbën kundravajtje penale
dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet. Më tej parashikohet në nenin
330 kanosja e kandidatëve, nenin 331 “Shkelja e të drejtës së zgjedhjes”, ku legjislatori
merr në mbrojtje të posacme mospërfshirjen me dashje në listat e zgjedhësve e
personave që e kanë të drejtën e zgjedhjes ose regjistrimi me dashje në to i personave
që nuk e kanë këtë të drejtë, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose
me burgim gjer në një vit, si edhe parashikimin e nenit 332
“Shpërdorimi i autoritetit ushtarak nga oficeri ose kuadri ushtarak për të influencuar
në votim tek ushtarakët e tjerë që ka në varësi, me dhënie urdhrash, këshilla apo me
çfarëdo lloj propagande, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me
burgim gjer në dy vjet. Ajo që vihet e është fakti se megjithë ndërhyrjet e vazhdueshme
në Kodin Penal nga viti 1995 e deri tani këto dispozita nuk janë prekur asnjëherë.
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Vetëm në vitin 2012 (Ligj 23/2012, 26:1299) shohim një ndërhyrje masive pikërisht
në këtë pjesë të Kodit Penal jo vetëm duke ndërhyrë në dispozitat konkrete dhe në
përmbajtjen e tyre, por dhe duke shtuar dispozita të reja. Kështu duke i grupuar
këto ndërhyrje sipas kësaj metodologjie, rezulton se:
Kreu përkatës ishte i ristrukturuar me ligjin bazë në tetë dispozita, kohë në të cilën
me ndërhyrjet në vitin 2012 janë shtuar edhe katër dispozita të reja rishtaz. Dispozita
te riformuluara janë përkatësisht shtatë dispozita.
Në përmbajtje të dispozitave, nga analiza e ndërhyrjeve rezulton se:
1-  Në lidhje me nenin 325,  ndryshimi i dispozites konsiston  në faktin se
ligjvënësi ka
shtuar përdorimin edhe të kanosjes si mjet i përdorur me qëllim për të penguar
subjektet elektorale për të zhvilluar lirisht aktivitetin e tyre. Norma e re bën një
shtesë në lidhje me anën objektive të kryerjes së veprës penale, duke shtuar si subjekte
që preken, krahas kandidatëve, edhe subjektet zgjedhore. E rëndësishme të theksohet
është se nëpërmjet ndryshimeve të reja vihet re një ashpërsim i dënimit për këtë
vepër penale duke hequr dënimin me gjobë dhe duke lënë vetëm dënimin me burgim.
2- Në lidhje me nenin 326, falsifikimi i dokumenteve dhe rezultateve të
zgjedhjeve, sipas propozimit është ndryshuar jo vetëm duke u ashpërsuar sanksioni
penal dhe duke e përafruar me vepra të tilla të ngjashme, por janë shtuar edhe
elemente të tjera që kanë të bëjnë me zgjerimin e marrëdhënieve konkrete që preken
nga këto vepra. Konkretisht është shtuar: “Krahas dokumenteve zgjedhore edhe
fletët e votimit, apo materialin zgjedhor” në një kuptim më të plotë dhe më të gjerë
të termit, duke pasur parasysh edhe përkufizimet që jep Kodi Zgjedhor në këtë pikë.
Përveç kësaj është shtuar edhe një paragraf, duke e parashikuar këtë vepër edhe për
subjektet e posaçme ku konkretisht janë personat që kanë detyrimin të merren me
administrimin zgjedhor, por duke bërë edhe diferencimin e paragrafit të parë me të
dytin në sanksionin penal që parashikohet.
Pra, me fjalë të thjeshta, në këtë dispozitë vihet re jo vetëm ashpërsimi i masës së
dënimit, por ka edhe ndërhyrje të cilat kanë ardhur si rrjedhojë e problematikave në
praktikë të procesit zgjedhor.
3- Është propozuar shtimi i një neni 326/a, “Dëmtimi me dashje i materialit
zgjedhor”
ku është parashikuar përgjegjësia penale për të gjithë ata që me dashje do të vënë
dorë në materialin zgjedhor, duke synuar prishjen, dëmtimin, shkatërrimin apo
zëvendësimin me qëllimin e vetëm për të ndikuar në mbarëvajtjen normale të
zgjedhjeve apo në rezultatin e tyre. Për rastet e ndodhura shpeshherë, nga praktika,
mendojmë se kjo dispozitë është e nevojshme dhe do të luajë rolin e saj në
parandalimin e veprimeve të tilla. Deri më sot edhe pse kanë ndodhur rastet në
praktikë, ndoshta nuk janë ndëshkuar penalisht edhe për shkak të këtij boshllëku
ligjor që mund të ketë ekzistuar dhe për shkak të interpretimeve të ndryshme që
mund të jenë bërë.
Kjo dispozitë është e ndarë në dy paragrafë. Paragrafi i parë është subjekti i
përgjithshëm. Paragrafi i dytë është subjekti i posaçëm. Në raport me këto është
bërë edhe diferencimi në sanksionin penal që parashikojnë paragrafët.
4- Në lidhje me neni 327 “Shkelja e fshehtësisë së votimit”
Te ky nen është parashikuar një ndryshim duke e zgjeruar në raport me dispozitën
ekzistuese. Është zgjeruar sfera e zbatimit të ligjit. Ligjvënësi nuk është mjaftuar
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vetëm me shkeljen e fshehtësisë së votimit, por e ka zgjeruar dispozitën, duke e
lidhur me shkeljen e të gjitha rregullave që sanksionon Kodi Zgjedhor në këtë kuptim.
Nga kjo pikëpamje, dispozita ka marrë një karakter referues, sepse i referohet
rregullave që parashikohen në një ligj tjetër. Përveç kësaj është parashikuar edhe
ashpërsimi i sanksionit penal, ku është hequr “dënimi me gjobë” dhe është vendosur
një minimum prej “tre muajsh burgim”. Ndërsa maksimumi është aq sa parashikohet
për kundërvajtjet.
5- Është shtuar një nen 327/a, i cili në fakt është shtuar të parashikojë
përgjegjësinë  penale për disa veprime apo mosveprime të kundërligjshme që kanë të
bëjnë me votimin. Pra, shqetësimet lidhur me mënyrën e votimit apo me votimin në
përgjithësi në qendrën e votimit kanë qenë të evidentuara herë pas here. Përveç asaj
që parashikonte dispozita, për votimin më shumë se një herë, është parashikuar
votimi edhe për persona të tjerë me dokumente të falsifikuara ose jo apo votimi pa u
identifikuar sipas ligjit për çdo zgjedhës që paraqitet në qendrën e votimit. Dispozita
është e ndarë në paragrafë, nisur edhe nga subjekti i veprës penale. Dallohet qartë
se në paragrafin e parë subjekti është subjekt i përgjithshëm, ndërsa në dy paragrafët
e tjerë subjekti është subjekt i posaçëm i veprës penale dhe ka të bëjë me personat që
kanë për detyrë garantimin apo zbatimin e rregullave, lidhur me votimin në qendrën
e votimit. Në raport me këtë është parashikuar edhe diferencimi në sanksionin penal
që parashikon dispozita.
Në lidhje me nenin 328, “Dhënia e shpërblimeve jo vetëm është ashpërsuar sanksioni
penal por janë bërë disa shtesa në dispozitat e normës për ta plotësuar më mirë dhe
për ta përshtatur me terminologjinë që përdor Kodi Zgjedhor, duke shtuar krahas
kandidatit edhe subjektet zgjedhore, që vlen për zgjedhjet lokale. Përgjithësisht është
prekur dispozita në kod, por me disa ndryshime shumë të vogla. Gjithashtu është
prekur edhe sanksioni penal, ku, te paragrafi i parë, është vënë një minimum dënimi,
nga gjashtë muaj në dy vjet. Pra është hequr dënimi me gjobë dhe është vënë vetëm
dënimi me burg.
6- Është shtuar “Neni 328/a “Detyrimi për pjesëmarrje në veprimtari politike”,
i cili parashikon përgjegjësinë penale për të gjithë ata zyrtarë që kanë një pozitë apo
funksion të caktuar në administratën shtetërore, nëpërmjet të cilës mund të detyrojnë
shtetasit, në varësinë e tyre administrative, të marrin pjesë në aktivitete partiake në
kohë fushatash kundër vullnetit të tyre. Duhet parë si një moment i rëndësishëm,
jo vetëm për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të individit, por edhe si një
masë parandaluese në përpjekjet që bëhen herë pas here për të shkelur parimin e
funksionimit në mënyrë të pavarur dhe të depolitizuar të administratës shtetërore
duke filluar nga nivelet më të ulëta deri te ato më të larta, një shqetësim ky i ngritur
edhe në raportet lidhur me vëzhgimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ka edhe një paragraf
të dytë, i cili synon të parandalojë një veprimtari tjetër, që, për hir të së vërtetës,
është shfaqur jo në pak raste dhe që ka të bëjë me detyrimin e nxënësve të arsimit
parauniversitar për të marrë pjesë në aktivitete të partive politike brenda ose jashtë
orarit mësimor. Edhe ky është një shqetësim që është shfaqur herë pas here jo vetëm
në opinionin vendas (ka pasur mjaft reagime këtu nga aktorë dhe faktorë të
ndryshëm), por e gjejmë edhe në raportet e ODIHR-it lidhur me vëzhgimin e
zgjedhjeve në Shqipëri. Është një dispozitë e cila në njëfarë kuptimi do ta parandalojë
dhe do t’i vërë fre këtij shqetësimi që kemi në raport me këtë gjë.
7- Në nenin 329 “Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje” me ndryshimet
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e miratuara synohet që të merren në mbrojtje jo vetëm zgjedhësit nga ndikimet e
paligjshme, por edhe personat që sipas ligjit ngarkohen për administrimin zgjedhor.
Sigurisht, nga mënyra si është formuluar neni synon të parandalojë kanosjen ose
çdo veprim tjetër të paligjshëm, që mund t’u bëhet këtyre personave për të ndikuar
në veprimtarinë ose në vendimmarrjen e tyre. Veç sa më sipër,  janë parashikuar
edhe sanksionet penale duke pasur parasysh këtu edhe afërsinë e kësaj vepre me
disa vepra të tjera të ngjashme që parashikohen në Kod. Pra, kryesisht, veprat që
kanë të bëjnë me kanosjen ose me veprime të tjera të dhunshme, që ushtrohen ndaj
subjekteve të caktuara.
8- Neni 330 “Pengimi i zgjedhësit”, paragrafi i parë, është një nen që është në
Kodin  Zgjedhor, duke bërë në këtë mënyrë një qasje si vepër në Kodin Penal, që
synon të parandalojë veprimet e komisionerëve të të gjitha niveleve që synojnë
braktisjen e detyrës. Kjo ka qenë dispozita aktuale dhe është shtuar togfjalëshi
“refuzimi për të kryer detyrën pa shkaqe ligjore”. Paragrafi i dytë parashikon ato
elemente cilësues që i diskutuam edhe te neni tjetër, që kanë të bëjnë me pasojën e
rëndë në procesin e votimit dhe me pavlefshmërinë. Këtu është shtuar edhe një
element “kur veprimet e mësipërme kryhen duke marrë me vete, në kundërshtim me
ligjin ose duke zhdukur materialin zgjedhor”. Pra ideja është që të penalizohet jo
vetëm braktisja e detyrës, por edhe rastet kur komisionerët marrin me vete materialin
zgjedhor dhe largohen nga qendra e votimit.
9- Së fundmi neni 331 ‘’Shkelja e së drejtës së zgjedhjes’’. Neni 331, në fakt,
është  neni ekzistues në Kodin Penal, është ndryshuar sanksioni penal duke u hequr
dënimi me gjobë dhe duke u parashikuar një minimum prej gjashtë muajsh, është
shtuar edhe një paragraf i dytë me ato elemente cilësuese. Kjo është një dispozitë që
ka të bëjë në mënyrë të drejtpërdrejtë me hartimin dhe përpilimin e listave të zgjedhësve
dhe pa dyshim që kontestimet kanë qenë evidente. Besoj se edhe në komisionet e
ndërkombëtarëve, që kanë të bëjnë me vëzhgimin e zgjedhjeve, është një problem i
cili është prekur, kështu që ashpërsimi i dispozitës mund të jetë një nga masat që do
të ketë efekte në parandalimin e fenomeneve të mundshme në këtë pikë.
Në përfundim të kësaj analize, në mënyrë të përmbedhur mund të themi se ndërhyrjet
në Kodin Penal, në dispozitat që normojnë procesin zgjedhor, kanë qenë të masive.
Ato rezultojnë të jenë si të natyrës teknike ashtu edhe të natyrës substanciale.
Vendimmarrja konkrete sipas diskutimeve në Komisionin Parlamentar për Çështjet
Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut (ëëë.parlament.al) asnjëherë
nuk rezulton t’i jetë  referuar të dhënave statistikore në lidhje me këto vepra penale
në përgjithësi, dhe në veçanti në lidhje me ashpërsimin e dënimit penal për këto
vepra penale.

Të dhënat statistikore dhe krimi zgjedhor

Roli i statistikave gjyqësore penale është shumë i rëndësishëm edhe në procesin e
ligjbërjes. Gjatë punës së hartimit të normës penale, ligjbërësi, si hallkë e fundme e
hartimit të dispozitës, duhet me çdo kusht t’i referohet analizave statistikore për ndërtimin
e një politike penale sa më të shëndetshme nëpërmjet normës penale.
Duke iu referuar të dhënave statistikore të Ministrisë së Drejtësisë për krimin zgjedhor
në 10 vite, 2005-2014 (Ministria Drejtësisë, Vjetarët Statistikorë: 2005-2014), rezulton se:
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Siç vihet re nga të dhënat statistikore, gjendja paraqitet konstante dhe aspak
problematike. Përjashtim bën viti 2007, vit në të cilin rezultojnë të kenë ardhur 137
çështje të reja për veprat penale që lidhen me krimin zgjedhor, si krime ashtu edhe
kundravajtje penale. Viti 2007 ka qenë vit zgjedhor, janë zhvilluar zgjedhje lokale.
Interesant është fakti se megjithëse nuk kanë qenë zgjedhje të përgjithshme politike,
pra që do të mund të ndikonin në formatin e qeverisjes së vendit, nga këto të dhëna
statistikore rezulton se edhe në këto zgjedhje lokale “gara elektorale” ka qenë e
fortë. Sikurse rezulton nga të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në këto
zgjedhje lokale, zgjedhjet janë zhvilluar në 384 komuna, bashki dhe njësi bashkiake.
Sipas informacionit të Komisioit Qendror të Zgjedhjeve (ëëë.cec.org.al) në zgjedhjet
për organet e qeverisjes vendore të vitit 2007 janë regjistruuar 49 parti dhe koalicione.
Nga këto subjekte zgjedhore, 48 janë parti politike dhe një koalicion.
· Në vitin 2005 kanë ardhur dy çështje të reja për gjykim, për nenin 325 të Kodit
Penal.
· Në vitin 2006, ka ardhur një çështje e re për gjykim, për nenin 326 të Kodit Penal.
· Në vitin 2007, kanë radhur dy çështje të reja për gjykim për nenin 326, kanë
ardhur 58 çështje të reja për nenin 329, një çështje për nenin 330, 32 çështje të reja
për nenin 331 dhe 43 çështje të reja për nenin 332 të Kodit Penal.
· Në vitin 2008 kanë ardhur dy çështje të reja për gjykim për nenin 326 të Kodit
Penal.
· Në vitin 2009 kanë ardhur katër çështje të reja për nenin 326 të Kodit Penal.
· Në vitin 2010 ka ardhur një çështje e re për nenin 326 të Kodit Penal.
· Në vitin 2011 ka ardhur një çështje e re për nenin 325 dhe dy çështje të reja për
nenin 326 të Kodit Penal.
· Në vitin 2012 ka ardhur një çështje e re për gjykim për nenin 325 të Kodit Penal,
dy çështje të reja për nenin 326 dhe një çështje e re për nenin 331 të Kodit Penal.
· Në vitin 2013 kanë ardhur dy çështje të reja për nenin 325 të Kodit Penal, tre
çështje të reja për nenin 328 të kodit Penal dhe një çështje e re për nenin 328 të Kodit
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Penal.
· Në vitin 2014, ka ardhur një çështje për nenin 326 dhe një çështje për nenin 327
të Kodit Penal.
Të dyja këto të dhëna paraqesin në mënyrë të përmbledhur një pamje të përgjithshme
mbi përhapjen e këtij kriminaliteti në vite dhe në të njëtën kohë informacioni që
merret ka të bëjë edhe me faktin sesa çështje penale kanë ardhur pranë gjykatave të
shkallës së parë për t’u gjykuar në lidhje me veprat penale të lidhura me zgjedhjet
(nenet 325-332 të Kodit Penal). Kjo e dhënë na ndihmon për të parë se cila nga
veprat penale që i përkasin këtij grupi përbën tendencë për secilin vit dhe të ndarë
sipas veprave penale.
Tabela e mëposhtme paraqet të dhëna në lidhje me ecurinë e gjykimit të çështeve
penale që lidhen me krimin zgjedhor, sipas të dhënave statistikore të Ministrisë së
Drejtësisë (Ministria Drejtësisë, Vjetarët Statistikorë: 2005-2014):

Në analizë të të dhënavë të mësipërme rezulton se:
Vitet 2005, 2006 dhe 2010 për të gjitha çështjet të ardhura të reja, rezultojnë po aq
çështje të përfunduara. Gjithësesi, në këtë rast duhet të mbahet në konsideratë fakti
se çfarë rregulli numërimi respektohet. E themi këtë duke patur në konsideratë faktin
se në këto të dhëna nuk del e qartë nëse janë përfunduar vetëm ato çështje që kanë
ardhur si të reja në këto vite apo mund të jenë përfunduar edhe çështje që janë
mbartur nga vitet e kaluara.
Në lidhje me çështjet e mbetura të papërfunduara, theksojmë se nga të dhënat
statistikore rezulton se:  në vitin 2007 kanë mbetur pa përfunduar 78,1 për qind e
çështjeve të ardhura të reja; në vitin 2008 kanë mbetur pa përfunduar 22 çështje,
ndërkohë janë regjistruar vetëm dy çështje të reja. Teorikisht, diferenca e çështjeve i
takon rubrikës “të mbartura”. Në vitin 2009 rezulton nga të dhënat statistikore se
kanë mbetur pa përfunduar 33 çështje, ndërkohë në vitin 2009 janë regjistruar vetëm
katër çështje penale. Në vitin  2010 kanë mbetur pa përfunduar 33 çështje dhe kanë
ardhur të reja tre çështje. Në vitin 2011 kanë mbetur pa përfunduar 24 çështje dhe
kanë ardhur të reja tre çështje penale për vepra penale të parashikuara nga nenet
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325-332 të Kodit Penal. Në vitin 2012 rezultojnë nga të dhënat statistikore se kanë
mbetur pa përfunduar 71 çështje dhe kanë ardhur të reja vetëm katër çështje. Në
vitin 2013 kanë mbetur pë përfunduar 25 çështje dhe kanë ardhur të reja gjashtë
çështje dhe në vitin 2014 kanë mbetur pa përfunduar 61 çështje dhe kanë ardhur të
reja gjashtë çështje.
Këto të dhëna statistikore shërbejnë fare mirë për të na sqaruar në lidhje me situatën
në të cilën ndodhet procesi gjyqësor dhe ecuria e tij në lidhje me krimin zgjedhor. Sa
efektiv ka qënë shteti, në rastin konkret nëpërmjet gjykatave, të japë vendime në një
kohë të arsyeshme? Problematike paraqitet situata e procesit të gjykimit të këtyre
çështjeve pas vitit 2007, që rezulton të jetë edhe viti në të cilin kanë ardhur të reja
numri më i madh i çështjeve për këtë lloj krimi. Problematikë të theksuar paraqesin
vitet 2007, 2012 dhe 2014.
Tabela e mëposhtme paraqet të dhëna në lidhje me të dënuarit për veprat penale të
parashikuara nga nenet 325-332 të Kodit Penal. (Ministria Drejtësisë, Vjetarët
Statistikorë:2005-2014)

Vihet re lehtësisht nga këto të dhëna statistikore se në të gjitha vitet e marra në
shqyrtim, për të gjithë personat e gjykuar gjykata ka pasur vendimmarrje që lidhet
me dënimin e tyre. Po si ka qenë dënimi? Me çfarë lloj dënimesh janë dënuar këta
persona të gjykuar? Me çfarë masash dënimi janë dënuar?
Sikurse theksuam në analizën ligjore të ndryshimeve të Kodit Penal në lidhje me
krimin zgjdhor në vitin 2012, jo pa qëllim theksuam se një ndër ndryshimet që
rezulton në të gjitha dispozitat ekzistuese ka bëjë më ashpërsimin e dënimit. Pyetja
që lind është se pse ligjvënësi është orientuar në këtë drejtim? Çfarë është ajo që e ka
shtyrë në vendosjen e kësaj politike të re penale në raport me krimin zgjedhor?
Praktikisht, në të gjitha këto vepra penale është hequr dënimi me gjobë dhe është
zëvendësuar me dënimin me burgim. Duhet të theksojmë faktin se deri në vitin
2012, llojet e dënimeve të parashikuara nga Kodi Penal për veprat penale të
parashikuara nga nenet 325-332 për të gjitha dispozitat kanë qenë gjobë ose burgim.
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Masa e dënimit me burgim ka pasur nja marzh të tillë që fillonte nga: gjashtë muaj
burgim (neni 328, par.1); deri në një vit burgim (nenet 327 dhe 331); deri në dy vjet
(neni 329, 330 dhe neni 332); deri në tre vjet burgim (neni 325) dhe me burgim deri
në pesë vjet (neni 326) Tabela e mëposhtme paraqet të dhëna në lidhje me dënimet e
aplikuara nga gjykata në gjykimin e këtyre çështjeve. (Ministria Drejtësisë, Vjetarët
Statistikorë:2005-2014)

Të dhënat statistikore në lidhje me llojet e dënimeve të aplikuara nga ana e gjykatave
në lidhje me krimin janë shumë interesante. Sikurse vihet re, lloji i dënimit i aplikuar
masivisht nga ana e gjykatës është dënimi me gjobë. Kështu, në vitet 2005, 2006,
2007, 2009 dhe 2010 për të gjithë personat e gjykuar nga ana e gjykatës është dhënë
vetëm dënimi me gjobë. Në vitin 2011, nga 10 të gjykuar, për nëntë prej tyre është
dhënë dënim me gjobë.
Diferencën e bëjnë vetëm vitet 2008, 2012 dhe 2014. Kështu, në vitin 2008 nga tre të
gjykuar vetëm një është dënuar me gjobë, një i gjykuar është dënuar deri në një vit
burgim dhe një i gjykuar është dënuar me burg nga 5-10 vite burg. Në vitin 2012
nga 23 të gjykuar, për tetë prej tyre është dhënë dënimi me gjobë dhe për 15 të tjerë
është dhënë dënimi deri në dy vjet burgim. Në vitin 2014, rezultojnë nga të dhënat
statistikore 12 të dënuar, nga të cilët vetëm njëri prej tyre është dënuar me gjobë dhe
11 të tjerë janë dënuar me burgim deri në dy vjet.
Të dyja grupimet e ndara në vite, mendoj se paraqesin problematikat e tyre. Pa
dashur të bëj një vlerësim të nxituar, mendoj se është e nevojshme të shqyrtohen
dosjet e këtyre çështjeve për të vlerësuar profesionalisht nëse dënimet e dhëna nga
ana e gjykatave janë në përputhje me provat që përmban dosja apo jo. Dhe kjo gjë
vlen si për tipologjinë e paraqitur për vitet (2005, 2006, 2007, 2009 dhe 2010), vite në
të cilët për të gjithë të gjykuarit është aplikuar vetëm dënimi me gjobë nga ana e
gjykatave, ashtu edhe për tipologjinë e grupimit të dytë (vitet 2008, 2012 dhe 2014)
ku shohim se ka përpjekje për të devijuar sado pak nga qëndrimi i mbajtur nga
gjykata për vitet e tjera, pra për tendencën nga ana e gjykatës për të aplikuar si lloj
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dënimi vetëm dënimin me gjobë. Vetëm mbi bazën e kësaj analize do të mund të
arrijmë në një konkluzion korrekt në lidhje me këtë vlerësim dhe për pasojë të arrijmë
të themi nëse ndërhyrja legjisative e vitit 2012 në këtë drejtim ka qenë ajo e duhura
apo jo.
Është detyrë e propozuesve të projektligjit, në rastin konkret e Ministrisë së Drejtësisë
që përpara se të paraqisnin për shqyrtim dhe miratim projektligjin, duhej ta
mbështesnin propozimin e tyre përsa i takon ashpërsimit të dënimit në lidhje me
krimin zgjedhor, pikërisht mbi këtë metodogji. Qëllimi është një ndërhyrje sa më e
shëndetshme dhe e tillë që jo vetëm t’i qëndrojë kohës, por dhe të reflektojë
problematikën e hasur në praktikë. Kjo e fundit duket se ka ndodhur në rastin
konkret, pra ka dominuar ndërhyrjen legjislative.
Edhe në këtë rast, parashikimi ligjor në fuqi në lidhje me llojin e dënimit ka prodhuar,
ashtu sikurse mud të ndodhë shpesh, një rreth vicioz në raportet mes pushtetit
legjislativ dhe pushtetit gjyqësor duke stimuluar këtë të dytin të gjejë një përgjigje
të përshtatshme, në një mënyrë autonome për fenomenet kriminale në lidhje me
votën dhe procesin e votimit në tërësi. Është pikërisht kjo përgjigje e zgjedhur nga
gjyqësori që duket se ka detyruar legjislativin të bëjë ndërhyrjen e vitit 2012.
Më tej, me të drejtë lind pyetja se çfarë përfaqësojnë personat të cilët janë përfshirë në
krimin zgjedhor? A janë të arsimuar? Çfarë arsimimi kanë e tjerë.
Evidencat statistikore të Ministrisë së Drejtësisë kanë të dhëna në lidhje me faktin
nëse personat e dënuar kanë ose jo arsim, duke mos hyrë në strukturën e kësaj të
dhëne, pra pa dhënë shpjegime se çfarë arsimimi kanë këta persona. Sipas të dhënave
statistikore të Ministrisë së Drejtësisë, rezulton se të gjithë personat e gjykuar dhe
të dënuar për veprat penale që lidhen me zgjedhjet kanë qenë të arsimuar. Sigurisht,
që kjo e dhënë ka nevojë të analizohet edhe më tej duke hyrë edhe më thellë në
shkaqet që kanë shtyrë këta persona, që megjithëse janë të arsimuar, përfshihen në
një vepër penale të tillë, por që nuk është ky qëllimi i këtij punimi.

Përfundime

Duhet të theksojmë edhe njëherë rëndësinë e madhe që kanë të dhënat statistikore
gjyqësore në përgjithësi dhe ato penale në veçanti në rastin konkret. Këto të dhëna
paraqesin një pamje të përgjithshme se ku jemi konkretisht me fenomene që lidhen
me krimin zgjedhor. Të dhënat statistikore penale japin informacion të rëndësishëm
në lidhje me punën e organeve gjyqësore në lidhje me këto vepra penale. Në bazë të
këtyre të dhënave statistikore mund të gjykohet në lidhje me efektivitetin e gjykatës
në procesin e gjykimit të veprave penale që lidhen me zgjedhjet.
Mbi bazën e këtyre të dhënave statistikore, analizave të tyre dhe mbështetur mbi
studime duhet të mbështetet puna edhe në hartimin e projektligjeve që parashikojnë
politika të reja edhe në fushën penale, pra të koncpetimit si vepër penale të veprimeve
të ndryshme, por edhe në përcaktimin e llojeve dhe të masave të dënimit.
Sa përdoren sot?
Përgjigjja është, fatkeqësisht shumë pak përdoren, për të mos thënë aspak. A duhej
ndërhyrë në Kodin Penal, në vitin 2012, parë në këtë këndvështrim? Përgjigja është,
natyrisht që jo.
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Advokacia dhe Kultura e Konkurrencës

PhD (C.) Dhurata Skenderi
Autoriteti i Konkurrencës

Abstrakti

Konkurrenca është një kusht jetik për mirëfunksionimin e një tregu të lirë si dhe një
faktor shumë i rëndësishëm për rritjen e vazhdueshme dhe të qëndrueshme të ekonomisë
së vendit. Nëpërmjet rregullave të konkurrencës së drejtë dhe efektive, ndalimit të sjelljeve
antikonkurruesë, sigurohet zhvillimi ekonomik i vendit, përdorimi me eficensë i
burimeve, rritja e cilësisë dhe inovacionit, mundësi me të mira zgjedhje për konsumatorit.
Politika e Konkurrencës mbështetet mbi 4 shtylla ku, Advokacia e Konkurrencës  është
shtylla e katërt e Ligjit të Konkurrencës nëpërmjet së cilës synohet të mbrohet
konkurrenca nga efektet e akteve ligjore dhe nënligjore, si promovon mekanizmat për  të
nxitet kulturën e konkurrencës. Suksesi i Advokacisë së konkurrencës qëndron në
bashkëpunimin e ngushtë dhe real midis institucioneve të qeverisjes qendrore dhe të
enteve rregullatorë me institucionin e konkurrencës me qëllim promovimin e një mjedisi
konkurrues me anë të mekanizmave jo-zbatues të ligjit dhe me rritjen e ndërgjegjësimit
publik për përfitimet që vijnë nga konkurrenca.
Themelet e një Advokacie të fortë qëndrojnë mbi tre principet kryesore qe janë pavarësia
institucionale, ekonomike dhe rritja e besueshmërisë së përfituesve nga zbatimi i politikës
së konkurrencës.
Mekanizmat për zbatimin e Advokacisë kalojnë nëpërmjet vlerësimit të procedurave të
Privatizimit dhe te Drejtat Ekskluzive, pjesëmarrjes në hartimin e Legjislacionit, Politika
Qeverisëse dhe Reforma Rregullatorë, forcimin e zbatimit te ligjit “Për mbrojtjen e
konkurrencës” dhe edukimi në shkallë të gjerë i individëve si një përfitim i shkallës së
lartë të  konkurrencës në tregun kombëtar.
Ku punim do te sjelle mekanizmat që janë përdorur nga Autoriteti i Konkurrencës në
Shqipëri për një Avokatici eficente.

Fjalë kyce: konkurrencë, ndërgjegjësim, bashkëpunim, kulture.

Hyrje

Mirë funksionimi i tregut të brendshëm është një nga kriteret bazë të Kopenhagenit
dhe një nga shtyllat e Traktatit të Lisbonës, realizimi i të cilit përbën misionin kryesor
të Autoriteti Shqiptar të Konkurrencës. Konkurrenca është një kusht jetik për
filozofinë e ekonomisë së orientuar drejt tregut, si dhe një faktor shumë i rëndësishëm
për rritjen e vazhdueshme dhe të qëndrueshme të ekonomisë së vendit si dhe aftësisë
konkurruese të saj.
Forca e zbatimit te Ligjit dhe mbrojtja e tij përbejnë  dy armët mbi të cilën funksion
Autoriteti i Konkurrencës në Shqipëri. Nëse nga njëra anë, Autoriteti i Konkurrencës,
si institucioni përgjegjës, ka për detyre zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës
në luftë të vazhdueshme më sjelljet antikonkurruese në treg (marrëveshjet e ndaluara
apo abuzimit më pozitën dominuese në treg), nga ana tjetër Autoriteti i Konkurrencës
është mbrojtësi i ligjit te konkurrencës nga ndikimet e akteve të tjera ligjore dhe
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nënligjore si dhe  nga politikat qeverisëse dhe rregullatorë. Kjo përpjekje shoqërohet
në gjithë rrugëtimin e vet në rritjen e ndërgjegjes së popullatës për përfitimet e
konkurrencës.
Shpesh aktet ligjore dhe nënligjore (rregullative) mund të kufizojë në mënyrë direkte
numrin e ofruesve në treg me parashikimin e të drejtave ekskluzive ose speciale,
liçensave ose autorizimeve për të ushtruar një aktivitet ekonomik.
Ligji nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” parashikon vlerësimin
ex post dhe ex ante nga Autoriteti i Konkurrencës, te akteve normative për të
vlerësuar efektet apo pasojat e aktit mbi konkurrencën në treg.
Pikërisht ky proces i jep atributet e një “Avokati” Autoritetit te Konkurrencës në
mbrojtje te konkurrencës së drejtë dhe efektive në treg.

Pikëpamja teorike

Teorinë ekonomike ofrojnë përkufizime dhe interpretime të ndryshme për  avokatisë
së konkurrencës, por ajo qe i bashkon të gjitha është qëllimin final i avokatisë
mbrojtja e mjedisit konkurrues nga ndikimet legjislative. Një nga përkufizimet më të hershme
është ai i formuluar nga Banka Botërore (BB) sipas të cilit qëllimi i avokatisë së
konkurrencës është krijimi i kulturës se konkurrencës me qëllim promovimin dhe
rritjen e ndikimit të saj në politikat e qeverisjes. Sipas këtij definicioni “Avokatia e
konkurrencës i referohet aftësisë së institucionit të konkurrencës për të këshilluar, influencuar
dhe marrë pjesë në politikat ekonomike dhe rregulluese të qeverisë me qëllim promovimin e
strukturës së konkurrencës, sjelljes së firmave dhe performancës së tregut.
Përkufizim tjetër është ai i dhënë nga Grupi i Avokatisë së Konkurrencës, i ngritur
nga  Rrjeti të Ndërkombëtar Konkurrencës, sipas të cilit argumenti i përdorur në
lidhje me avokatinë e konkurrencës është “Avokatia e konkurrencës përfshin aktivitete të
ndërmarra nga autoriteti i konkurrencës në lidhje me promovimin e mjedisit konkurrues të
aktiviteteve ekonomike, nëpërmjet  përdorimi të mekanizmave jo të detyrueshëm të saj që realizohen
kryesisht  nëpërmjet  marrëdhënieve  me organet e tjera të qeverisjes dhe nëpërmjet rritjes së
shkalës së informacionit  për përfitimet e konkurrencës (Advocacy Working Group, International
Competition Network, 2002, 25)”.
Sipas këtij përkufizimi Avokatia e Konkurrencws është pothuajse gjithçka me
përjashtim të të qenurit detyrim.  Megjithatë jo në të gjitha vendet ligji i konkurrencës
aplikohet edhe në autoritete publike. Ka vende ku forca e ligjit të konkurrencës
aplikohet në mënyrë ekskluzive vetëm ndaj agjensive privat, ndërsa në juridiksionin
e vendeve në zhvillim dhe atyre në tranzicion, agjencitë e konkurrencës deklarojnë
se ligji i tyre aplikohet përveç të tjerave dhe ndaj autoriteteve publike, nëpërmjet
rregullatorëve të tyre.
Në vazhdim të zbërthimit të definicionit të dhënë më lart, dy fushat kryesore te
avokatisë së konkurrencës janë;
1. Ndikimi i Autoritetit tek institucionet ligj hartuese dhe enteve rregullatore
me qëllim influencimin në kuadrin ligjor dhe rregullator dhe implementimin e tij
duke siguruar konkurrencë të lirë.
2. Përfaqëson aktivitetin e Autoritetit të Konkurrencës me qëllim shpërndarjen
e informacionit tek agjentët ekonomik, autoritetet publike, ligjore, rreth përfitimeve
që konkurrenca i sjell shoqërisë në tërësi dhe rreth rolit që politika e konkurrencës
mund të luajë në promovimin dhe mbrojtjen e konkurrencës.
Grupet të cilat janë target i avokatisë së konkurrencës janë: organet juridike dhe
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organet ligjvënëse, media, operatoret e tregut, konsumatorët. Është detyre e
avokatisë së konkurrencës për të bashkëpunuar me to me qëllim promovimin e
kulturës së konkurrencës.
Duke u nisur nga sa u tha më lart dhe duke u mbështetur tek ajo çka përbën qëllimin
e Avokatisë së Konkurrencës, Politika e Konkurrencës duhet të jetë pjesë e  Politikave
Ekonomike Publike me qellim rritjen e  konkurrencës dhe eficensën e  ndërmarrjeve
në treg duke siguruar rritje ekonomike dhe si pasojë rritje të mirëqenies së shoqërisë
në tërësi.

Themeli i advokacise se konkurrences

Suksesi i Advokacisë së Konkurrencës qëndron në tre shtylla mbështetëse:
a) Pavaresi instutucionale
Autoriteti i Konkurrencës, si institucioni përgjegjës, duhet te ketë një shkalle te
dukshme te pavarësisë institucionale (ADVOCACY AND COMPETITION POLICY,
Report prepared by the Advocacy Working Group ICN’s Conference, 2002, 5), si nga influencat
politike ashtu edhe nga ndikimi i politikave qeveritare.
Pas viteve 1990, me hapjen e ekonomisë së tregut, në Shqipëri filluan të shfaqen
rreziqet nga praktikat anti-konkurruese.  Më 7 dhjetor 1995 , Parlamenti Shqiptar,
miratoi Ligji Nr. 8044 “Për Konkurrencën”, me të cilin mbyllet faza e
institucionalizimit të politikës së konkurrencës në vendin tonë.  Miratimi i ligjit
“Për Konkurrencën” u realizua me asistencën e GTZ-se dhe mundësoi ngritjen e
strukturës së parë për Konkurrencën, ne nivelin e  Drejtorisë së Konkurrencës
Ekonomike pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Turizmit, si dhe Komisioni i
Konkurrencës, i cili përbëhej nga pesë anëtarë, të emëruar nga Ministri që mbulonte
Tregtinë.
Ligji trajtonte çështjet që lidheshin me monopolet, pozicionin dominues, si dhe ato të
konkurrencës së pandershme.  Me gjithë zhvillimet e politikës së konkurrencës gjatë
kësaj periudhe, u konstatua se legjislacioni përkatës kishte mangësi dhe ishte larg
legjislacionit, institucioneve dhe Politikave të Konkurrencës të BE-së. Kështu, më
datë 28.07.2003 u miratua ligji aktual Nr. 9121 “Për mbrojtjen e Konkurrencës”, i cili
është në përputhje të plotë me nenet 81, 82, dhe 86 të Traktatit të Komunitetit Europian,
me Regulloren nr. 2790/1999, Njoftimin e Komisionit nr. 2001/C3/02,nr. 97/C 372/03,
Rregulloren nr.2790/1999,  Rregulloren nr.4064/89, nr.1/2003 nr.447/98, një ligj
bashkëkohor që mundësoi ngritjen dhe funksionimin e Autoritetit të Konkurrencës.
Ligji “Për mbrojtjen e Konkurrencës” zbatohet në të gjithë sektorët e ekonomisë, si
dhe për të gjitha ndërmarrjet private dhe shtetërore, që ushtrojnë veprimtarinë e
tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe për ndërmarrjet që veprimtarinë
e ushtrojnë jashtë këtij territori, por pasojat e saj ndihen në tregun e brendshëm
(Aktet Ligjore dhe Nënligjore ne Fushën e Konkurrencës, 2012, 5)1. Në mbështetje
të ligjit organik funksional të Autoritetit të Konkurrencës, Komisioni i Konkurrencës
ka miratuar një sërë rregulloresh dhe udhëzimesh të cilat ndihmojnë në vlerësimin
dhe analizën e rasteve që paraqiten për zgjidhje para institucionit si dhe ka hartuar
politiken e konkurrencës (Politika Kombëtare e Konkurrencës, fq 8-9) e cila përfshin
tërësinë e masave si dhe të kuadrit ligjor brenda të cilit ndërmarrjet që veprojnë në
sektorin privat apo atë publik mund të ushtrojnë lirisht mbi baza të një konkurrencë
1 Ligji Nr. 9121 “Për mbrojtjen e Konkurrencës”, neni 2.
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të lirë efektive e të ndershme, aktivitetin e tyre ekonomik.
Në vitin 2003 me miratimin e Ligjit të ri Për Mbrojtjen e Konkurrencës, u ngrit një
strukturë të pavarur, Autoritetit të Konkurrencës,  i cili do të garantonte zbatimin
e ligjit dhe do te siguronte një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të
këtij ligji, duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e
konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën
e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin
ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë.
Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës
dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.
Në përputhje me kërkesat e tij në Shkurt të vitit 2004, përfunduan procedurat për
zgjedhjen e anëtarëve dhe të Kryetarit të Komisionit të Konkurrencës, bazuar në
propozimet e Kuvendit të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave dhe Presidentit. Me
këtë akt, nga data 26.2.2004 filloi zyrtarisht veprimtarinë e tij Autoriteti i
Konkurrencës, si institucion i pavarur publik, përgjegjës për kontrollin e zbatimit
të rregullave të konkurrencës.
Autoriteti i Konkurrencës përbëhet nga Komisioni i Konkurrencës, si organ
vendimmarrës dhe nga Sekretariati, si organ ekzekutiv. Komisioni i Konkurrencës
ka të gjitha kompetencat e nevojshme për marrjen e vendimeve, për çështje që
kufizojnë, pengojnë apo deformojnë konkurrencën në treg, si për ndërmarrjet private
ashtu dhe për ato publike, si dhe propozimin e mjeteve të nevojshme për mbrojtjen
e konkurrencës së lirë dhe efektive. Komisioni i Konkurrencës paraqet në Kuvend
raportin vjetor të punës së Autoritetit.
Struktura respekton ndarjen e funksionit të hetimit me atë të vendimmarrjes, e cila
është dhe një kusht për një “gjykatë” të pavarur dhe të paanshme në vendimmarrjet
e saj. Parimet udhëheqëse, mbi bazën e të cilave realizohet ligji, politika kombëtare
dhe veprimtaria e Autoritetit Shqiptar të Konkurrencës, janë barazia, gjithë përfshirja,
transparenca, përgjegjshmëria, besueshmëria, integriteti, bashkëpunimi.
Veprimtaria e Autoritetit të Konkurrencës përqendrohet në dy drejtime:
· Mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive dhe procesit konkurrues me
anë të kontrollit të sjelljes së ndërmarrjeve që kufizojnë konkurrencën dhe kontrollit
të përqendrimeve ndërmjet ndërmarrjeve. Kjo do të bëhet e mundur me anë të
zbatimit të ligjit të konkurrencës, duke pasur si objektiv final mbrojtjen e mirëqenies
së konsumatorëve në përgjithësi. Autoriteti i Konkurrencës ushtron për këtë
kompetencat vendimmarrëse të parashikuara në Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës.
· Nxitja e konkurrencës së lirë, hapja e tregjeve dhe ulja e pengesave në hyrje
me anë të ushtrimit të influencës në procesin legjislativ. Për këtë, Autoriteti do të
ushtrojë kompetencën e tij të parashikuar në Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës,
për dhënien e rekomandimeve mbi aktet ligjore dhe nënligjore, si dhe vlerësimin e
pasojave negative të akteve ekzistuese. Kjo quhet gjithashtu advokatia e
konkurrencës.

b) Pavarësia Ekonomike
Autoriteti i Konkurrencës duhet te ketë burimet e mjaftueshme ekonomike për
realizmin e zbatimit te ligjit si dhe për forcimin e avokatisë se konkurrencës.
Mbikëqyrja e konkurrencës në te gjitha fushat e ekonomisë kërkon një rritje të
nivelit të eksperteve te brendshëm si dhe nevojën për sigurimin e ekspertizës se
jashtme.
Sipas përcaktimit Ligjor, Autoriteti i Konkurrencës është institucion publik i cili
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financohet nga fondet e buxhetit te shtetit, por në aktivitetin e tij ka qenë gjithmonë
pjesë e projekteve, grandeve, apo anëtarësimeve ne rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare
të konkurrencës qëllimi kryesor i të cilave ka qenë rritja e anës profesionale të
eksperteve që punojnë pranë këtij Institucioni.
Autoriteti i Konkurrencës, është një anëtar me të drejta të plota i Rrjetit
Ndërkombëtar të Konkurrencës (ICN). Ky organizëm i rëndësishëm ndërkombëtar,
përbëhet nga agjenci të ndryshme të konkurrencës nga mbi 100 vende të ndryshme
të botës, si dhe organizata të tjera të biznesit dhe ndërkombëtare. Kjo organizatë ka
si synim forcimin e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve anëtare duke arritur një
konvergjencë ndërmjet legjislacioneve dhe praktikave më të mira të zbatimit të ligjeve.
Si pjesë e Organizatës për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) me
qendër në Budapest  dhe RCC (Qendra Rajonale për Bashkëpunim) , Autoriteti
Shqiptar i Konkurrencës  merr pjesë aktivisht duke u përfaqësuar nëpërmjet stafit
të saj dhe rasteve konkrete të shqyrtuara.
Shqipëria ka mbështetur aktivisht, funksionimin ngritjen dhe zgjerimin e Forumit
të Konkurrencës së Sofies. Kjo iniciativë e rëndësishme rajonale në fushën e
konkurrencës, ka si qëllim që të nxisë bashkëpunimin autoriteteve të konkurrencës
të vendeve të Rajonit të Ballkanit dhe funksionon i mbështetur nga organizma
prestigjiozë ndërkombëtarë si UNCTAD, OECD, ICN dhe Bashkimi Europian.
Shqipëria gjithashtu është një nga themelueset e Rrjetit të Konkurrencës të
Komunitetit të Energjisë të përbërë nga vendet e Bashkimit Europian dhe vendet e
tjera anëtare të Komunitetet të Energjisë. Për më tepër institucioni i konkurrencës
është pjesë e rrjetit ndër-institucional të integrimit, i cili luan rol koordinues për një
kapitull të veçantë, si dhe kontribuon në plotësimin e detyrimeve dhe raportimin
edhe të kapitujve të tjerë.
Projekti IPA 2008, “Mbështetje për Autoritetin e Konkurrencës dhe Departamentin
e Ndihmës Shtetërore”, ofroi asistencë për Autoritetin e Konkurrencës dhe
Departamentin e Ndihmës Shtetërore pranë Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe
Energjetike, nëpërmjet dy programeve, atë të Ekspertizës/Asistencës Teknike dhe
Programi i Binjakëzimit.
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë vlerësime pozitive nga UNCTAD2 pas kryerjes
së një vlerësimi (Peer Review) të veprimtarisë së këtij institucioni

c) Shkalla e besimit si një avokat efektive dhe i paanshme për konkurrencën.
Besueshmëri dhe reputacioni i Autoritetit të Konkurrencës duhet të shtrihet në të
gjithë sektorët e ekonomisë publik dhe privat; tek politikbërësit dhe zgjedhësit e
tyre, tek biznesi dhe konsumatorët  të cilët duhet të kuptojnë se nga një konkurrenca
e shëndetshme përfiton një ekonomi dhe konsumatori.
Kjo kërkon një përpjekje të shumanshme nga Autoriteti për të rritur kulturën e
konkurrencës, për tu treguar konsumatorëve te mirat e një konkurrence të
shëndetshme, për tu treguar bizneseve se një konkurrencë e forte dhe eficente do te
jete ne dobi te biznesit dhe ne shëndetin e tregut, për ti bindur shtetasit se një
konkurrence e shëndetshme sjell kosto me te ulta, jetese dhe cilësi me te larte shërbimi
dhe produkti.
Përhapja e kulturës të konkurrencës duhet të fillojë që në vitet e arsimit para

2 Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin – UNCTAD.
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universitar, të jetë pjesë e programit mësimor universitar pavarësisht profilit bazë
që studion studenti, të jetë pjesë e kualifikimeve të vazhdueshme të nëpunësve të
sektorit publik dhe privat, të punonjësve të sistemit gjyqësor dhe e te gjithë
konsumatorëve në treg.
Pikërisht ne kuadër të Projektit IPA 2008 dhe rritjes se kulturës  se konkurrencës
janë publikuan  broshura informative “E drejta e konkurrencës dhe konsumatori”;
Broshure informuese “Konkurrenca ne Shqipëri”, Broshurë “Konkurrenca në
prokurimet publike: Si të parandalohen dhe zbulohen marrëveshjet e ndaluara në
prokurimet publike”; Fletëpalosja” Sinjalet e një marrëveshje te ndaluar ne oferta
ne prokurimet publike”; Broshurë “Impakti i reformes rregullatore (RIA) dhe
konkurrenca në tregjet e rregulluara”; Broshurë “Koncensionet, konkurrenca dhe
rregullat e ndihmës shtetërore, një listë analitike për identifikimin e disa çështjeve
kritike”. Broshure “Vlerësimi i pasojave te legjislacionit mbi konkurrencën”
Rritja e kulturës se konkurrencës krijon mundësit qe konkurrentet në treg të jenë
më te ndjeshëm rreth shkeljeve të mundshme te konkurrencës dhe të afrohen pranë
Autoritetit të Konkurrencës për zgjidhjen e problemeve.
Sipas statistikave te publikuara nga Autoriteti i Konkurrencës, rritja me më shumë
se dy herë e numrit të ankesave që i janë adresuar Autoritetit të Konkurrencës
vlerësohet si një zhvillim pozitiv drejt standardeve të një autoriteti evropian të
konkurrencës. Deri vitet e fundit shumica e rasteve hetimore fillonte me nismën e vetë
Autoritetit, ndërkohë që se fundmi vihet re një ndërgjegjësim i biznesit për rolin dhe
ndikimin e autoritetit për vendosjen e rregullave të sjelljes në treg. Pranë Autoritetit
të Konkurrencës (Raporti vjetor 2014-2015, fq 13) gjatë vitit 2014 janë paraqitur 33
ankesa kundrejt 16 të depozituara gjatë vitit 2013. Vlerësimi ligjor dhe ndjekja e rasteve
të paraqitura si ankesa deri në zgjidhjen përfundimtare të tyre, ose vënien në dijeni të
institucioneve përkatëse, nëse ato nuk kanë qenë drejtpërsëdrejti objekt i ligjit të
konkurrencës, ka qenë objektiv i realizuar i Autoritetit të Konkurrencës. Ankesat
kanë qenë kryesisht në tregje të rregulluara si energjia dhe komunikimet elektronike
dhe për këtë arsye Autoriteti i Konkurrencës ka bashkëpunuar ngushtësisht me entet
rregullatore sipas parashikimeve të ligjeve respektive.

Konkluzione

Pas vlerësimit të aktivitetit të Autoritetit të Konkurrencës në fushën e Advokacisë
dhe Kulturës së Konkurrencës u arrit në konkluzionin e forcimi i advokacia e
konkurrencës dhe përhapja e kulturës së konkurrencës është një nga shtyllat
kryesore në duart e Autoritetit të Konkurrencës për krijimin e mjedisit konkurrues
në treg, ndërgjegjësimin e biznesit, institucionet e qeverisjen qendrore dhe lokale
dhe gjithë konsumatorin për dobishmërinë e ekzistencës së tij.
Forcimi i pavarësi së institucionale të Autoritetit të Konkurrencës nëpërmjet  forcimit
të zbatimit të ligjit, pavarësisë vendimmarrëse dhe mbrojtjen e të Drejtës së
Konkurrencës nga ndërhyrjet direkte apo indirekte të faktorëve dhe aktoreve në
treg duhet të jetë qëllimi kryesor i punës së Autoritetit. Rezultat e deritanishme,
nëpërmjet plotësimit të legjislacionit primar dhe sekondar të Autoritetit të
Konkurrencës dhe përafrimit të tij më aktet rregullatorë të Bashkimit Evropian
krijojnë garancitë për sigurimin e pavarësisë institucionale.
Kjo pavarësi duhet të mbështetet fuqishëm nga mbështetja ekonomike e institucionit
nëpërmjet burimeve të brendshme (buxhetore)dhe asistencës teknike të partnereve
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ndërkombëtar.
 Besueshmëri dhe reputacioni i Autoritetit të Konkurrencës është çelësi i suksesit të
punës së Autoritetit të Konkurrencës. Ajo duhet të shtrihet në të gjithë sektorët e
ekonomisë publik dhe privat; tek politik bërësit dhe zgjedhësit e tyre, tek biznesi
dhe konsumatorët  të cilët duhet të kuptojnë se nga një konkurrenca e shëndetshme
përfiton një ekonomi dhe konsumatori.
Për të rritur kulturën e konkurrencës, për tu treguar konsumatorëve te mirat e një
konkurrence të shëndetshme, për tu treguar bizneseve se një konkurrencë e forte
dhe eficente do te jete ne dobi te biznesit dhe ne shëndetin e tregut, për ti bindur
shtetasit se një konkurrence e shëndetshme sjell kosto me te ulta, jetese dhe cilësi me
te larte shërbimi dhe produkti kërkohet besim në punën e stafit dhe vendimmarrjen
e Komisionit të Konkurrencës. .
Mekanizmat e forcimit të advokacisë së konkurrencës fillojnë më hartimin e akteve
ligjore ku Autoriteti i Konkurrencës duhet të marrë pjesë gjerësisht në formulimin
e politikave ekonomike të vendit, të cilat ndikojnë strukturat konkurruese të tregut,
sjelljen e biznesit dhe performancën ekonomike; të forcoje rolin saj duke i dhënë
mundësinë Autoritetit të kundërshtojë politikat e qeverisë të cilat cenojnë uljen e
barrierave të hyrjes, promovimin e derregulimit dhe liberalizimin e tregut, dhe ndër
të tjera minimizojnë ndërhyrjet e panevojshme të shtetit në treg; të ndikoje ne hartimin
e Reforma rregullatore te cilat prekin kryesisht tregjet monopolistike  apo tregje te
krijuar pas reformave te privatizimit.
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Abstrakt

Vullneti bashkëpunes ndërmjet shteteve, në kuadër të së drejtës ndërkombëtare private,
i institucionalizuar me krijimin e Konferëncës së Hagës në vitin 1955, u sfidua nga pengesa
të mëdha të karakterit objektiv dhe subjektiv. Pengesa e parë, kapërcimi i së cilës
konsolidonte themelin e këtij bashkëpunimi, ishte procedura legalizuese për dokumentat
publik. Kjo procedurë në fillim të viteve 1950, përbënte gjithnjë e më shumë pengesën më
shqetësuese për individët dhe persona juridik tregtarë gjatë përdorimit të dokumentave
publik të prodhuara  nga një shtet në veprimet ose transaksionet që kryheshin në shtetet
e tjera.
Prandaj, Konferenca e Hagës Mbi të Drejtën Ndërkombëtare Private,duke marrë indicje
edhe nga sugjerimi i Këshillit të Evropës, u impeniua në hartimin e një konvente me
objektiv lehtësimim, thjeshtimin e procedurës për legalizimin e dokumentave publik me
destinacion përdorimin në një shtet tjetër.
Shkëmbimi i pikëpamjeve për domosdoshmërinë e një konventë të tillë fillimisht u bë në
Sesionit e 8-të të Konferëncës së Hagës, që u mbaj në 1956. Nga diskutimet në këtë sesion
doli në pah rendësia dhe nevoja për këtë konventë, përgatitja e së cilës u fut në axhendën
e Sesionit të 9-të.
Në intervalin kohor ndërmjet këtyre dy sesioneve përgatitjet u realizuan nga një komision
i veçantë, i cili u mblodh në Hagë duke zhvilluar punimet ndërmjët 27 prillitdhe 5 majit
të vitit 1959, për të hartuar një projekt paraprak te Konventës. Ky draft ishte më tej,
kryesisht edhe teksti përfundimtar i Konventës që u miratua nga Konferenca e Hagës në
Sesionin e saj të Nëntë më 26 tetor 1960. Konventa “Për heqjen e kërkesës së legalizimit
për dokumentet publike të huaja”, i njohur zakonisht si “Konventa Apostille” u
nënshkrua për herë të parë më 5 tetor 1961 dhe ka hyrë në fuqi me datën 21 janar 1965, 60
ditë pas depozitimit tëinstrumentit te tretë të ratifikimit.

Fjalë kyçe: Apostille, Konventë, Legalizim, procedurë, dokument.

Hyrje

Konferenca e Hagës me anë të kësaj konventë shprehu vullnetin e saj që të ndërmarrë
të gjitha nismat e duhura që shërbëjnë për eleminimin e shkaqeve që pengojnë,
qoftë edhe indirekt efektivitetin substancial dhe praktik të Konferencës si organizëm
ndërkombetar ose të akteve me të cilat ajo vepron. Shqetësimet që i përçoheshin
Konferëncës lidhur me praktikën legalizuese të dokumentave treguan se unifikimi
progresiv i së drejtës ndëkombëtare privatë, në aspektin praktik cënohej nga ky
katalizator frenues. Prandaj miratimi i një konventë me objektiv zgjidhjen e këtyre
problemeve përbente domosdoshmëri.
Rëndësia e një konventë të tillë shfaqet, ndër të tjera nga fakti që ajo është Konventa
me aderimin dhe ratikimin me të gjërënë krahasim me  të gjitha Konventat e tjera
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tëmiratuara nën kujdesin e Konferencës së Hagës (të njohura si “Konventat e
Hagës”). Ajo është ratifikuar nga mbi 100 Shtete nga të gjitha rajonet kryesore që
përfaqësojnë të gjitha sistemet kryesore ligjore të botes, duke e bërë atë një nga
traktatet ndërkombëtare më të suksesshme në fushën e bashkepunimit ligjor dhe
administrativ ndërkombëtar.
Madje edhe Bashkimi Evropian po shqyrton mundësinë e heqjes se kërkesave të
autentifikimit për dokumentet publike mes shteteve anëtare të saj. Gjithashtu Shoqata
e Kombeve të Azisë Juglindore ( ASEAN) aktualisht është duke eksploruar mënyra
për të lehtësuar kërkesat e autentifikimit për dokumentet publike dhe ato të cilat  e
terheqin më shumë janë aderimi në Konventë ose hartimi i një marrëveshje rajonale
modeluar sipas Konventës. Nëpërmjet njërit prej shteteve anëtare të saj, ASEAN- i
ka kërkuar Byrosë se Përhershme asistencë teknike në lidhje me këtë çështje.
Konventa ka një ndikim të rëndësishëm në Amerikën Latine, ku disa procese
integruese rajonale, të tilla si MERCOSUR, Associate States, dhe Sistemi Qendror
Amerikan i Integrimiy ( SICA ), janë duke punuar në drejtim të përdorimit të
Konventës si mjeti i vetëm për të lehtësuar qarkullimin e dokumenteve publike në
nivel rajonal dhe global. Në këtë aspekt, duhet të përmendim hyrjen në fuqi te
konventës në katër shtetet e Amerikës Latine që nga viti 2009, dhe  përpjekjet e
vazhdueshme të  shteteve jo kontraktuese të mbetura në këtërajon drejt anëtarësimit
të mundshëm. Disa prej këtyre shteteve nxjerrin në pah vlerën e mbështetjes së
dhënë nga ana e Byrose se Përhershme dhe zyra e saj Rajonale në Amerikën Latine,
e cila lehtëson analizat dhe zbatimin e Konventës.
Përpjekjet për  hapjen zyrtarisht të Zyrës Rajonale të Azise të Konferencës së Hagës
mbi të Drejtën Ndërkombëtare Private në rajonin administrativ të Hong Kongut të
Republikës Popullore të Kinës dhe të  Zyrës Rajonale në Amerikën Latine kanë si
qëllim qëtë ofrojnë mbështetje në rajonet e tyre përkatëse për të ndihmuar shtetet
kontraktuese në zbatimin e Konventës dhe të shteteve jo kontraktuese për t’u bërë
palë në këtë Konventë .
Shqipëria u bë pjëse e Konventës së Apostilës me miratimin e ligjit nr.9060 datë
08.05.2003
“Për aderimin e Repulikës së Shqipërisë “Në Konventën për heqjen e kerkeses per
legalizimin e dokumentave zyrtare të hyaja”.
Pavarësisht se Konventa Apostille është miratuar mbi një gjysmë shekulli më parë,
ajo vazhdon të tërheqë shtete të reja kontraktuese me një numër progresiv në rritje,
një standart i lartë ky krahasuar me ratifikueshmërinë e konventave e tjera te hartuara
në të njëjtën kohë. Nga të gjitha shtetet që i janë bashkuar Konventës  deri në tetor
të vitit 2011, kur  u festua 50-vjetori i saj, dy të tretat e tyre i ishin bashkuar vetëm
në 25 vjet, duke demonstruar rritjen eksponenciale të saj (Apostille. Handbook. 4).
Konventa Apostille tregoi që ka dhënë një indicje pozitive  të përmasave të mëdha
në krijimin e kushteve më të përshtatshme për tregtinë dhe investimet ndërkombetare.
Në vitin 2010, Grupi i Bankës Botërore publikoi për herë të parë Raportin “Investimi
Përtej Kufijve”, i cili mat investimet e huaja direkt bazuar mbi kuadrin ligjor dhe
rregullator të shteteve nominale. Raporti tregon se duke reduktuar  pengesat
administrative, Konventa Apostille kontribuon në krijimin e një mjedisi rregullator,
që është më i favorshem për invesimet direkte.
Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë, gjithashtu, ka  njohur rolin e Konventës Apostille
në lehtësimin e tregtisë dhe investimeve ndërkombëtare. Në një deklaratë të vitit
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2012, ICC afirmoi sistemin Apostille si një standard global te njohur dhe i kërkoi
Shteteve që nuk janë aktualisht palë për t’iu bashkuar Konventës Apostille. Ajo,
gjithashtu, vlerësoi pozitivisht perpjekjet e shteteve për të nxjerrë dhe për të pranuar
Apostillet elektronike, si dhe për të përdorur regjistrat online të Apostilles, si pjesë
e e-APP.

Qëllimi i Konventës

Konferenca e Hagës me anë të kësaj konventë shprehu vullnetin e saj që të ndërmarrë
të gjitha nismat e duhura që shërbëjnë për eleminimin e shkaqeve që pengojnë,
qoftë edhe indirekt efektivitetin substancial dhe praktik tëKonferencës si organizëm
ndërkombetar ose të akteve me të cilat ajo vepron. Shqetësimet që i përçoheshin
Konferëncës lidhur me praktikën legalizuese të dokumentave treguan se unifikimi
progresiv i së drejtës ndëkombëtare privatë, në aspektin praktik cënohej nga ky
katalizator frenues. Prandaj miratimi i një konventë me objektiv zgjidhjen e këtyre
problemeve përbente domosdoshmëri. Qëllimi i saj ishte:
A. Të shfuqizojë kërkesat për legalizimin e dokumenteve public  (Loussouarn.

2009. 77).
B. Të lehtësojë  përdorimin e dokumenteve publike jashtë vendit

Heqja e kërkesave për legalizim

Objektivi madhor i Konventës së Apostilës është heqja e procedurës së legalizimit të
dokumentave publik nëpërmjet agjenteve diplomatik ose konsullor dhe zevendësimi
i saj mënjë procedurë të thjeshtuar (Loussouarn. 2009. A).
 Sipas kësaj konvente,një dokument publik mund të përdoret në shtetin në të cilin
ekzekutohet veprimi ose transaksioni  pa nevojën e verifikimit te origjinës se tij nga
agjentet diplomatik ose konsullor (Apostile. Handbook) mjafton që ai të shoqërohet
me certifikatën “Apostille”. Siç vihet re Konventa sjell një thjeshtim thelbësor të një
serë formalitetesh, të cilat ndërlikonin përdorimin e dokumentave publike jashtë
shtetit prej të cilit vinin(Loussouarn. 2009. A).
    Rregulli tradicional, i cili bazohej në parimin se origjina e dokumentit qëndron
në vetë dokumentin ( acta probant sese ipsa ), pa nevojën e verifikimit të origjinës së
tij, nuk i shërbente formatit modern që marrdhëniet ndërkombëtare kishin marrë.
Ky rregull mund të pranohet vetëm gjatë përdorimit të dokumentit brenda shtetit
prej cilit vjen, ku insitucionet e tij që përbejnë edhe burimit e tyre konsiderohen të
njohura, duke i dhënë dokumentit publik prezumimin e auteticitetit derisa të
provohet e kundërta, e cila për disa kategori dokumentash varet nga garancite
formale të tij .
Ndërsa  kur dokumenti perdoret jashtë vendit, në nivel ndërkombëtar, parimi i lart
përmendur nuk mund të zbatohet sepse subjekti të cilit i drejtohët dokumenti i
huaj kërkon si garaci barrën provuese, kur vlerësohet autenticiteti i tij, për verifikimin
e origjines. Nevoja për një verifikim të tillë rezulton nga mosnjohja nga ana e
subjektit  të identitetit ose kompetëncës së personit që nënshkruan dokumentin ,
ose  të vulës  të cilin mbart dokumenti. Si rezultat, shtetet kërkojnë qëorigjina e një
dokumenti publik të huaj të certifikohen nga një zyrtar i cili është i njohur me këtë
dokument. Kjo diktoi lindjen e procedures së njohur silegalizim.
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Legalizimi përfshin procedurat ku nënshkrimi, vula, pullae një dokumenti
publikështë certifikuar si autentike nga një sëre zyrtarësh publikë përgjatë një
“zinxhiri” deri në momentinku autentifikimi i fundit njihet lehtësisht nga një zyrtar
i shtetit të destinacionitdhe mund të prodhojë efekte ligjore atje. Për realizimin e
këtij procesi, ambasadat dhe konsullatat eshtetit te destinacionit të vendosura ose
akredituar në shtetin e origjinës u konsideruan si institucionet ideale. Theksojmë
se ambasadat dhe konsullatat nuk mbajnë mostrat e nënshkrimeve, vulave, pullave
tëçdo autoriteti ose zyrtari publik në shtetin e origjinës. Kështu që është i
nevojshemnjë vërtetim i ndërmjetëm midis autoritetit ose zyrtarit publik që ka
lëshuar dokumentin publik dhe ambasadës ose konsullatës. Në shumicën e rasteve
, kjo përfshin një vërtetim nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme e shtetit të
origjinës. Megjithatë,në varësi të ligjit të shtetit të ekzekutimit, një seri vërtetimesh
mund të kërkohenpara sedokumenti të paraqitet në ambasadë ose konsullatë për
autentifikim. Me pas, në varësi të ligjit të shtetit të destinacionit , vula, pulla e
ambasadës ose konsullatës mund të njihet drejtpërdrejt nga zyrtaret në atë shtet,
ose mund të kërkohet të paraqitet tek Ministria e Punëve të Jashtme e këtij shteti për
një vërtetim final .
    Pavarësisht dallimeve ndërmjet shteteve rezulton që”zinxhiri’ i legalizimit
zakonisht përfshin disa hallka , duke e bërë procesin  një proceste vështirë, që kërkon
shumë kohë dhe ka kosto të lartë.

1.2 Lehtësimi i përdorimit të dokumenteve publike jashtë vendit
Procedura e  thjeshtuar e vendosur nga Konventa Apostille

Kur aplikohet, Konventa Apostille shfuqizon procesin e legalizimit dhe e zëvendëson
ate me një formalitet të vetem, lëshimin e një certifikate autentifikimi (e quajtur
“Apostille”)nga një autoritet i caktuar nga shteti i origjinës ( i quajtur “Autoriteti
kompetent”).
    Efektiviteti i konventës shfaqet në faktin qëKonventa Apostille i shërben dhe
mbështet tënjëjtin perfundim të rëndësishëm që rezulton nga edhe legalizimi, vertetimi
i origjinës së një dokumenti publik lëshuar  në një Shteti dhe që përdoret në një
shtet tjetër.

Ideali, “Procesi Nje Hap” (one step)

Duke prezantuar një proces të thjeshtuar vërtetimi, Konventa e lehtëson përdorimin
edokumenteve publike jashtë vendit. Në mënyrë ideale, ky qëllim është realizuar
duke lejuar të gjitha dokumentet publike të legalizohen direkt pa nevojën e vërtetimit
paraprak brenda shtetit të origjines. Në të vërtetë, “ procesi nje-hap” është koncepti
që hartuesit e konventës kishin në mëndje kur hartuan Konventën Apostille, dhe
kjo është mënyra e përdorur për lëshimin e Apostilles në shumicen e shteteve
kontraktuese (Handbook.14).
Mëgjithatë në disa shtete një kategori e caktuar  ose të gjitha kategoritë e dokumentave
publike duhet të jenë të vërtetuara nga një ose më shumë Autoritete (p.sh., organet
profesionale apo rajonale te legalizimit ) para se tëlegalizohen përfundimisht. Ky
zakonisht është rasti kur Autoriteti Kompetent nuk ka aftësinë për të verifikuar
origjinën e të gjitha dokumenteve publike për të cilat ai ka kompetencë të lëshoje
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Apostille (Handbook.15). Një proces i tillë “multi-hap “ është padyshim më i
ndërlikuar dhe i veshtire se procesi “një hap”. Pra mund të kemi në një Apostille te
lëshuar për autentikim final, ose një apostille për autentifikim paraprak, fillestar
tëdokumentit publik.
Në cilindo rast, kjo rezulton në prodhimin e niveleve të shumta të verifikimit . Këto
procese janë në thelb më të veshtira dhe mund të çojnë në  njëkonfuzion rreth
dokumentitme të cilin lidhet Apostille. Përderisa procesi multi-hap nuk është në
kundështim me konventen e Apostillës, ai përmban aspekte të legalizimit zinxhir që
konventa projektoi që të shfuqizonte.
Procesi nje hap është më i shkurtër dhe më pak i ndërlikuar për aplikuesin dhe duke
qenë modeli ideal shtetet kontraktuese janë të inkurajuara që të adoptojnë këtënë
një masë sa më të gjerë të mundshme (Conclusions and recommendations. 2009. 79)
Autoritetet kompetente janë të inkurajuara që të ndërlidhen me autoritetet përkatëse
në shtetin shtetin e tyre me synimin për të implementuar procesin një hap. Kjo
mund të arrihet përmes decentralizimit të shërbimeve Apostillë (Handbook.40) .Secili
shtet mund të përcaktojë identitetin dhe numrin e autoriteteve kompetente.
 Komisioni i Posaçëm fton shtetet palë të informojnë Byronë në lidhje me procedurat
e tyre për lëshimin e apostilles, në veçanti nëse janë te nevojshme apo jo çertifikata
te ndërmjetme që të lëshohet apostille (proces one step vs. multiple step). Duke
kujtuar qëllimin e Konventës për të lehtësuar procesin e vërtetimit, Komisioni  fton
shtetet palë tëmarrin në konsideratë heqjen e çdo pengese të panevojshme për
lëshimin e apostilles duke ruajtur integritetin e vërtetimit.

Detyrimi  për të parandaluar legalizimin ku aplikohet Konventa

Praktika e mëparshme e legalizimit të dokumentave, e kthyer në traditë, heqja e saj
dhe zëvëndësimi me procedurën Apostillë kërkonte jo vetëm vullnetin e shteteve
për të ratifikuar konventën, por edhe veprimin aktiv të tyre në marrjen e masave të
nevojshme për shmangien e procedurës së legalizimit. Konventa e Apostillës ka
karakter detyrues në aplikimin dhe zbatimin e saj nga ana e shteteve ratifikuese.
Një karakter i tillë shprehet në mënyrë eksplicite në konventë. Kështu sipas nenit 9
të saj, shtetet kontraktuese janë të detyruara te marrin masat e nevojshme për te
shmangur legalizimin e dokumenteve nga agjentet e tij diplomatikë dhe konsullorë
në rastet kur kjo Konventë parashikon përjashtimin (ligji. 9060. 2003. 9)
     Faza e implementimit përfshin, ndër të tjera, edhe informimin nga një shtet
ratifikuestë ambasadës dhe konsullatës tij jashtë vendit në lidhje me hyrjen në fuqi
të Konventës (Handbook. Shtojca V).
Në lidhje me nenin e sipërpërmendur Komisioni i Posaçëm thekson se “ neni 9 nuk
lejon legalizimin nga zyrtaret diplomatikë ose konsullorë atëhere kur zbatohet
Konventa e Apostilles”, madje zbatueshmëria e tij duhet të shoqërohet nga një proces
monitorues. (Conclusions and recommendations. 2009. 69).  Komisioni i Posaçëm
iu kujton shteteteve palë për detyrimin e tyre për të ndërmarrë masat e nevojshme
për të siguruar realizimin e parashikimevetë këtij neni. Kjo mundtë realizohet
nëpërmjet hartimit të direktivave apo udhëzimeve në përputhje mepraktikat e secilit
shtet kontraktues.
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Raporti i Apostillës me ligjin vendas dhe traktatet e tjera që kanë të bëjnë me
vertetimin e dokumentave publik

Procesi i thjeshtuar sipas Konventës Apostille ështëformaliteti i vetëm që mund të
kërkohet per të vërtetuar dokumentet publike të huaja. Megjithatë, Konventa nuk
ndalon shtetet ratifikuese  që të jenë pjesë e marrveshjeve të tjera bilaterale ose
multilaterale për të eliminuar, kufizuar apo për të thjeshtuar kërkesat e
autentifikimit.Konventa nuk kërkon qënjë dokument publik i huaj ti nënshtrohet
apostilles para se të perdoret në shtetin e destinacionit. Çdo kërkesë e tillë është një
çështje e ligjit të brendshëm të shtetit të destinacionit.Është në vullnetin e këtij të
fundit që të eliminoje, kufizojë ose te thjeshtojë më tej kërkesat per autentifikim ( si
legalizimi apo apostille ), ose thjesht për të mos imponuar asnjë kërkese te tille.
Konventa Apostille ka si qëllim heqjen e legalizimit dhe lehtësimin e
përdorimittëdokumenteve publike jashtë vendit, por nuk kërkohetleshimi i apostilles
për dokumentet publike të huaja,  kur:
•ligji i brendshëm i shtetit të destinacionit e ka përjashtuar , shmangur apo thjeshtuar
më tejkërkesën per autentifikim (ligji. 9060. 2003. 3/2).
•ligji i brendshëm i shtetit të destinacionit nuk imponon asnjë kërkesë
• një traktat i zbatueshem, konventë, marrëveshje ose instrument tjetër i ngjashëm
(përfshirë rregullore) e ka eliminuar, kufizuar apo thjeshtuar më tej një kërkesë të
tillë.
 Në këtë kategori futen edhe disa nga konventat e Hagës, të cilat krijojnë mekanizma
për bashkëpunimin ligjor duke eliminuar kërkesat për legalizimin apo për formalitetet
e ngjashëm si apostilla për dokumentet publike, të cilat hyjnë në fushën e veprimit
të tyre . Për shembull përmendim:
1. Konventën e Hagës e 15 nëntorit të vitit 1965 “Për njoftimin dhe dorëzimin
jashtë shtetit të dokumentave gjyqësorë dhe jashtëgjyqësore në çështjet civile dhe
tregtare”, e cila eliminon kërkesat formale për të shërbyer dokumentet  jashtë vendit;
2. Konventen e Hagës e 18 marsit të vitit 1970 “Për Marrjen e provave jashtë
vendit në çështjet civile ose tregtare”, e cila eliminon kërkesat formale për të marrë
provat jashtë vendit;
3. Konventen e Hagës e 25 tetorit 1980 “Mbi Aspektet Civile të Rrëmbimit
ndërkombëtar te femijeve” që eliminon kërkesat e tilla në kontekstin e kësaj Konvente;
4. Konventën e Hagës e 30 qershorit të vitit 2005 “Mbi Zgjedhjen e
Marrëveshjeve për Gjykatën”, që eliminon kërkesat e tilla për “të gjitha dokumentet
qe përcillen ose  dorëzohen sipas  Konventës”, duke përfshirë dokumentet që
kërkohen për të aplikuar për njohjen dhe ekzekutimin e një vendimi të huaj .
Është e rëndësishme të theksojmë sepërdokumentat publik, që shkëmbehen ndërmjet
shtetevetë origjinës dhe shteteve në të cilat përdoren, në procedurat e birësimit
ndërkufitar që realizohen sipas Konventësse Hagës të 29 Majit 1993 “Mbi Mbrojtjen
e Fëmijëve dhe Bashkëpunimin në Birësimin Ndërshteteror ( Konventa Biresimit ),
zbatohet konventa e Apostillës. Është interesant fakti që kjo konventë nuk ka
shfuqizuar kërkesat e legalizimit apo kërkesa të tjera të ngjashme. Kështu që
konventa e Apostilles ka potencial të madh për të përmirësuar dhe lehtësuar veprimin
e  Konventës së Birësimit. Për këtë qëllim, shtetet që janë palë në Konventën e
Birësimit janë të inkurajuar të marrin në  konsiderate aderimin nëKonventën Apostille
(Conclusions and recommendations. 2009. 68).
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Efekti i kufizuar i një Apostille
Apostila  vërteton vetëm origjinën e dokumentit publik

Efekti juridik i një Apostile kufizohet vetëm në vertëtimin e origjinës së dokumentit
publik. Kjo realizohetpermes vertetimit të autenticitetittëfirmës, cilësinë në të cilën
ka vepruar personi që e ka firmosur dhe, nëse është rasti, identitetin e vulës ose
pullës që ky dokument mbart.Firma, vula dhe pulla në certifikatë përjashtohen nga
çdo lloj vërtetimi i mëtejshëm (ligji. 9060. 2003. 5).
Lidhur me efektin e kufizuar të apostilës janë shprehur dhe komisionet e posaçme
të cilët trajtuan funksionimin praktik të konventës së Apostilës. Kështu Komisioni
i Posaçëm i vitit 2009 thekson se: “ Apostila ka efekt të kufizuar.  Ajo  vërteton origjinën e
dokumentit publik me të cilin lidhet dhe jo përmbajtjen e tij (ose besueshmërinë). Pranimi dhe
vlera provuese e dokumenteve te certifikuarapublike, mbeten subjekt i ligjit të shtetit të
destinacionit.” Gjithashtu Komisioni i Posaçëm i vitit 2012 ritheksoi të njëjtin qëndrim.

Apostilla nuk vërteton përmbajtjen e  dokumentit publik

Vlera provuese e certifikatës Apostille nuk ka të bëjë me vërtetimin e  përmbajtjes
sëdokumentit publik.Në pamje të parë, natyra publike e dokumentit në vetvete mund
të nënkuptojë se përmbajtja e tij është e vërtetë dhe e saktë. Në këtë drejtim,Komisioni
i Posaçëmrekomandon që Autoritetet Kompetente  të realizojnënjë njoftim në lidhje
me efektin e kufizuar tëApostilles, me anën e një deklerate me termat standarde për
të treguar efektin e kufizuar të një apostille, pasi ajo vërteton vetem nënshkrimin, zotesine
e nenshkruesit  dhe vulën qe mbart. Ajo nuk vërteton përmbajtjen e dokumentit për të cilin është
lëshuar..

Apostilla nuk vërteton se të gjitha kërkesat e ligjit te brendshëm për nxjerrjen
e dokumentit publikut janë plotësuar

Gjithashtu një Apostille nuk vërteton se një dokument publik ështënxjerrënë
përputhje me të gjitha kërkesat e ligjit të brendshëm, pasi është ky i funditqë përcakton
nëse ka mangësi që e bëjnë të pavlefshme natyrën publike të një dokumenti dhe në
çfarë shkalle Autoriteti Kompetent është përgjegjëspër shqyrtimin e dokumenteve
për defekteve të tilla. Për shembull, ligji i brendshëm mundose jo të kërkojë qe
Autoriteti Kompetent  të shqyrtoje nëse  noteri është i autorizuar sipas ligjit te
brendshëm për të leshuar aktin noterial të veçantë ose dekleratën noteriale. Në këtë
aspekt Konventa nuk imponon asnjëdetyrim mbi nje Autoritet Kompetent për ta
bërë këtë verifikim. Kjo justifikohet me faktin se Apostilla nuk do të ketë asnjë efekt
juridik përtej vërtetimit te origjinësse dokumentit publik dhe nxjerrja e saj për një
dokument publik nuk kuron defekte të tilla.

Apostilla nuk ndikon në pranueshmërinë ose vleren provuese te dokumentit
publik

Konventa Apostille nuk ndikon në të drejtën e shtetit të destinacionit per të përcaktuar
pranueshmërine dhe vleren provuese të dokumenteve publikë të huaj. Kjo çeshtje
është bërë objekt diskutimi edhe në komisionet e posaçme të cilat kishin në qëndër
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të vëmendjes funksionimin praktik të konventës së Hagës. Ata rekomanduan se
pranimi dhe vlera provuese e dokumenteve te certifikuarapublike, mbeten subjekt i
ligjit të shtetit të destinacionit.  Shteti i destinacionit nuk mund të refuzojë ti japë
efekt një Apostile vetëm mbi bazat se ajo nuk e konsideron dokumentin me natyrë
publike, sepse është ligji i shtetit të origjinës  që përcakton natyrën e një dokumenti
publik. Nga ana tjetër  është  ligji i shtetit të destinacionit qe përcakton
pranueshmërinë dhe vlerën provuese te dokumentit publik në atë shtet. Në veçanti,
autoritetet në shtetin edestinacionit mund të përcaktojnë nëse një dokument ka
qenë i falsifikuar ose ndryshuar, ose nëse ai është nxjerrë në mënyrë të vlefshme.
Ata gjithashtu mund të vendosin afate kohore për pranimin e dokumenteve publike
te huaj (p.sh. ,dokumenti duhet të perdoret brenda një periudhe të caktuar kohe qe
nga krijimi i tij), edhe pse këto kufizime nuk mund të imponohen mbi pranimin e
Apostilles në vetvete. Për më tepër , i mbetet ligjit të brendshëm të Shtetit të
destinacionit të përcaktoje shkallen në të cilën një dokument të huaj publik mund
të përdoret për të krijuar një fakt të caktuar .

Efekti i një Apostille nuk skadon

Konventa nuk vendos ndonjë kufizim kohor mbi efektin e një Apostille. Një Apostille
e vlefshme ka efekt për aq kohë sa ajo është e identifikueshme dhe i bashkangjitet
dokumentit publik. Në përputhje me rrethanat , një Apostille nuk mund të refuzohet
vetëm mbi bazën e kohes qe eshte leshuar. Megjithatë, kjo nuk do të pengojë
autoritetet në shtetin e destinacionit, që në bazëtë ligjit të tyre të brendshëm, të
vendosin afate kohore për pranimin e dokumentit publik
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Abstrakt

Evoluimi shoqërisë njerëzore në të gjitha dimensionet e saj solli me vete edhe nevoja,
sfida, kapërcimi i të cilave ndihmon progresivisht në prosperitetin e saj. Kalimi nga një
shoqëri, shtet i mbyllur, në një shoqëri, shtet të hapur, e dikutuar nga faktorë ekonomikë
shoqërorë politik, pati si rrjedhojë intensifikimin e marrëdhënieve subjekt i të cilave
ishin personat e shtetësive të ndryshme. Ky intensifikim kufizohej nga karakteri dhe
fusha e zbatimit nominale e ligjeve që ishin në fuqi në shtete të ndryshme.
 Kështu që nevoja e bashkëekzistences globalizimi dhe integrimi rajonal janë indiciet
dhe shkaqet të cilat i imponuan shteteve bashkëpunim për të zgjidhur mosmarrëveshjet
të cilat kishin si bazë marrëdhëniet juridiko civile me elementë të huaj, në funksion kjo të
dhënies së drejtësisë. Sot më shumë se kurdoherë nevoja për unifikim të sistemeve ligjore
në kuadër të së drejtës ndërkombëtare është mëse evidente. Në botë janë bërë përpjekje
fillimisht sporadike pastaj të përqëndruara dhe të organizuara në këtë drejtim. Një nga
arritjet më të mëdha të juristëve vizionarë ka qenë Konferenca e Hagës si qendra botërore
që ka si qëllim unifikimin progresiv të së drejtës ndërkombëtare private. Unifikimi
përfshin jo vetëm njësimin e aspekteve material të së drejtës por përfshin edhe njëhsim
dhe progress në aspektet procedural të së drejrtës në funksin kjo të një qëllimi të
përbashkët hyjnor që është dhënia e drejtësisë. Kjo e fundit realizohet nga gjykatat të
cilat hasin pengesa të mëdha në dhënien e një vendimi të drejtë , kjo pasi subjektet
procedural civil kanë vendbanime ose vendqëndrime në një shtet të ndryshëm nga shteti
gjykatës, provat si mushkëria e vendimit ghyqësor ndodheshin në shtete të tjera.
Sovraniteti dhe nacionalizimi ishin pengesa të cilat duheshin kaluar në emër të drejtësisë.
Konferenca e Hagës ka rregulluar në frymë unifikuese një ekuilibër ndërmjet dhënies së
drejtësisë dhe sovranitetit dhe prirjeve nacionaliste të shteteve. Ajo ka miratuar disa
konventa në të cilat shprehet qartë vullneti bashkëpunues i shteteve për ti arrdhur në
ndihmë një gjykate që  të njoftojë subjektet procedural dhe të marrë provat që ndodhen
në vendet e tjera. Progresi në këtë drejtim duhet përshëndetur.

Fjalë kyçe: Konferencë,  Organizatë, Bashkëpunim, Ndërkombëtar, Konventë.

Hyrje

Avantazhet pozitive të fenomeneve moderne të globalizimit dhe integrimit rajonal
janë shëndërruar në forca të fuqishme që po riformatojnë, në frymën konsoliduese
me ritme të shpejta, unifikimin  e së drejtës ndërkombëtar private, duke qenë më
efektive se lëvizjet prej një shekulli që u përpoqën në këtë drejtim.
 Globalizimi luan rolin e një katalizatori përshpejtues në  drejtim të shumëfishimit
të atyre që Karl Kreuzer i ka quajtur “situata  apo marrëdhënie të vërteta
ndërkufitare” dhe të zgjerimit të përhershem të rrethit të aktorëve potenciale të
interesuar në unifikimin e së drejtës ndërkombëtare private ( Asser. 2005. 518).
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Këto fenomene kanë patur një impakt të fortë  në krijimin e organizmave përmanent,
misioni i të cilave është të punojnë për unifikimin e së drejtës ndërkombëtare private.
Konferenca e Hagës ka rregulluar në frymë unifikuese një ekuilibër ndërmjet dhënies
së drejtësisë dhe sovranitetit dhe prirjeve nacionaliste të shteteve. Ajo ka miratuar
disa konventa në të cilat shprehet qartë vullneti bashkëpunues i shteteve për t’i
arrdhur në ndihmë një gjykate që të njoftojë subjektet procedurale dhe të marrë
provat që ndodhen në vendet e tjera. Progresi në këtë drejtim duhet përshëndetur.
Shqipëria me një traditë historike izoluese dhe orientuese lindore qëndroi larg këtyre
zhvillimeve. Pas vendosjes së sistemit demokratik dhe orientimit perëndimor në
Shqipëri aderimi dhe përvetësimi i praktikave të testuara pozitive ishin një
domosdoshmëri e qëllimit të ri të shtetit Shqiptar. Ajo u bë anëtar i organizmave
ndërkombëtare dhe aderoi në aktet juridike të tyre. Shqipëria si shtet dhe si shoqëri
nuk i shmangej dot fenomeneve të globalizimit dhe integrimit. Nisur nga fryma e
re bashëpunimi gjyqësor, dhënia drejtësisë ishin më të rëndësishmet. Prandaj
Shqipëria u bë anëtare e organizmit qëndror të bashkëpunimit gjyqësor, Konferencës
së Hagës dhe ratifikoi konventat e saj. Përvoja e re, problematikat e shfaqura në
praktikë ishin indicje për të marrë një nismë inkurajuese për të dhënë një kontribu
modest në trajtimin e Konferences së Hagës

Konferencë apo organizatë ndërkombëtare?

Kjo dilemë, e cila ka të bëjë direkt me natyrën  juridike të Konferencës së Hagës
paraqët interës të veçantë për t’u trajtuar,  diktuar kjo në radhë të parë nga
mospërputhja, konfondimi që krijon  emërtimi si term i përdorur, Konferencë përballë
organizimit, funksionimit të saj si  organizatë ndëkombëtare. Zgjidhje e kesaj dileme
është determinante për poziten juridike ndërkombetare, për përsonalitetin e tyre si
sujekt të së drejtës ndërkombëtare (Puto. 1999. 113). Për të arritur një përfundim të
argumentuar ligjerisht  duhet që t’iu përgjigjemi pyetjeve që lindin si:
     Çfarë është organizata ndërkombëtare? Çfarë kuptojmë me konferëncë? Ku qëndron dallimi
ndërmjet tyre?
Zgjerimi dhe intesifikimi  i lidhjeve midis shteteve, shtimi i ndervaresise midis tyre,
nevoja e bashkepunimit, kanë sjellë shtimin e numrit të çeshtjeve zgjidhja e të cilave
është dashur të jetë uniforme (Gruda. 2009. 350). Për këtë arsye janë lidhur
marreveshje të ndryshme midis shteteve me të cilat janë krijuar  organiza
ndëkombëtare. Shumë studius të së drejtës janë përpjekur të japin një përkufizim
për organizatën ndërkombetare. Mëgjithatë duke pasur parsysh shumellojshmerine
e organizatave ndëkombëtare  është e veshtire të jepet një perkufizim i vetëm dhe
gjithëpërfshirës për to (Gruda. 2009. 350). Në mungesë të një qendrimi unik kemi
disa grupime autoresh. Kështu disa autore  e kanë perkufizuar  ato si trupa të
krijuar nga shumështete me organe të perheshme  me aftesi veprimi që e realizojne
në emer të shteteve dhe në kuader të kompetencave të tyre. Autore të tjere theksojne
se organizatat ndëkombëtare  janë bashkesi shtetesh që kryejne funksione politike
dhe administrative me çeshtje të interesave të perbashketa. Ndërsa një gup tjeter
autoresh  theksojne se organizatat ndërkombëtare konsiderohen si forma
bashkepunimi  të shteteve sovrane  të bazuar mbi një marreveshje ndëkombëtare që
ka një rreth pjesemarresish permanent dhe karakterizohet nga ekzistenca e organe
të  përhershme. Nëse i referohemi fjalorit të  se drejtë ndërkombëtare botuar në
Moskë (Moscu. 1988. 260) theksojmë së organizata ndërkombëtare është një bashkesi
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e perheshme me karakter qeveritar ose jo qeveeritar të krijuar mbi bazen e një
marreveshjeve ndëkombëtare ( karta, statute ose donjë dokument tjetër konstituiv).
Nisur nga përkufizimet e mësipërme vëmë në dukje elementet që klasifikojnë një
bashkëpunim si organizatë ndërkombetare. Elementet janë:
1. Themeluesit e organizatave ndëkombëtare janë shtetet sovrane. Mëgjithatë

antëtaresia në to kufizon sovranitetin e tyre.
2. Organizatat ndrkombëtare  krijohen me një traktat ndërkombetar. Një traktat

i tillë duhet t’i plotësojë të kushtet që kërkon e drejta ndërkombëtare publike.
3. Veprimtaria e organizateve ndërkombëtare shtrihet brenda kompetencave të

percaktuara në marreveshje, e cila realizohet nepermjet organeve të perheshme
duke u dhenë atyre karakterin e përhershëm.

4. Organizatat ndërkombetare janë subjekte të së drejtës ndërkombetare sepse
kanë vullnetin e tyre të ndare nga vullneti i shteteve. Ato shprehin vullnetin e
tyre duke nxjerre akte juridike si dhe duke ndermarrë veprime, për të cilat janë
pergjegjes (Gruda. 2009. 352)

5. Financimi  i tyre behet me anëtë  kntributeve të shteteve anëtare.
Pra si përfundim themi së organizata ndërkombetare është bashkësi shtetesh e krijuar
mbi baza të përhershme në përputhje me marrveshjen, e cila përcakton qëllimet,
parimet dhe kompetencat e saj, me organe të përhershme, me të drejta dhe detyrime
që rrjedhin nga akti konstituiv i saj.
Organizata ndërkombëtare  themelohet me permbushjen  e  dy kushteve kryesre:
1. Kur  hyn në fuqi marreveshja për krijimin e  saj
2. Themelohen  organët e parashikuara në mareveshje
Pasi trajtuam konceptin e organizatës ndërkombëtare duhet të trajtojmë edhe
konceptin e kongresit dhe të konferencës. Këto të fundit janë tubime të perfaqesuesve
të disa shteteve me qëllim të shqyrtimit të ndonjë cçeshtjejë, të zgjidhjes konflikteve,
harmonizimit të interesave. Ato  me perfundimin e punes pushojnë  së ekzistuari
(Gruda. 2009. 356). Pra kanë karakter jo përmanent. Me termin kongres sipas
praktikes diplomatike janëquajtur tubimet e burrave të shteteve dhe perfaqesuesve
diplomatike që kanë pasur për qëllim rregullimin e problemeve të rendesishme
politike. Kongreset u kanë sherbyer shteteve për vendosjen e ekuilibrit politik dhe
për konfirmimin e rregullave të së drejtës ndërkombëtare private ose publike.
Nga fundi  i shek. XIX dhe nga fillimi i  shek XX termi kongres  u zëvendësua me
termin konferencë. Me Konferencë kuptohet tubimi i përkohshëm i shteteve në të
cilat marrin pjesë perfaqesuesit zyrtar të te paktën tre shteteve që ftohen për
shqyrtimin dhe rregulllimin e ndonje ceshtje politike ,juridike,ekonomike etj...duke
u nisur nga qëllimi i konfernces ato mund të ndahen në konferenca politike
,ekonomike etj.
Pjesemarres në koference ndërkombetare, parimisht, janë vetem shtetet e  pavarur,
por në to mund të marrin pjesë edhe shtete  gjysëm sovrane. Shtetet  mund të jenë
të perfaqësuar në conference edhe  me vezhgues. Shtete të tilla mund të kenë vetem
të drejtën e votes konsulatative. Vendimet e konfernces merren me unanimitet,
rezultatet  përfundimtare të konferencës  pasqyrohen në protokollin perfundimtar.
Konferenca perfundon kur të realizoje qëllimin e punës. Pra karakteri i përkohshëm
i tyre i dallon nga organizatat ndërkombëtare, të cilat kanë karakter të vazhdueshëm.
Gjithashtu nuk kanë organe të përhershme, apo një akt konstituiv.
Duke pasur parasysh kriteret e përmendura më sipër theksojmë se Konferenca e
Hagës është një organizatë ndërkombëtare dhe jo konference (London. 1987. 221).
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Ajo plotëson elementet e përmendur me sipër lidhur me klasifikimin e një bashkimi
si organizatë ndërkombëtare si:
a) Themeluesit  e Konferencës së Hagës janë shtetet sovrane.
b) Ajo është  krijuar me një traktat ndërkombetar, i cili plotëson të gjitha kushtet
që kërkon e drejta ndërkombëtare publike  (Statuti).
c) Veprimtaria e saj shtrihet brenda kompetencave të percaktuara në
marreveshje, e cila realizohet nepermjet  organeve të perheshme. Ajo shpreh vullnetin
e saj duke nxjerre akte juridike, siç janë konventat.
Siç vihet re konferenca e Hagës plotëson të gjitha kriteret për t’u quajtur organizatë
ndëkombëtare. Ajo e derivon emrin e vet nga fakti se ajo filloi si një seri e Konferencave
ad hoc, të ashtuquajturat Konferenca.
Konferenca e Hagës është:
a) Organizatë  universale pasi përfshin të githa vendët e botës.
b) E specilizuar. Ajo ka për mision të punojë për njehsim progresiv të rregullave

të së drejtës ndërkombëtare private (Statuti, neni 1).
c)  E  përhershme. Veprimtaria e saj nuk është e kufizuar në kohë.
d) Ndërqëveritare. Anëtaresia e saj është përbëhët vetëm nga shtetet (Statuti.

Neni 2)
e) Operative. Ajo vepron pavarësisht nga shtet anëtare, vepron dhe planifikon
marrveshje për realizimin e një rregullimi të çeshtjeje konkrete.

     2.1. Konferenca e Hagës dhe organizatat të tjera ndëkombëtare .

Ne rolin e një trupe ligjberese, Konferenca e Hagës ka një sfere veprimi të dallueshme
nga ajo e institucioneve vendimarrese dhe të arbitrazhit në Hage. Megjithatë këto
institucione janëtë nderlidhura në disa menyra. Here pas here Gjykata
Ndëkombëtare  e Drejtësise  merret me mosmarreveshje mes shteteve në lidhje me
pyetje të se drejtës ndëkombëtare  private ose nga Konventat e Hagës .
Trupat e arbitrazhit në Hage ndonjehere frymezohen nga Konventat e Hagës, dhe
gjyqtaret dhe arbitrat kanë fituar eksperience si eksperte ose delegate të Konferencës.
Pothuajse cdo vit pjesemarresit e meparshem në Konferencën e Hagës ftohen të
japin leksione në Akademine e të Drejtës Ndëkombëtare  në Hage, po ashtu anëtaret
e stafit të Konferencës se Hagës rregullisht japin leksione në Akademi. Duke pasur
një shkalle të gjere aktiviteti dhe interesi, Konferenca bashkepunon ngushtesisht
me një numer të madh organizatash ndëkombëtare , nderqeveritare rajonale dhe jo
qeveritare për të shmangur dublikimin e përpjekjes, për të marre ekspertet me të
mire dhe për të siguruar veprimin e Konventës në menyre sa me efektive. Me rritjen
e aktivitetit global dhe rajonal në fushën e të drejtës nderkombettare private, nevoja
për Konferencën e Hagës po rritet.  Asnjëhere nuk ka pasur kerkese kaq të larte për
produktet dhe shërbimet e saj. Bashkepunimi me istitucione të tjera ndëkombëtare
dhe kombëtare në Hage,me qeverine e Hollandes, dhe qytetin e Hagës është thelbesor.
Konferenca e Hagës është gati të luaje rolin e saj  të ri në “Haga, Qyteti Ligjor i
Botës” (Asser. 2005. 530).

1. Organizimi dhe funksinonimi i Konferëncës së Hagës

Konferenca e Hagës është një organizatë ndërqëveritare, qëllimi i krijimit të së cilës
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është unifikimi progresiv i së drejtës ndërkombëtare private. Ajo ka karakter
përmanent, i cili sëndërtohet nga organet e saj, të cilat janë:
a) Komiteti i Përhershëm i Qeverisë së Hollandës, i krijuar me Dekretin Mbretëror
të 20 shkurtit 1987, me qëllim nxitjen e kodifikimit të së drejtës ndërkombëtare private
(Statuti. Neni 3). Ai është i ngarkuar me detyrën e kryerjes së veprimeve të
Konferencës. Ky Komitet vepron nëpërmjet Zyrës së Përhershme për të ushtruar
veprimtarinë  me të cilin është ngarkuar. Ai kontrollon të gjitha propozimet që
kanë synim vendosjen e tyre në rendin e ditës së Konferencës dhe  është i lirë të
përcaktojë veprimet që do të ndërmerren lidhur me këto propozime. Komiteti i
Përhershëm i Qeverisë, pas konsultimeve me anëtarët e Konferencës, përcakton datën
dhe rendin e ditës së sesionit. Ai i drejtohet  Qeverisë së Hollandës për thirrjen e
anëtarëve. Sesioni i zakonshëm i Konferencës, parimisht,  mbahet çdo katër vjet.
Nëse është e nevojshme, Komiteti i Përhershëm i Qeverisë, me aprovimin e anëtarëve,
mund t’i kërkojë Qeverisë së Hollandës të thërrasë Konferencën në sesione të
jashtëzakonshme, në rast nevojë, siç ndodhi në vitin 1966 dhe 1985. Qëllimi i
sesioneve të zakonshme është të diskutojnë dhe të miratojnë projektet (Konventat
dhe Rekomandimet ndonjëherë) e përgatitura nga komisionet e posaçme dhe të marrë
vendime për çeshtjet që do të përfshihen në rendin e ditës për punën e Konferencës.
Konferenca dhe Komiteti i Përhershëm, në intervalet ndërmjet sesioneve, mund të
përgatisë projekte konventash ose të shqyrtojë të gjitha çështjet e së drejtës
ndërkombëtare private që shfaqen, në përputhje me qëllimin e Konferencës.
b) Zyra e Përhershme ka selinë e saj në Hagë. Ajo do të përbëhet nga Sekretari
i Përhershëm dhe dy Sekretarë të shtetësive të ndryshme, të cilët do të caktohen nga
Qeveria e Holandës nëpërmjet prezantimit të Komitetit të Përhershëm i Qeveritar.
Sekretari i Përhershëm dhe sekretarët duhet të zotërojnë njohuri ligjore të
përshtatshme dhe eksperiencë praktike. Numri i Sekretarëve mund të rritet pas
konsultimeve me anëtarët e Konferencës (Statuti. Neni 4). Sipas udhëzimeve të
Komitetit të Përhershëm i Qeveritar, Zyra e Përhershme është ngarkuar me (Statuti.
Neni 5):
1. përgatitjen dhe organizimin e sesionit të Konferencës së Hagës dhe takimet e

komisionit special
2. punën e sekretariatit të sesionit dhe takimet e pasqyruara më sipër;
3. të gjitha detyrat që janë të përfshira në aktivitetin e jë sekretari.
Me qëllim për të lehtësuar komunikimin ndërmjet anëtarëve të Konferencës dhe
Zyrës së.Përhershme, Qeveria e çdo Shteti Anëtar do të krijojë një zyrë kombëtare.
Zyra e Përhershme mund të komunikojë me të gjitha zyrat kombëtare të krijuara
dhe me degët e organizatave ndërkombëtare.
a. Buxheti - Këshilli i përfaqësuesve diplomatikë. Buxheti i Zyrës së Përhershme
dhe komisioneve të posaçme paraqitet çdo vit nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm
për miratim nga Këshilli i përfaqësuesve diplomatikë të shteteve anëtare. Ky Këshill
gjithashtu përcakton shpenzimet midis Shteteve Anëtare.

2. Instrumentat me anë të të cilëve vepron Konferenca.

Qëllimi e ekzisncës së Konferëncës së Hagës është të punojë për unifikimin  progresiv
të rregullave të së drejtës ndërkombëtare private (Statuti. Neni 1).  Për efekt qartësie
kërkohet të sqarohet termi “unifikim progresiv”. Termi “unifikim progresiv” ka një
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kuptim të dyfishte. Në kuptimin e pare i referohet metodave të punes se Konferencës,
në drejtim të qasjes se unifikimit që konsiston në kodifikimin hap pas hapi, nga ana
e subjekteve, të se drejtës ndëkombëtare private. Kurse në kuptimin e dytë ai reflekton
një vizion në sensin që procesi i unifikimit duhet të jete i tillë që të rregullojë jo
vetem nevojat e momentit, por edhe ato të se ardhmes, duke veshtruar në horizont
30 apo 40 vjet me përpara (London. 1987. 222).
Instrumentat me anë të të cilave Konferenca e Hagës e realizon këtë qëllim janë
konventat, por jo vetëm, pasi statuti i saj nuk perjashton teknikat e tjera të ndryshme
nga traktatet multilateral. Historia e Konferencës tregon shembuj të ndryshem të
perdorimit të instrumenteve të “ligjit të bute” (Statuti. Neni 7). Rendësia e traktateve
qëndron edhe në faktin se ai  mund të sherbeje si një model ligjor edhe kur deshton
në permbushjen e tij si një instrument detyres.
Unifikimi i se drejtës private mund të realizohet në disa forma, ndër të cilat më
radikalja është ajo e unifikimit të elementeve substanciale të se drejtës private duke
krijuar parashikime uniforme me anë të konventave. Këto të fundit janë traktate
ndërkombëtare (London. 1987. 224). Traktati nënkupton një marrëveshje
ndërkombëtare, kryesisht me karakter politik, ekonomik (Ligji 8371, neni 2).
Pa numeruar konventat më të hershme, disa prej të cilave janëakoma në fuqi në një
numer të vogel shtetesh, janëtashmë 39 traktate multilaterale të Konferëncës së Hagës
në të drejtën ndëkombëtare  private. Nuk ka asnjë dyshim se të gjitha këto
instrumente janë”traktate” në kuptimin klasik. Ato janëfrut i negocimeve diplomatike
dhe ato kanë të gjitha karakteristikat formale të një traktati ligj-beres multilateral.
Ato udhehiqen nga rregullat e të drejtës ndëkombëtare  publike,  në vecanti  nga
ato të se drejtës se traktateve, si respektim nga ana e shteteve që janëpjesë të Konventës
se Vienes mbi të Drejtën e Traktateve.
Si traktate ligj-bërëse, Konventat e Hagës paraqesin një politikë të gjithpranuar
legjislative. Objekti real i kesaj politike, nuk është marredhenia mes shteteve , as ajo
mes shteteve dhe individeve, por marrëdhëniet mes personave private, duke
parashikuar të drejta dhe detyrime për ta.  Ato bashkerendojne politika të brendshme
të ndryshme në të drejtën ndëkombëtare  private (Decey & Morris. 1980. 145).
Angazhimi i shtetit në të drejtën ndëkombëtare  private fillon në nivelin e brendshëm
duke ndërmarrë politika legjislative, gjyqësore ose administrative që reflektojnë në
sistemin e brendshëm të  drejtën nderkombtare private, e cila mund të kete karakter
detyrues ose jo. Duke respektuar  rregullat e të drejtës ndëkombëtare  publike, shtetet
gezojne liri të plote në lidhje me këto politika. Prosperiteti eventual konvergues dhe
divergues i shteteve të ndryshme ka influencen e tij në procesin e negocimit që con
drejt hartimit të traktateve ndërkombëtare.
Shtetet mund t’I konsiderojnë si të panegociushëm disa aspekte të politikës së
brendshme nëse vendosin të hyjnë në fushën e një traktati. Si rezultat, disa por jo të
gjitha Konventat e Hagës permbajne klauzola të “order publik” (rendit publik) që lejojne
në rrethana të vecanta , mos aplikimin e Konventës kur është e papajtueshme me
rregullat e forta të politikes publike në shtetin ku  aplikohet Konventa. Kur aplikimi
i Konventës do të coje në një rezultat të papranueshem për politiken e brendshme
publike në një rast specifik, gjykata mund të refuzoje aplikimin e ligjit të huaj,njohjen
e një vendimi të huaj ose ekzekutimin e një leter porosie.  Gjuha e perdorur në disa
konventa është kufizuese, megjithatë ligji ose vendimet e huaja duhet të jene
“shprehimisht të papajtueshme me politiken publike (rendin publik)”; leter porosia
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duhet të “ cenoje sovranitetin ose sigurine e shtetit pritës”.
Gjithashtu shtetet përveç klauzolës së rendëit public mund të shfrytëzojnë edhe të
drejtën e rezerves. Konventat e Hagës zakonisht lejojne vetem disa rezerva. Disa
prej tyre reflektojne politika që janë me karakter  neutral. Konventat e hershme të
Hagës ishin të bazuar në parimin e reciprocitetit mes shteteve kontraktuese dhe
prandaj kerkonin një lidhje me shtetin kontraktues edhe kur kishin të benim me
ceshtjen e ligjit të aplikueshem. Ky parim vazhdon të ketë ndikim në traktatet mbi
konfliktin e juridiksionit dhe në ato mbi njohjen e vendimeve të huaja, por ka
humbur terren në traktatet e reja mbi ligjin e aplikueshem (Overbeck. 132.  28).
Konventat e Hagës kanë shërbyer si modele ligjore për shtetet anëtare. Kur permbajtja
e një traktati qendron në një sistem koherent rregullash të se drejtës ndëkombëtare
private, i cili ka avantazhin e reflektimit të konsensusit mes traditave të ndryshme
ligjore, është e kuptueshme që legjislatori i brendshëm dhe gjykatat duhet të marrin
frymezim nga traktatet apo parimet. (London. 1987. 226).
Ratifikimi i Konventave të Hagës nga shtetet anëtare ka efekt në ligjin e brendshëm
të tyre.
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Shfrytëzimi i dukurive psikologjike në favor të një procesi mësimor
cilësor

Zhvillimi i të menduarit kritik

Daniela Gordi (Dilo)
Pedagoge e jashtme e gjuhës angleze në Fakultetin Ekonomik

Abstrakt

Në kohën e një globalizimi të ekonomisë dhe kulturës botërore bëhet gjithnjë e më i
nevojshëm edukimi i të rinjve me aftësi të larta të  të menduarit dhe krijuese për të
përballuar kërkesat e kësaj shoqërie komplekse.  Të rinjtë duhet të aftësohen që të
mendojnë, të analizojnë dhe nxjerrin konkluzione e të gjejnë zgjidhje për probleme,
situata e marrëdhënie me të cilat nuk janë ndeshur më parë. Aftësitë e sipërmendura
përvetësohen e zhvillohen që në shkollë dhe është një nga çështjet parësore për të cilën
interesohet shoqëria shqiptare e më gjerë.
Në këtë kontekst, formimi dhe  roli i mësuesit merr gjithë rëndësinë e tij për të përdorur
teknika e strategji që kanë për qëllim krijimin e një atmosferë motivuese në mjedisin
shkollor, nxitëse të aftësive krijuese të të rinjve.
Duke e konsideruar nxënësin jo më si subjekt, por si një aktor social që përmbush detyra
në një kontekst të caktuar shoqëror, mësuesi duhet të kujdeset edhe për detajet më të
vogla që ndikojnë në cilësinë e procesit mësimor, si për mjedisin fizik të përshtatshëm që
ndikon psikologjikisht tek nxënësit ashtu edhe ashtu edhe për plotësimin e kushteve
materiale të zhvillimit të mësimit. Të njohë profilin dhe personalitetin e secilit nxënës si
edhe të menaxhojë larminë e marrëdhënieve komplekse që krijohen gjatë veprimtarive
kolektive që synojnë zhvillimin e mendimit kritik me qëllim edukimin e të rinjve me
vlerave të tilla si toleranca dhe respekti reciprok.

Fjalët kyçe: mësimdhënie/nxënie, mendim kritik, aftësi komunikimi, teknika e strategji,
përvetësim.

Hyrje

Jeta e sotme kërkon njerëz krijues, të aftë për të gjetur zgjidhje më të mira për
problemet e jetës me qëllim që të jetojnë së bashku në një botë komplekse e cila
ndryshon me shpejtësi. Pikërisht që nxënësit tanë të mund të bëhen qytetarë të aftë
për të përballuar sfidat e kohës, për të vepruar në mënyrë krijuese ata duhet të
mësohen që në shkollë dhe në familje me pafundësitë e aftësisë për të krijuar. Nxënësit
kanë nevojë të aftësohen për të krijuar hipoteza rreth jetës së tyre si dhe të zbulojnë
dhe studiojnë emocionet e tyre dhe marrëdhëniet njerëzore. Në këtë kontekst,
kërkohet më shumë punë për të ndihmuar të gjithë mësuesit që të kuptojnë dhe t’ju
mësojnë nxënësve aftësitë e të menduarit kritik nëpërmjet mësimit të gjuhës së huaj.
Mësuesit duhet të krijojnë ambjent ku të menduarit kritik mund të mësohet,
praktikohet dhe zhvillohet.  Zhvillimi i të menduarit kritik nëpërmjet gjuhës së
huaj mund të përdoret gjerësisht në të gjitha nivelet. Gjithmonë kam pyetur veten
nëse ka mënyra për të zhvilluar të menduarin kritik nëpërmjet gjuhës së huaj. Të
menduarit kritik është një nga aftësitë që duhet t’i vihet theksi në dizenjimin dhe
përmirësimin e kurrikulave gjuhësore sepse bota që jetojmë sa vjen dhe komplikohet
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dhe mënyra se si ne e përpunojmë informacionin është më e rëndësishme sesa faktet
specifike. Tradicionalisht mendohej se në shkollë merren të gjitha njohuritë e
shkathtësitë e duhura dhe të nevojshmë për të ardhmen dhe se shkolla të mësonte
gjithshka, kurse sot, shkolla duhet parë si vendi ku merren aftësitë e duhura dhe të
domosdoshme për të mësuar gjatë gjithë jetës. Një nga këto aftësi është aftësia e të
menduarit kritik për zhvillimin e të cilit mësuesit i bie detyra të krijojë kushtet e
nevojshme fizike e materiale si edhe të përdorë teknikat më të efektshme
bashkëkohore. Duke marrë parasysh këtë fakt, ne mësuesit e gjuhëve të huaja, duhet
të inkurajojmë nxënësit të shkojnë përtej kuptimit sipërfaqësor dhe të zbulojnë
kuptimin e thellë.  Ne duhet të ndihmojmë nxënësit që të mos mësojnë përmendësh,
por të qartësohen për njohuritë që marrin. Vitet e fundit, mësuesit janë përqëndruar
në rolin e nxënësve si pjesëmarrës aktiv në proçesin e mësimnxënies. Ky është një
zhvillim që thekson atë ç’ka bën nxënësi dhe se si ky i fundit e përpunon
informacionin, se sa të fokusohet te ajo ç’ka bën mësuesi.

Një larmi përkufizimesh mbi mendimin kritik si koncept

Termi të menduarit kritik i ka rrënjët në vitet e fundit të shekullit të 20-të. Të
menduarit kritik nuk është një koncept i thjeshtë për t’u përkufizuar, sepse në
kontekste dhe te njerëz të ndryshëm, merr forma të ndryshme. Ka përkufizime të
ndryshme për të menduarit kritik por duhet thënë se të gjitha përfshijnë të njëjtin
koncept:
Të menduarit kritik është një proçes intelektual i aftësive, konceptualizimit, aplikimit,
analizimit, sintetizimit, vlerësimit të informacionit të mbledhur ose të krijuar,
vëzhgimit, përvojës, reflektimit dhe komunikimit si një udhërrëfyes drejt besimit
dhe veprimit (Scriven & Paul, 1996).
Të mësosh nëpërmjet të menduarit kritik është një kombinim i aftësive njohëse dhe
afektive (Paul & Elder, 2005). Të mendosh në mënyrë kritike për një çështje do të
thotë ta shohësh atë nga shumë këndvështrime, të shikosh çdo lloj mundësie dhe të
explorosh çdo alternativë. Më konkretisht kur mendojmë në mënyrë kritike për një
çështje të caktuar, marrim gjithashtu në konsideratë sesi ne vetë përshtatemi në
këtë kontekst (Brookfield, 1987).
Sipas Paul dhe Elder, të menduarit kritik është një proçes me anë të së cilës menduesi
përmirëson kualitetin e të menduarit duke marrë përsipër strukturat ekzistuese në
të menduar dhe duke imponuar standarde intelektuale mbi të (Paul & Elder, 2005).
Sipas Facione, të menduarit kritik përkufizohet në termat e 6 aftësive; interpretimit,
analizës, vlerësimit, nxjerrjes së konkluzioneve, shpjegimit, vet rregullimit (Facione,
2007).
Lista e këtyre përkufizimeve mund të zgjatej pa fund pasi gjatë të leximit të literaturës
mund të gjejmë po aq përkufizime mbi të menduarit kritik, sa janë edhe autorë.

Njohja e profilit të nxënësit

Që mësuesi të ketë sukses në veprimtarinë e tij për zhvillimin e mendimit kritik, ai
duhet të jetë i formuar dhe i pajisur me njojuri psikopedagogjike dhe sidomos me
njohuri  mbi psikologjinë moshore. Në këtë mënyrë ai do të mund t’i  përshtasë dhe
të harmonizojë strategjitë e mësimdhënies me strategjitë e të nxënit sipas profileve
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dhe personaliteteve individuale me te cilët ai punon.Të gjithë mësuesit janë të
ndërgjegjshëm që klasa përbëhet nga një larmishmëri personalitetesh të nxënësve.
Kështu që dhe mënyra e të nxënit është individuale tek gjithsecili. Mësuesit kanë
përballë tyre nxënës të heshtur apo llafazanë, aktivë apo të turpshëm, optimistë ose
pesimistë, të mbyllyr apo të hapur, të ngurtë apo të çlirë, shpirtgjerë apo
shpirtngushtë, spontan apo përmbajtur, inteligjent ose jo, i kujdesshëm apo
neglizhues,  me kujtesë të mirë ose jo, krijues apo dembel, ambicioz ose jo. Pra
zotësia e mësuesit dhe aftësia e tij profesionale do të duhet të menaxhojë këtë larmi
profilesh e personalitetesh për të arritur objektivat e mësimdhënies.

Faktorë që lidhen me atmosferën në klasë dhe motivimin

Psikologjia e mjedisit
Nga përvoja disavjeçare në mësimdhënie kam vërejtur se mjedisi fizik në të cilin
zhvillohet mësimi ndikon psikologjikisht  tek nxënësit, për mirë apo për keq në
vartësi të karakteristikave të mjedisit. Cdo objekt i klasës mund të tërheqë  vëmendjen
e nxënësve, si mobilimi ashtu edhe mjetet didaktike të varura në mure. Nxënësit
vazhdimisht shqetësohen edhe për ndriçimin e klasës kur i mungon disi ose plotësisht
drita elektrike apo drita e diellit.
Nxënësit nuk janë pasivë në klasë. Ata prekin, shikojnë, dëgjojnë dhe ndjejnë në
mënyrë aktive. Por, ata nuk mund të ndjekin të gjithë informacionin që ofron mjedisi
si edhe ai i ofruar nga mësuesi në të njejtën kohë. Në çdo mjedis mësimdhënës
nxënësi përdor aftësitë e tij burimore njohëse, ndonëse të kufizuara në disa raste.
Për këtë arësye ai bën një zgjedhje të kujdesshme të informacionit që i ofron mjedisi
i klasës. Aftësia e tyre për të mbledhur dhe për të kuptuar gjithë këtë informacion
është e ndryshme në mosha të ndryshme. Prandaj, nëpërmjet proceseve automatike
dhe atyre të kontrolluara  nxënësit zgjedhin informacionin që u nevojitet për të
kryer një detyrë të caktuar. Ata mundohen të kuptojnë copëzat e informacionit të
mbledhur duke mobilizuar dhe zbatuar aftësitë e tyre mendore.
Karakteristikat fizike të mjedisit mësimdhënës mund të ndikojë emocionalosht tek
nxënësit, që mund të japin pasoja të rëndësishme, të cilat lidhen me njohjen dhe
sjelljen. Me gjithë reagimet emocionale të nxënësve, nxitësit ndaj këtyre reagimeve
janë të ndryshëm në nxënës dhe veprimtari të ndryshme. P.sh., nxënësit nuk ndihen
rehat në një klasë tepër të ngrohtë ose tepër të ftohtë apo të mbingarkuara. Ndërsa
mjediset që ofrojnë reagime emocionale pozitive mundet jo vetëm ta bëjnë mësimin
të ecë përpara, por gjithashtu ato bëhen mbështetëse emocionale të fuqishme për
klasën. Klasa apo shkolla bëhet vendi ku nxënësit dëshërojnë të mësojnë, të zbulojnë
të panjohurat e dijeve që marrin, vendi ku ata reflektojnë dijet e përftuara dhe
mësimdhënia është më e lehtë dhe më e frutdhënëse.
Reagimet negative që bllokojnë krijimtarinë
Faktorët që ndikojnë për një atmosferë negative gjatë mësimit të gjuhës së huaj
lidhet me qëndrimin skeptik të nxënësve ndaj realizimit të një detyre të caktuar.
Fjala e parë që shqiptohet nga nxënësit kur gjenden para vështirësive të një problemi
është: nuk e bej dot, kjo nuk mund të  bëhet. Shpesh, tërheqja e menjëhershme përpara
vështirësive të një problemi është më problematik se vetë problemi. Kujtojmë këtu
që disa njerëz mendojnë  se ndoshta problemet zgjidhen nga disa ekspertë por jo nga unë sepse
unë nuk jam shumë i zgjuar, apo s’jam i fushës përkatëse (Vanguard, 1998). Në këtë rast
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mësuesi mund të ndërhyjë duke iu referuar historisë se në shumë raste zbulimet e
mëdha nuk janë bërë nga njerëz të fushave përkatëse dhe i inkurajon nxënësit duke
i orientuar me pyetjet përkatëse drejt realizimit të detyrës apo zgjidhjes së problemit.
Por nuk jam krijues
Gjithkush nga ne është krijues deri në një farë mase. Po të shohim fëmijët kur
luajnë dhe imagjinojnë, atëherë e kuptojmë se sa krijues janë. Problemi është se
krijimi është shtypur nga edukimi. Ajo ç’ka duhet të bëjmë është t’i lëmë të lirë dhe
do të shohim se sa krijues janë në atë që u kërkohet të realizojnë. Mësuesi jep
udhëzime të qarta duke përdorur fjali të shkurtëra me qëllim që të perceptohen dhe
kuptohen lehtë nga  nxënësit.
Frika nga dështimet dhe paragjykimet
Shpesh nxënësit stepen të ndërmarrin iniciativa apo të shprehin opinionin e tyre
nga frika se mos bëhen qesharakë përpara shokëve, se ndoshta këta të fundit i
paragjykojnë dhe shprehin dukshëm mosbesim ndaj aftësive krijuese të shokut të
tyre.
“Frika apo dështimi është një nga pengesat kryesore ndaj krijmtarisë dhe zgjidhjes së problemit.
Kura është të ndryshosh qëndrimin për dështimin. Dështimet janë thjesht mjete që na mësojnë
dhe na ndihmojnë në rrugën drejt suksesit” (Vanguard, 1998).
Po të supozojmë  që frika apo dështimi na drejtojnë, do të marrim më pak iniciativa
dhe do të provojmë vetëm pak gjëra gjatë një viti. Në fund të vitit do të kemi më pak
suksese, a dështime. Po të supozojmë tani që vitin tjetër nuk shqetësohemi për
dështimet dhe marrim 100 inisiativa, kështu që  do të provojmë 100 gjëra. Në fund
kemi dështuar në 70 dhe kemi qënë të suksesshëm në 30. Pra kë do të preferonit më
shumë? Pak apo 30 suksese?

Zhvillimi i mendimit kritik e krijues nëpërmjet mësimit të gjuhës së huaj

Një koncept i lidhur me përmirësimin e të menduarit kritik është ndërgjegjësimi i
nxënësve për ta arritur këtë aftësi. “ Nëpërmjet të menduarit kritik dhe
ndërgjegjësimit ne mund të kuptojmë lidhjen ndërmjet mendimit dhe emocioneve.
Megjithëse supozohen se ato janë të pavarura, e vërteta është se ndjenjat bazohen
deri në një farë mase te mendimet dhe mendimet prodhohen nga ndjenjat.
Ndjenjat luajnë një rol të rëndësishëm gjatë të mësuarit, sepse nxënësit mund të
shfaqin në klasë indiferencën, frikën, armiqësinë, kështu që dhe të mësuarit mund
të jetë i kufizuar” (Kurland, 2000) (Paul & Elder, 2002).
Mësuesit e gjuhëve të huaja mund të zhvillojnë të menduarit kritik duke i
ndërgjegjësuar nxënësit që të kuptojnë më mirë veten e tyre dhe atë që i rrethon.
Kështu mësuesit mund të ndihmojnë nxënësit të bëhen më të ndërgjegjshëm për
perceptimet, supozimet, paragjykimet, vlerat, në mënyrë që të ndërtojnë një
pikëpamje të re. Ka strategji e veprimtari të ndryshme të cilat nxisin krijimtarinë e
nxënësve.
Ato mund të përfshijnë:
a) Teknika e rrahjes së mendimeve, ose brainstorming, mund të përdoret për të dhënë
një shumëllojshmëri idesh për tregime të papërfunduara, për kombinimin e
elementeve të palidhura, për gjetjen e elementeve që duhet të kombinohen etj.
Ka një numër të madh ushtrimesh ku mund të përdoret kjo teknikë. P.sh:
Përfundimi i një tregimi ku nxënësi nuk është i kufizuar në një përfundim, ai
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është i lirë të japë mendime të ndryshme duke bërë hamendje. Një ushtrim tjetër
që mund të përdoret është kombinimi i elementeve që në dukje duken pa lidhje.
 “Sigurimi i një ambienti në klasë që ushqen të menduarit kritik dhe krijues është detyrë e
mësuesit. Ambienti i dëshërueshëm është ai që nxit sigurinë psikologjike dhe lirinë intelektuale
brenda një strukture ku individët respektojnë njëri- tjetrin si persona me vlera të
pakushtëzuara” ( Paul, Binker, Jensen & Kreklau’s, 1987).
b) Krijimi i një ambienti inkurajues fillon që në çastet e para të fillimit të mësimit duke i
përfshirë nxënësit në veprimtari të cilat i ndihmojnë ata të çlirojnë imagjinatën e
tyre si dhe të nxisin kërshërinë e interesin për problemin e diskutuar. Këto veprimtari
bëhen në klasë por edhe jashtë saj. Veprimtari që mund të zhvillohen jashtë klasës
janë një vizitë në një laborator, në një studio artisti ku kryhet diçka në lidhje me
temën në diskutim. Në klasë mësuesi mund të japë një regjistrim të shkurtër të një
pjese muzikore, një pjesë drame, një pyetje intriguese etj.
Veprimtaria mësimore dhe zhvillimi i të menduarit krijues bëhen nën drejtimin e
mësuesit. Por ka mjaft raste që me dëshirën e mirë për të ndihmuar nxënësit të
mësojnë sa më shumë, ne i kontrollojmë ata më tepër se duhet.
“Nëse ju tregohet me saktësi nxënësve se çfarë duhet të bëjnë dhe ju kërkohet të përsërisin me
saktësi ajo që ju thuhet, ata mendojnë se vetëm duke qëne të përpiktë në zbatimin e detyrës ata
mësojnë, duke ju lënë ndjenjën e hidhur që çdo përpjekje origjinaliteti është e gabuar dhe çdo
përpjekje për të eksperimentuar është një humbje e kotë kohe.” (Slavin & Robert, 1991).
Në vend që t’u diktohet se çfarë duhet të bëjnë, mësuesi duhet të lejojë që nxënësit të
zgjedhin interesat e tyre dhe t’i mbështesë ata në prirjet e tyre të veçanta. Mënyra e
drejtimit të pyetjeve përcakton mënyrën e organizimit të proçesit të të të nxënit. Në
mjaft raste strategjitë e të nxënit të një lënde të veçantë reflektojnë mënyrën e kontrollit
të mësimit nga mësuesi. Pyetjet e drejtuara në klasë nuk duhet të kufizohen vetëm
në tipin e pyetjeve të karakterit njohës, por të një niveli më të lartë, për të aktivizuar
të gjitha proçeset e të menduarit, jo vetëm ato njohëse. Sipas taksonomisë së Blumit,
“Objektivat njohëse të nivelit të lartë, respektivisht: zbatimi, analiza, sinteza dhe vlerësimi; e
ndihmojnë mësuesin të planifikojë dhe zbatojë më mirë mësimin duke përfshirë më mirë të gjitha
aftësitë e nevojshme për një shkallë të lartë njohëse”(Bloom &  McKay, 1956).
 Pyetjet duhet të shmangin përgjigjet plotësisht të gatshme, por duhet të nxisin
mendimet e tyre. Kjo arrihet dalëndadalë nëpërmjet praktikës së përditshme. Gjatë
kësaj praktike mësuesi duhet të nxisë dhe lavdërojë nxënësit që bëjnë pyetje të tipit
“Pse?” dhe “Si?”. Pyeten nxënësit të japin sa më shumë përdorime të një objekti dhe
duke menduar dhe diskutuar ata do shohin praktikisht se ka përdorime dhe
funksione të tij për të cilat më parë nuk do t’i kishte shkuar në mendje.
Kontrolli i tepërt nuk kryhet vetëm nëpërmjet pyetjeve, por edhe me qëndrimin e
mësuesit në klasë dhe me mënyrën e organizimit, drejtimit dhe zotërimit të klasës.
Kjo gjë merr rëndësi të veçantë sidomos në kohën kur nxënësit bëjnë punë të pavarur.
Nëse nxënësi ndjen mësuesin gjithnjë mbi kokë ai frenohet dhe nuk shpreh si duhet
atë që mendon të shprehë. Ato rrezet e para të kuriozitetit të përpjekjeve të tij për të
rrezikuar shuhen dhe vështirë se ndizen ndonjëherë. “Një tjetër mënyrë që nxit të
menduarin krijues është të menduarit e zhdërvjellët dhe e të ushtruarit për zgjidhje të lojrave
problemore. Të menduarit krijues kërkon mundim dhe kohë, por ky mundim bëhet më i lehtë
nëse nxënësit i shohin problemet e ndryshme më “letshëm” (Browne, Ned & Keeley, 2000).
c) Kur diskutimi dhe rrahja e mendimeve për zgjidhjet e pazakonshme të një problemi
bëhet në formën e një loje, atëherë nxënësit veprojnë në mënyrë më të çliruar, duke
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lënë mënjanë çensurën e brendshme për të gjykuar mendimet dhe idetë e veta si
komplet jashtë problemit të diskutuar ose si alogjike. Ata japin mendime të ndryshme
për zgjidhjen e problemit, sepse e shikojnë veten si të barabartë në këtë lojë. Loja me
të menduarit shkaktohet nga tipat e pyetjeve që drejton mësuesi. Rëndësi marrin
pyetjet provokuese që i nxisin nxënësit të mendojnë për diçka për të cilën nuk kishin
menduar kurrë më pare. Këto e shtyjnë nxënësin ta shikojë të njëjtën gjë nga
pikëpamje të ndryshme si fizike, psikologjike, sociologjike dhe emocionale, si dhe
pyetje që kërkojnë spekulime dhe parashikime bazuar në shumë pak informacion.
d) Një faktor shumë i rëndësishëm që duhet mbajtur parasysh sepse lidhet
drejtpërdrejt me zhvillimin e të menduarit krijues është inkurajimi i motivimit të
brendshëm. “Ky motivim bazohet në faktorë të brendshëm si vetëvendosmëria, kurioziteti,
sfida dhe përpjekjet” (Santrock, 2001).
Motivimi i nxënësve krijues është kënaqësia që lind nga puna e tij për zgjidhjen e
problemeve. Një arsim me problem kuptojmë një situatë të vështirë që kërkon
arsyetim, zgjedhje vendimesh, dhe marrje vendimesh për kapërximin e
vështirësisë. Një problem është çfarëdo situate ku ka mundësi për të bërë një
ndryshim, për t’i bërë gjërat më mirë dhe “zgjidhja e problemit” është
transformimi i situatës aktuale në një situatë të dëshiruar për të ardhmen, pra për
të kaluar nga situata e tashmë në atë që synon. Kurdoherë që njeriu mendon në
mënyrë krijuese dhe kritike për mënyrat e rritjes së cilësisë së jetës ai në fakt është
përfshirë në mënyrë aktive në zgjidhjen e problemit.

Përfundime

Mësuesi do ta kryejë më mirë punën për zhvillimin e të menduarit krijues, kur ai
vetë do shërbejë si një model për nxënësit e tij. Mësuesi është nje individ me karakter,
interesa dhe dëshira unike që nuk mund të merren të shkëputura nga roli i tij si
mësidhënës.
Puna e tij nuk kufizohet dhe vlerësohet thjesht te përpjekjet për të zbatuar pikë për
pikë programin. Ai bën shumë më tepër se kaq. Dëshira dhe puna për të ushqyer
dhe edukuar shprehi të mira për mësim, për të ndihmuar nxënësit të njohin dhe
aktivizojnë aftësitë e tyre, për të krijuar një mjedis të ngrohtë në klasë bazuar në
respekt reciprok i jep një kuptim dhe qëllim më të lartë punës së mësuesit. Për ta
realizuar më mirë këtë mision mësuesi kërkon të përmisojë praktikën e vet duke
përdorur gjerësisht mendimin kritik dhe krijues. Në radhë të parë duhet të krijohet
besimi se të menduarit krijues është shumë i rëndësishëm. Ai duhet të reflektojë mbi
veprimtarinë e vet dhe arsyet e tyre. Duhet të jetë i hapur në mendime dhe të
inkurajojë nxënësit të ndjekin mendimin e tyre dhe të mos e ndryshojnë atë kur
kanë të dhëna të sakta. Po kaq e rëndësishme është të dijnë të pranojnë gabimet.
Duke treguar vetë interes dhe kuriozitet të sigurojë mundësi për nxënësit për të
zgjedhur nga një sërë veprimtarish. Ai vetë duhet të kërkojë zgjidhje imagjinare, të
përshtatshme për problemet e ndryshme. Një mësues i interesuar, kurioz, i dhënë
pas diçkaje dhe shumë i angazhuar në punë është model i sigurtë për nxënësit e tij.
Ky rol nuk do jetë i plotë nëse mësuesi nuk është i ndjeshëm ndaj ndjenjave, nivelit
të njohurive dhe shkallës së krijimtarisë së nxënësve të tij. Krijimtaria është brenda
nesh, por ky potencial mund të zhvillohet nga aftësia jonë për t’u angazhuar me
pasion në këtë aspekt të botës sonë. Pra, themi se detyra e mësuesit është të pajisë
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nxënësit me aftësi, shkathtësi dhe strategji për të vepruar në mënyrë krijuese, për të
qënë të aftë të japin përgjigjet e tyre në situata të reja të të nxënit. Mendja e nxënësit
është një sistem aktiv dhe ndërtues që mund të përpunojë informacionin e marrë në
mënyrë efektive, vetëm nën një drejtim të drejtë dhe krijues. Mësuesi i motivuar,
energjik, krijues është shembulli më i mirë për ta. Për të realizuar këtë mësuesi
duhet të kuptojë synimet dhe rëndësinë e zhvillimit të këtij të menduari në shkollë,
të besojë në përfitimet potenciale të nxënësit dhe të mendojë në mënyrë të
vazhdueshme dhe krijuese për të mishëruar vlera, aftësi dhe njohuri të të menduarit
kritik dhe krijues në lëndën që jep.
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Abstract

The criminal acts against the general safety of the people and the property projected
in the Criminal Law of the Republic of Macedonia are acts of an abstract and concrete
threat, because of the danger they carry with them through the dangerous manner
of performance and the harmful consequence as their result. They are directed against
the life and the body of people or property, but also against a special quality of the
actual existence of the said goods, and it is the general safety of people and property.
The main goal of this paper is creating a profile of this group of criminal acts in
Republic of Macedonia from a criminological aspect referring to the past ten years
(2005-2014). A special attention will be paid to the analysis of the phenomenological
characteristics based on official annual reports for offenders compiled by the State
Statistical Office, according to data from the Ministry of Interior, the Public
Prosecution and the courts throughout the country. Their scope and dynamics
will apply to reported, accused and convicted offenders, based on different criteria:
gender, type of criminal sanction, complicity, number of participants in the crime,
previous convictions, age, ethnic affiliation, education and occupation.

Keywords: criminological characteristics, profile, crimes against the general safety
of people and property, Republic of Macedonia, perpetrator, convicted.

Instead of introduction

The content of criminal law and the structure of its offences are widely accepted as
being informed by JS Mill’s harm principle (Clarkson, 2005:131). Conduct should
be criminalised if it causes harm to others. There has also been a wide acceptance
that the definition of ‘harm’ for this purpose must include the risk of harm, and so,
for example, no one seriously questions that a law of attempt is justifiable. Further,
many offences criminalise conduct that has the potential to cause harm even if that
harm was not intended. These are known as risk-taking or endangerment offences.
Such offences are justified on the basis that they facilitate early intervention by the
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police or other enforcement authorities before harm materialises. In terms of the
well-established purposes of punishment, people need to be deterred from performing
dangerous acts. Such persons have also demonstrated their dangerousness and
need for incapacitation and rehabilitation.
The basic characteristic of the criminal acts against the general safety of the people
and the property is their generally dangerous nature, which means that those acts
are acts of threat and danger (Kambovski, 2003:385). The generally dangerous nature
of these acts consists in the especially dangerous way of endangering the protected
goods, in the generally dangerous activity that creates a risk of a higher level,
uncontrolled hazard or danger that it is difficult to prevent and contain extensive
potential for harmful unlimited number of people. With the use of particularly
dangerous means and ways of endangering the protected goods, is being created
the danger that comes out of the control of the one who challenges, moves and
develops its own natural flow, including an unlimited number of objects.
So, for these acts it is characteristic the way of doing on one hand, and the result of
the dangerous act on other hand (Vuèkoviæ, 2012:54-55). They are interrelated: the
generally dangerous act results in general danger for the people and the property.
The danger (Kambovski, 2003:386) can be defined as a state of possibility or
probability for harm of the legally protected good. This general term of danger
includes any possibility or any degree of probability for occurring of the consequence.
Given that the probability can be graded, raises the question - what degree of
probability is required in order to be based a judgment of the danger of an action.
According to one standpoint, the danger exists when the prospects of appearance
of any harmful consequence are higher than the prospects of non-appearance of
such a consequence, or when it is more likely the appearance of the consequence
(51% pro, 49% con). This standpoint deduce the question about the judgment of
the danger to a mathematic formula and it can be understood as pleading of the
judgment based on serious prospects of a harmful consequence. The fact is that not
always we can mathematically measure the chances of appearance of a harmful
consequence and that the experience shows that sometimes the consequence can
appear even the chances are minimal and vice versa - there is no a consequence even
though we have expected it according to the mathematical estimations.
According to that, only the general experience gives an answer to the question-
when an act according to the way of action, the used means etc. can make a judgment
about the nature of the act. On the plan of offenses against general safety of the
people and property, the legislator, starting from the general experience, generalizes
the judgment of the danger of certain actions, whereas in other cases it is left to the
evaluation of all the specific circumstances of the case. In the first case we have the
construction of works of abstract threat, while in the second case - construction of
works of a specific threat.
The terms abstract and concrete danger are determined in a different sense, as terms
for different level of danger or the probability of appearance of a harmful consequence.
The abstract danger (Iliæ, 2001) refers to distant possibility for appearance of the
consequence and the concrete danger refers to closer possibility for appearance of
the consequence. Or as it is also said, the abstract danger is a possibility for danger
and the concrete danger exists when the danger really happens or when we can
expect the danger consequence to happen any moment. This distinction as it doesn’t
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acknowledge the fact that the danger generally as a possibility for harmful
consequence evolves and moves from lower to higher level, or the source of danger
comes closer or moves away from the endangered good without losing the character
of the danger. It is therefore difficult, if not impossible, to distinguish between distant
and near possibility of occurrence of a harmful effect.
The criminal acts of abstract danger are abstract acts of threatening (Iliæ, 2001). For
these crimes, the core of the criminal act by its nature is suitable to cause real danger
that might result in violation of some good. So regardless of the fact that the actual
result has not come, very being is such that the probability of occurrence of danger
towards all experiential indicators is very real.
Therefore the exposed division of the acts to abstract and concrete acts of threat can
be accepted as a normal legislative method of regulating the matter of generally
dangerous acts (Kambovski, 2003:387). On the one hand, starting from the general
experience the legislator points out as typically dangerous per se some of the acts,
wanting to incriminate regardless of whether the present case has created an
opportunity for damaging consequence and incriminate the reason that they
regularly stretch to such a consequence (it is said that there is a danger only
legislative motive for incrimination) (Šeparoviæ, 1979: 164). On the other hand, the
works of a particular threat, they always look down on the existence of danger.
According to the ruling opinion, it should be foreseeable possibility of occurrence
of consequences. In this view you can see, but only a special way of specifying the
danger of tort to a specific threat. For the beings themselves legal limit does not
come close to the danger of the possibility of occurrence of consequences.
According to the exposed criteria, the acts from this chapter can be divided into
two groups:
- Acts of abstract danger (threat): those are acts where the generally dangerous
nature of the act is a legislative motive of incrimination, and the danger itself is not
a constitutive mark of the legal core of the act. For existence of the act is sufficient to
be made an act described in the legal core. Such are the acts from art. 293 and 295.
- Acts of a specific danger (threat) constitutive feature of the legal existence of
these works is the occurrence of danger as a result of the act of execution. Unlike
the previous category, here in each case should be determined by the existence of
danger. Tort of specific threats requires determination not typical links between
certain phenomena or the general experience in the light of certain actions which
arise typically dangerous, but the circumstances are out of general experience (which
will create a new experience! ). The actual court danger may exist in the event that
according to the general experience an action can be dangerous; conversely, the
specific assessment may arise conclusion that it is not the work of a specific threat
and when an action under the general experience is similar to causing danger, and
in the circumstances did not cause such danger. This group includes the works of
art. 288-290.
The acts of concrete threat can be divided into acts of individual concrete danger
and acts of general concrete danger. The distinction of the individual and the general
concrete danger is made according to if the danger occupies a certain object (person
or thing) which is previously individualized or if the danger refers to one or more
objects previously unidentified objects (people or things) (Baèiæ, 1978:156). In the
second case the general danger can be limited to only one object which is accidentally
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caught in the contaminated area, which accidentally became the object of threats.
In that case, namely, in particular endangered object (person or object) is
representative of the general good endangered.
As noted above, this chapter contains hazardous offenses, acts which create a danger
for previously undefined set of objects or individual indefinite person or object. The
works of individual risk by rule are crimes against the life and body, crimes against
property (attempted murder, bodily harm, damaging items, etc.).
The exposed divisions are particularly relevant for clarification of the relationship
between, on the one hand, work of abstract and concrete danger and, on the other
hand, work on individual and general danger.
The relationship between the acts of abstract and concrete danger is the rule that
the latter consume the first, when the hazard is the result of an act that is criminalized
as an abstract offense of endangerment. For example, if the act of committing the
crime of defending damage (Art. 293) has caused flooding and danger to the life or
body of people or property of a larger scale, the perpetrator shall be punished for
causing general danger (Art. 288). This is so because the meaning of the acts of
abstract threat is to serve as “offenses interference”. Outside of cases of a particular
tort endangering exhausts all meaning the tort of abstract threat, not excluded the
existence of concurrence between two such cases.
The difference between the acts of individual and general danger (Kambovski, 2003:389-
390) is that in the acts of individual danger the doer’s aim is directed towards causing
a consequence in respect of a particular object (person or thing) and in the second
group of acts the consequence causes danger to the life or the people’s bodies or
properties of a larger scale. The doer in the recent acts in his aim doesn’t go over it
because if it is aimed towards harmful consequence for a certain object it will be an act
(try, finished act) in which the legal existence goes into causing the consequence
(murder, injury etc.). For example if somebody starts a fire in order to kill a certain
human being that will be an act of murder and not an act from art. 288.
For the clarification of this relationship it is very important the provision of art.
292, which set aside the situations when the main case of any particular risk comes
to performing harmful consequence: death, serious bodily injury, property damage
on a large scale. This provision contains several combinations of basic pensive and
negligent acts qualified by severe consequence. The responsibility for severe
consequence is under the provision of the art. 15 of the Criminal Law of Republic of
Macedonia. When it comes for more severe consequences of deliberate primary cases
it should be taken into account that there is a liability under the provision of Art.
292 and when the offender went directly to causing serious bodily injury or property
damage of a large scale; it stems from the systematic interpretation of this provision
and provisions for cases of severe injury or damaging items because imagined when
serious bodily injury would be treated as an independent work (even more damaging
other people’s objects), it should go to a steak between here works envisaged (eg
that of Art. 288 paragraph 1 and intentional grievous bodily harm), and therefore -
and to a more lenient sentence than that prescribed by the provision of Art. 292. We
come therefore, concluded that the tort of consequence not always consumed tort
of danger; also for tort of individual risk and general risk. That is, that can lead to
consumption just outside the cases covered by the provision for heavy acts against
the general safety of people and property of art. 292.
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Criminal-legal features

It is pointed out that what characterizes these works is their generally dangerous
nature (Kambovski, 2003: 391), a particular way of endangering specific items - the
life and body of people and property from a larger scale. It comes out that they have
no independent object of protection. This conclusion is in place, but it should not
be discharged of sight another moment that defines the special character of these
acts in the general system of protected values.
Beside the fact that these acts are directed toward the life and the body or the property
still we can say that they are directed toward a special quality of the real existence of
the mentioned goods which is the general safety of the people and their homes.
Along with the emergence and the expansion of the dangers of different nature and
sources grows the need of protection of the human’s security as a basic presumption
for the real quality of its living. The man today is faced with numerous dangers (in
the technological process of work, on the street, at home), contrary to the previous
periods when the main source of danger was the nature, today rapidly grow the
number of new, artificial types of danger. The man is endangered by the products of
his mind. The modern needs for raising the quality of his living have different types
of by-products. In the different areas of danger the human behaviors become
susceptible to a new specific regulation. As regulators of the human behavior are
promoted the common technical and technological standards aimed at maintaining
balance, a state of minimal risk or safety.
Contrary to the notion of danger rises the notion of safety (Kambovski &
Tupanceski, 2011), as a state of balance in the outside world, which because of
organized human action there is not expected an occurrence of unanticipated and
damaging event that could be dangerous to man his life and his health or
environment in which enters the property. Between the danger and the safety there
is a correlation: if the danger is a condition in which there is a possibility of damaging
consequence, the reliability is, conversely, the state of equilibrium in which there is
no possibility of occurrence of harmful consequence. But in the same sense, which
graduated hazards - such greater or lesser probability of occurrence of harmful
consequence may be graduated and reliability as more or less likely that you will
come to the occurrence of such an effect. The maximum level of safety corresponds
to the minimum risk, and vice versa, the higher the degree of danger corresponds
to minimum degree of safety. In this relation, the safety can be defined as a condition
in which occur certain circumstances or facts that come to obstruct the negative
consequences.
The previous definition of the term safety is based on mostly objective criteria: the
safety as an objective state of circumstances in which there is a lack of sources of
danger. Besides that, we can talk about the phenomenon of safety from an aspect of
personal feeling of safety and from an aspect of the social need of safety.
The personal feeling of safety (Kambovski, 2003:392-393) is expressed as an emotional
experience of certain realities that surround the man, his intimate world, his rights,
goods and values, in a positive sense is expressed as a feeling of complete experience
these values, and in a negative sense - the absence of a sense of threat and, therefore,
limitations in the enjoyment of these values. Of course that personal feeling does
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not have to match the actual conditions; we can speak about safety only when it is
a true reflection of some objective circumstances.
The social need and requirement for safety is expressed through a certain setting of
social norms and standards aimed to eliminating possible sources of danger on the
relevant social values   and good. The respecting is the actual existence of those
values   and good presupposes the elimination of various forms of endangering
them. This need is expressed as a requirement for continuous adjustment of human
behavior, its potential, with the increased technical and technological possibilities
of the society, by setting up, among other things, technical and other standards of
conduct; the gap between one and the other supplemented with the standards of
allowable risk. The offenses of this chapter are part of the broader social regulation
subordinated to the actual existence of certain values   and good. They have the
character of sanctioning additional provisions in respect of non-compliance with
certain rules and standards in some typically dangerous areas. For these reasons,
most cases of this chapter, and it is characteristic of other acts against the safety out
of this chapter constitute blanket beings.
Within the object of protection enters the general safety of persons and property.
The safety of the people is expressed as a safety for the life and body, and certainly
not for the other individual good (freedom, reputation, dignity etc.). The other
chapters of the offenses contain incriminations that have the character of acts of
threat.
The safety of property implies safety of property on a large scale. Not every property,
goods of any value, enters the circle of the protected object. The question is - why is
property (large scale) equivalent to life and body? It is certain that there is a social
need of care and the safety of property. It should start from the fact that the safety of
the property should bring about the reliability of the man, his life and body. Both
should be viewed as a compact whole, in the light, on the one hand, the request for
the understanding of safety and a sense of personal safety, and the importance of
safety of property as an economic presumption of existence of other values   and the
good other. In addition, the generally dangerous nature of the acts of separate
approach: the generally dangerous actions usually are expressed as endangering
the life and body and property.
In most parts of this chapter is prescribed a liability for negligent execution. The
involvement of the area of negligent behavior here is a complementary part of the
expansion of the sphere of punishing. A general characteristic of the special part is
the torts of danger, as “interference offenses” include negligent improper.
The punishment for negligence (Kambovski, 2003: 394) is the result of requests for
increased attention in the areas of risk and susceptibility requirements for reliability
of certain technical and other norms and standards. This enables the penal
responsibility in this area to monitor quantitative and qualitative transformations
of these requirements expressed by leaving some rules of due and possible care and
the establishment of new ones. On the other hand, they are mainly the generally
dangerous acts mainly stronghold and the request for constituting an objective
criminal responsibility. The mere fact, it says, a man takes a generally dangerous
act, assumes responsibility for all possible consequences of such action (versari in
re illicita). Our criminal law does not accept this concept because it means re-
dimensioning of its role, changing its position complementary part of other social
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mechanisms in a secure tool paramount.
This group of crimes constitutes of:

- Causing general danger (art. 288)
- Causing danger in construction (art. 289)
- Damaging protective devices (art. 290)
- Destruction or damage to public installations (art. 291)
- Serious crimes against the general safety (art. 292).

Phenomenological characteristics

Through the scientific interpretation, description and analysis of the statistic data
that the State Statistical Office has it is enabled noting of the activities for detecting
and proving by the Macedonian authorities to prosecute through the criminal
charges, charges raised and judgments with which they sanction the perpetrators
of criminal acts against the general safety of people and property.
Based on the annual reports for the perpetrators of crimes compiled by the State
Statistical Office, according to data from the Ministry of Interior, the Public
Prosecution and courts across the country, the situation with these types of crimes,
which refers to the period 2005-2014, may be determined by the following parameters:
- Reported, accused and convicted adult perpetrators for total crime and crimes
against the general safety of people and property (CAGSPP) in the Republic of
Macedonia in the period 2005-2014,
- Convicted adult perpetrators for crimes against the general safety of people
and property (CAGSPP) in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014 by
sex, type of criminal sanction – sentence, complicity, the number of perpetrators
committing a crime, previous convictions, age, ethnic affiliation, educational
attainment and occupation.

Table 1. Reported, accused and convicted adult perpetrators for total crime
and Crimes against the general safety of people and property (CAGSPP)

in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014
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Table 1 shows the comparative review of reported, accused and convicted adults for
total crime and CAGSPP in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014. It
can be noted that these crimes are not characterized by their mass, but their
proportion varies from 1,28 to 1,41%. The attached statistics conclude that
investigated ten-year period, reported adults for CAGSPP contribute 1,41% of the
total number of reported persons for all crimes, the accused adults for CAGSPP
represent 1,25% of the total number of accused persons for all crimes, and convicted
persons adult CAGSPP represent 1,28% of the total convicted persons for all criminal
acts. If you are considering filtration through institutional bodies the crime
persecution will notice the following numbers: 4.114 reported, 1.471 accused and
1.233 convicted. The difference between reported and accused persons is significantly
large, which is indicative of insufficient quantity and quality of the collected evidence
in pre-trial proceedings, which is why so many criminal charges were dismissed by
the Public Prosecutor and those items were not raised indictments. On the other
hand, the percentage of accused persons during criminal proceedings have been
convicted is particularly high, indicating the efficient operation of the Public
Prosecution. Annual average for these crimes were reported by 411 persons, of them
blamed for 147 people and convicted by 123 persons. Observed by age, we cannot
extract a concrete conclusion about the movement of the figures for these crimes,
because there are fluctuations in such dynamics.
Table 2. Reported adult perpetrators for the Crimes against the general safety of people and

property in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014

Table 2 summarizes the reported adults for criminal acts against general safety of
people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014 by sex.
So, out of total 4.525 reported persons, 55,53% or 2.513 are known perpetrators,
and the remaining 44,49% or 2.013 persons are unknown. This means that almost
half of the reported cases of the existence of such crimes, the perpetrator fled the
scene and was not found, which gives a negative image of the operational work of
the criminal investigation. Of the famous 2.393 persons are male, and the remaining
120 are female. It primarily indicates that women are less prone to the risk of causing
danger than men.

Table 3. Accused adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014

The arrangement of the perpetrators of crimes against general safety of people
and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014, according to

the outcome of the indictment, is presented in Table 3. The overall researched
period against a total 1.471 face indictments were filed, the that in 92,18% of

cases, people were convicted, and in other cases it was stopped, the people were
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acquitted, charges were either rejected or security measure. Since the distribution
of data for years could draw some concrete conclusions, except that range from

124 (in 2010) to 163 (in 2007 and 2013) without recording their characteristic
potential rise or fall.

Table 4. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by sex

Table 4 provides an overview of convicted adults for criminal acts against general
safety of people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014
by sex. So, of total 1.233 convicted persons, 1.181 persons (or 95,78%) were male,
and the remaining 52 people (or 4,22%) are female.

Table 5. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
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property
in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by types of sentence

Table 5 shows the distribution of convicted adults for criminal acts against general
safety of people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014,
according to type of criminal sanction. For the entire researched period were
convicted 1.233 people. According to the data, it can be concluded that the courts to
the perpetrators of these crimes have most pronounced suspended sentence – prison
(62,53%), followed by imprisonment (29,93%), and slightly less (13,14%) imposed
fine. The rest is negligible.

Table 6. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by complicity

Table 6 summarizes the convicted adults for criminal acts against the general safety
of people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014 according
to complicity. Hence, 74,13% defendant was alone, and in 21,74% appearing as an
accomplice. So, in these crimes, the accomplice appears in some cases, but the
encouraging and helping here, do not exist.
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Table 7. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014

by number of perpetrators committing a crime

Table 7 summarizes the convicted adults for criminal acts against general safety of
people and property in the Republic of Macedonia in the period from 2004 to 2015
by the number of participants in the crime. In 74,13% of cases, the inmates themselves
committed the crime, which was established by the previous table, and at 17,52% in
the crime were involved two people. Hence, it is mainly these crimes are criminal-
legal behavior that often carry a person with notable cases of two accomplices.

Table 8. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property  in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by previous convictions

Table 8 summarizes the convicted adults for crimes against general safety of people
and property in the Republic of Macedonia in the period from 2004 to 2015, according
to previous convictions. From a total of 1.233 people convicted of these crimes, 159
persons (or 12,9%) are returnees – recidivists, all other 87,1%, crimes were committed
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for the first time. Of returnees, 57,23% were previously convicted of other crimes,
37,74% for the identical parts, and only 5,03% for the identical to other cases. So
recidivism is important and common in these offenses, however, 13% of repeat
offenders is relatively worrying figure that should be taken into account in future
in terms of preventive repressive measures taken against this type of delinquents.

Table 9. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property  in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by age

Table 9 summarizes the convicted adults for criminal acts against general safety of
people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014 according
to age. According to figures from the table may be noted that most of the inmates
(22,79%) were aged 30-39 years, but if the results are summarized for the category
of convicted persons 21-29 years (currently in the table they are divided into two
subgroups), concluding that the perpetrators are the most numerous group and
even with 27,57%. On average, each sub-category of offenders from this group has
a share of 3,1%. However, a large percentage of representation of offenders aged 18-
20 years (4,7%), where each of these three sub-categories of offenders (18, 19 and 20
years), on average, accounts for 1,6 %. This means that young people carry a great
risk of causing danger to others. But on the other hand, concerns the figures for
the elderly, who with their life and work experience, however, many of which occur
as perpetrators of this type of crime.

Table 10. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property  in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by ethnic affiliation

Table 10 provides an overview of convicted adults for criminal acts against general
safety of people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014
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according to belonging to an ethnic community. From the presented data distribution
can’t be argued that members of a particular ethnic community, are more prone to
performing such offenses. Hence, it is evident that the representation in terms of
predetermination for these crimes, follows the representation of ethnic minorities
in the total population of the country.

Table 11. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property  in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by educational attainment

Table 11 provides an overview of convicted adults for criminal acts against general
safety of people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014
according to educational attainment. Nearly half of the inmates (47,53%) have
completed secondary education, while 31,95% have completed primary education.

Table 12. Convicted adult perpetrators for Crimes against the general safety of people and
property in the Republic of Macedonia for the period 2005-2014 by occupation
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Table 12 provides an overview of convicted adults for crimes against general safety
of people and property in the Republic of Macedonia in the period 2005-2014 under
occupation. The highest number (36,74%) of inmates are non-employees, and the
employees are represented almost all occupations, with almost equal number of
inmates are civil servants and executives, skilled agricultural workers, the
occupations of non-industrial way of working, handlers machines and plants and
workers without a profession.

Concluding results

The criminal acts against general safety of people and property are such acts whose
execution leads to danger for the life of a larger or smaller number of people or
property on a larger scale. In modern conditions of life, a criminal-political importance
of these cases is increasing. Technical progress of society had resulted in many product
areas and other activities, human effort to replace a machine. The technological
complexity of production processes, the complexity, the means of performing, require
special caution in people who wield them, and are followed by the opportunity to
their incompetent management to be caused danger to people or property.
Unlike other crimes, which also create a danger to people’s lives or property, the
execution of these crimes creates danger that refers to an unspecified number of
unspecified persons or property. The group protective object of this criminal group
is the general safety of people and property.
Besides the above features, the crimes against general safety of people and property
also have some common features:
- A common consequence of the criminal acts of this chapter is the general
danger to people’s lives or property of a larger scale. It is expressed in endangering
supplies, ie opportunities to be hurt some people to lose their lives or be assaulted
or opportunities any property to be destroyed or damaged.
- The danger may be abstract or concrete. The crime exist when there is an
abstract or concrete danger for the good. A concrete danger exists when it is close,
immediate, when the protected good is already endangered, so that the further
development of this danger can lead to damage of the protected goods. The abstract
danger means the chance of injury to the protected good, but that possibility is not
even close, not close, but away. It comes from the generally danger act or mean.
This danger should not be determined, it is assumed that the legislature’s motive
for incrimination; generally dangerous because of their nature, the Criminal Code
criminalizes certain activities that are in themselves dangerous to life or property.
In the basic form of these crimes, the consequence is a specific or general threat to
people’s lives or property. The qualified form of these works exist if their execution
occurred violation of the good - serious bodily injury to a person, the death of one
or more persons or property damage on a greater scale.
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The aim is a basic form of guilt for these crimes. However, some of them are fit and
when committed by negligence.
The main features of the profile of adult perpetrators of criminal acts against general
safety people and property in the country for the period 2005-2014 year looks like
this:
· 1,28% of the total crime attributed to criminal acts against general safety of

people and property;
· Almost half of the reported perpetrators are of unknown identity for the criminal

investigation;
· 95% are male;
· most of them have been reported, accused and convicted for the offense causing

general danger;
· members of all ethnic communities in Macedonia;
· half of the offenders are aged 18 to 39 years;
· they have completed primary or secondary education;
· usually they are unemployed, but there are also people with different

occupations;
· in the most of the cases they have committed the crime alone, but in 1/5 of the

acts they have had an accomplice;
· Usually this type of crime acts have been their first criminal legal behavior

they have committed in their life and if they have been previously charged that
have been for another type of crime.
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Abstrakt

Përpjekjet për një ide Europiane ekzistojnë që në kohët e lashta greko-romake, por as
mendimi i një Europe të përbashkët nën pushtetin romak, as më vonë nën pushtetin e
Perandorisë së Shenjtë Romake nuk mund ta shmangnin shpërbërjen e shteteve
Europiane. Sa më i dobët bëhej bashkëpunimi i shteteve, aq më e fortë ishte ideja e
integrimit që nga shekulli i 14-të. Si motive bazë vlenin idetë në fushën e filozofisë dhe
literaturës me format e tyre të sigurisë dhe paqes, supranacionalitetit1, lirisë së tregtisë
dhe qarkullimit si dhe së fundmi të ushtrimit të pushtetit në Europë. Një nga veprat më
të rëndësishme në këtë fushë që vlen për t’u përmendur që ajo e Kantit “Për paqen e
përjetshme”, i cili propozoi aleancën e shteteve Europiane. Por praktika gjithmonë është
shumë më e vështirë se teoria dhe vetëm pas Luftës së parë Botërore, u mundësuan
përpjekjet e para të fuqive të mëdha për t’u bashkuar. Vlen të përmendet në këtë periudhë
Lëvizja PanEuropiane e themeluar nga Coudenhove-Calergi në vitin 1923 si inisiativa më e
rëndësishme personale për krijimin e një shteti federal Europian (pa përfshirjen e Britanisë
së Madhe dhe Bashkimit Sovjetik) të orientuar nga modeli i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Kjo lëvizje i mbijetoi edhe Luftës së dytë Botërore dhe gjeti zbatimin e saj në
Bashkësinë dhe lëvizjen Europiane. Qëllimi i bashkimit të këtyre shteteve duhet të ishte
krijimi i tregut të përbashkët dhe mbi të gjitha i lirive themelore të tij.  Në kete kuader
qellimi kryesor i ketij artikulli eshte pozita e lirive themelore te komunitetit ne sistemin
ligjor te BE.

Fjale kyce: liri themelore, ekonomi, ligj, GJED.

Hyrje

Një nga detyrat kryesore të BE-së, është ajo, për të krijuar një treg të përbashkët për
të arritur objektivat e përcaktuara në nenin 2 të Traktatit. Këto përfshijnë krijimin
e bashkimit doganor dhe një treg të vetëm, në thelbin e së cilit janë katër liritë
themelore të Traktatit të BE-së, që janë :
(1) lëvizja e lirë e mallrave sipas nenit 28, 29, TBE ;
(2) lëvizja e lirë e personave në formën e lëvizjes së lirë të punëtorëve sipas nenit 39
TBE;
(3) liria e sherbimeve, të rregulluar në nenin 49 TBE;
(4) lëvizja e lirë e kapitalit, e rregulluar në Nenin 56 të TBE.

Liritë themelore - ose liritë e tregut - janë të drejtuara kryesisht kundrejt shteteve
anëtare, si ndalime projektuar dhe drejtuar kryesisht kundër rregulloreve kombëtare
që i kufizojnë ato (ndikimin vertikal të lirive themelore). Një kufizim i sjelljes së
individëve nga ana e lirive themelore ishte, sipas jurisprudences së GJBE ,deri më
tani përjashtimi (efekti horizontal i lirive themelore). Por, ky qëndrim, në vendimet
1 Supranational Union është një term që përdoret për një konfederatë shumëkombëshe dhe ku fuqia e
vendimmarrjes i është deleguar një autoriteti (institucioni të përbashkët) prej qeverive të shteteve anëtare.
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më të fundit të gjykatës, është krijuar për të themeluar gjithnjë e më shumë liri,
duke çuar drejt një njohjeje në efektin horizontal, ashtu sikurse theksohet prej
shumë kohësh në librat mbi këtë fushë, në universitetet e shteteve anëtare të BE-së
tashmë.2 Në kapitujt e mëposhtëm të lirive themelore, do paraqitet një prezantim
mbi bazën e rregullave të drejtuara kundër rregullave kufizuese kombëtare të shteteve
anëtare.
Liritë themelore veprojnë në mënyrë derregulluese. Kjo do të thotë se ato në vetvete
nuk konsiderohen si rregullore (të reja), përkundrazi ndalojnë ligjet e shteteve anëtare
të cilat ndikojnë në liritë themelore të BE-së. Sigurisht që këtë derregullim ato e
shohin sipas, standardeve të caktuara thelbësore me të cilat ato përcaktojnë të drejtën
kombëtare për harmonizimin me liritë bazë të BE-së.
Kështu, ato jo vetëm sjellin eliminimin e rregulloreve kombëtare, por edhe
harmonizojnë legjislacionin brenda Komunitetit. Ky veprim njihet si “integrim
negativ.” Shtetet anëtare, nëpërmjet jurisprudencës së GJBE në lidhje me liritë
themelore të BE-së, përcaktojnë edhe sesa duhet të ndryshojnë në legjislacionin e
tyre të brendshëm.
Në ndryshim nga e mësipërmja, kuadri ligjor i BE-së, ose i harmonizimit të
legjislacionit, nëpërmjet direktivave ose rregulloreve ka efekt rregullues. Janë krijuar
rregulla të reja (uniforme ose të harmonizuara) për tregun. Kjo çon në një “integrim
pozitiv”.
Të dyja instrumentet, si liberalizimi i kontrollit të lirive themelore të BE-së, edhe
rregullimi i legjislacionit të BE-së, mund dhe duhet t’i shërbejnë objektivit të tregut
të përbashkët Europian, jo vetëm në heqjen e pengesave që shkaktohen nga
legjislacioni kombëtar nëpërmjet kontrollit të lirive themelore, por edhe në një përafrim
të kushteve të tregut dhe konkurrencës nëpërmjet rregulloreve ose Direktivave që
mund të ndihmojnë në krijimin e një tregu të pakufizuar dhe pa pengesa.
Kontrolli i legjislacioneve kombëtare të shteteve anëtare, në dritën e lirive themelore,
nuk ka rëndësi nëse standartet e rishikuara do të kenë karakter ligjor të së drejtës
private ose publike. Parë në këtë këndvështrim GJBE, shumë herë, përcakton nëse
rregulloret kombëtare duhet të kenë efekt diskriminues ose kufizues në ushtrimin e
tregtisë brenda tregut të përbashkët Europian. Prandaj, të gjitha liritë themelore
drejtohen kundrejt rregullave kombëtare, të cilat diskriminojnë të huajt3 (bëhet fjalë
për shoqëritë e huaja tregtare), në krahasim me vendaset. Traktati i BE parandalon
në nenin 12 diskriminimin mbi bazën e shtetësisë. Nëse përmes ndonjë prej rregullave
diskriminuese kombëtare do të jetë shkelur edhe një liri themelore, atëherë gjykata
zakonisht referohet dhe përcakton rregullin e veçantë të lirisë themelore të cënuar,
në krahasim me atë të përgjithshme të Nenit 12. Të gjitha liritë themelore të
përmendura përmbajnë, në këtë mënyrë, në thelb gjithmonë një parandalim te
diskriminimit.
Siç do paraqitet më poshtë, liritë individuale thelbësore - sidomos lëvizja e lirë e
mallrave, dhe më vonë lirite e tjera – prej GJBE është argumentuar ne vendimet e saj
nga një ndalim i vetëm i një diskriminimi të pastër drejt një ndalimi kufizues. Kjo

2 Shih Vendimin Nr. 265 i datës 12.9.1997 i GJBE (Komisioni kundër Francës për shkelje procedure). GJBE
përcakton se është një detyrë e Shteteve anëtare, për të parandaluar sjelljen e individëve, të cilet cënojnë
liritë themelore të BE-së. Në gjuhë të thjeshtë kjo do të thotë, lidhjen e individëve me liritë themelore të
BE-së.
3 Ata janë shtetas të një shteti anetar të BE-së. Kërkesa dhe oferta e mallrave (kapitaleve) të një shteti të huaj
Anëtar , do të pengohet apo diskriminohet nga një rregull kombëtar, atëhere kemi të bëjme me një rast të
kontrollit të lirive themelore.
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do të thotë se, legjislacioni kombëtar kundërshton liritë themelore edhe atëherë kur
nuk diskriminojnë të huajt (bëhet fjalë për mallra të huaja, kapitalin e huaj), por
thjesht kufizojnë lëvizjen e lirë të tregtisë në tregun e përbashkët ose shtrembërojnë
dhe kufizojnë konkurrencën ndër-kufitare.
Kusht për perdorimin e lirive themelore është gjithmonë plotësimi i kushtit të
marrëdhënieve ekonomike me elemente ndërkufitare (minimumi dy shtetesh anëtare
të BE). Jashtë zbatimit të rregullave të lirive themelore janë ato kompani vendase të
cilat pengohen në aktivitetet e tyre nga ligje të brendshme kombëtare. Nëse aktiviteti
i shoqërisë do të pengohej për zhvillimin e aktivitetit, në kuadër të një vendi tjetër,
ose vendosjes së selisë së saj në një shtet anëtar të BE-së, nga rregullat kombëtare,
atëherë do të zbatoheshin rregullat për parandalimin e diskriminimit të lirive
themelore.
Kufizimi ose diskriminimi mund të:
(a) burojë nga legjislacioni kombëtar i shtetit të huaj anëtar, në të cilin ai dëshiron
të jetë ekonomikisht aktiv, apo edhe
(b) të ligjit të brendshëm kombëtar, që kufizon aktivitetet e shoqërisë me vendet
anëtare.
Në rastin (a) kemi të bëjmë me një “kufizim të importit ose diskriminim”, në rastin
(b) kemi të bëjmë me një “kufizim -ose diskriminim të eksportit.” Kuptimi i fjalës në
përputhje me terminologjinë “import” , “eksport” është pasojë e aplikimit të shpeshtë
të dallimit në kuadër të lëvizjes së lirë të mallrave për të cilat ai është krijuar në
mënyrë eksplicite në Traktatin e BE-së (Neni 28, 29 TBE).
Jo të gjitha ligjet kombëtare të shtetit marrës apo pritës (shtetit eksportues ose
importues), që kufizojne ose diskriminojne liritë e shkëmbimit ekonomik në tregun
e brendshëm, do të klasifikohen si vende me shkelje të lirive bazë. Një pengesë e një
rregulli kombëtar në kuptimin e kontrollit të lirive themelore nuk klasifikohet si
shkelje, nëse legjislacioni i brendshëm kombëtar ndjek qëllime të caktuara të
justifikueshme. Si qëllime të justifikueshme, është e nevojshme të përcaktohen dy
kushte thelbësore : (1) ekzistenca e një qëllimi të justifikueshëm dhe (2) ekzistenca e
një forme zbatimi të pranueshëm.
Ka dy lloje qëllimesh (kushtesh) të justifikueshme :
(a) rastet e përjashtimit të plotësimit të subsumimit (interpretimit) në bazë të TBE
dhe;
(b) ato të zhvilluara nga GJBE për kërkesat themelore për interesin e përgjithshëm.
Përjashtime sipas pikës (a) janë të përcaktuara për lëvizjen e lirë të mallrave në bazë
të nenit 30 të TBE, për lëvizjen e lirë të punëtorëve në Nenin 39 pika 3 e TBE, për
lirinë e vendosjes së aktivitetit tregtar në nenin 46 TBE, lirinë e shërbimeve në nenin
55 TBE (referencë për lirinë e themelimit), për lëvizjen e lirë të kapitalit në nenin 58
të TBE. Kushtet që klasifikohen si përjashtime, janë siguria publike, shëndeti i
njerëzve, lëvizja e lirë e mallrave, mbrojtja e kafshëve dhe bimëve, mbrojtjes së
thesareve kombëtare me vlerë artistike, historike ose arkeologjike industriale dhe
tregtare. Përjashtimet e TBE mund të justifikojnë edhe rregullat diskriminuese
kombëtare dhe t’i bëjnë të lejueshme.
Kushtet në bazë të pikës (b), përmbajnë “kërkesat thelbësore të interesit publik”. Në
kontrast me përjashtime të standartizuara ligjore, këto mund të justifikojnë vetëm
kufizime diskriminuese të lirive themelore të BE-së, por jo diskriminimin.
GJBE i konsideron të pranueshme në mënyrë të veçantë “kërkesat e detyrueshme”
për kufijtë e lirive themelore, që e bëjnë një kufizim të klasifikohet si jo-diskriminues
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në këto raste : tregtia, ligji i konkurrencës, reputacioni i mirë i një industrie të
caktuar (të tilla si sektori i shërbimeve financiare), mbrojtjen e konsumatorit ose
klientëve të bizneseve, lirine e mediave, mbrojtjen e sistemit gjyqesor, mbikëqyrjes
efektive fiskale.  Ndryshe nga sa përcaktohet në rastin e pikes (a), të ashtuquajturat
rrethana përjashtimore janë për të marrë parasysh arsyet thelbësore të interesit
publik, si një kategori e hapur, të cilat mund të përfshihen nga gjykata, nëse është
e nevojshme.
Për të justifikuar një rregull kombëtar, sipas pikës 2 që e kufizon lirinë themelore,
nuk është e mjaftueshme, që kjo të rregullojë një nga arsyetimet e pikës (1).
Rregulli i rishikuar kombëtar duhet të plotësojë edhe një formë zbatueshmërie të
pranueshme. Ai duhet të jetë i përshtatshëm për të arritur objektivin e mbrojtjes
dhe në të njëjtën kohë, i duhur për të arritur qëllimin. Një kufizim parashtron
pra, për shembull - edhe nëse është i përshtatshëm për të arritur objektivin e
mbrojtjes - një shkelje të lirisë, në qoftë se ky është një mjet i butë apo kufizim që
nuk duket i arsyeshëm.

Përfundime

Ky artikull tregoi se lindja e integrimit Europian në kuptimin e ngushtë te lirive
themelore nuk eshte nje hap i lehte per 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. Projektet e
mëvonshme për themelimin e bashkësive të integrimit politik në formën e bashkësive
të mbrojtjes Europiane dhe të bashkësisë politike Europiane dështuan më 1954 për
shkak të kundërshtimit të parlamentit francez, sidomos grupimeve të ekstremit të
majtë dhe të djathtë.
Me Traktatin e Lisbonës, ideja e Kushtetutës Europiane që do të bashkonte më
shumë shtetet pjesëmarrese në tregun e perbashket europian për tani është lënë
mënjanë ashtu sikurse edhe definicioni “Kushtetutë” është hequr nga teksti i
traktateve.
Qëllimi i kësaj reforme ishte një lehtësim i zbatimit të këtyre traktateve si dhe i
strukturave të BE-së. Unioni nuk ka një bazë të njehsuar të së drejtës primare siç do
të ishte rasti i Kushtetutës Europiane, por ajo përbën një Union unik. Kjo nënkupton
një siguri më të madhe të së drejtës për të tretët në marrëdhënie me Unionin duke
krijuar struktura e kompetenca më të qarta, atje ku ekzistonin paqartësi (psh.
Sanksionet kundrejt shteteve të treta). Për shkak të numrit të madh të përjashtimeve,
edhe në fushën e lirisë, sigurisë, të drejtës si dhe të mbrojtjes së të drejtave të njeriut,
kjo siguri e së drejtës nuk u realizua plotësisht. Nëpërmjet Traktatit të Lisbonës,
Unioni ka marrë padyshim statusin e një organizate ndërkombëtare me fuqi të
veçantë, të cilat realizohen nëpërmjet organeve të saj në interes të realizimit të
qëllimeve të traktatit, e posacerisht lirive themelore.
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Abstract

The introduction of new terminology into laws requires a change of mindset of
institutions and law enforcement in general. The fact that for years we have learned to
use a specific legal bases and a specific planning language, becomes a barrier to accept
and apply a new law. If a law appears to improve something, its radical terminological
change becomes a barrier for further development as the written language should
correspond to an actual physical action.
It is important to understand and analyze the complex process of acceptance / rejection
of terms or phrases and the emergence of new words. Certain words acquire general
acceptability over time through the process of their use by academicians, administrators,
policy makers etc. A failure of words leads to the increase of the cost at the expense of the
Albanian citizens.
The development and the draft of the laws should be supported by specific linguists and
it should consider studies on socioterminology. The terminology, as a means of speech
and transmission of special scientific and technical notions, is created depending directly
on the development of sciece and technique. All the processes of the scientific – technical
revolution are reflected in the creation of the new technology and the complicated
processes of the previous terms’ transformation.

Keywords: law, terminology, socioterminology, language, development.

Introduction

Terminology, just like language in general, alters, develops; the development of
various areas of human activity conditions the continuous change and development
of the system of terms. Thus, terminology, as a means of speech and transmission of
special technical and scientific notions is created depending directly from science
and technology’s development. All the processes of technical and scientific revolution
are reflected in the creation of new technology and the complicated processes of the
previous terms’ transformation.
Generally, in terminology, to a certain extent, the conscious action of specialists
and linguists is clearly noticed. This conscious action stands on the work being
done to select the terms, to select the means and the ways of creating terms, to
establish the specification of their understanding, etc. All of this work aims to:
a) In all areas, every term should denominate only one specific notion and, vice

versa, every notion should have a term as a denomination.
b) The term should accurately establish a specific notion by expressing its core

and
c) To be short and simple.
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Terminological system

The work done with terminology has various contents which depend on the area
of science or the relevant technique.
1. The simplest aspect is the creation of terms so as to complete the system of

scientific denominations in the relevant area. For the creation of terms which
are missing, we use:
a) words of the general language or its dialects;
b) words copied from foreign languages,
c) borrowings, when it is not possible to use for the denomination of a native
language word and
d)  new terms to create based on the word of the native language or on the
way of the alteration of words’ meanings known in the language, on the way
of denomination passage, with the lexicon – semantic formation. The creation
of terms, is generally a conscious linguistic activity and thus it is directed and
undergoes adjustment.

2. The terminology adjustment of an area is the second aspect of the work with
terminology and it stands in its cooperation and unification in accordance
with the level of the knowledge achieved in that area. Because of this, we make
the analyses of the notions’ origin and, under this, we establish the directions
and elaborate the principles on which we will work. The shortcomings we
mostly encounter in terminology are:
a) From a semantic viewpoint, the presence of multi meaning and synonymy.
b) From a word formation structure viewpoint, terms not correctly created,
which do not accurately give the scientific notion or terms with a broad
structure and not convenient in use; and
c) Towards the purity of terminology we notice foreign terms which have
come without a criterion or necessity.

How to build a terminology

To build a coordinated and unified terminology, we mainly work in two directions.
Firstly we outline a system of technical and scientific notions, we discover links
between these notions, clarify their content through definitions and classify them,
so as to allow the technical – scientific concepts to be seen in their development.
Secondly there is the analyses, the evaluation and selection of the terms which
these notions denominate. Starting from the principle that terminology of every
discipline should represent in itself a system of terms that correspond to the system
of the notions of this discipline, in the analyses they make of this terminology,
researchers notice to what extend the terms respond to the notions, to what extend
the existing terms respond to the requirements each term should fulfill as a part of
a certain terminological system from the perspective of a systemic character, accuracy
and brevity.
On this regard we make:
a) A detailed study of  the term’s semantics aiming not to have two or more items

for the same concept or to use a denomination for two or more notions;
b) A study of the term’s structure; we review and select terms formed correctly, on
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the material of mother tongue, we fix terms which are not formed correctly
and do not provide accurate scientific notion. Also we review, if possible, fix
even the terms with a broad and inappropriate for use structure;

c) The study of word formation of the terminology system of that area which
leads to the selection of the most specialized ways and models to express just in
one meaning the special notion and to remove the various models which could
be used. By the study of word formation we clarify the ways through which
we make the completion of this terminology with new terms

d) No use of foreign terms which have entered with no criterion in our language
and replace them with terms formed on the bases of mother tongue.

After the analyses of all these principles and work criterion we follow to analyze
the terminology of different areas, the question arises: how is a terminology concretely
developed and are there any factors which influence or have influenced in its current
situation. Should we analyze the long list of written materials where we encounter
terms, we would notice that apart from the dictionaries, we encounter terms sorted
and explained in the state laws. When we talk about laws, we talk about common
rules for a social group and these rules require to be followed, willingly or
unwillingly. But what happens to the terms which are part of these laws? Or do the
following terms and their use constitute a law in itself? Terminologists are brought
to the fact that these terms, with the passing of a new law, simply show up and no
one would need to know whether they are elaborated and studied according to the
several criteria that are necessary to preserve the authenticity and identity of a
language. To notice the development of a terminology we have chosen to see the
development of an area as the one of town planning or urban planning and its
laws so as to understand how this area’s terminology is involved in the course of
these changes.

The legal framework of territorial planning in Albania

The current prevailing concept in Albania in terms of development of the territory
is still far from modern concepts formulated and implemented in the European Union
countries. Albanian legislation contains a set of laws which define rules for particular
areas and issues related to the concept of space development, such as the environment
and natural resources, including land protection; economic activity; cultural
heritage; urban planning; public safety. Although some of these laws may include
rules and advanced European models, seen in the whole and in interaction, in view
of space development it fails in a coherent and comprehensive treatment of this
concept.
However, now Albania has made its choice to integrate in the European Union and
it is rapidly progressing on the path of alignment with “acquis communautaire”.
Through this difficult process and with the help of European Union, Albania will
adopt the norms of other European countries and will contribute with its own
voice in the development of the Union. The new Albanian law No. 10119 “On
territorial planning” clearly recognizes the need for harmony with the European
norms and the standards in planning. Moreover, the law includes two major guiding
principles of territorial planning in the European Union:
• The principle of sustainable economic and social development, which provides for
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existing and future generations a high quality environment, balanced and
harmonious economic development, economic and social cohesion, the rational use
of natural, human and material resources, development and preservation of natural
and cultural heritage;
• The principle of transparency, which ensures that the planning instrument is
developed and approved through an active information, accurate and timely, through
consultation transparency and participation of the interested pairs and the public
to protect their interests in the course of the planning process.

Brief history of urban development in Albania

Albania has a complicated history of troubled spatial/urban planning dating from
the last century (1950 and beyond), and which has experienced a dramatic
transformation due to the change of the political and economic regime in 1990.
Planning, by definition, is closely linked to the political, legal and administrative
systems. As a result, the planning system has experienced a drastic transformation
after the change of the political and economic regime in 1990, a change which was
also accompanied with an important linguistic change.
Thus, in the 1945 – 1990s, Eastern Soviet architecture style and urban planning
according to this style were dominant in all urban territories. The main instrument
of “urban planning” at that time was “The regulatory Plan” for the towns or
countries. Architecture, as well as the relevant terminology were extremely
standardized and unified (the same models repeated all over the place) and very
poor in the aspect of space quality. The terminology dictionary of architecture in
Albanian and foreign language was published in 1978. Regulatory Plan was a very
rigorous instrument which aimed to show the location of town buildings and
their use. More than a planning instrument, it was an instrument for the government
“to determine the distribution of its power in the territory”, in support of section
centralized policies. In the period of communism, Albanian urban planning also
inherited urban structures of modern European architecture, the one of the Italian
rationalism of MIAR (Movimento Italiano di Architectura Racionale). Besides various
construction achievements, the country inherited by the Italian rationalism even a
variety of urban plans and studies. Surprisingly the Italian influence in this sector,
the terminology of the area preserved in itself thoroughly Albanian terms or created
with Albanian suffixes or prefixes. This also thanks to the work done at the time by
the Albanian Institute of Language and terminology for the preservation of the
mother tongue. The Albanian architectural world of those years in addition to its
national bed of modern architecture, recognized the modern phenomena which
passed into architecture even the other countries of Eastern Europe.

The change started in 1993 when the Parliament approved law No. 7693 “
On Urban Planning”. This law has been changed three times during 1994 – 1997
and in 1998 the government approved a new law “On urban planning” (no. 8405)
and consequently A Urban Planning Regulation (approved by the Council of
Ministers). Both laws, in principle, aimed (39) to “ establish general rules for the
country and the architecture of the structures”. The second law (changed over 10
times within a decade) brought some improvements compared to the first one, but
yet it did not manage to advance in principle and recognize rapid changes which
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occurred at that time in the territory. Two important factors which this law did not
take into account were:
1) The phenomenon of illegal construction in the suburbs spread quickly in all
major urban centers along the west coast of Albania;
2) Transfer of property from state to private ownership.
However, the law for urban planning and the mentality of public officials connected
to the planning and managing of the land, did not take notice of its effects for a
long period of time. As the term “planning” is a concept which is intertwined with
economic interests, environmental and social aspects, limiting the area, so as to
make possible the study of it, has its own difficulties, from a linguistic and a technical
viewpoint.
On 23 April 2009, the Albanian Parliament approved law no. 10119 “On Territorial
Planning”. The law in itself is considered a framework law (44), (Framework laws
give legal principles without attempting to be specific) whose implementation would
thoroughly depend on bylaws and relevant regulations.
Since 2009, 7 bylaws have been prepared and at least 1 – 2 others are expected to be
prepared. The law came fully into force on 30 September 2011. The new law, compared
to the old one, brought a completely new concept in the way of planning, thus
even a drastic change of the terminology of the area. This change came as a result of
taking into account laws from different countries of the European community, for
the elaboration of the new Albanian law. The new terms, along with the relevant
concepts took so the state seal in Albania.

Basic concepts revolution

Albania passed from the law of “Town Planning” to the law on “Territorial
Planning”. The change of terms from “town” to “territorial” radically changes the
spatial concept. If for the individual the town consisted of a border which they had
to pass whenever they got into or out of it, now we no longer have a similar border
because the concept has extended in various ways so as to create “urban areas” or
“urbanized areas”. In this way we notice a sensitive approach between the town
and the country as with this concept, the administrative services of the state
theoretically do not recognize borders. I say theoretically because this terminology
is practically difficult to conceive. An employee of the administration who has lived
his entire life in the city, finds it difficult to provide a specialized service for that
category of people who find it difficult to understand the realities of the cities because
of the distance which has always kept them away and because the administration
of the verbal form has always been more important than the administration through
written documents. This is the evidence of how the change of terminology can be
dangerous for the simple fact that it leaves “several fish without water” when it
comes to immediate civilization.
It is a clearly accepted fact between actors, even institutionally, that law no. 10119,
dating on 23.4.2009, “On territorial planning” 22, is a legal instrument, which does
not only completely contrast from the previous legal instrument on town planning
23, but above all it forces you to move in unexplored conceptual and practical
trajectories. These trajectories can be widely tested, but still really new to Albania,
and moreover, not in accordance with the existing capacities. So, whether reform
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or not, one of the important steps of what is happening with spatial planning in
Albania is changing the legal bases, passing from a law of “traditional town
planning” (with rules about the setting and architecture of the buildings, and the
protection of the legitimate interests related to private property), into a law which
not only considers the constructions, but the whole territory, and it does not talk
just about rules, but the “planning” and “development”. The changes which exist
between the two legal bases of the territory and town planning, are evident since
the first chapters of both relevant laws, where they introduce the aim, the objectives
and the basic principles. The territory law is different from the town planning one
as it enables planning not to stand alone in the “general rules for the building’s
setting” on urban land, but to consider it with all its multi dimensional character
and in all parts of the territory. Local planning instruments, proposed by the territory
law should cover the entire administrative territory of the municipality or the
relevant commune, despite the urban, rural, agricultural, natural character that
this territory might have (article 27). Also the territory law does not stop with the
“planning”, but it pays significant attention to the “territory development” and its
“control”.
An important conceptual step of the territory law, in contrast with the town
planning law which states the preservation of legal interest regarding private
property, is that it does not differentiate private and state land, but it sets rules for
reasonable use of the land and it establishes the ways these rules should be applied.
These rules aim to balance public and private interests and change the local authority
from a follower of the private initiative to a leader of the development and establisher
of the lines in which private initiative thrives and develops. Particular instruments
of the development’s control come as a way out of the form of land management
only through acquisition and compensation. The law goes far beyond determining
the framework for these instruments, meanwhile it just mentions as a definition
the concept of “the right to development”.

The pragmatic aspect of terminology development

The right to development, though not sufficiently addressed in the law to understand
why it is an important instrument and how it is used, is a key concept.  It seems as
if the law of the territory has been afraid to express loudly that the right to develop
the territory, so to build, is established, granted or conditioned by the public interest,
and the representative of the public interest is the local or central planning authority.
It might be because during these 20 years of transition in Albania, there dominated
the statement that “the property is mine and I can do what I want with it”. At first
glance, one might assume that the real rights to land are affected. In fact, the intensity
of construction, as a practical indicator of the right to develop (Juergenmeyer et al.,
2003), once the various institutions, under their authority in the territory, define
or prohibit it to accomplish through a series of laws and principles, that is not a
real, but a virtual right.
Article 1 of the Protocol of European Convention on Human Rights defines generally
that “property can’t be taken away except for public interests and in accordance
with the conditions specified in the law and in the general principles of international
law”. Further, this definition is supplemented by the fact that “the foregoing shall
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not preclude the right to apply laws which control the way of property handling,
in accordance with the general interests”. So, according to this Convention, the
choice for every country is open and in fact law no. 7850, dating 29.7.1994, “ Civic
Code”, altered, in its article 160, delegates it to planning instruments and therefore
the relevant law for space planning the right to regulate the actions of territorial
development. So as long as in our legal bases (no. 10119) we formulate the meaning
of “the right to development” = “construction intensity and land use”, and also
determine that planning authorities allow, deny or condition “ the construction
intensity” and “ the kind of land use”, then we have selected a variable, transferable
“right to development” and subject to simultaneously market and public rules. So,
even at this point, the territorial law should not have been complex to be
linguistically and practically more accurate.
The new law has introduced the concept of “Territorial Registry” as one of the
means to establish the foundations of sustainable development in the territory. The
Registry, by law, is a multidimensional database in the geographic information
system. This really technological way of keeping and administrating the information
over the territory is obviously valuable in the process of territorial planning and
development, but it is still far from the current logistic and human resources’
capacities to apply it.

Conclusions

The introduction of new terminology into law requires a change of mindset of
institutions and law enforcement in general. The fact that for years we have learned
to use a specific legal bases and a specific planning language, becomes a barrier to
accept and apply a new law. If a law appears to improve something; its radical
terminological change becomes a barrier for further development as the written
language should correspond to an actual physical action. A failure of words leads
to the increase of the cost at the expense of the Albanian citizens.
The processes of science and technique globalization in various areas as the area of
town planning which we analyzed up above, are ceaseless. So are the various terms
which are introduced to the Albanian language. It is evident that their Albanisation
and standardization cannot wait. One of the most important tasks, but even difficult,
that has to do with the standardization of every terminology, is making use of well
– defined and well – established terms. These terms should be used unanimously to
all documents, be they legal, administrative or scientific.
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Zhvillimi i së drejtës në Shqipëri deri në periudhën komuniste
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Abstrakt
Transformimi në Shqipëri ashtu sikurse në të gjithë Europën lindore ishte sëbashku me
privatizimin themeli i ndërtimit të marrëdhënieve pronësore dhe sistemit të ekonomisë
së tregut. Lëvizjet në Europën Lindore arritën më 1990 edhe Shqipërinë, e cila kishte
shumë vështirësi ekonomike, duke folur me fjalët e juristit të famshëm gjerman Stoppel,
ajo ishte në buzë të greminës (Stoppel, 1990, 227). Por per te kuptuar tranzicionin, duhet
të analizohet situata para komunizmit, pasi tradita e së drejtës shqiptare ka qenë ajo e
cila ka ndikuar në një mënyrë të theksuar post-periudhës komuniste. Shqipëria ka ndjekur
traditën e Europës kontinentale (të sitemit romak) e sidomos atë italiane dhe franceze,
pasi pjesa më e madhe e juristëve ishin shkolluar në Itali dhe Francë e është pikërisht kjo
e drejtë e cila u „riatdhesua” me sistemin e ekonomisë së lirë të tregut dhe vendosjen e
pluralizmit e demokracisë në Shqipëri ne vitet 90-të. Qëllimi i këtij artikulli është pikërisht
studimi i traditës së të drejtës shqiptare deri në periudhën komuniste, analizuar në
këndvështrimin e transformimeve post viteve 90-të.

Fjalë kyce: E drejta, ekonomi, ligj, Shqipëri, Proces.

Hyrje

E drejta e epokës komuniste është e kuptueshme, vetëm nëse përpara se të shqyrtojmë
institutet dhe zhvillimin e transformimit, do kalojmë në zhvillimin e së drejtës në
fushën e së drejtës civile dhe tregtare deri në 1945. Për të kryer këtë gjë nevojitet një
prezantim kronologjik, i cili është i bazuar kryesisht në veprën e autorëve Krisafi/
Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/ Gjilani.1

Shqipëria ishte pjesë e familjes së të drejtës otomane. Në Shqipëri ishin në fuqi të
ashtuquajturat „Kânûnnâme“, të cilat bazoheshin në ligjin e veçantë të Sharias.2

Ato përmbanin, mbi të gjitha, rregulla mbi tokën bujqësore, shkëmbimin e
prodhimeve bujqësore si dhe rregulla mbi çmimet e këtyre produkteve.3 Prona ndahej
në tokë shtetërore (arz-i miri), tokë vakëfi (vakf) dhe pronë private (mülk).4 Në
vitin 1850 hyri në fuqi, në të gjithë Perandorinë Osmane, ligji mbi tokën
(„Kaanûnnâme-i Ticaret-i Berriyye”),5 i cili bazohej në kodin tregtar francez të vitit
1807, që përmbante kryesisht rregulla të përgjithshme mbi tregtinë, falimentin dhe
likujdimin.6 Ai ishte në fuqi në Shqipëri edhe pas pavarësisë së vitit 1912, 7 deri në
1 Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri5 (2009).
2 E drejta islamike (Sharia) përmban të gjitha fushat e jetës së njeriut dhe është e drejtë fetare, shtetërore,
penale dhe civile e përmbledhur në një; Birken, Provinzen des osmanischen Reiches (1976) 1.
3 Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 208 v.
4 Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 195; shiko edhe Haxhi, Regjimi juridik i
Tokës  (2002) 14.
5 Shkurt: „Kaanûnnâme-i Ticaret”.
6 Goldberg, Zur Frage der Kontinuität der türkischen Rezeption schweizerischen Rechts: Eine Betrachtung
anhand der neueren ägyptischen Rechtsgeschichte, in Kieser/Meier/Stoffel (Hrsg), Revolution islamischen
Rechts- das schweizerische ZGB in der Türkei (2008) 92.
7 Shpallja e pavarësisë nga  Ismail Qemali më 28.11.1912;  Hösch, Geschichte der Balkanländer (2008) 185.
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hyrjen në fuqi të kodit të parë tregtar shqiptar, më 1932. Në vitin 1858 hyri në fuqi
Kodi osman i tokës („Arazi Kanunnamesi”), i cili shfuqizonte të ashtuquajturin
sistemin e Timarit8 dhe zgjeronte pronën private në tokë dhe truall. Në këtë kuadër,
dalloheshin 5 lloje tokash.9 Gjatë modernizimit themeltar në vitet 1869-1876 hyri në
fuqi kodi civil (i ashtuquajturi Mexhele),10 i cili përbëhej nga hyrja, parimet e
përgjithshme dhe 16 kapituj.11

Më 10.4.1914 hyri në fuqi statuti organik i Shqipërisë,12 i cili nuk ishte një Kushtetutë
për shqiptarët dhe nuk i jepte Shqipërisë asnjë lloj sovraniteti në kuadrin shtetëror,13

por i shërbente kryesisht interesave të fuqive të mëdha. Statuti përmbante rregulla
të veçanta për pronën e tokës bujqësore.14 Pronësia e paluajtshme15 ndahej si më
poshtë: 1. Pronë private, e cila i takonte personave fizikë dhe juridikë, 2. Pronë
shtetërore dhe publike, 3. Pronë e kishës dhe xhamisë.
Pas 3 muajsh të shpalljes së Monarkisë Kushtetuese, më 1.9.1928, hyri në fuqi
kushtetuta shqiptare,16 e cila parashikonte edhe pronën shtetërore dhe atë private.
Pasuria e paluajtshme shtetërore nuk mund të transferohej si dhe të jepej me qira
për një periudhë 20 vjeçare nga Parlamenti, sipas nenit 150 të Kushtetutës.17 Pasuritë
tokësore u ndanë në dy lloje: në miniera dhe gurore. Të parat ishin pronë shtetërore,
të fundit ishin pronë e pronarëve të mëdhenj (neni 151). Burimet ujore dhe minerale
rregulloheshin me ligje të veçanta; të drejtat që bazoheshin tek to rregulloheshin
nga Kushtetuta (neni 152).18 Kodi civil shqiptar, që hyri në fuqi më 1.4.192919 – i cili
ishte më i përparuari i llojit të tij në Shqipëri– zëvendësoi të gjitha normat ligjore
civile dhe bazohej në kodin civil francez (të ashtuquajturin Code Napoléon) të 1804,20

8 Sistemi i Timarit ishte një sistem i „feudalizmit oriental“ ose një forme e huasë, sipas të cilit një nëpunës ose
ushtarak merrte në përdorim tokë nga shteti si shpërblim për shërbimet e tij; Krisafi/Ballanca/Luarasi/ Gjika/
Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 196; shiko edhe Birken, Provinzen 16 v.
9 Haxhi, Regjimi 20 (21): 1. Toka dhe trualli në të cilin pronësia ishte e pakufizuar (mülk: këtu përfshiheshin
oborri, kopshti dhe rreth 10 ha tokë), 2. Prona shtetërore (miriye), 3. Toka e institucioneve fetare (vakif: u
themelua sipas rregullave të institucioneve fetare (vakfiye), 4. Toka pa pronar (metruke: këtu përfshiheshin
rrugët publike dhe kullotat, të cilat iu lanë në përdorim popullsisë së fshatit ose qytetit ) si dhe 5. Ödland
(mevat: që përfshinte një lloj toke guri ose të pafrutshme dhe që ishte rreth një orë larg fshatit ose qytetit;
shiko gjithashtu edhe Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/ Omari/Brozi/Gjilani, Historia 195.
10 Mecelle-¾i A%kâm-ý ¿Adlîye (Libri i rregullave ligjorë); Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung:
auf dem Gebiete des Privatrechts3 (1996) 108 (303).
11 Kapitujt rregullonin blerjen, qiranë, dhurimin, garancinë, depozitën, posedimin e ligjshëm, posedimin e
paligjshëm, zotësine për të vepruar, padinë, provat, mjetet e mbrojtjes në proces; Starr, Law as Metaphor –
From Islamic Courts to the Palace of Justice (1992) 34 (35).
12 Statuti përbëhej nga 216 Nene;  Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 322.
13 Anastasi, Institucionet politike dhe e drejta kushtetuese në Shqipëri 1912-1939 (1998) 35.
14 Ky statut ishte një bashkim jashtë realitetit i përbërë nga elementë strukturorë osman dhe europiano-
perëndimorë, i cili mundohej që të bashkonte në një trup protektoratin dhe sovranitetin;  Schmidt-Neke, Die
Verfassungen Albaniens – Mit einem Anhang: Die Verfassung der Republik Kosova von 1990 (2009) 26.
15 Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 326.
16 Statuti Themeltar i Mbretërisë Shqiptare, datë 1.12.1928, Fl Z 1928, 111; Ajo konsiderohet si kushtetuta e
parë shqiptare e një sistemi të ri qeverisjeje; Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 35.
17 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 124.
18 Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 153.
19 Kodi Civil, Dekret-Ligje e Rregullore të vjetit 1928, datë 1.4.1928, Fl Z 1928, Nr 1, 13. Kodi civil u punua
nga një Komision i përbërë nga 5 juristë;  Ajani, Die Kodifikation des Zivilrechts in Albanien, ROW 1993, 257
(257); shiko edhe Luarasi/Zaganjori/Elezi/Nova, Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri (1994) 140.
20 Kodi civil francez i datës 21.3.1804 të bën përshtypje për një formulim të shkurtër dhe shumë konciz, gjë
e cila është e lidhur ngushtë me ndërhyrjen personale të Napoléon Bonaparte në procesin e tij të hartimit. Vetë
Napoléon e ka përshkruar Kodin civil si veprën e tij më të madhe: „Fitimi im më i madh, nuk është fitimi i 40
betejave,– Waterloo do ti shndërrojë ato në zero. Por ajo që s mund të shuhet kurrë dhe që do të mbetet
përgjithmonë është kodi im civil”; shiko Montholon, Récit de la captivité de l´empereur Napoléon à Saint-
Hélène (1847) 401; Kodi Civil francez pati ndikim shumë të madh në kodifikimet civile të shumë shteteve të
tjera si psh. Spanjës, Belgjikës, Luksemburgut, Portugalisë, Italisë, Shqipërisë etj.
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kodin civil italian të 1865,21 kodin civil zvicerian të 190722 dhe përsa i përket disa
rregullave të disa instituteve të së drejtës si psh. Rregullat mbi disa marrëdhënie
detyrimesh bazohej në kodin civil gjerman të 1900.23 Ai përbëhej nga 4 pjesë.24 Prona
përkufizohej në nenin 794 të kodit civil si „e drejta, brenda kufijve ligjore, për të
gëzuar dhe disponuar sende”.25 Në kuadër të së drejtës së detyrimeve26 vlente parimi
i konsensusit, kontrata përkufizohej si një marrëveshje mes personash, e cila kishte
si qëllim lindjen, ndryshimin dhe prishjen e një marrëdhënieje të së drejtës (neni
1114 kodi civil shqiptar i vitit 1929).
Më 1.4.1932 hyri në fuqi kodi tregtar shqiptar27 së bashku me „ligjin mbi përdorimin
e kodit tregtar shqiptar”,28 të cilët ndërtuan bazën ligjore për marrëdheniet tregtare
në Shqipëri.29 Kodi tregtar shqiptar, i cili përbëhej nga 1138 nene ishte shumë i
detajuar kundrejt kodeve të tjera tregtare të së njëjtës kohë.30 Në rast se mungonte
një element zbatues kompetencash, atëherë i referohej rregullave të përgjithshme
tregtare; në rast se edhe këto mungonin, atëherë zbatoheshin rregullat e kodit civil
mbi pasurinë e paluajtshme. Kodi tregtar shqiptar përbëhej nga 7 libra.31 Si subjekte
të së drejtës së marrëdhënive tregtare ai përkufizonte tregtarin dhe shoqëritë tregtare.
Tregtari përkufizohej si një person fizik, i cili ushtronte një aktivitet tregtar (neni
6), shoqëri tregtare përkufizoheshin si persona juridike, të cilët ushtronin një ose
disa aktivitete tregtare (neni 95); edhe shoqëritë kolektive, shoqëritë komandite,
sh.a dhe sh.p.k-ja ishin të rregulluara në kodin tregtar. Më 7.4.1939, trupat italiane
sulmuan duke pushtuar Shqipërinë dhe shndërruar atë në një shesh lufte deri në
fund të vitit 1944.

21 Codice Civile hyri në fuqi në vitin 1865 dhe ishte kryesisht i ndikuar nga kodi civil francez.
22  Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 398 (399). Kodi civil zviceran i datës
10.12.1907, i cili hyri në fuqi më 1.1.1912, është vepra e civilistit të njohur zviceran Eugen Huber, 1849 –
1923, dhe përmban rregulla mbi personat, familjen, të drejtën e pronësisë dhe trashëgimisë, ndërkohë që e
gjithë fusha e së drejtës tregtare dhe detyrimeve ishte  rregulluar më parë në  ligjin mbi të drejtën e
detyrimeve. Kodi civil zviceran ndikoi në hartimin e Kodit civil turk në kohen e regjimit të Kemal Atatürk;
Zweigert/Kötz, Einführung 175 (176).
23 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 126.
24 Pjesa e parë rregullon shtetësinë dhe kuadrin familjar, e dyta cështjet e trashëgimisë dhe testamentit, e
treta të drejtën e sendeve dhe pronësisë dhe pjesa e katërt të drejtën e detyrimeve; shiko Krisafi/Ballanca/
Luarasi/Gjika/ Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 399 v.
25 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 125. Sipas nenit 788 të Kodit civil ZGB të 1929 pronësia u nda në pronë
shtetërore dhe private. Neni 798 përkufizonte pronësinë. Pronari i tokës ishte pronar i cdo sendi që
gjendej mbi dhe nën sipërfaqen e tokës.
26 Ky libër përbëhej nga rreth 800 nene, nga të cilët pjesa më e madhe e tyre merrej me rregullimin e të
gjitha tipeve të kontratave ;  Gjilani, Historia e shtetit dhe e së drejtës në Republikën e Zogut (1982) 398.
27 Kodi Tregtar, datë 1.4.1932, Fl Z 1932, Nr 1, 10.
28 Ligje mbi aplikimin e Kodit Tregtar, datë 1.4.1932, Fl Z 1932, Nr 4, 139.
29 Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 405 (406).
30 Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 406.
31 Libri i parë ose  Kapitulli i parë (Neni 1 deri 308) rregullonte dispozitat e përgjithshme,  libri i dytë (Nenet
308 deri 423) rregullonte kreditin, garancinë dhe kërkesat që dilnin prej tyre dhe libri i tretë (Nenet 424 deri
642) llojet e ndryshme të kontratave tregtare, shitjen e një shoqërie tregtare dhe përgjegjësinë që del prej
saj. Libri i katert (Nenet 643 deri 655) merrej me paditë kryesore tregtare dhe afatet e parashkrimit; në librin
e pestë (Nenet 656 deri 856) u rregullua tregtia detare, anijet dhe pronarët e tyre, kontratat e tregtisë së
transportit detar dhe përgjegjësia e aksidenteve detare. Libri i gjashtë (Nenet 857 deri 1076) rregullonin
konkursin, likujdimin e shoqërisë, shitjen e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme të falimentit dhe
procedurën e likujdimit. Në librin e shtatë (Nenet 1077 deri 1138) rregulloheshin paditë tregtare të së
drejtës detare, mbarimi i afatit gjyqësor të parashkrimit në cështjet detare; Krisafi/Ballanca/Luarasi/Gjika/
Elezi/Omari/Brozi/Gjilani, Historia 406.
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Përfundime

Zhvillimi historik i së drejtës shqiptare përbën një kapitull më vete në kuadër të
realitetit të së drejtës dhe ekonomisë dhe në këtë këndvështrim është një shtysë për
të kuptuar ndikimin e saj në kuadër të realitetit shqiptar dhe ekonomisë së tregut.
Ndryshimi i sistemit politik32 në fillim të viteve 90-të në Shqipëri, kërkonte një reformë
të gjerë të të gjithë sistemit ligjor nën shenjën e „kthimit të privatit tek e drejta”, një
tregu funksional nëpërmjet krijimit të rregullave të konkurrencës dhe kartelit si
dhe privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore dhe transformimin e tyre në të njëjtën
kohë në forma tregtare perëndimore.33 Roggemman34 e përshkruan transformimin si
një shndërrim nga organe shtetërore - në forma të shoqërive tregtare të ekonomisë
së tregut, si psh. Sh.a dhe sh.p.k.
Me një transformim të tillë ndodh një shndërrim i plotë i të gjithë sistemit ekonomik
dhe i rregullave ligjore të sipërmarrjes. Problematika, në këtë kuadër, qëndron, në
masën dhe formën e zbatimit të saj, sepse disa sipërmarrje nuk do të shndërroheshin
në forma të shoqërive tregtare, të tjera do të ristrukturoheshin ose disa të tjera do të
likujdoheshin plotësisht.35 Përsa i përket efektit të shndërrimit në sistemin përkatës
ekonomik, transformimi nuk çoi në asnjë lloj stabilizimi. Më shumë, ky proces në
vitet 1990-1991 në Shqipëri çoi në një „ndërthurje” mes ekonomisë së planifikimit
dhe sistemit të vetëadministrimit të punëtorëve në Jugosllavi që bazohej në
autonominë e ndërmarrjeve, e cila nuk lejoi një zhvillim të plotë të ekonomisë së
tregut.36

Shqipëria menjëherë pas rënies së sistemit socialist i është referuar të drejtës pre-
komuniste në kuadër të formulimit të parimeve të së drejtës civile, tregtare, por edhe
penale e publike. Ndikimi italian dhe francez, sic u analizua në këtë artikull, ndjehet
jo vetëm në organizimin e sistemit publik, por edhe në sistemin e së drejtës. E drejta
civile i është referuar të drejtes civile romake, ndërsa e drejta tregtare organizimit të
shoqerive tregtare në Itali dhe Francë. Pra teza e hedhur në këtë artikull se tradita
pre-komuniste ka ndikuar në sistemin e së drejtës në Shqipëri u vërtetua.
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Ndryshimet ne ligjin per shoqerite tregtare: nje garanci me shume per
zbatimin e tij

Prof. Asoc. Dr. Edi Spaho
Universiteti Europian i Tiranes

Abstrakt

Në vitin 2008, ligji shqiptar për shoqëritë tregtare pësoi një reformim thelbesor, i ndikuar
nga nevoja e ndryshimit të ligjin të vitit 1992, si ligj i parë që rregullonte fushën e shoqërive
tregtare në Shqipërinë pas komuniste. Mund të thuhet që ky ligj nuk përbën një
vazhdimësi të ligjit të mëparshëm, i cili mbështetej në modelin francez të shoqërive
tregtare. Ky ligj mbështetet në standartet më të mira europiane, duke përdorur si burime
kryesore të tij direktivat përkatëse të BE-së për shoqëritë tregtare. Duhet theksuar se
direktivat e BE-së rregullojnë kryesisht shoqëritë e kapitalit, më saktë shoqëritë aksionare
dhe ato me përgjegjësi të kufizuar dhe për këtë arsye, draftuesit e këtij ligji janë mbështetur
tek ligjet kombëtare të Gjermanisë dhe Anglisë përsa i përket rregullimit të dispozitave
ligjore të shoqërive kolektive dhe komandite.
Megjithëse mund të thuhet se ky ligj është pjesërisht i përafruar me direktivat e BE-së,
dhe  zbatimi i tij në praktikë ka patur disa vështirësi nga aktorë të ndryshëm si, bizneset,
gjykatat dhe Qëndra Kombëtare e Regjistrimit. Në këtë kuadër janë menduar dhe
ndryshimet e fundit të këtij ligji, ndryshime të cilat do të trajtohen në këtë punim. Ligji
Nr. 129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për
Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, fokusohet në ndryshime që kanë të bëjnë
me shkaqet e pavlefshmërisë së themelimit të një shoqërie tregtare, përfaqësimin e
shoqërisë me të tretët, përgjegjësitë e administratorëve, shkaqet e prishjes së shoqërisë,
mënyrën e pagimit të kontributeve të ortakëve të shoqërisë, kushtet për zmadhimin e
kapitalit, marrëveshjen dhe raportin e bashkimit të shoqërive tregtare, etj.

Fjalë Kyce: Shoqëri tregtare, pavlefshmëri absolute/relative, administrator, bashkimi i
shoqërive, zmadhimi i kapitalit.

1. Hyrje

Ligji Nr. 129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008,
“Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, u bë i domosdoshëm për faktin
se ligjin Nr. 9901 mund të thuhet se është pjesërisht i përafruar me direktivat e BE-
se, dhe  zbatimi i tij në praktikë ka patur disa vështirësi nga aktorë të ndryshëm si,
bizneset, gjykatat dhe Qëndra Kombëtare e Regjistrimit. Me ligjin Nr. 9901 shoqëritë
tregtare pësuan një reformim thelbesor, i ndikuar nga nevoja e ndryshimit të ligjin
të vitit 1992, si ligj i parë që rregullonte fushën e shoqërive tregtare në Shqipërinë
pas komuniste. Mund të thuhet që ky ligj nuk përbën një vazhdimësi të ligjit të
mëparshëm, i cili mbështetej në modelin francez të shoqërive tregtare. Ky ligj
mbështetet në standartet më të mira europiane, duke përdorur si burime kryesore të
tij direktivat përkatëse të BE-së për shoqëritë tregtare.
Duhet theksuar se direktivat e BE-së rregullojnë kryesisht shoqëritë e kapitalit, më
saktë shoqëritë aksionare dhe ato me përgjegjësi të kufizuar dhe për këtë arsye,
draftuesit e këtij ligji janë mbështetur tek ligjet kombëtare të Gjermanisë dhe Anglisë,



179

përsa i përket rregullimit të dispozitave ligjore të shoqërive kolektive dhe komandite
(Bachner & Schuster & Winner, 2004, 17). Zbatimi direkt i këtyre direktivave për të
gjitha llojet e shoqërive tregtare ka sjellë disa probleme ligjore te cilat do t’i trajtojmë
më poshtë.

2. Ndryshimet ligjore
Ndryshimet ligjore të ligjit Nr.129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin
Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, fillojnë
me shkaqet e pavlefshmërisë. Këto shkaqe kanë të bëjnë me shkaqet e themelimit të
shoqërive tregtare. Pavlefshmëria si institut në të drejtën tregtare shqiptare ka patur
një evoluim të cuditshëm ndër vite. Nëse i referohemi ligjit “Për shoqëritë tregtare”
Nr.7638, datë 19.11.1992, në seksionin e tretë të tij,1 është parashikuar instituti i
pavlefshmërisë së shoqërive tregtare, si për efekt të themelimit të shoqërive ashtu
dhe për efekt të pavlefshmërisë të akteve të shoqërive.
Ligji Nr. 9901 bën një hap mbrapa në regullimin e këtij instituti, duke parashikuar
vetëm rastet e pavlefshmërisë të akteve të shoqërive tregtare dhe jo ato të themelimit
të tyre, të cilat tashmë parashikohen në ndryshimet e reja ligjore. Ky ligj nuk
parashikon mundësinë e shpalljes së pavlefshmërisë së shoqërisë. Mungesa e këtyre
dispozitave mund të interpretohet si një qëndrim i qëllimshëm i ligjvënësit për të
ofruar mbrojtjen dhe sigurinë maksimale të interesave të palëve të treta që kanë
lidhur marrëdhënie tregtare me këto shoqëri (Malltezi A., 2011, fq.293).

2.1 Pavlefshmërisa e themelimit të një shoqërie tregtare
Neni 1 i ligjit Nr.129 përcakton qartë rastet dhe shkaqet e pavlefshmërise së themelimit
të një shoqërie tregtare, të cilat janë:
a) Dokumentacioni për regjistrimin fillestar të shoqërise, sipas nenit 28, të ligjit
nr.9723, datë 3.5.2007. “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” të ndryshuar, nuk
është hartuar në formë shkresore. Dokumentet që duhen për regjistrim, që së bashku
me aplikimin për regjistrim fillestar, janë statuti dhe akti i themelimit.2 Këto dy
dokumente mund të jenë të inkorporuar në një dokument ose mund të jenë
dokumente vec e vec. Akti i themelimit nuk është gjë tjetër vec shprehja e vullnetit
të palëve për të krijuar një shoqëri tregtare, ndërsa statuti i shoqërisë është tërësia e
normave që regullojnë këtë shoqëri. Risia e këtij neni është se shoqëritë tregtare
mund të mos përpilojnë këto dy akte, por regjistrohen vetëm duke depozituar
aplikimin dhe deklarata e themeluesve të shoqërisë për njohjen, pranimin dhe
zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi, për organizimin dhe funksionimin e llojit të
shoqërisë që regjistrohet. 3 Kjo nuk është e aplikueshme për shoqëritë aksionare,
sepse ato janë të detyruara të përpilojnë në formë shkresore aktin e themelimit dhe
statutin.
b) Mungesa e zotësisë juridike për të vepruar e të gjithë themeluesve të shoqërisë.
Duhet theksuar se këto ndryshime bëhen në kuadër të përafrimit të ligjit shqiptar
me direktivat e Bashkimit Europian dhe pikërisht me Direktivën e Parë e Këshillit
68/151/EEC i datës 9 Mars 1968. Draftuesi i këtyrë ndryshimeve nuk ka marrë
parasysh qëllimin bazë të kësaj direktive, pra kujt forme shoqërie i aplikohet kjo
direktive. Që në fillim të saj direktiva e përcakton qartë se ajo është e zbatueshme
1 Nenet 231 dhe 232, ligjit “Për shoqëritë tregtare” Nr.7638, datë 19.11.1992.
2 Neni 28, të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007. “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” të ndryshuar.
3 Neni 28, të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007. “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” të ndryshuar.



180

vetëm për shoqëritë aksionare, shoqëritë aksionare komandite dhe shoqëritë me
përgjegjësi të kufizuar. Nga ana tjetër, këto rregullime ligjore të direktivës vendosen
tek ndryshimet e ligjit shqiptar tek neni 3 i ligjit Nr. 9901, i cili është i aplikueshëm
për të gjitha llojet e shoqërive, përfshirë këtu dhe shoqëritë kolektive dhe komandite.
Mungesa e zotësisë juridike për të vepruar e të gjithë themeluesve të shoqërisë përbën
shkak për pavlefshmërinë e themelimit.4 E thënë ndryshe mungesa e zotësisë juridike
për të vepruar e një pjese të themeluesve të shoqërisë nuk përbën shkak për
pavlefshmërinë e themelimit. Por nëse këta janë të gjithë ortakët e pakufizuar tek
një shoqëri kolektive, a do të kishim një rast pavlefshmërie? Për këtë arsye, mendoj
që duhej të bëhej një rregullim më i detajuar edhe për këto shoqëri.
c) Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është në kundërshtim me ligjin. Nëse i

referohemi ligjit “Për shoqëritë tregtare” Nr.7638, datë 19.11.1992, në të
përcaktoheshin qartë llojet e veprimeve tregtare, ose e thënë me fjalë të tjera
përcaktohej objekti i veprimtarise së shoqërisë, ndërsa ligji Nr. 9901, datë
14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, në nenin 7 të
tij parashikon se objekt i veprimtarisë së shoqërisë mund të jetë cdo veprimtari,
e cila nuk ndalohet me ligj.

d) Në statutin e shoqërisë nuk përcaktohen emri i shoqërisë, vlera e kontributeve
të nënshkruara nga secili themelues, si dhe nga të gjithë themeluesit. Edhe
këtu lind pyetja nëse duhen pasqyruar vlerat e kontributeve të secilit ortak për
vlefshmëri të themelimit tek të gjitha shoqërive tregtare. Sipas legjislacionit
shqiptar, shoqëria aksionare dhe shoqëria me përgjegjësi të kufizuar kanë
detyrimin të parashikojnë kapital minimal për vlefshmëri të themelimit të
shoqërisë, ndërsa shoqëritë kolektive dhe komandite nuk e kanë këtë detyrim.
Pra, dhe kjo pikë e ligjit duhet te saktësohen, sepse nuk mund të kërkohet
përcaktimi i kontributeve të nënshkruara në të kundërt shoqëria është e
pavlefshme, një shoqërie që nuk ka detyrim të përcaktojë kapitalin minimal për
vlefshmëri të saj.

e) Vlera e përgjithshme e kapitalit të shoqërisë, nënshkruar nga të gjithë
themeluesit, është më e ulët se vlera e kapitalit minimal të kërkuar për shoqëritë
tregtare.

Doktrina e ndan pavlefshmërinë në dy lloje, absolute dhe relative. Këtë ndarje bën
dhe neni 1 i ligjit Nr. 129, ku përcakton se pavlefshmëria absolute konstatohet nga
gjykata dhe sjell për pasojë prishjen e shoqërisë tregtare dhe hapjen e procedurave
të likuidimit në gjëndjen e aftësise paguese.5 Në të kundërt, pavlefshmëria relative
shpallet nga gjykata, por në këtë rast, kjo shpallje nuk do të ketë si pasojë prishjen
e shoqërisë dhe hapjen e procedurave të likuidimit, nëse përpara vendimit gjyqësor,
rrethana që shkakton pavlefshmëri është korrigjuar dhe ky korrigjim është publikuar
nga shoqëria në regjistrin tregtar.6

Në doktrinën italiane, arsyeja e këtij konvertimi nga pavlefshmëri absolute (nul) në
pavlefshmëri relative “të riparueshme”, të con tek interesi i shoqërive për të
minimizuar pasigurinë, për të evituar që shoqëria, tashmë e ekspozuar ndaj
pasigurive të tregut, të ekspozohet edhe ndaj pasigurive të mëdha të rendit juridik.
Në të njëjtën kohë është i mbrojtur dhe interesi i të tretëve që hyjnë në marrëdhënie

4 Neni 11 i Direktivës së Parë të Këshillit 68/151/EEC i datës 9 Mars 1968.
5 Neni 1, pika 3 e ligjit Nr.129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për
Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar.
6 Po aty, Neni 1, pika 4.
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me shoqërinë, duke eleminuar pengesën në përmbylljen e bizneseve që mund të
shfaqet nga frika e gjendjes në mbyllje të negociatave (Galgano F., 2009, fq.656).
Padia për të kërkuar që shoqëria tregtare të shpallet e pavlefshme parashkruhet
brenda tre vjetëve nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare për
Regjistrim. Por gjithsesi, ligji parashikon se padia e lidhur me pavlefshmërine e
themelimit të shoqërisë tregtare nuk mund të ngrihet pas publikimit të korrigjimit
të rrethanës që shkakton pavlefshmëri, nëse kjo rrethanë mund të korrigjohet.7

2.2 Përfaqësimi dhe palët e treta
Nisur nga problematikat e hasura në praktikë ku statutet e shoqërive tregtare
parashikonin norma të ndryshme kufizuese per administratorët ose organe të
ndryshme të shoqërisë, u pa e nevojshme të rregullohej neni 12 i ligjit Nr.9901. Në
pikën 1 të këtij ligji u parashikua se statuti apo vendimet e shoqërisë nuk mund të
ndryshojnë apo të kufizojnë kompetencat që ky ligj përcakton për organet e
ndryshme të shoqërisë tregtare. Gjithashtu, kjo pikë rregullon dhe marrëdhëniet
me të tretet të shkaktuara nga këto veprime, duke parashikuar se cdo veprim, që ka
për qëllim ndryshimin apo kufizimin e kompetencave të organeve të shoqërisë, të
cilat nuk lejohen shprehimisht, sipas këtij ligji, nuk mund t’u kundrejtohen palëve
të treta edhe nëse janë bërë publike në statut apo sipas mënyrave të parashikuara
nga ligji nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të
ndryshuar.
Pika e 2 e këtij neni nuk ndryshon përmbajtjen e saj, por pëson një formulim më të
mirë dhe më të kuptueshëm, duke parashikuar se shoqeritë tregtare përfaqësohen
në marrëdhëniet me të tretët nga përfaqësuesit e tyre ligjorë, të cilët veprojnë në
përputhje me rregullat e përcaktuara nga ky ligj dhe nga dispozitat e statutit.
Perfaqësimi ligjor i shoqërisë është i vlefshëm për cdo veprim gjyqësor apo
jashtëgjyqësor, me përjashtim të rastit kur statuti parashikon kufizime në tagrin e
përfaqësuesit ligjor për të vepruar i vetëm për disa apo për të gjitha marrëdhëniet e
shoqërisë me të tretët. Përfaqësuesit ligjorë mbeten të detyruar ndaj shoqërisë për të
zbatuar të gjitha kufizimet e tagrave të përfaqësimit në marrëdhëniet me të tretët, të
përcaktuara në statut apo të miratuara nga organet e shoqërisë. Me përjashtim të
rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për kufizimin e tagrit të
përfaqësuesit ligjor për të vepruar i vetëm për disa apo për të gjitha marrëdhëniet e
shoqërisë me të tretët apo në bazë të rrethanave të qarta, nuk mund të mos kishte
pasur dijeni për të, ky kufizim i tagrave të përfaqësimit mund t’u kundrejtohet
palëve të treta vetëm nëse është bërë publik në mënyrat e parashikuara nga ligji nr.
9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar.”

2.3 Shkaqet e prishjes së shoqërisë
Ndryshimet ligjore të ligjit Nr.129/2014 përfshijnë dhe shkaqet e prishjes së shoqërive
tregtare. Ligji Nr.9901 parashikon rregulla të njëjta të prishjes së shoqërive si për
atë kolektive8, shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar9 dhe shoqërinë aksionare10, të
cilat janë:
a) Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;

7 Po aty, Neni 1, pika 7.
8 Neni 43 i ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar.
9 Po aty, neni 99.
10 Po aty, neni 187.



182

b) Me vendim të asamblesë së përgjithshme;
c) Me hapjen e procedurave të falimentimit;
d) Nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar
pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë
3.5.2007. “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” të ndryshuar;
e) Me vendim të gjykatës;
f) Për arsye të tjera të parashikuara në statut.
Përvec këtyre rasteve, ndryshimet ligjore kanë shtuar edhe rastin kur objekti i
aktivitetit të shoqërive tregtare bëhet i parealizueshëm për shkak të mosfunksionimit
të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht
të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare11. Mosmarrëveshjet e vazhdueshme
dhe të pashërueshme mes ortakëve ose aksionarëve të shoqërisë e bëjnë të pamundur
cdo veprimtari të mëtejshme të shoqërive dhe si e tillë ato do të prishen. Shkaqet e
tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare do të
përcaktohen si ngjarje jashtë shoqërive tregtare, të cilat pengojnë në mënyre definitive
zhvillimin e mëtejshëm të veprimtarisë ekonomike. Këto ngjarje ndahen në ngjarje
të rendit natyror dhe ngjarje të rendit juridik (Galgano F., 2009, fq.330). P.sh, marrim
rastin e një veprimtarie tregtare të një shoqërie koncesionare të një miniere. Shëmbja
totale e kësaj miniere do të përbënte një ngjarje të rendit natyror që do të bëjnë
absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare, ndërsa revokimi i licenses
administrative të koncesionit do të përbënte një ngjarje të rendit juridik, e cila përsëri
do ta bënte absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare.
Ndryshimet ligjore bëjnë gjithashtu një sqarim më të mirë të prishjes së shoqërisë
për shkaqe falimentimi, duke parashikuar se si pasojë e shkaqeve të parashikuara
në shkronjën “b”, të pikës 1, të nenit 43,12 vendoset nga gjykata kompetente për
procedurat e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë
e shoqërisë janë likuiduar për shlyerjen në mënyrë kolektive të detyrimeve ndaj
kreditorëve apo kur gjykata kompetente për procedurat e falimentimit vendos
rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit, për shkak të
pamjaftueshmërisë së pasurisë së shoqërisë për të mbuluar shpenzimet e procedurës
së falimentimit.
Neni 16 i ligjit Nr.129/2014 rregullon rastet e prishjes së shoqërisë me përgjegjësi të
kufizuar duke ndryshuar nenin 99 të ligjit Nr. 9901, të cilat janë të njëjta me ato të
shoqërisë kolektivë të nenit 43 të ligjit Nr. 9901, ndërsa neni 29 i ligjit Nr.129/2014 i
këtyre ndryshimeve ligjore parashikon amendimin e nenit 187 të ligjit Nr. 9901, dhe
pikërisht shkaqet e prishjes së shoqërisë aksionare, të cilat janë të njëjta me dy nenet
e mësipërme, me dallim vetëm të pikës d të këtij neni, i cili parashikon se kur, si
pasojë e humbjeve ushtrimore, kapitalet e veta të shoqërisë janë në vlerë më të ulët
se vlera minimale e kapitalit të regjistruar, të përcaktuar sipas nenit 107, të këtij ligji,
apo kur vendoset zvogëlimi i kapitalit të regjistruar të shoqërisë nën këtë vlerë
minimale dhe hyrja në fuqi e këtij zvogëlimi nuk kushtëzohet me realizimin e një
zmadhimi vijues, nëpërmjet të cilit shoqëria të rikapitalizohet me kontribute të reja
me vlerë, të paktën, sa vlera e nevojshme për të arritur kapitalin minimal të përcaktuar
sipas atij neni13.

11 Neni 43, pika c e ligjit Nr.129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008,
“Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar.
12 Kjo pikë parashikon “me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së
pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit”.
13 Neni 107 i ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, parashikon
kapitalin minimal të shqërisë aksionare me oferte private dhe atë me ofertë publike.
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2.4 Forma shkresore
Problematika të shumta janë hasur në praktikë në lidhje me transferimin e kuotave
apo aksioneve të ortakëve dhe aksionarëve të shoqërive tregtare, ku pyetja që shtrohej
shpesh ishte nëse kontratat, të cilat realizonin mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave
apo aksioneve, të parashikuara për shoqëritë e kapitalit dhe pikërisht shoqërinë me
përgjegjësi të kufizuar14 dhe shoqërinë aksionare15, duheshin hartuar në formë
shkresore dhe/apo të noterizoheshin për vlefshmëri, provueshmëri, apo për regjistrim
e kontratës. Ndryshimet e fundit ligjore e parashikojnë dhe zgjidhin mirë këtë
problematikë. Neni 10 i ligjit Nr.129/2014 amendon nenin 73, pika 2 të ligjit Nr.
9901, dhe rregullon kalimin e kuotave në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar duke
parashikuar se në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i
kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshirë
momentin e pagesës së cmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e
kuotës hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë
apo regjistrimin e kontratës. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht
ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë, vlefshmeria e kalimit të
titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të
ndryshme me efekt deklarativ, përfshi këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit
të kontratës apo të kalimit të titullit.
Përfaqësimi i aksionerëve në shoqëritë aksionare nuk bëhet nëpërmjet kuotave,
sikundër tek shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, por nëpërmjet aksioneve. Në varësi
të kalimit të pronësisë së aksioneve, ato i ndajmë në dy lloje, aksione në letër dhe
aksione të dematerializuara. Tituj të dematerializuar janë regjistrimet elektronike të
një llogarie titujsh në sistemin komjuterik të regjistratit, me anë të të cilit emetuesi
merr përsipër të përmbushë, kundrejt mbajtësit të të drejtave, detyrimet që
përmbahen në tituj (Malltezi A., 2011, fq.114). Jo pa qëllim e bëmë këtë ndarje, por
sepse këtë gjë bëjnë dhe ndryshimet ligjore. Në rastet e kalimit të aksioneve me
kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi aksionin, si dhe
kushtet e tjera të kalimit, përfshi momentin e pagesës së cmimit, rregullohen nga
kontrata. Kontrata për kalimin e aksionit hartohet në formë shkresore dhe noterizimi
nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës. Transaksionet në
formë elektronike, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9879, date 21.2.2008, “Për titujt”,
konsiderohen të kryera në formë shkresore në përputhje me parashikimet e këtij
neni16.

2.4 Administratorët dhe anëtarët e Këshillit të Administrimit
Lidhur me problematikat e hasura në praktikë në lidhje me dorëheqjen e një
administratori ose anëtari të këshillit të administrimit, neni 95 i  ligjit Nr. 9901 është
ndryshuar duke zgjidhur këtë ngërc ligjor dhe praktik. Qendra Kombëtare për
Regjistrim nuk regjistronte dorëheqjen e administratorit apo anëtarit të këshillit të
administrimit pa patur një vendim të asamblesë për zëvendësimin e tij. Dhe pikërisht
kjo rregullohet duke parashikuar se administratori ose anëtari i këshillit të
administrimit mund të heqë dorë në cdo kohë nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi

14 Neni 73 i ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar.
15 Po aty, neni  117.
16 Neni 20, i ligjit Nr.129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për
Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, i cili amendon nenin 117.
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me shkrim drejtuar asamblesë së përgjithshme. Administratori ose anëtari i këshillit
të administrimit, që jep dorëheqjen, duke pasur parasysh rrethanat e veprimtarisë
së shoqërisë, është gjithashtu i detyruar të thërrasë asamblenë e përgjithshme për
emërimin e administratorit të ri, përpara datës në të cilën dorëheqja të hyjë në fuqi.
Nëse asambleja e përgjithshme nuk vendos emërimin e administratorit të ri në datën
e përcaktuar në thirrjen e kryer nga administratori i dorëhequr, atëhere
administratori i njofton me shkrim dorëheqjen Qendrës Kombëtare të Regjistrimit,
së bashku me kopjen e thirrjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme dhe Qendra
Kombëtare e Regjistrimit regjistron largimin e administratorit, sipas procedurave të
ligjit nr. 9723, date 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar.17

2.5 Marrëveshja dhe raporti i bashkimit
Përsa  përket pjesës së riorganizimit të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar dhe
shoqëritë aksionare, ligji Nr.129/2014 bën disa rregullime, të cilat janë në funksion
të zbatimit më të mirë të praktikës së përditshme dhe procedurave të ndjekura nga
shoqëritë objekt bashkimi dhe nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit. Në
projektmarrëveshjen që përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, të cilat do të marrin pjesë
në bashkim janë shtuar:
a) forma, emrat e regjistruar dhe selitë e shoqërive që marrin pjesë në bashkim;
b) data, duke nisur nga e cila zotëruesit e këtyre kuotave apo aksioneve kanë të
drejte të marrin pjesë në ndarjen e fitimit, si dhe cdo kusht i posacëm që ndikon në
ushtrimin e kësaj të drejte;
c) data, duke nisur nga e cila veprimet e shoqërisë që përthithet do të trajtohen nga
pikëpamja kontabël si veprime të shoqërisë përthithëse.18

Nenit 216 të ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”,
të ndryshuar, i shtohen pikat 5, 6, 7 të cilat rregullojnë më mirë mënyrat e hartimit
të pasqyrave finaciare dhe kontabël të shoqërive që do të bashkohen, si dhe rregullon
se përfaqësuesit ligjorë të secilës shoqëri pjesëmarrëse në bashkim duhet të njoftojnë
asamblenë e përgjithshme të shoqërisë së tyre, si dhe organet e administrimit të
shoqërive të tjera që marrin pjesë në bashkim, me qëllim njoftimin e asambleve të
përgjithshme të shoqërive përkatëse në lidhje me cdo ndryshim thelbësor në aktivet
dhe pasivet e shoqërisë, nga data në të cilën është hartuar projektmarrëveshja e
bashkimit, deri në datat e caktuara për mbledhjet e asambleve të përgjithshme që do
të vendosin mbi miratimin e projektmarrëveshjes së bashkimit.

3. Konkluzione

Ligji Nr. 129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008,
“Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, fokusohet në ndryshime, të
cilat mundohen të përafrojnë më shumë këtë ligj me direktivat e BE-së, si dhe ta
bëjnë atë më të prekshëm dhe të zbatueshëm nga aktorë të ndryshëm si, bizneset,
gjykatat dhe Qendra Kombëtare e Regjistrimit dhe që kanë të bëjnë me shkaqet e
17 Nenet 15 dhe 24 të ligjit Nr.129/2014, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008,
“Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar, të cilët amendojnë respektivisht nenet 95 dhe 157.
18 Ky ndryshim bëhet për t’u përafruar pjesërisht me Direktivën 2009/109/ KE të Parlamentit Europian dhe
Këshillit, të datës 16 shtator 2009, që ndryshon direktivën 2005/56/KE, lidhur me kërkesat për raportim dhe
dokumentim në rastet e bashkimeve dhe ndarjeve, e ndryshuar. nr. Celex: 32009 L0109, Fletorja Zyrtare e
Bashkimit Europian, seria L, nr. 259, datë 2.10.2009, faqe 14-21.
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pavlefshmërisë së themelimit të një shoqërie tregtare, ku përfshiheshin
dokumentacioni për regjistrimin fillestar të shoqërise, mungesa e zotësisë juridike
për të vepruar e të gjithë themeluesve të shoqërisë, objekti i veprimtarisë së shoqërisë
në kundërshtim me ligjin, emri i shoqërisë dhe vlera e përgjithshme e kapitalit të
shoqërisë. Gjitashtu, përmirësime të dukshme bëjnë dhe pjesët që lidhen më
përfaqësimin e shoqërisë me të tretët, përgjegjësitë e administratorëve, shkaqet e
prishjes së shoqërisë, mënyrën e pagimit të kontributeve të ortakëve të shoqërisë,
kushtet për zmadhimin e kapitalit, marrëveshjen dhe raportin e bashkimit të
shoqërive tregtare, etj.
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Periudha 1976 deri 1990 si periudha e fundit para transformimeve në
Shqipëri

Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz)  Endri PAPAJORGJI
Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

Abstrakt

Për të kuptuar procesin e transformimit, pas ndryshimeve politike, periudha e fundit, në
kuadër të periudhës komuniste, kishte një rëndësi të veçantë, sepse pikërisht reformat e
kryera gjatë kësaj periudhe ndikuan edhe në reformat pas rënies së sistemit.
Transformimi në Shqipëri ashtu sikurse në të gjithë Europën lindore ishte sëbashku me
privatizimin themeli i ndërtimit të marrëdhënieve pronësore dhe sistemit të ekonomisë
së tregut. Reformat e janarit 1990, të cilat kishin si qëllim një „demokratizim nga lart”, që
nënkuptonte rregulla të reja të marrëdhënies mes shtetit dhe qytetarëve, riformulimin e
sistemit ekonomik dhe ndryshime personale në aparatin partiak dhe qeverisës, ishin të
pasuksesshme. Në fund të viteve 80-të një sistem ideologjik, politik, ekonomik dhe social
u shpërbë dhe në Shqipëri, si në të gjitha shtetet e Europës Lindore, demokracia, ekonomia
e lirë e tregut dhe shteti i së drejtës, të bazuar në pronën private dhe lirinë ekonomike,
ishin themeli i këtij transformimi. Por mënyra se si do të kryhej ky transformim nuk
ishte e përcaktuar qartazi. Kjo ishte e bazuar në atë teori, sipas së cilës të gjithë shtetasit
gjatë socializmit kishin kontribuar në të njëjtën masë për ndërtimin e pronës shtetërore
dhe shoqërore. Sidoqoftë mbetej një premtim juridik për zbatimin e procesit të
riprivatizimit, që ky proces transformues të respektonte parimin e trajtimit të njëjtë të
shtetasve, shtetin e së drejtës dhe të gjitha kriteret e drejtësisë. Por sidomos këto 3 elemente
të sipërpërmendura kanë munguar në një masë të gjerë në Shqipëri para dhe pas
komunizmit. Në këtë kuadër objektivi kryesor i këtij punimi do të bazohet në analizën
ekonomike dhe juridike të situatës aktuale të riprivatizimit.

Fjale kyce: Transformim, ekonomi, ligj, Shqipëri, Proces.

Hyrje

Prishja me Kinën, më 1975, solli edhe Kushtetutën e fundit komuniste,1 atë të 1976,
e njohur ndryshe edhe si Kushtetuta e Hoxhës.2 Ajo ishte një shprehje e arratisë në
izolim3dhe përcaktoi bazën e reformave të fundit në Shqipërinë socialiste.4 Kushtetuta
e 28.12.19765 e përkufizonte ekonominë e Shqipërisë, si një sistem ekonomik socialist,
që bazohej në pronën socialiste, në mjetet e prodhimit dhe organizimin e planifikuar
të të gjithë jetës ekonomike dhe shoqërore nëpërmjet shtetit, i cili kishte monopolin
në prodhim si dhe në tregtinë e jashtme dhe të brendshme. Sistemi ekonomik
rregullohej në nenet 16 deri 31 të Kushtetutës. Sipas saj, shteti themelonte ndërmarrjet
1 Sipas mendimit të Hoxhës kushtetuta shqiptare ishte e para kushtetutë „e vërtetë” socialiste, demokratike
dhe revolucionare; Çela, Kushtetuta e re - Kushtetutë e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste  (1976) 5.
2 Ngjashëm edhe  Tito në Jugosllavi me Kushtetutën e FSJ të 1974.
3 Küpper, Einführung 617.
4 Emërtimi (Republika Popullore e Shqipërisë) u ndryshua në (Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë).
5 Ligj Nr 5506 Kushtetuta e Republikës Socialiste e Shqipërisë, datë 28.12.1976, Fl Z 1976, Nr 5, 75; shko
edhe Schultz, Die Verfassung der sozialistischen Volksrepublik Albanien vom 28.12.1976, JOR 1980, 325
(334).



187

për administrimin e mjeteve të popullit. Në nenin 22 pika 2 të Kushtetutës
përkufizoheshin kooperativat shqiptare të tipit të lartë si e veçanta e Shqipërisë.6

Bëhej fjalë për një lloj të veçantë kooperativash, në të cilat shteti ishte bashkëpronar
nëpërmjet investimeve të drejtpërdrejta, sidomos në mjetet kryesore të prodhimit.7
Ndryshe nga Kushtetuta e 1946-ës, prona private u shfuqizua si formë pronësie.8

Ekzistonin vetëm dy lloje formash të pronësisë: Prona socialiste, e cila përbëhej nga
prona shtetërore, 9 që i takonte gjithë popullit dhe prona kooperativiste10 e fshatarëve,
të cilët grumbulloheshin lirisht në organizatat bujqësore, bazuar në nenin 21 të
Kushtetutës. Forma tjetër ishte prona personale (neni 23).11 Prona shtetërore ishte e
rregulluar në nenin 18 pika 1 të Kushtetutës dhe qëndronte nën mbrojtjen e veçantë
të shtetit. Detyrë primare e shtetasve ishte, që të mbronte pronën socialiste dhe të
kujdesej për të. Cënimi i saj çonte në një shkelje të rëndë penale.12

2.3.3.2 Zhvillimi i legjislacionit të së drejtës së pronësisë dhe tregtare në vitet
1980-të

Në vitet ‘80-të, hartimi i legjislacionit në Shqipëri morri rëndësi të madhe.13 Kodifikimi
i parë i së drejtës civile, që prej dekretit të pronësisë së 1955-ës,14 i cili e zëvendësoi
atë, ishte Kodi civil i datës 26.6.1981.15 Ai përbëhej nga 354 nene dhe ndalonte çdo
lloj aktiviteti ekonomik privat dhe përcaktonte konceptin ekonomik dhe shtetëror
të parashikuar në Kushtetutën e vitit 1976, të shtetëzimit të plotë.16 E drejta e pronësisë
rregullohej në 3 kapitujt e parë të Kodit civil, ndërkohë që Kapitulli III („Fitimi dhe
humbja e pronësisë”) përmbante edhe materiae të së drejtës së trashëgimisë. Subjektet
e së drejtës civile ishin ndërmarrjet shtetërore, institucionet, kooperativat bujqësore
dhe organizatat shoqërore, të cilat nënshkruanin kontrata për plotësimin e
detyrimeve të tyre. Kontrata përkufizohej si një mjet, i cili duhet të përputhte parimet
e planifikimit socialist dhe të organizatës së ndërmarrjeve shtetërore.17

6 Si bazë ligjore shërbenin „Ligji Nr 4864 i datës 15.7. 1971 mbi themelimin e kooperativave bujqësore te
tipit të lartë” dhe Dekreti Nr 5635 i datës 30.9.1977,  i bazuar në nenin 78 të Kushtetutës së 1976.
7 Kooperativat e këtij lloji, të cilat nuk ishin të njohura në shtetet e tjera komuniste, përpunonin nga fundi i
viteve 70-të rreth 1/5 e  tokës së shfrytezueshme bujqësore në Shqipëri; Marjani/Malindi/Shtepani, Krijimi
dhe zhvillimi i ndërmarrjeve bujqësore në Shqipëri, Studime Historike 1982, 15 (31).
8 Çela/Çami/Hysi/Omari, E drejta 106.
9 Përkufizimi ligjor u zgjerua në krahasim me Kushtetutën e vitit 1946. Prona shtetërore përbëhej nga toka
dhe trualli dhe pasuritë nëntokësore, minierat, pyjet, kullotat, burimet ujore, burimet natyrore të energjise,
fabrikat, SMT-të, bankat, rrugët, mjetet e transportit (Hekurudha, Anijet, Avionet), Posta, Telegrafi, Telefoni,
Radio -televizioni dhe kinematografia, ashtu sikurse cdo pasuri që blihej nga shteti; Halili/Salamun, ZfRV
2006, 126.
10 Edhe ky përkufizim u zgjerua në krahasim me Kushtetutën e 1946. Prona kooperativiste përbëhej nga
ndërtesa, makina, mjetet e transportit, mjetet dhe veglat e punës, kafshët e punes, drurët frutorë, ashtu
sikurse edhe nga mjete të tjera, të cilat ishin të nevojshme për aktivitetet e kooperativës; Halili/Salamun,
ZfRV 2006, 126.
11 Vetëm këtu nuk pati një zgjerim të terminologjisë, gjë e cila i referohet konceptit shtetëror socialist
shqiptar, sic ishte shfuqizimi dhe mosekzistenca e pronës private, që tregonte qua definitione ndikimin
inekzistent të privatit në qarkullimin civil. Prona personale përbëhej ashtu sikurse në Kushtetuten e 1946
nga të ardhurat e punës, banesat dhe te gjitha sendet, të cilat i shërbenin nevojave materiale dhe kulturore
të familjes; Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 50.
12 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 127.
13 Küpper, Einführung 620.
14 Dekret Nr 2083 Për Pronësinë, datë 6.7.1955, Fl Z 1955, Nr 6, 189.
15 Ligj Nr 6340 Kodi Civil, datë 26.6.1981, Fl Z 1981, Nr 3, 47.
16 Höcker-Weyand  in Altmann 101.
17 Biçoku/Hicka/Çela/Sheshi/Ndrenika, Bazat 8 (9).
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Neni 67 pika 1 e Kodit civil shqiptar përmbante një terminologji të përgjithshme të
pronës, e cila perkufizohej si:
„e drejta, për të poseduar, gëzuar dhe disponuar pasuri, brenda kufijve ligjorë“.18

Ky rregull ishte i lidhur ngushtë me rregullin klasik, paçka se i përgjigjej përmbajtjes
konkrete të pronës socialiste dhe personale.19

Ashtu si Kushtetuta, edhe Kodi civil shqiptar parashikonte dy lloje pronësish: pronën
socialiste dhe pronën personale. Prona socialiste ndahej, sipas nenit 69 të Kodit
civil, në pronë shtetërore dhe kooperativiste, ndërkohë që neni 70 pika 2 përmbante
një listë të detajuar të objekteve, që ishin pronë shtetërore.20 Ashtu sikurse u përcaktua
në hyrje të kësaj analize monografike,21 toka dhe trualli ishin në pronë shtetërore
dhe i’u lanë në përdorim vetëm personave të interesuar fizikë dhe juridikë (neni 73
i Kodit civi).22 „Mjetet në kuptimin e përgjithshëm,” sipas nenit 72 të Kodit civil,
mund të transferoheshin nëpërmjet organeve përgjegjëse shtetërore, nga një person
juridik, në një person tjetër juridik. Edhe në këtë rast nuk parashikohej dëmshpërblim,
i cili sipas rregullave të përgjithshme të shtetit të së drejtës është i paimagjinueshëm
dhe duhet bazuar në kuptimin e pronësisë të ideologjisë socialiste. Sipas kësaj të
fundit, dëmshpërblimi nuk parashikohej, sepse në të dy rastet bëhej fjalë për pronë
socialiste që gëzonte jo vetëm përparësi kundrejt pronës personale, por qëndronte
në qendër të marrëdhënieve të socializmit shqiptar.
Pronar i pronës kooperativiste ishte kooperativa si një person juridik, ndërkohë që
kooperativa vetëm “administronte” pronën (neni 75); Prona kooperativiste nuk
sillte asnjë lloj autonomie në çështjet ekonomike. Duhet patur parasysh, se përfshirja
në kodin civil i këtij instituti, kishte të bënte me vëmendjen politike të veçantë që u
jepej klasës fshatare të kooperativave.23

Prona private ishte shfuqizuar ashtu sikurse në Kushtetutën e 1976-ës, sipas
nenit 7 pika 1, të Kodit civil. Prona personale njihej, por ajo rregullohej vetëm në
tre nene. Sipas literaturës sociliste shqiptare, prona personale ishte pjesë e
prodhimit shoqëror dhe plotësonte nevojat materiale dhe kulturore të klasës
punëtore.24 Ajo përkufizohej si:
„Rezultat i punës së punëtorëve, e cila nuk duhet të përdorej në dëm të interesave të socializmit”
(neni 7 pika 2 KC i 1981).25 Këtu ekzistonte edhe një lidhje ligjore funksionale në
përdorimin e pronës personale. Në këtë mënyrë u ndërhy masivisht në të drejtën e
pronësisë, me ndihmën e një elementi të papërcaktuar të së drejtës, të njohur si
“Interesa të Socializmit”, ndërkohë që gjykatat e pavaruara mungonin, ndoshta po
të ekzitonin mund të kishin cuar nëpërmjet praktikës së tyre gjyqësore në sqarime
te mëtejshme të terminologjisë dhe përkufizimeve ligjore. Prona personale përbëhej
deri atëherë nga të ardhurat e punës, banesat dhe objektet, të cilat plotësonin nevojat
kulturore dhe materiale të personit dhe familjes (neni 77 KC i 1981).26

Pronësia mes personave fizikë mund të fitohej nëpërmjet kontrates, ose
trashëgimisë.27 Si padi e mbrojtjes së pronarit, kodi civil parashikonte padinë e kthimit
18 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 127.
19 Höcker-Weyand  in Altmann 103.
20 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 127.
21 Shiko më sipër.
22 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 127.
23 Höcker-Weyand in Altmann 104.
24 Biçoku/Hicka/Çela/Sheshi/Ndrenika, Bazat 128 v.
25 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 127.
26 Biçoku/Hicka/Çela/Sheshi/Ndrenika, Bazat 128; s hiko edhe Halili/Salamun, ZfRV 2006, 127.
27 Biçoku/Hicka/Çela/Sheshi/Ndrenika, Bazat 135.
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të sendit kundrejt pronarit të paligjshëm, sipas nenit 130 të KC të 1981 dhe në rastin
e shkeljes së pronësisë, padinë për të kërkuar pushimin e cënimit të pronësisë sipas
nenit 131 KC të 1981. Me kthimin e sendit, pronari mund të kërkonte edhe frutat që
ishin mbledhur prej sendit ose mund të ishin mbledhur. Përveç kësaj, u dallua mes
mirëbesimit dhe keqbesimit të pronarit. Pronari kishte të drejtën e dëmshpërblimit.
Kjo ishte në përputhje edhe me sistematikën e sistemeve të tjera perëndimore ligjore.28

Në fushën e së drejtës së shoqërive tregtare, Kodi Civil nuk njihte as shoqëritë
tregtare të personit ose shoqëritë e kapitalit, por vetëm personat fizikë dhe juridikë
dhe kooperativat bujqësore.

Përfundime

Analiza e kryer në këtë artikull tregoi, se teoria e shteteve socialiste-, në kuadrin e
sistemit të së drejtës që ishte vendosur për 40 vjet në Shqipëri, u formulua në një
formë tjetër, që përcaktonte29 – se çdo lloj aktiviteti privat për themelimin e pushtetit
ekonomik ishte i ndaluar dhe se çdo lloj inisiative ekonomike private kishte pushuar
së ekzistuari. Zhvillimi i së drejtës është i krahasueshëm me shtetet e tjera të familjeve
socialiste. Përveç kësaj, të gjitha aktivitetet ekonomike të kooperativave bujqësore,
të kooperativave të prodhimit dhe konsumit i’u transferuan ndërmarrjeve shtetërore.
Në këtë kuptim, vlejnë të përmenden edhe kooperativat bujqësore të tipit të lartë.
Kontrolli i aktiviteteve ekonomike i mbetej shtetit. Në këtë analizë doli qartë në
pah, se reformat e viteve 1990-1991 u zbatuan në mënyrë shumë të avashtë dhe se
përshtatja me strukturat e ndryshuara politike, e bënin shumë të vështirë zbatimin
e parimeve demokratike, të shtetit të së drejtës dhe sipërmarrjen e lirë. Nga kjo
analizë u kuptua shumë shpejt, se një shkëputje radikale nga e shkuara dhe sistemi
i vjetër, nuk mund të kryhej brenda pak viteve, por nevojitej një kohë e gjatë për të
ndryshuar dhe përshtatur mënyrën e re të të menduarit, jo vetëm në kuadrin
institucional e shtetëror, por edhe në kuptimin e pronës private dhe inisiativës së
lirë sipërmarrëse. Në fushën e së drejtës tregtare, kodi i ri tregtar (ligji 9901 i vitit
2008) është përshtatja më e mirë që i është bërë realitetit shqiptar dhe të drejtës së
BE-së, paçka se mundësi për përmirësime ka akoma. Mbeten për t’u parë dhe analizuar
hapat e reformave të reja që do të ndërmerren nga shteti shqiptar me qëllim
anëtarësimin në BE.
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29 Shiko psh. nenin 14 pika 1 të Kushtetutës  së Gjermanisë lindore të datës 7.10.1974: „Bashkimet private
ekonomike për krijimin e pushtetit ekonomik janë të ndaluara”.
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Abstrakt

Më 29.11.1944,1 Shqipëria nën drejtimin e PKSH dhe Enver Hoxhës fitoi pavarësinë. Në
zgjedhjet e para pas pavarësisë, Fronti Demokratik, i cili ishte themeluar nga PKSH më
16.2.1942 si një lëvizje e lirë kombëtare, fitoi 93 % të votave.2 Ndryshe nga e gjithë Europa
Lindore në Shqipëri u vendos që në ditët e para faza e bashkëekzistencës së komunistëve
dhe jo-komunistëve; për këtë arsye nuk pati asnjë normë ligjore për lindjen e partive të
tjera.3 Me ligjin nr. 41 mbi organizimin e aparatit shtetëror të 14.1.19454 u themeluan
organet e sigurisë kombëtare, të prokurorisë si dhe gjykatat në të gjithë vendin dhe në
Tiranë u themelua një gjykatë speciale për krimet e luftës me ligjin nr. 26 mbi gjykatën e
krimeve të luftës të datës 15.12.1944.5 Në kuadër të çështjeve civile u themeluan në
komitetet ekzekutive të këshillave të çlirimit seksione të së drejtës, të cilat përbëheshin
nga një drejtues, i cili merrte vendimin dhe një referues teknik i cili kishte funksionin e
sekretarit. Në maj 1945, ky lloj gjykimi pushoi së ekzistuari dhe i‘u transferua gjykatave.6

Këto kanë qenë fillesat post-luftës së dytë botërore. Në këtë kuadër objektivi kryesor i
këtij punimi do të bazohet në analizën e së drejtës gjatë periudhës 1946-1976.

Fjalë kyce: zhvillim, ekonomi, e drejta, Shqipëri, Proces.

Hyrje

Ndërtimi i një ekonomie shtetërore të planifikimit dhe përmirësimi i situatës pas
Luftës së II-të
Botërore ishin qëllimet parësore të PKSH.7 Në mënyrë që shteti të merrte „rrugën
socialiste të zhvillimit”,8 me ndihmën e ideologjisë dhe ekspertëve sovjetikë, duhet
të ndërmerreshin shumë reforma, sidomos në kuadër të transformimit nga pronë
private në shtetërore. Ndryshe nga shtetet e tjera të lindjes, në Shqipëri procesi i
1 Që prej vitit 1990 ka mendime të ndryshme mes partive të majta dhe të djathta në Shqipëri mbi përcaktimin
e kësaj date si ditë kombëtare. Partitë e majta e festojnë datën 29.11 si ditën e pavarësisë së Shqipërisë nga
pushtimi nazist, ndërsa partitë e djathta nuk e festojnë këtë datë për shkak të vendosjes së diktaturës së
proletariatit, por festojnë vetëm datën 28.11, e cila përkon  me pavarësinë e Shqipërisë nga Perandoria
osmane pas 500 vjetësh.
2 Schwanke, Staat und Recht in Albanien seit dem Jahr 1945, JOR 1961, 187 (188).
3 Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 40.
4 Ligj Nr 41 Për Organizimin e Organeve Shtetërore, datë 14.1.1945, Fl Z 1945, Nr 4, 121.
5 Ligj Nr 26 Për Gjykatën e Krimeve të Luftës, datë 15.12.1944, Fl Z 1945, Nr 3, 95.
6 Schwanke, JOR 1961, 190.
7 Gjeçovi/Milo/Meta/Sadikaj/Dyrmishi/Rama/Mato/Papagjoni/Kuçuku/Lalaj/Abdyli/Limani/Verli/
Vokrri/Kosumi/Pushkolli, Historia 169 (170); s auch Çela/Çami/Hysi/Omari, E drejta 35.
8 Ideologjia marksiste-leniniste propagandonte „luftën e klasave” mes klasës punëtore dhe borgjezisë.
Sipas konceptit të saj klasa punëtore prodhonte pasuri shoqërore, pa disponuar mbi mjetet e prodhimit dhe
u shfrytëzua nga borgjezia. Në shoqërinë socialiste pushteti ishte në duart e klasës puentore, ndërsa në
shoqërinë kapitaliste pushteti ishte në duart e borgjezisë; Posch, Grundzüge 170 (171 f).
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nacionalizimit (shtetëzimit) ishte më i lehtë për t’u zbatuar, sepse siç u prezantua
më sipër në Shqipëri mungonte një traditë e shkruar e së drejtës. Në reformat e para
ekonomike të PKSH qëndronte marrja e kontrollit shtetëror mbi prodhimin dhe
shpërndarjen bazuar në ligjin nr 15 “Mbi kontrollin shtetëror të industrisë dhe
ndërmarrjeve në Shqipëri”,9 i datës 15.12.1944, në të cilin kontrolli kryhej nga komisarët
e Ministrisë së Ekonomisë10 dhe import-eksporti i mallrave ishte i ndaluar pa marrë
leje nga Ministria.11 Në këtë kuadër u shtetëzua sektori bankar, si dhe shoqëritë
shtetërore dhe private u konfiskuan.12 Në vitin 1945, rreth 83 % ishin pronë private
dhe në vitin 1946, rreth 86 % u transformuan në pronë shtetërore.13 Përfundimisht
kodi tregtar shqiptar dhe të gjitha normat ligjore tregtare të para luftës u shfuqizuan.

1. Reforma agrare

Në vitin 1944 në Shqiperi 14 % e fshatarëve ishte pa tokë, 30 % zotërohej nga pronarët
e mëdhenj dhe rreth ¼ e popullsisë fshatare punonte në tokën e tyre.14 Ligji “Mbi
reformën agrare”,15 i datës 29.8.1945 parashikoi shtetëzimin e pronës bujqësore pa
dëmshpërblim dhe ndarjen e saj, fshatarëve.16 Këto masa u zbatuan më 1946.17

Zbatimi i këtij procesi parashikoi ndërhyrjen në të drejtat e pronësisë (të ish-
pronarëve), i cili në kuptimin ligjor perëndimor ishte dhe është i palejueshëm. Më
4.2.1946 u riformatuan plotësisht marrëdhëniet pronësore të tokës bujqësore me
ligjin nr. 200 “Mbi shtetëzimin e të gjithë pronarëve”.18 Me këtë ligj mbaroi faza e
parë e reformës agrare; nga e cila përfituan 70.000 familje fshatare.19

Faza e dytë filloi në vitin 1955 me „Dekretin mbi pronësinë “20 dhe „Dekretin mbi
reformën agrare”.21 Dekreti mbi pronësinë përkufizonte në nenin 1 të tij pronësinë
si „e drejta, për të poseduar, gëzuar dhe disponuar pasuri brenda kufijve ligjorë “.22

9 Ligj Nr 15 Për Kontrollin e Shtetit në Industri dhe Ndërmarrjeve në Shqipëri, datë 15.12.1944, Fl Z 1944,
Nr 1, 12.
10 Gjeçovi/Milo/Meta/Sadikaj/Dyrmishi/Rama/Mato/Papagjoni/Kuçuku/Lalaj/Abdyli/Limani/Verli/
Vokrri/Kosumi/Pushkolli, Historia 179.
11 Nëpërmjet ligjit nr 17 u vendos monopoli shtetëror mbi tregtinë e huaj (Ligj Nr 17 Për vendosjen e
Monopolit të Shtetit në Tregtine e jashtme, datë 15.12.1944, Fl Z 1944, Nr 1, 37); Gjeçovi/Milo/Meta/Sadikaj/
Dyrmishi/Rama/Mato/Papagjoni/Kuçuku/Lalaj/Abdyli/Limani/Verli/Vokrri/Kosumi/Pushkolli, Historia 179.
12 Ligj Nr 38 Për Konfiskimin e Pasurisë së Pushtuesve gjermanë dhe Italianë dhe shtetasve të tyre, datë
14.1.1945, Fl Z 1945, Nr 2, 76. Tre ndërmarrjet e mëdha të huaja, AGIP (Agjensia italiane për naftën), EIAA
(Zyra italiane për aktivitetet bujqësore) dhe SESA (Shoqëria aksionere për energjinë elektrike) u konfiskuan
në 1945 – nëpërmjet „VKM mbi konfiskimin e ndërmarrjeve të huaja”; Gjeçovi/Milo/Meta/Sadikaj/Dyrmishi/
Rama/Mato/Papagjoni/ Kuçuku/Lalaj/Abdyli/Limani/Verli/Vokrri/Kosumi/Pushkolli, Historia 179 (180).
13 Fishta/Ziu, Historia e Ekonomisë së Shqipërisë 1944-1960 (2004) 137.
14 Haxhi, Regjimi 38.
15 Ligj Nr 108 Për Reformën Agrare, datë 29.8.1945, Fl Z 1945, Nr 4, 136.
16 Çela/Çami/Hysi/Omari, E drejta 113.
17 Mbreti Zog u shpall „Armik i shteti komunist” dhe u ndalua të jetonte në Shqipëri, sepse sipas mendimit
të komunistëve, ai kishte shitur Shqipërinë tek Italia; Të gjithë mbështetësit e tij u internuan, burgosën ose
ekzekutuan;  Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 41.
18 Prona bujqësore e shtetit u zvogëlua ose u rrit nga 18,71 % në 5,03 %, ajo e pronarëve të mëdhenj dhe
të mesëm nga 52,3 % në  16,38 %, ajo e pronarëve të vegjël nga 28,07 % në 43,17 % dhe ajo e fshatarëve
nga 0 në  34,63 %;  Haxhi, Regjimi 46.
19 Rusi, Shndërrimi socialist i ekonomive të vogla fshatare, Studime Historike 1981, 144 (148); s dazu auch
Halili/Salamun, ZfRV 2006, 125.
20 Dekret Nr 2083 Për Pronësinë, datë 6.7.1955, Fl Z 1955, Nr 6, 189.
21 Dekret Nr 2151 Për Reformën Agrare, datë 8.11.1955, Fl Z 1955, Nr 7, 254.
22 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 126.
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Neni 13 i këtij Dekreti parashikonte 4 forma të pronësisë dhe përfshinte pronën
shtetërore, kooperativiste, personale dhe private. Me pronë socialiste kuptohej prona
shtetërore dhe kooperativiste. Prona shtetërore përkufizohej sipas nenit 5 të Dekretit
të Pronësisë, pasuri e popullit, e cila përfaqësohej nga shteti, dhe këtu përfshihej
edhe toka bujqësore që ishte shitur ose që jepej me qira.23 Prona kooperativiste
përfshinte pasurinë e organizatave kooperativiste si tokë, ndërtesa, kafshë dhe
makina. Si pasuri personale konsideroheshin, sipas nenit 24, pika 1 të Dekretit të
pronësisë, të ardhurat nga puna, ndërtesat e banimit, mjetet e nevojshme për
ekonominë familjare dhe të gjitha mjetet që i shërbenin përdorimit vetjak ose familjar.24

Me pronë private kuptohej sipas nenit 25 pasuria, e cila përdorej si mjet prodhimi
ose mall. Dekreti i pronësisë nuk përmbante asnjë përkufizim të sendit, si psh § 285
ABGB25 ose § 90 BGB,26 por dallonte mes sendeve të paluajtshme (truall, pemë,
ndërtesa dhe të gjitha sendeve që ishin të lidhura fort me tokën), dhe sendeve të
luajtshme (të gjitha sendeve të tjera).27

Me një dekret të mëvonshëm të vitit 1961 (Nr. 2341) u bë dallimi mes tokës bujqësore
dhe asaj jo-bujqësore;28 toka bujqësore nuk lejohej të shitej ose të jepej me qira,
ndërtimi i banesave kishte nevojë për një leje të veçantë të komitetit agrar për tokën
(në fshatra) dhe të zyrës së planifikimit të qytetit për truallin (në qytete). Dekreti
Nr. 1347, “Mbi mbrojtjen e pronësise” i vitit 1971 ndalonte shitjen dhe qiradhënien
edhe të tokës jo-bujqësore.

2.  Zhvillimi i së drejtës së pronësisë dhe tregtare nga 1944-1990

2.1 Vitet e para të ekonomisë së planifikimit
Me „Diktaturën e proletariatit”29 dhe pronën socialiste në mjetet e punës dhe
prodhimit, pati ndryshime thelbësore mes marrëveshjeve të shkëmbimit në Shqipëri
dhe gjithë shteteve të tjera komuniste-me përjashtim të Jugosllavisë- nga ato shtete
në Kapitalizëm. Ndërkohë që ekonomia në Kapitalizëm rregullohet nëpërmjet një
veprimtarie spontane biznesi, kërkesës- ofertës dhe konkurrencës dhe përcaktohet
nga prona private në mjetet e prodhimit, ekonomia e shtetit në socializëm drejtohet
nga një organ qëndror, aktivitetet e të cilit bazohen vetëm në planin shtetëror
ekonomik- si në rastin e Shqipërisë. Themeli i këtij sistemi ishte plani shtetëror,
ndërkohë që i gjithë tregu orientohej nga ky organ.30 Në të njëjtën kohë, ekonomia
shqiptare pas vitit 1944 ndahet në dy kapituj: së pari, që nga periudha e pavarësisë
deri në ndërtimin e bazës socialiste ekonomike dhe së dyti, periudha që nga themelimi
23 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 126.
24 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 126.
25 „E gjitha ajo, e cila është e ndryshme nga personi dhe i shërben njeriut, do të përkufizohet si send”.
26 „Sende në kuptimin e ligjit janë vetëm sendet e luajtshme”.
27 Halili/Salamun, ZfRV 2006, 126.
28 Si jo bujqësore u përcaktuan toka me ndërtesa dhe oborre deri maksimalisht në 600 m², ashtu sikurse edhe
toka për përdorimin publik të markatave, rrugëve, kopshteve publike, shesheve sportive dhe varrezave..
29 Sipas Marksit dhe Engelsit  kjo nënkupton, se klasa punëtore ushtron pushtetin shtetëror; Posch, Grundzüge
171.
30 Ekonomia e popullit, si një ekonomi e vetme socialiste, orientohet nga parimi i demokracisë socialiste
dhe planit shtetëror; shiko Fjalim i Enver Hoxhës në  Kongresin e VIII të Partisë së Punës në vitin 1981,
Studime Historike 1983, 58 (58).
31 Bollano, Marrëdhëniet e këmbimit në socializëm (1984) 24; mjetet e punës u ndanë nga Ministria përgjegjëse
nëpërmjet plotësimit të qëllimeve të planeve shtetërore tek ndërmarrjet. Kontratat mbi blerjen e mjeteve të
prodhimit mes ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore nuk ishin  – nolens volens –  kontrata të lira.
Ato ishin formuluar në përputhje me planin shtetëror dhe kishin si të vetmin qëllim plotësimin e tij; Bollano,
Marrëdhëniet 28.
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i bazës ekonomike socialiste deri në fund të periudhës socialiste në vitin 1990.31

Kushtetuta e 14.3.1946,32 e njohur edhe si Kushtetuta e Stalinit, ishte përsa i përket
ndërtimit dhe zgjedhjes së fjalëve e orientuar nga Kushtetuta jugosllave;33 edhe
ndryshimet e 7.5.1950 u formuluan nën shenjën e konsolidimit të pushtetit komunist.
Pas prishjes se Stalinit dhe Titos, në vitin 1948, këto ndryshime ligjore orientoheshin
më fort nga modeli sovjetik,34 i cili garantonte përveç reformave të shtetëzimit të
1945/46 pronën private dhe inisiativën e lirë në ekonomi (neni 11) dhe rregullonte
në kapitullin e dytë (neni 7-13) ekonominë socialiste të Shqipërisë. Sipas nenit 7,
mjetet e punës ishin pronë e shtetit, popullit dhe kooperativave bujqësore si dhe e
personave fizikë. Parashikoheshin 3 lloje formash të pronësisë: prona popullore ose
prona shtetërore, e cila mbrohej në mënyrë të veçantë nga shteti, prona
kooperativiste dhe prona private (neni 9). Sistemi ekonomik bazohej në planin
ekonomik dhe ekzistencën e kooperativave bujqësore dhe ndërmarrjeve shtetërore;35

monopolet private ishin të ndaluara, sipas nenit 11 pika 5.
Kuadri ligjor për themelimin dhe funksionimin e ndërmarrjeve shtetërore dhe
kooperativave36 u ndërtua nga Ligji Nr. 418, datë 22.3.1947 ‘’Mbi ndërmarrjet
shtetërore”,37 i cili njësoj si Kushtetuta ishte një kopje e modelit jugosllav.38 Sipas
nenit 1 të këtij ligji, ndërmarrjet shtetërore kishin statusin e personave juridikë dhe
drejtoheshin nga një drejtor; Këshilli i administrimit – ishte një organ operativ si
një organ ndihmës – i cili themelohej bazuar në nenin 13. Ndërmarrjet shtetërore
ishin në varësi të komiteteve popullore (neni 5). Ato funksiononin bazuar në parimet
e Hozrashotit39 dhe planeve 5 vjeçare shtetërore.

2.2 Periudha 1949-1976
Shqipëria mbeti, deri në vitin 1960, satelit i Bashkimit Sovjetik dhe drejtonte
ekonominë e saj sipas planeve shtetërore 5 vjeçare. Gradualisht, në Shqipëri shteti
vendosi nën kontrollin e tij të gjithë kapitalin dhe pronën private. Ndërmarrjet u
themeluan shpeshherë me statute dhe urdhëresa të organeve shtetërore, të cilat
duhet të vërtetonin shumën e kapitalit të investuar ose pasurinë, e cila u ishte dhënë
për kryerjen e aktivitetit të biznesit. Personi juridik, humbi kuptimin e tij juridik
dhe vendin e ndërmarrjeve private e zuri shteti dhe kooperativat. Kontrolli mbi

32 Dekret Nr 24, Kushtetuta e Republikës Popullore së Shqipërise, datë 14.03.1946, Fl Z 1946, Nr 4, 178; Fl
Z 1950, Nr 3, 145.
33 Schwanke, Das geltende Recht in Albanien, ÖOH 1960, 126 (127); një krahasim i neneve të dy kushtetutave
gjendet tek Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 45.
34 Schwanke, JOR 1961, 191.
35 Neni 12 paragrafi 4 parashikoi zhvillimin e bujqësisë nëpërmjet themelimit të ndërmarrjeve bujqësore
shtetërore, SMT-ve dhe nëpërmjet ndërtimit të kooperativave bujqësore.
36 Në Shqipëri ekzistonin 3 lloje kooperativash: 1. Kooperativat e zejtarëve, në të cilat zejtarët, prodhojnë
produktet e tyre nëpërmjet teknikave të reja dhe nëpërmjet organizatave të punës socialiste, 2. Kooperativat
e konsumit, të cilat u themeluan nga fshatarët, për të organizuar tregtinë kolektive në fshatra, 3. Kooperativat
e peshkimit, të cilat u themeluan nga peshkatarët në qytete dhe fshatra nëpërmjet teknologjisë së re dhe
organizimit socialist të punës; Çami/Hysi, Kushtetuta e socializmit fitimtar  (1978) 71.
37 Ligj Nr 418 Mbi ndërmarrjet shtetërore, datë 22.3.1947, Fl Z 1947, Nr 2, 86.
38 Küpper, Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas (2005) 619.
39 Rregullat e Hozrashotit ishin marrja e parë e drejtpërdrejtë nga praktika makroekonomike sovjetike mbi
drejtimin ekonomik dhe financiar të ndërmarrjeve shtetërore. Ato bazoheshin në një kombinim mes drejtimit
të centralizuar shtetëror dhe pavarësisë së ndërmarrjeve. Ndërmarrja e cila realizonte të ardhurat e saj nga
aktivieti ekonomik, mbulonte investimet dhe përmbushte planin; shiko Çala/Shkëmbi, Organizimi dhe
planifikimi në kooperativat bujqësore (1959) 120.
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plotësimin e planit kryhej nëpërmjet komisionit shtetëror të planifikimit dhe
organeve lokale. Ky kuadër plotësohej në detaje nëpërmjet kontratave ekonomike,
kontratave të përgjithshme dhe të veçanta.40 Shteti komunist rregullonte çmimet,
investimet dhe zotëronte dhe monopolin e tregtisë së jashtme.41

Pas prishjes me Bashkimin Sovjetik, në vitin 1961, Shqipëria u orientua deri në
vitin 1975, nga Maoizmi.42 Sistemi i së drejtës43 dhe rregullimi i sistemit të pronësisë
u ndryshuan në mënyrë radikale. Prona private në mjetet e prodhimit u shfuqizua
si institut i së drejtës me kolektivizimin e plotë të vitit 1967, shtetëzimin e plotë të
bujqësisë si dhe shtetëzimin e zejtarisë, tregtisë dhe aktivitetit të biznesit.44 Kjo fazë
e “revolucionit të së drejtës”, e shoqëruar me elemente kineze (Kolektivizimi i
bujqësisë, kontrolli i punëtorëve, dhënia e stimujve moralë për punëtorët) ishte
destruktive për shoqërinë shqiptare.45

„Ligji mbi ndërmarrjet shtetërore”, i datës 23.12.1966, i cili hyri në fuqi që prej
1.1.1967,46 rregullonte marrëdhëniet ekonomike mes ndërmarrjeve shtetërore dhe
kooperativave bujqësore dhe shërbente vetëm për zbatimin e planeve shtetërore dhe
sigurimin e monopolit shtetëror në të gjithë degët e ekonomisë. Neni 1 i këtij ligji
përkufizonte ndërmarrjet shtetërore si organizata ekonomike, të cilat ushtronin
aktivitetin e tyre në sektorët e prodhimit, ndarjes së mallrave, shërbimeve dhe ndërtim.
Kjo kryhej në përputhje me detyrat e përcaktuara nga plani ekonomik. Ndërmarrja
ishte një person juridik, e cila përgjigjej vetëm me pasurinë personale, por që drejtohej
nga Ministritë e linjës dhe institucionet qëndrore; de facto ajo ishte një organ
shtetëror.47 Më 1969, çdo lloj aktiviteti privat në prodhim, tregti dhe shërbime, u
ndalua me ligj.48 Kjo nënkuptonte edhe juridikisht mosekzistencën më, të së drejtës
tregtare. Nëpërmjet VKM, datë 21.11.1974, “Mbi rregullimin e ndërmarrjeve socialiste
shtetërore”,49 ndërmarrjet socialiste organizoheshin edhe në mënyrë më të
centralizuar sipas planit ekonomik shtetëror dhe metodës së rregullave të
Hozrashotit. Qëllimi i aktivitetit sipërmarrës nuk ishte drejtuar drejt maksimizimit
të fitimit, por plotësimit në vazhdim të nevojave në rritje të masave popullore (neni
5 pika 2).

40 Gumpel, Sozialistische Wirtschaftssysteme (1983) 21. Kontratat e përgjithshme nënshkruheshin nga
ndërmarrjet e mëdha shtetërore (kombinatet, ndërmarrjet e mëdha të prodhimit), të cilat jo vetëm kontrollonin
aktivitetin e biznesit të ndërmarrjeve të varësisë, por edhe e koordinonin atë. Komisoni i planit i shtetit,
Ministritë e linjës, organet e tjera qëndore dhe këshillat popullorë përcaktonin se cila nga ndërmarrjet do
të ngarkohej me dorëzimin dhe ndarjen e mallrave, në përputhje me planin shtetëror 5 vjecar. Kontratat e
posacme nënshkruheshin për plotësimin e kontratave të pergjithshme nga ndërmarrjet e varësisë dhe ato
të vogla; shiko Biçoku/Hicka/Çela/Sheshi/Ndrenika, Bazat 166 fv.
41 Gumpel, Sozialistische 21 v.
42 Gjeçovi/Milo/Meta/Sadikaj/Dyrmishi/Rama/Mato/Papagjoni/Kuçuku/Lalaj/Abdyli/Limani/Verli/
Vokrri/Kosumi/Pushkolli, Historia 302.
43 Më 1966 u shkri Ministria e Drejtësisë dhe kompetencat e saj iu transferuan Ministrisë së Brendshme, në
vend të avokatisë u krijuan „Zyra të ndihmës ligjore”; edhe Gjykata ushtarake nuk ekzistonte më sipas
Kushtetutës shqiptare të  1968 (Neni 68);  Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 47.
44 Schmidt-Neke, Die Verfassungen Albaniens 47.
45 Küpper, Einführung 616 v.
46 Ligj Nr 4205 Mbi ndërmarrjet shtetërore, datë 23.12.1966, Fl Z 1966, Nr 9, 227.
47 Biçoku/Hicka/Çela/Sheshi/Ndrenika, Bazat 74.
48 Tartari, Shkrime juridike e të tjera  (2008) 514 (515).
49 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr 281 Mbi Rregullimin e ndërmarrjeve socialiste shtetërore, datë
21.11.1974, Fl Z 1975, Nr 1, 16.
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Përfundime

Zhvillimi i së drejtës në Shqipëri në vitet 1946-1976 tregoi se qëllimi kryesor i sistemit
socialist ishte shtetëzimi i pronës me cdo kusht. Analiza e kryer në këtë artikull
tregoi, se teoria e shteteve socialiste-, në kuadrin e sistemit të së drejtës që ishte
vendosur për 40 vjet në Shqipëri, u formulua në një formë tjetër, që përcaktonte50 –
se çdo lloj aktiviteti privat për themelimin e pushtetit ekonomik ishte i ndaluar dhe
se çdo lloj inisiative ekonomike private kishte pushuar së ekzistuari. Zhvillimi i së
drejtës është i krahasueshëm me shtetet e tjera të familjeve socialiste. Përveç kësaj, të
gjitha aktivitetet ekonomike të kooperativave bujqësore, të kooperativave të prodhimit
dhe konsumit i’u transferuan ndërmarrjeve shtetërore. Në këtë kuptim, vlejnë të
përmenden edhe kooperativat bujqësore të tipit të lartë. Kontrolli i aktiviteteve
ekonomike i mbetej shtetit. Në këtë analizë doli qartë në pah, se reformat e viteve
1990-1991 u zbatuan në mënyrë shumë të avashtë dhe se përshtatja me strukturat e
ndryshuara politike, e bënin shumë të vështirë zbatimin e parimeve demokratike, të
shtetit të së drejtës dhe sipërmarrjen e lirë. Nga kjo analizë u kuptua shumë shpejt,
se një shkëputje radikale nga e shkuara dhe sistemi i vjetër, nuk mund të kryhej
brenda pak viteve, por nevojitej një kohë e gjatë për të ndryshuar dhe përshtatur
mënyrën e re të të menduarit, jo vetëm në kuadrin institucional e shtetëror, por
edhe në kuptimin e pronës private dhe inisiativës së lirë sipërmarrëse. Në fushën e
së drejtës tregtare, kodi i ri tregtar (ligji 9901 i vitit 2008) është përshtatja më e mirë
që i është bërë realitetit shqiptar dhe të drejtës së BE-së, paçka se mundësi për
përmirësime ka akoma. Mbeten për t’u parë dhe analizuar hapat e reformave të reja
që do të ndërmerren nga shteti shqiptar me qëllim anëtarësimin në BE.
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Punësimi; Kushtet e Punës Si Një Mundësi Përqasjeje e Zhvillimi

LLM Alban Dokushi
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Lindja e ekonomisë së tregut në vendin tonë, në fillim vitet 90, krijoi një hendek edhe për
sa i përket politikave të punësimit, ku e gjeti me një numër papunësie jo fortë të
konsiderueshëm, por një fuqi të “lodhur” punëtore, të pa kualifikuar me kushtet e një
ekonomie tregu dhe mbi të gjitha me një mungesë dëshire për të punuar në Shqipëri.
Përgjatë kësaj periudhe disa vjeçare tranzicioni e kanë ekspozuar Shqipërinë ndaj
vështirësish të mëdha në përshtatjen me realitetin e ekonomisë së lirë të tregut. Në fillim
të viteve të para, të lindjes se ekonomisë së tregut, vendi ynë fillimisht i përball me
largimet masive të të rinjve që do përbënin lokomotivën kryesore furnizuese e tregut të
punës, por edhe me largimet masive të krahut aktiv të punës në atë periudhë. Kjo periudhë
tranzincioni ka krijuar në vendin tonë kriza të një pas njëshme, si për sa i përket
papunësisë ashtu edhe mungesës së një fuqie punëtore të kualifikuar, pasoja të cilat
mund ta themi që i vuajmë edhe sot. Me kalimin e viteve, mungesa e fuqisë punëtore të
kualifikuar ka nisur të reduktohet ndjeshëm, duke krijuar në një farë mënyre, një kapërcim
të kësaj krize të krijuar gjatë viteve 90, por reduktimi i këtij elementi të rëndësishëm të
fuqisë punëtore, nuk dha dhe nuk po jep ende atë krizë që ka të bëj me reduktimin e
papunësisë, dhe me krizën ekonomike, jo vetëm në vendin tonë tashmë, por edhe në
shumë vende të tjera perëndimore. Kushtet jo të mira të punës, marrëdhëniet jo fortë të
konsoliduara punëdhënës-punëmarrës, mungesa e sindikatave të punëtorëve, paga, si
edhe shumë elementë të tjerë, kanë bërë që vendi ynë të përballet herë pas herë në mënyrë
të ashpër me për sa i përket punësimit dhe politika të tij. Për këtë, vendi ynë duhet të
krijoj një përqasja sa më të mirë me politikat e punësimit të vendeve perëndimore, me një
fuqi punëtore të konsoliduar, ku krahun e punës e kërkojnë edhe përtej kufijve të tyre.

Hyrje

Mungesa e kushteve të mira në vendin e punës është faktori kryesor nxitës që
punonjësit të largohen nga vendi i punës. Largimi nga puna, si dukuri, është e
theksuar kryesisht në ato vende ku niveli i papunësisë është i lartë, meqenëse
punëdhënësit në këto vende janë më pak të vëmendshëm për sigurimin e kushteve
të punës, për shkak të ofertës së madhe të fuqisë punëtore në tregun e punës.
Në anën tjetër, zbatimi i pjesshëm i dispozitave të Kodit të Punës, niveli i ulët i
pagave dhe mungesa e sindikatave në sektorin privat, janë faktorë që krijojnë
hapësirë për shkeljen e të drejtave të punonjësve, e që çojnë në rritjen e nivelit të
largimit nga puna. Veçanërisht, inspektimi jo i vazhdueshëm i ndërmarrjeve nga
inspektorati i punës dhe mungesa e sindikatave në sektorin privat, kanë përkeqësuar
edhe më shumë kushtet e punës, ku edhe në shpesh raste punonjësit detyrohen të
punojnë edhe jashtë orarit të punës për një pagë minimale.
Një shkallë e ulët e papunësisë e shtyn një ekonomi më pranë prodhimit potencial të
mundshëm dhe rrit mirëqenien e popullatës. Shqipëria numërohet mes atyre vendeve
që rezultojnë me një nivel të lartë papunësie. Bazuar në shkallën e papunësisë,
Shqipëria renditet e pesta në rajon pas Maqedonisë (33%), Bosnje Hercegovinës
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(24%), Serbisë (17.4%) dhe Turqisë (14%). Ndërkohë pas Shqipërisë (13%) renditen:
Mali i Zi (11%), Greqia (9.4%) dhe Kroacia (9.2%). Duke bërë një analizë kohore,
vihet re se vendi me uljen më drastike të shkallës së papunësisë gjatë dhjetëvjeçarit
të fundit është Mali i Zi, ndërsa vendi me rritjen më të madhe të papunësisë rezulton
Turqia.
Vlen të përmendet fakti se gjatë muajit nëntor është konstatuar nga ana e organeve
tatimore që në sektorin privat ka pasur një reduktim të numrit të punonjësve në
masën prej 76 mijë punonjës më pak, duke venë në një situatë alarmante organet
tatimore, për të evidentuar shkaqet e këtij reduktimi.

Punësimi dhe Forca Punëtore (Në nivel krahasimor)

Rritja ekonomike e regjistruar gjatë dhjetëvjeçarit të fundit nuk pati shumë ndikim
në nivelin e punësimit. Në vitin 2012 shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës ishte
65.5 për qind (74.3 për qind për meshkujt dhe 56.6 për qind për femrat), tri pikë
përqindje më e ulët se ajo e regjistruar në vitin 2011. Një rënie e tillë është rrjedhojë
e rënies së shkallës së pjesëmarrjes në forcat së punës në radhët e të rinjve të moshës
15 deri në 24 vjeç (nga 44.8 për qind në vitin 2011 te 37.4 për qind në vitin 2012) dhe
veçanërisht tek femrat në moshë të re.
Kështu, Shqipëria ka një nivel më të ulët prej 20% të shkallës së pjesëmarrjes në
forcat e punës, rreth 11% më i lartë se shkalla e papunësisë dhe një nivel më të ulët
prej 24% të raportit midis punësimit dhe popullsisë. Aktiviteti i ulët i tregut të punës
është ndikuar nga një sërë faktorësh, si për shembull, pjesëmarrja më e lartë e të
rinjve në arsim, apo nga fakti që një numër i madh të rinjsh dhe femrash duket se
po shkurajohen nga punëkërkimi etj. Gjatë periudhës 1998-2006 raporti punësim-
popullsi, siç tregohet nga të dhënat administrative, pësoi rënie nga 57 për qind në
48.7 për qind. Megjithatë, në vitin 2007, Anketa e parë e Forcës së punës regjistroi
një shkallë punësimi prej 56.4 për qind. Këto shifra dëshmojnë se hapja e vendeve të
punës në sektorin privat, pavarësisht faktit se u dyfishua në numër gjatë periudhës
1996-2008, nuk ishte aq e madhe sa të kompensonte humbjet në punësim në sektorin
publik (30 për qind) dhe bujqësi (28 për qind).
Numri i madh i punëtorëve kontribues në familje, veçanërisht në radhët e femrave
dhe punëtorëve të rinj në moshë, tregon se punësimi informal ende përfaqëson një
përqindje të lartë të punësimit në total. Pjesa e punësimit të cenueshëm në vitin 2012
ishte 61.4 për qind, në të cilin punëtorët e rinj në moshë dhe femrat e të gjitha
moshave janë më të rrezikuar se grupet e tjera të punëtorëve (përkatësisht, 72.8 për
qind dhe 67.7 për qind).
Një tjetër tipar kryesor i tregut shqiptar të punës është pjesa relativisht e lartë e
punëtorëve të shkurajuar, të cilët në vitin 2010 përbënin 14.2 për qind të të gjithë
individëve joaktivë (12.1 për qind meshkuj dhe 15.3 për qind femra). Në vitin 2012,
shkurajimi i punëtorëve kishte arritur në masën 18.3 për qind, në të cilën të rinjtë
përbënin 19 për qind të numrit gjithsej të punëtorëve. Grupet më të zbuluara ndaj
shkurajimit janë femrat dhe individët e rritur të moshave 25-54. Në vitin 2012, mbi
37 për qind e të gjithë individëve joaktivë në këtë grupmoshë ishin punëtorë të
shkurajuar. Kategoria e dytë më e madhe e individëve joaktivë (duke përjashtuar
ata në arsim dhe kualifikim) është ajo e personave të zënë në punë shtëpie dhe
përkujdesje për të vegjlit, të sëmurët dhe të moshuarit (9.6 për qind, pjesa më e
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madhe e të cilëve janë femra). Midis viteve 2011 dhe 2012, pasiviteti u rrit me tre pikë
përqindje, dy herë më shpejt për femrat në krahasim me meshkujt, duke pasqyruar
kështu por edhe duke përforcuar stereotipin e femrës si krijuese e familjes, dhe ofruese
kryesore e përkujdesit, punë kjo e papaguar. Rritja më e madhe u ndie tek femrat e
reja në moshë (nga 63 për qind në 71.2 për qind) dhe tek meshkujt e rinj në moshë
(nga 47.8 për qind në 54.7 për qind). Për brezat e rinj (15-24 vjeç) pasiviteti vjen
kryesisht për shkak të ndjekjes së shkollës (74.8 për qind e të gjithë të rinjve joaktivë
shkonin në shkollë gjatë vitit 2012). Megjithatë qëndrimi për një kohë më të gjatë 40
Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi në shkolla mund të jetë edhe një
strategji, që shumë të rinj të shmangin një treg pune të ngadaltë.

Orari i Punës Dhe Disa Raste Nga Praktikës Gjyqësore e SHBA-së

Një tjetër faktor me rëndësi në të drejtën e punës është, orari i punës. Hulumtimet kanë
treguar se orari i gjatë i punës ka ulur produktivitetin e fuqisë punëtore dhe rrjedhimisht
është ulur edhe produktiviteti i vetë punëdhënësit. Orari i gjatë i punës ka ndikuar në
shfaqjen e sëmundjeve fizike, psikike, dhe një sërë problemesh tjera sociale në jetën e
punonjësve, për shkak të pamundësisë së kryerjes së obligimeve familjare. Pos këtyre,
ka shkaktuar edhe shfaqjen e problemeve të tjera, si konsumi i tepërt i duhanit, alkoolit
dhe ka rritur pasivitetin fizik të punonjësve, dukuri të cilat shkaktohen nga mungesa e
motivimit për shkak të numrit të madh të orëve në vendin e punës.
Për këtë, pjesa më e madhe e shteteve kanë arritur që orarin e punës dhe kushtet
tjera të punës ta rregullojnë me ligj dhe përmes kontratave kolektive. Në përgjithësi,
shtetet e zhvilluara, me qëllim të rritjes së produktivitetit dhe performancës kanë
hartuar programe më fleksibile të orarit të punës, duke lejuar që punonjësit të vijnë
në kohërat kur ata mund të kontribuojnë më shumë dhe duke mundësuar praktika
të tjera të avancuara, siç është puna me gjysmë orari, si dhe praktika të tjera që
rrisin motivimin e të punësuarve.
Rezulton se në Francë orari i punës brenda një jave është deri në 35 orë, ndërsa
Gjermania numërohet e dyta që ka më pak orë brenda javës, pra 38 orë në një javë.
Që të dy shtetet janë prej shteteve më të fuqishme të Bashkimit Evropian, e të cilat
kanë ndërmarrje të fuqishme që konkurrojnë në tregun global.
Po kështu, në Shtetet e Bashkuara, çështjet e përcaktuara nuk shfaqin mospajtim
mbi faktin se periudha e kohës gjatë së cilës punëmarrësi duhet të punojë është një
subjekt i detyrueshëm marrëveshjeje. Gjykata e Lartë në SHBA, ndër të tjera në një
vendim të sajin mbi orarin dhe kushtet të tjera të punës është shprehur se “Ne
mendojmë se orët e veçanta të një dite dhe ditët e veçanta të një jave gjatë së cilës
punëmarrësve do t’ju kërkohet të punojnë janë subjekte të përfshira brenda kuadrit
të “pagës, orëve dhe kushteve e rrethanave të tjera të punësimit” për të cilat
punëdhënësi dhe sindikatat duhet të bien dakord”.
Në vijim të kësaj premise, në Shtetet e Bashkuara pas një vendimi të një grupi
dyqanesh ushqimor që përcaktonte një orë të përbashkët të mbylljes në darkë u
mbështet nga Gjykata si çlirim ndaj ligjit federal antitrust. Në këtë rast, Gjykata
arriti në përfundimin se rregullorja e orëve të veprimit të dyqanit lidhej direkt me
numrin e detyrueshëm të orëve të punës dhe caktimit të punës për anëtarët e
sindikatës.
Prandaj, ndryshimet e çfarëdo lloji në programin e punës së punëmarrësve, pushimet,
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koha e drekës, transferimet, pastrimet, etj, të përcaktuara për të qenë subjekte të
detyrueshme të marrëveshjes dhe jashtë fuqisë së punëdhënësit për t’i ndryshuar
në mënyrë të njëanshme. Këto kanë të përfshira: ndryshimet në programin e punës
së punëmarrësve të veçantë1, shkurtimin e pushimin të drekës nga 30 minuta (pa
pagesë) në 15 minuta (me pagesë), dhe kërkesa ndaj punëmarrësve për të raportuar
për javën pesë minuta më herët se më parë. Detyra për marrëveshje mbi ndryshimet
në “orar”, zbatohet edhe nëse nga ndryshimi do të përfitojnë punëtorët duke zgjatur
pushimet e tyre (Sertafilm, 1983, 267), si edhe nëse prek vetëm fare pak punëmarrës
(Van Dor Plastic Mach, 1987, 286.
Më e përhapur se “pagat dhe orari” është kategoria e marrëveshjes së detyrueshme
e njohur si “kontratë pune.” Kjo kategori përfshin dispozita të cilat kanë të bëjnë
me marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit, dhe është lexuar
gjithashtu për të theksuar më tepër aspektet e marrëdhënieve punëdhënës-sindikatë.
Gjykata e Lartë ka përmendur, në çështjen ndërmjet Mirëmbajtjes së Parë Kombëtare
(First National Manteinance Corp.) dhe Bordit se përdorimi i gjerë i shprehjes
“kontratë e punës” kishte për qëllim t’i siguronte Bordit fuqi fleksible aplikimi. Kur
hyri në fuqi seksioni 8(d) në vitin 1947, Kongresi refuzoi një dispozitë të adoptuar
në Dhomën e Përfaqësuesve që përkundrazi do të kishte përcaktuar çështje të veçanta
tek të cilat detyrës për t’u marrë vesh do t’i bashkëngjitej: (i) pagat, orët e punës dhe
puna e kërkuar; (ii) procedurat dhe praktikat lidhur me shkarkimin, pezullimin,
pushimin nga puna, ri thirrjen në detyrë, vjetërsinë, disiplinën, ngritjen dhe uljen
në përgjegjësi, transferimin dhe caktimin brenda marrëveshjes; (iii) kushtet,
procedurat dhe praktikat kundrejt sigurisë, higjienës dhe ruajtjes së shëndetin në
vendin e punës; (iv) pushimet dhe lejet; dhe (v) dispozitat administrative dhe
procedurale të lidhura me çështjet e mëparshme.
Çështjet e vendosura nga Gjykata, gjykatat e shkallës së ulët dhe Bordi marrin në
fakt për të mirëqenë se të gjitha çështjet e specifikuara në projektligjin e Dhomës
janë çështje të detyrueshme, ndërkohë njihet se edhe çështjet e tjera mund të jenë të
tilla gjithashtu.
Kështu që e shprehur ose e nënkuptuar, Gjykata e Lartë në disa raste të vendosura
gjatë një periudhe në dekada të ndryshme ka arritur në përfundimin se një punonjës
duhet të bjerë dakord për një kontratë duke njohur një sindikatë të ligjshme si
përfaqësuese të marrëveshjes, ku të përfshihen rastet e grevave dhe mbylljes së
fabrikës, marrjen në punë, ngritjen në përgjegjësi dhe disiplinën, të drejtat e
menaxhimit që mbulojnë rastet e tilla, testet e aftësisë të lidhura me ngritjen në
përgjegjësi, shërbimin e ushqimit dhe çmimet, daljen në pension dhe programet e
pensionit, reduktimin e forcës së punës, detyrat jashtë orarit, dimensionet fizike të
mjedisit të punës, sigurinë, vjetërsinë, pezullimet dhe ri thirrjet në punë, kuotat e
prodhimit, rregullat e punës dhe nënkontratën e punës së bërë nga punonjësit e
kompanisë.

Punësimi, Tregu i Punës, Paga dhe Kushtet e Punës në Shqipëri

Duke u kthyer në Shqipëri, vetë praktika dhe eksperienca shumë vjeçare tashmë e
ekonomisë së tregut, ka treguar se forca e ndërmarrjeve nuk matet vetëm me masën

1 Harris-Teeter Super Markets, Inc., 307 Bordi Kombëtar i Marrëdhënieve të Punës. 1075 (1992).
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e punës që bëjnë ato, por suksesi i ndërmarrjes arrihet me punonjës të motivuar
nëpërmjet orarit të punës, pagës dhe kushteve të punës, faktor të cilët mundësojnë
prodhimin e produkteve apo ofrimin e shërbimeve cilësore të cilat përkthehen
drejtpërdrejtë në zhvillimin dhe ecurinë e punëdhënësit.
Nga ana tjetër edhe niveli i ulët i pagës është faktori tjetër që ndikon në rritjen e
qarkullimit të punonjësve. Të punësuarit me nivel të ulët të pagës, për shkak të
mungesës së motivimit, gjithmonë janë në kërkim të alternativave tjera. Zakonisht,
niveli i qarkullimit të punonjësve është më i lartë në ato vende ku paga minimale
është e ulët. Të dhënat e fundit tregojnë se edhe Kosova është në mesin e vendeve që
kanë nivel të ulët të pagës.
Shqipëria që prej korrikut të vitit 2013 aplikon një pagë minimale prej 22 000 lekë në
muaj ose 157 euro në muaj. Por kjo pagë nuk është aplikuar edhe si minimum për
efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 
Pra, vendi ynë ka aplikuar dy standarde page minimale. Deri në 31 korrik 2014, si
pagë minimale për efekt të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore ka shërbyer paga
prej 19 026 lekë në muaj, por duke filluar nga 1 gusht 2014 kjo pagë u rrit deri në
nivelin prej 19 406 lekë në muaj. Në 1 janar të vitit 2015, me Vendim Nr. 77, datë
28.01.2015, paga minimale mujore për efekt kontributesh u barazua me pagën
minimale mujore në shkallë vendi, pra u bë 22 000 lekë.
Vendi ynë aplikon një pagë minimale mujore më të ulët se vendet e tjera të rajonit,
me përjashtim të Kosovës e cila e aplikon pagën minimale mujore bazuar në moshën
e të punësuarit. Për të punësuarit deri në 35 vjeç si pagë minimale është 130 euro në
muaj, ndërsa për të punësuarit 35-65 vjeç si pagë minimale është 170 euro në muaj.
Shqipëria dhe Kosova janë të vetmet vende të rajonit që aplikojnë pagë minimale
nën 200 euro në muaj.
Vendet e Evropiane paraqesin nivele të larta të pagave minimale, mbi 300 euro në
muaj. Përjashtim bën Bullgaria e cila aplikon një pagë minimale mujore prej 184
euro. Luksemburgu aplikon edhe nivelin më të lartë të pagës minimale mujore prej
1923 euro. Nga 1 janari 2015, Gjermania ka aplikuar për herë të parë pagën minimale
mujore, e cila arrin në 1473 euro muaj. 
Ndërsa, vendet si Italia, Austria, Danimarka, Finlanda, Suedia, Zvicra, Qipro, Islanda
dhe Norvegjia edhe për vitin 2015 nuk aplikojnë pagë minimale.
Për sa më sipër, të gjithë treguesit tregojnë se Kosova dhe Shqipëria janë dy vendet
që aplikojnë pagesën minimale më të ulët në rajon.
Një nga faktorët më të rëndësishëm për krijimin e kënaqësisë dhe motivimit në punë
është lartësia e pagës mujore. Paga nuk duhet të shihet vetëm si një përfitim
ekonomik, por atë duhet parë si kompensim për kontributin e dhënë dhe po ashtu
si tregues se sa një punonjës vlerësohet në vendin e punës.
Në shtetet e Bashkuara, termi “pagat” sikurse përdoret në seksionin 8(d) dhe 9(a)
kuptohet gjerësisht si kompensim për shërbimet e ofruara. Pas paraqitjes së Aktit
Taft-Harley (i cili prezantoi seksionin 8(d), në rastin e kompanisë Ë.Ë.Cross & Co
kundër Bordit Kombëtar të Marrëdhënieve të Punës (National Labor Relationship
Board): Fjala “paga” duke ndjekur shprehjen “nivele pagese” në Akt mund të jetë
synuar të përmbledhë më tepër se shuma e pagimit për njësi të kohës së punës ose
për njësi të punës së kryer. Në Shqipëri me termin “pagë” kuptohet paga bazë si dhe
shtesat me karakter të përhershëm (K. Çela, 2007, 261).
Punëdhënësi në Shtetet e Bashkuara, pa u konsultuar me unionin e sindikatave të
punëmarrësit, mund të zvogëlojë nivelet e pagesës për orë, ose ti rrisë ato. Punëdhënësi
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gjithashtu duhet të bëjë marrëveshje për sa i takon diferencimeve në pagat e
punëmarrësve në turne të ndryshme sikurse dhe për orët shtesë. Edhe pse në disa
instanca ku një propozim për pagë duket të vendosë “çmimin” për të mirat dhe
shërbimet që tariforen ose u paguhen të tretëve dhe kështu të krijosh probleme me
ligjin antitrust- nëse në substancë unioni po i mbron anëtarët e tij, çështja është e
detyrueshme dhe përbën përjashtim nga ligji për anti-trustet. Shërbimet dhe planet
inkurajuese janë konsideruar çështje të detyrueshme, pavarësisht protestave të
punëdhënësit që ai inkurajim i vogël i produktivitetit është një prerogativë
menaxheriale. Gjykata e Lartë, në rastin e Bordit Kombëtar të Marrëdhënieve të
Punës kundër Katz njohu faktin që pagesa e meritës ose e inkurajimit është një
çështje për të cilën punëdhënësi duhet të negociojë në marrëveshje, sikurse është
pagesa për raportet në rast sëmundjeje.
Për këtë, punëdhënësit në vendet e zhvilluara kujdesen që kontributin e punonjësve
ta kompensojnë aq sa ata meritojnë, madje ofrojnë edhe stimulime të tjera me qëllim
të motivimit të tyre.
Pra, ulja e nivelit të largimit të punëmarrësve nga një punëdhënës në tjetrin, arrihet
me anë të krijimit të kushteve, gjë që rrit produktivitetin e dhe si rrjedhojë mundëson
edhe rritjen e besueshmërisë së vetë punëdhënësit.
Nivel i lartë i qarkullimit të punonjësve, ndërmarrjes i shkakton probleme serioze.
Për këtë, punëdhënësit ose menaxherët e ndërmarrjeve duhet të krijojnë kushte të
mira për punonjësit, përfshirë rregullimin e orëve të punës që është në pajtim me
ligjet e vendit tonë, përsos asaj ata duhet të kujdesen edhe për sigurimin e pagave që
është e barasvlershme me kontributin e treguar në vendin e punës. Mos plotësimi i
kushteve themelore në vendin e punës në afat të gjatë ndërmarrjes i shkakton
probleme serioze, që kontribuon në rritjen e nivelit të qarkullimit. Largimi i
vazhdueshëm i punonjësve nga puna, ndërmarrjes i shkakton probleme serioze,
sepse ndërmarrja duhet të angazhohet në plotësimin e pozitave të zbrazura.
Për përmirësimin e kushteve të punës ka një rol të veçantë edhe Inspektorati i Punës,
që duhet të rrisë numrin e kontrollit me qëllim të ushtrimit të presionit ndaj
ndërmarrjeve të cilat janë të pakujdesshme në sigurimin e kushteve të punës.
Gjithashtu, rritja e besueshmërisë dhe reputacionit të institucionit të Inspektoratit
të Punës, luan një rol parësor,  pasi një besim i shtuar ndaj tij përkthehet në rezultate
konkrete dhe të prekshme.
Po ashtu edhe institucionet e Republikës së Shqipërisë duhet të krijojnë kushte për
organizimin e grupeve sindikale te ndërmarrjet private, me qëllim të mbrojtjes së të
drejtave të punëtorëve.
Grupimet sindikaliste në vendin tonë shihen si një “grup armiqësor” nga ana e
punëdhënësve, duke mos pranuar asnjë negocim të kushteve të punës apo
problematikave në lidhje me të drejtat e punëmarrësve. Për këtë shkak institucionet
shtetërore duhet të marrin masat për inkurajimin e ngritjes së grupeve sindikaliste,
duke ju ofruar të gjithë mbështetjen e nevojshme, gjë e cila do të ndikoj drejtpërdrejtë
në ecurinë dhe zhvillimin e punësimit të shtetasve.

Përfundime

Duke përfundua dhe duke shpresuar se hapja e Shqipërisë drejt botës globale, përveç
një sërë përfitimesh pozitive për vendin është shoqëruar edhe me shfaqjen e një sërë
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fenomenesh negative, një pjesë e të cilave, për shkak se janë shfaqje të reja, nuk janë
të rregulluara apo të parashikuara nga legjislacioni ynë i brendshëm. Disa nga këto
fenomene përfshijnë dhe legjislacionin e së drejtës së punës dhe politika të punësimit
në vendin tonë.
Bota dhe zhvillimi njerëzor, në fillimet e këtij mijëvjeçari të tretë, së bashku me
zhvillimin dhe shpresën për të jetuar në një shoqëri të hapur, në paqe dhe begati, po
përjeton një evoluim në lidhje me një unifikim ndërkombëtar të legjislacionit të
punës dhe plotësimin e boshllëqeve të evidentuara nga zbatimi praktikë i këtyre
marrëdhënieve.
Vendi ynë, duhet të aplikoj politika punësimi afat mesme duke nisur me miratimin
e paketave fiskale favorizuese në fushën e punësimit apo të vetë punësimit, ku vlen
të përshëndetet nisma e fundit e Qeverisë për përjashtimin nga taksimi për të gjithë
biznesin e vogël. Gjithashtu do të ishte mjaft e dobishme për sektorin e punësimit
që jo vetëm përjashtimi nga taksimi, por edhe një subvencionin nga Qeveria për
sigurimit shoqërore të të vetë punësuarve apo të biznesit të vogël.
Po kështu për një krah punë të kualifikuar duhet të permisohet në mënyrë të
vazhdueshme arsimi profesional, ku të mos shërbej vetëm për formimin fillestar
apo të shërbej edhe për kualifikimin e vazhdueshëm të krahut të punës, ku vlen të
përmendet rasti se vetëm pak ditë më parë një biznes i ri në qytetin e Lezhës kërkonte
një forcë punëtore prej 300 personash dhe po haste në një vështirësi të madhe për
shkak të gjetjes së krahut të punës së kualifikuar.
Sektori i Punësimit duhet të përmirësohet dhe të përshtatet me legjislacionin
evropian, duke krijuar kështu kushte të favorshme punë për punëmarrësit, nëpërmjet
një trajtimi dinjitoz nga ana e punëdhënësit.
Dëshiroja të ndaja me ju, këto mendime, mbi sfidat e vështira që Shqipëria e ka për
mision të përballë me sukses në të ardhmen e saj, një të ardhme ambicioze dhe të
denjë, duke krijuar kushte për një punësim ambicioz dhe konkurrues në vend.
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Abstract

The area of law known as private international law, or the conflict of laws, addresses
three kinds of problem which arise, in connection with legal relationships governed
by private law, where a factual situation is connected with more than one country.
Rules of private international law may conveniently be referred to as ‘conflict rules’.
Such a situation may arise from the connections of persons, of acts or events, or of
property involved. Thus relevant connections may include an individual’s domicile,
residence, or nationality; the place of incorporation, or the location of the
headquarters, or of a branch, of a company; the place of conclusion or performance
of a contract; the place where an accident giving rise to a tort claim occurred; or the
location of property.
Three kinds of problem are dealt with by conflict rules. They relate to direct
jurisdiction; to choice of law; and to foreign judgments. Rules on direct jurisdiction
define the circumstances in which the courts of one country are competent, and
should be willing, to entertain proceedings in respect of disputes which have some
connection with another country. In the modern world, every country having a
developed legal system has its own set of conflict rules, which form part of its private
law. Such rules differ from one country to another, and these differences tend to
undermine the purposes of the rules. For such purposes include the achievement of
legal security (by way of certainty, predictability and uniformity of results, regardless
of which country’s courts are involved) for the persons involved. Like any other
rules of a country’s private law, its conflict rules may be harmonized with those of
other countries by means of international treaties, and in this respect much has
been achieved by the conventions negotiated at the Hague Conference on Private
International Law. Especially in recent years, further harmonization has been
achieved at European level by measures adopted within the framework of the
European Community, and it is on such harmonization that this article is focused.

Keywords: private international law, conflicts of law, harmonization, codification.

Harmonization at european community level

Since the entry into force of the Treaty of Amsterdam on 1st May 1999, the
harmonization of conflict rules at European level has been effected mainly by means
of EC regulations adopted by the Council, or jointly by the Council and the
Parliament, under Title IV (Articles 61–69) of the EC Treaty. By Articles 61(c) and
65, in order to establish progressively an area of freedom, security and justice,
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measures may be adopted under Title IV in the field of judicial co-operation in civil
matters having cross-border implications, insofar as necessary for the proper
functioning of the internal market. By Article 65(a), such measures include measures
improving and simplifying: (i) the system for cross-border service of judicial and
extra-judicial documents; (ii) cooperation in the taking of evidence; and (iii) the
recognition and enforcement of decisions in civil and commercial cases, including
decisions in extra-judicial cases. By Article 65(b), they also include measures
promoting the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning
the conflict of laws and of jurisdiction. By Article 65(c), they further include measures
eliminating obstacles to the good functioning of civil proceedings, if necessary by
promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member
States. Thus it seems clear that, subject to there being a sufficient connection with
the functioning of the internal market, all aspects of private international law may
be subjected to harmonization by measures adopted under Title IV. All of the
measures so far adopted under Title IV in the sphere of private international law
have taken the form of regulations, though directives and decisions
are in principle possible. The legislative procedure is governed by Article 67 of the
EC Treaty. Under Article 67 in the version originally inserted by the Treaty of
Amsterdam, the Council acted unanimously, on a proposal from the Commission
or on the initiative of a Member State, and after consulting. On the priorities for
action under Title IV in the sphere of private international law, see the programme
of further measures for the implementation of the principle of mutual recognition
of decisions in civil and commercial matters, adopted by the EC Council on Justice
and Home Affairs on 30th November 2000; [2001] OJ C12/1. This programme
envisaged in the first stage measures dealing with uncontested claims, small claims,
and maintenance claims, as well as measures on access, on non-marital families, on
subsequent orders modifying custody orders made in connection with matrimonial
proceedings, on matrimonial and cohabitational property, and on wills and
succession. Parliament. This remains the case for measures relating to family law.
But under Article 67 as amended by the Treaty of Nice, which entered into force on
1st February 2003, the Parliament and Council now act jointly in accordance with
the co-decision procedure specified by Article 251, except in the case of measures
relating to family law. By Article 68, preliminary rulings by the European Court on
the interpretation of measures adopted under Title IV may be requested only by
national courts of last resort. By Article 69, along with associated Protocols, measures
adopted under Title IV apply to the United Kingdom or Ireland only if they elect to
participate in the adoption of or to accept the measure in question. But so far both
the United Kingdom and Ireland have invariably opted into all measures under
Title IV relating to private international law. Measures adopted under Title IV do
not apply to Denmark, unless and until it elects wholly or partly to abandon this
optout. All of the measures which have so far been adopted under Title IV in the
field of private international law apply in and between all the Member States except
Denmark. Before 1999 measures designed to secure the harmonization of conflict
rules at EC level had taken the form of conventions, signed and ratified by the
Member States. Conventions in this sphere could be concluded on the basis of what
is now Article 293 of the EC Treaty (originally Article 220 of the EEC Treaty), which
requires the Member States, so far as is necessary, to enter into negotiations with
each other with a view to securing for the benefit of their nationals (inter alia) the
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simplification of formalities governing the reciprocal recognition and enforcement
of judgments of courts or tribunals and of arbitration awards. Conventions could
also be based on a voluntary choice by the Member States to go beyond the
requirements of that provision. After the entry into force of the Treaty of Maastricht
on European Union, such conventions could also be drawn up by the Council,
and recommended to the Member States for adoption in accordance with their
respective constitutional requirements, on the basis of Title VI (Article K) of that
Treaty, which dealt with co-operation in the fields of justice and home affairs,
including judicial co-operation in civil matters. Since the entry into force of the
Treaty of Amsterdam, Title VI of the Treaty of Maastricht has ceased to be available.
While in principle it might still be possible to conclude further conventions in the
sphere of private international law under Article 293 of the EC Treaty, the practical
advantages of proceeding under Title IV of the Treaty, not least in avoiding the need
to wait for every Member State to effect a separate ratification, are so obviously
overwhelming that further use of Article 293 is unlikely. The measures of European
harmonization of conflict rules, currently adopted or proposed, may be classified
under five headings: civil jurisdiction and judgments; the law applicable to civil
obligations; family matters; insolvency; and procedural co-operation.

Civil jurisdiction and judgments

The most important Community instrument in the sphere of private international
law is Regulation 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of
Judgments in Civil and Commercial Matters, which is commonly referred to as ‘the
Brussels I Regulation2001] OJ L12/1’ . The Brussels I Regulation was adopted by the
EC Council on 22nd December 2000. It entered into force for the fourteen pre-2004
Member States other than Denmark on 1st March 2002, and for the ten additional
Member States on 1st May 2004. Athens Act of Accession, Annex II, Part 18(A)(3)
The Regulation lays down rules on direct jurisdiction, applicable by the court seised
of the original action in determining its own jurisdiction, as well as rules on the
recognition and enforcement of judgments given in other States to which the
Regulation applies. It applies to most types of civil matter. But certain matters (such
as most family matters; and insolvency proceedings) are excluded from its scope.
The Regulation replaces the Brussels Convention of 27th September 1968 on
Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters,
which is commonly referred to as ‘the Brussels Convention’. [1998] OJ C27/1 The
Convention was based on Article 293 (ex Article 220) of the EC Treaty. For the time
being the Brussels Convention remains in force between Denmark and the other
fourteen pre-2004 Member States, but on 15th April 2005 the Commission presented
proposals for Council decisions on the signature and conclusion of an Agreement
between the European Community and Denmark extending to Denmark the
provisions of the Brussels I Regulation COM(2005) 145 final and on 20th September
2005 the Council adopted Decision 2005/790 on the signing of the Agreement. [2005]
OJ L299/61 In addition the Lugano Convention of 16th September 1988 on
Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
[1988] OJ L319/9 in substance extends the Brussels Convention to certain EFTA
countries (Switzerland, Norway and Iceland). As regards judgments, the Brussels I
Regulation is now supplemented by EC Regulation 805/2004, creating a European
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Enforcement Order for Uncontested Claims. [2004] OJ L143/15 This Regulation was
adopted by the Parliament and Council on 21st April 2004, and it applies from 21st
October 2005. It enables the court of origin to issue a European Enforcement Order
in respect of a judgment on an uncontested claim, with the result that the judgment
will become enforceable in other Member States without the need to obtain an
enforcement order there. In addition, on 15th March 2005, the EC Commission
presented a Proposal for a Regulation establishing a European Small Claims
Procedure COM(2005) 87 final

The lawapplicable to civil obligations

In the sphere of choice of law, the Rome Convention of 19th June 1980 on the Law
Applicable to Contractual Obligations, which is commonly referred to as ‘the Rome
Convention’, [1998] OJ C27/34 lays down choice of law rules for most types of
contract. The Convention was not based on any particular Treaty provision, but
on the desire of the Member States ‘to continue in the field of private international
law the work of unification of law which has already been done within the
Community, in particular in the field of jurisdiction and enforcement of judgments’.
It entered into force on 1st April 1991, and is currently in force in the first fifteen
Member States. A Convention on the Accession of the ten new Member States to the
Rome Convention was signed at Luxembourg on 14th April 2005. [2005] OJ C169/
1 The Rome Convention is examined in Chapters 12 and 13 of this work. On 14th
January 2003 the EC Commission issued a Green Paper on the conversion of the
Rome Convention 1980 into a Community instrument and its modernization.
COM(2002) 654 final. On signing the Accession Convention on 14th April 2005, the
Member States requested the Commission to submit, as soon as possible and at the
latest by the end of 2005, a proposal for a Regulation on the law applicable to
contractual obligations. [2005] OJ C169/9 Such a proposal was eventually presented
by the Commission on 15th December 2005. COM(2005) 650 final  On 22nd July
2003 the EC Commission presented a Proposal for a Regulation on the Law
Applicable to Non-contractual Obligations. COM(2003) 427 final This is commonly
referred to as ‘the Rome II Proposal’. It deals with choice of law in respect of torts
and restitutionary obligations. On 6th July 2005 the European Parliament, by way
of first reading, adopted a resolution amending the Rome II

Family matters

In the sphere of family law, jurisdiction and judgments in respect of important
matters are now governed by EC Regulation 2201/2003, concerning Jurisdiction
and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters and
the Matters of Parental Responsibility.18 This is commonly referred to as ‘the Brussels
IIA Regulation’. It was adopted by the EC Council on 27th November 2003 and
became applicable on 1st March 2005. The Brussels IIA Regulation is examined in
Chapters 16 and 17 of this work. The Brussels IIA Regulation deals with jurisdiction
and judgments in respect of matrimonial proceedings (divorce, separation and
annulment of marriage), and of parental responsibility for children, regardless of
whether a marriage or divorce is involved. It replaces EC Regulation 1347/2000 on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial
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Matters and in Matters of Parental Responsibility for Children of Both Spouses,
which is commonly referred to as ‘the Brussels II Regulation’. [2000] OJ L160/19
This in turn had replaced a Convention, commonly referred to as ‘the Brussels II
Convention’, [1998] OJ C221 based on Article K.3(2)(c) of the Treaty on European
Union, which had been adopted and signed on 28th May 1998, but had not entered
into force. As regards matrimonial proceedings, the Brussels IIA Regulation
consolidates the provisions of the Brussels II Regulation without substantial
alteration. As regards parental responsibility, the Brussels IIA Regulation is much
wider than its predecessor, since it extends to all children, regardless of whether a
marriage or divorce is involved. indicates, the content of that Regulation was
substantially taken over from the Brussels II Convention, but the Regulation also
contained a number of new provisions designed to secure consistency with the
(then proposed) Brussels I Regulation on civil jurisdiction and judgments. In
addition, on 19th December 2002 the EC Council adopted Decision 2003/93, [2003]
OJ L48/1 authorizing the Member States, in the interest of the Community, to sign
the 1996 Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition,
Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures
for the Protection of Children. [2003] OJ L48/3 When signing that Convention, the
EC Member States had to make a declaration that, since the Convention allows
Contracting Parties a degree of flexibility in order to apply a simple and rapid regime
for the recognition and enforcement of judgments, and the Community rules provide
for a system of recognition and enforcement which is at least as favourable as the
rules laid down in the Convention, a judgment given in a court of an EU Member
State, in respect of a matter relating to the Convention, will be recognized and
enforced in the signing Member State by application of the relevant internal rules
of Community law. On 17th June 2003 the EC Commission presented a proposal for
a Council decision authorizing the Member States in the interest of the Community
to ratify or accede to the Hague Convention 1996, COM/2003/0348 final  but such a
decision has yet to be adopted by the Council. The EC Commission has also presented
two Green Papers in the area of family matters. On 15th April 2004 it presented a
Green Paper on Maintenance Obligations.
COM(2004) 254 final, On 1st March 2005, it presented a Green Paper on Succession
and Wills. COM(2005) 65 final The latter opens a consultation process on intestate
and testate succession where there is an international dimension, with responses
requested by 30th September 2005. On 15th December 2005 the Commission presented
a Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition
and enforcement of decisions and co-operation in matters relating to maintenance
obligations COM(2005) 649 final

Insolvency

EC Regulation 1346/2000 on Insolvency Proceedings [2000] OJ L160/1 was adopted
by the Council on 29th May 2000. It entered into force for the fourteen pre-2004
Member States other than Denmark on 31st May 2002, and for the ten additional
Member States on 1st May 2004.29 It replaced a Convention, based on Article 293
(ex Article 220) of the EC Treaty, which had been opened for signature on 23rd
November 1995,30 but had not entered into force. PROCEDURAL COOPERATION
In the sphere of procedural co-operation, EC Regulation 1348/2000 on the Service
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in the Member States of Judicial and Extra-judicial Documents in Civil or Commercial
Matters Case C-443/03:Leffler v Berlin Chemie, 8th November 2005; and Case C-473/
04: Plumex v Young Sports, 9th February 2006 was adopted by the Council on 29th
May 2000. It entered into force for the fourteen pre-2004 Member States other than
Denmark on 31st May 2001, and for the ten additional Member States on 1st May
2004 Athens Act of Accession, Article 2. It replaced a Convention, based on Article
K.3(2)(c) of the Treaty of Maastricht, which had been signed on 26th May 1997 but
had not entered into force. In addition EC Regulation 1206/2001 on Co-operation
between the Courts of the Member States in the Taking of Evidence in Civil or
Commercial Matters [2001] OJ L174/1was adopted by the Council on 28th May
2001. It entered into force for the fourteen pre-2004 Member States other than
Denmark on 1st January 2004, and for the ten additional Member States on 1st May
2004 Athens Act of Accession, Article 2  Also on 28th May 2001 the EC Council
adopted Decision 2001/470, establishing a European judicial network in civil and
commercial matters [2001] OJ L174/25

The european communityand the Hague conference

On 9th December 2005 the EC Commission presented a Proposal for a Council
Decision on the Accession of the European Community to the Hague Conference
on Private International Law.36 This followed negotiations on the amendment of
the Statute of the Hague Conference to enable the admission of Regional Economic
Integration Organisations. It is envisaged that the amended Statute will enter into
force, and the Community will become a member of the Conference, in July 2006.

Conclusions

In my opinion, it is sensible to deepen the analysis in the fields mentioned in that
first study—both international patrimonial law and international family law—and
certainly to involve other fields in the analysis as well. In respect of other fields,
too, attempts could be made to position the doctrine and significance of human
rights in the area of tensions between European law and PIL. By pursuing this line
of action, it could become easier, in my opinion, to establish the position that had
best be adopted from the perspective of human rights promotion in current PIL
debates, and how, from the perspective of human rights protection, the PIL discipline
may attempt to represent PIL either as an obstacle to the internal market or advance
it as a tool that could be helpful in the process of European integration and the
encouragement of the internal market, what lessons can be learned from PIL, and,
in a more general sense, what may be expected from PIL in the context of human
rights promotion.
If one examines such questions concerning PIL, human rights and European law,
one finds oneself, as it were, ‘at the crossroads’ of various disciplines interacting
with each other; in this context, attention should be paid both to ‘classical’ studies
and to up-to-date studies concerning recent developments and dynamics, and the
manner in which these interact with each other. Both studies into the interaction
between human rights and European law—for recent publications on this issue,
see the studies addressing the problems of the Omega case—and studies into the
interaction between PIL and human rights (old discussions, for example those
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relevant in the above decision by the German Constitutional Court of 4 May 1971),
and into the interaction between PIL and European law (‘classical’ and ‘new’ debates,
before and after the Europeanisation of PIL) would ultimately have to be combined
in an analysis of the interaction between PIL, European law and human rights.
This type of analysis had been partly carried out even before the Europeanisation
of PIL. For example, this could relate to analyses about the principle of non-
discrimination based on nationality in the confrontation with the cautio judicatum
solvi, or about the principle of ‘fair trial’ as a ground for refusal for recognition in
the Brussels Convention. At this juncture, after the Europeanisation of PIL, debates
are being conducted about questions raised in the context of the Garcia-Avello  and
Grunkin cases, the legislation to be drafted in the field of international tort law, the
impact of the country-of-origin principle, the concept of a ‘community public order’,
etc. What position would lawyers wanting to promote human rights have to take
in PIL issues, and how should they take account of PIL issues? And what lessons
can lawyers ‘learn’ from PIL as a discipline or the debates in PIL that may still be
conducted? If one tries to answer such questions, one defies PIL, as it were, to
emerge from the safe, snug cocoon in which the discipline has wrapped itself until
now. PIL will then have the opportunity to develop to develop into a worthy
participant in companies of specialists of human rights, non-discrimination law,
European law and comparative law.
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The Folklore and the cultivated music in the years 1960-1990, the
albanian composers in this period and the relationship with folklore
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Abstract

Folklore has been a source of inspiration and guidance for the delivery of our cultivated
music. The beginnings of the orientation of our Albanian cultivated music from folklore.
The relations between them have a history of nearly a century, when the journey of
development and the Albanian cultivated professional music began. These relationships
begin to manifest since the first creative evidence of the Albanian composers during the
first three decades of the last century in the form of spontaneous efforts, and from time to
time they strengthen and crystallize even more. The first professionals of our musical
tradition in the creative plan, as Lec Kurti, Father Martin Gjoka, Thoma Nasi, Kristo
Kono, Pjeter Dungu, Konstandin Trako etc .... that in their creative beginnings emerged
serious efforts to steer their musical work towards folk and regional music of their
origin.
Factored by these efforts, a series of musical creations are brought to light where close
relations to the folklore are reflected. Some vocal mainly songs of Thoma Nasi or two
first rhapsodies of Kristo Kono and some stylizations and creations mainly vocal ones
with the folklore spirit.During the first decade of the 50s and during the 60s, are brought
to light the stable, original valuesof the Albanian music with deeply national features. It
is time when are successfully crowned the “First AlbanianSymphony”, the music of the
“Skanderbeg” film or the vocal romance “Hey there Mountains” of Cesk Zadeja, the
Opera “Mrika” of Prenk Jakova and the first Albanian concert for violin and orchestra of
Pjeter Gaci, etc .... which were potential, creative expressions in the new Albania music
but could not become a threshold for further qualitative changes.

Keywords:  folklore, cultivated creativity, traditional music, impact, folk song, Alignment
and processing of folk song.

Introduction

The processing and harmonization of folk music as the basis for national expressions
on the folk aspect of the Albanian cultivated music played an important role in its
development orientation. The national identity of our cultivated music cannot be
understood without the relation with the folklore. Deep knowledge and study of
folk creativity is a necessary condition for the musical realizations with identity
clarities. On this problem Albert Paparisto highlights:”These important problems for
enriching our new national tradition cannot be solved without the folklore, without a new orientation
of the creative practice on folklore. And this new direction is not only its use by melodic and
rhythmic aspect, but the study and discovery of the deepest features, the development of those
embryonic characteristics that these melodies hide, the discovery and development of expressive
logic of their internal nature” (Paparisto, 1970, 5).
   On the use of folklore in the cultivated musical creativity Prof. Zadeja in the book
“Self-sighting process” among others, articulates:
“The musical creativity, folklore, is used in various ways, ranging from methods of citation,
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elaborated by the composer’s creative individuality. In many cases modal-harmonic innovator
source of folk creativity, has maintained its importance, as well as other elements like, melodic
imagery prosperity, rhythmic variety, instrumental colors, ect. When we talk about these
achievements, we must understand in the more awareness way that these cases have nothing to
do with primitive ethnographic intervention, just as we do not have to leave until there with our
intervention, where we lose all signs of folklore “ (Zadeja, 1997, 32).
Given this statement of Zadeja, we add that the utilization of folklore in the Albanian
musical creativity has taken a wide and distinct place. An important aspect of this
direction are the processing and reconciliations of folk songs for different coral
formations. In the processing for choir of folk songs, Albanian composers have
been dealing a lot with this part. The interest in the relationship between music
and cultivated folklore in general, in our case that of the vocal for choral creativity
finds usage especially in the composers creativity of the period after World War II,
where is shown the advantage that they gave to this direction.The musical creativity
after the Second World War came with the task of strengthening the national
character which had to be oriented particularly by the folk creativity. So the extension
of musical creativity in close connection with folk music was a priority. In this
context, the folk music processing was seen as a base form of expression on the
national professional music. On this problem the musicologist Albert Paparisto
highlights:
“The first step in creating a national music has been the processing or use of the song, of a folk
melody. The values of such work are seen inthe fact that the composers, some less and some
more have made this processing starting not only by the purpose of technical enrichment, but
also by setting a perspective andby creating from an old folk material new emotions” (Paparisto,
1970, 5).
As an important factor for the formation of creative individuality, the processing of
folk songs for choir has preceded the Albanian cultivated, choral creativity. For this
creative process Prof.ÇeskZadeja states firmly:”I strongly believe that the formation of
national stylistic creative individuality, in the practical terms begins with the processing of the
folk song” (Zadeja, 1997, 44).
No matter what type, shape or style of folklore we are talking about, the international
folk music styles continuously undergo evolutions and metamorphosis. They are
always on the move in search of more beauty and perfection, and this way they
vary, become familiar and naturalize compared to the psychophysical development
level of our people and in harmony with the general evolving processes in the
nature of the Albanian society itself.
On this phenomenon Prof.A.Uçi in his book “Problems of Aesthetic” expresses:
“Within the folk artistic creativity many profound changes occur, which have never happened in
the past and affect its content and format, the process of creation, the execution and experiencing
of folk values” (Uçi, 1976, 17).
The spiritual values of tradition, inherited, must be presented in a creative way,
without touching the essence of the morphological, structural, modal and original
aspect and without sacrificing the vital elements of this property, the motto of which
is to create our culture, spiritual and material, to develop more, enrich and affirm,
but without wearingnon-folkloric and amateur artistic value, unknown to the
folklore, because they alter the authenticity and character of the source and
consequently the national one.
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Albania’s first symphony of Zadejacomposed in 1956 comes to light not only as a
result of intellectual and creative potential of the author, but as the pinnacle of
aspiration to create a deeply national music to be put on foundation of the new
developments of our cultivated music. On this achievements Prof. Dr. Hysi on his
book “Popular flowsof the Albanian music,” says: “The case and the prominent talent
of Cesk Zadeja makes possible that this work fulfills many of those requests, which were at
the core of the national folk character of the symphonyc instrumental music” (Hysi, 1991, 91).
From this period onwards, Zadeja appears aware and consequent to the chosen
path of the development of our music with clear national identity, a choice that was
made, and the purpose of his creative activity during all his life.For this aspirationin
the treaty for the Albanian composition school, he states: “My goal has always been
to do everything possible to help, however modestly, in creating high professional national
music style. In this process we are dealing with free treatment of the form, the use of the wide
prosperity of the harmonic modal language, polyphonic structures, repetition of syntactic tools,
enriching the metro-periodicity etc ... always by contemporary requirements. “ (Zadeja,1997,
47). This trend of the composer appears and finds usage in other contemporary
composers’ creativities especially those of the period between the 70s-90s of the last
millennium.
 As for illustration let’s bring in memory this ballets: “Halili Hajrija” of Daia “Delina”
of Zadeja orconcerts for piano and orchestra of Feim  Ibrahim, Rhapsody for piano
and orchestra of Harapi, the symphonic poem “ Borova “ofGaqi and the” Bloody
alarms “of Kushta and Orchestral Rhapsodies of Laros or Dizdar and Shupos’
symphonies and the many vocal elaborations of Vako and Harapi etc .... creations
that have more clearly reflected the relationship of the musical cultivated creativity
with folklore. The Folklore has always preceded the hum of cultivated music by
becoming its vital music. For this necessarily factual relations, Prof.Zadeja comes to
the conclusion that” ....folklore has been and remains the “teacher” of professional artists.
“ (Zadeja,1997, 22).Through this relationship, the cultivated music starts gains a
new dimension. So step by step, folklore starts and is put in service of the
professional, Albanian, cultivated music hum affecting and factorizing its clear,
national. Are still kept alive in the memory and in our attention the “Rhapsody for
Flute and Orchestra” by the composer Tish Daija which comes oriented and based
on the instrumentalstyle of Gramsci’s flutes, “Symphonic dance No.2.” of Thomas
Gaqi based on Central Albanian dances, “Symphonic suites” of Zadeja or
harmonization and processing of iso-polyphonic songs for the chore of Milton
Vako as “Ioannina-Ioanin-O”, of Tonin Harapi etc..
 The Albanian ballet began its way with “Halili and Hajrija” composed by Tish
Dajia in collaboration with the choreographer “Panayiotis Kanaçi” (the author of
the libretto), was staged at the Theatre of Opera and Ballet in 1963 (the ballet’s
premiere was in January 13). As in drama, even in ballet is reflected the struggle of
the people against foreign invaders and traitors of the country. The authors of this
work tried to emphasize what constitutes the basic idea of   the drama of KoleJakova:
freedom is gained through the war of other mass. Therefore, although the events
come to life through the characters of Halili, Hajria, Bektash, Selimetc, the action of
these individuals is always supported by the masses. Major, massive scenes of the
people on one side, Turkish oriental environments ones on the other hand, have an
important role in the ballet’s dramatics. The opposition of figures and the two camps
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they represent, is a basis for the musical development of the work and gives it the
appearance of a vast historical drama. Contrast and its bringing into conflict is the
same as for individuals and for the masses. It traverses dramatic moments, noting
the heroic that opposes cruelty and betrayal, war and the victory of the people.
Ballet consists of three acts divided into seven sub tableau.
The first act includes a holiday in the beautiful Albanian nature, animated by the
sound of folk melodies and dances. In the first tableau (prologue) is posed the central
idea of the work; the second picture begins with action and passes by entertainment
and joyful massive waves in dramatic scenes. The third tableauprepares and connects
the first act with the second act.The second act presents the Turkish camp. This
view which covers the center of the ballet serves as a powerful contrast to all the
work. The final solution and the culmination of the drama takes place in the third
act. The tragic lines of theevent become concrete there, are selected a range of issues
and situations created in the two previous acts.The Musical- choreographic drama
shows off a number of action figures, whose musical characterization (in addition
to the choreographic characterization), exposes not only what motivates their
attitude and action, but also what distinguishes and separates them from one -
another. Among these, the figures of HaliliHajries, Musta and Sokoli and masses,
have a characterization with national emphasis which brings them closer and unites
themin thought, in action, in a common, social plan, without violating the
individuality of each one of them. This is achieved by the inspiration with tendency
of a considerate mass of folk music elements motives which are the base of themes
and motives of these action figures. In this regard, the theme of the people
distinguishes and despite this, the massive waves (first and third act), which represent
in some moments the people as monolithic-collective figure. These, closely related
with the development of drama are not disconnected from the intonation base of
the entire ballet which remains the same and generalized in the fundamental
moments. Dances, more than other ballet numbers, represent the composer’s support
in the folk elements.

Their rhythm ( , the melody structural construction, the imitation of

folk instruments, the use of modal and harmonious characteristicsof the folk music
(as pedal ostinato bass, harmonic minor, etc.) underline with effect as the mass’
figure, as well as Albanian characteristic environment. A characterization, with
such elements are included in Halil’s figure, epic-heroic theme of which complies
with that of the people, of Musta and Sokol. Even Hajrija it is not excluded from
such a relationship.

On the other hand, intonation, harmonious, rhythmic elements, as characteristic,
but different from each of the above, typify the figures of Selim, Bektash, Turks,
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members of the enemy part, and bring them to each other.The theme that represents
the Turks, is based on east, modal music elements and is known for its chromatic
construction for frequent changes of tonalities, breaking the rhythm. These features
taken place in some dances, which are performed in the environment where the
enemy army exercises its power (dancing with tambourines, dancing with the bell,
the janissaries dance, dance of Turkish soldiers). The intonation-harmonic instability,
rapid crossings and chromatising, are basic elements for the topic of Selim. On such
features is based the theme of Bektash, a figure that continues the line of Selim,
whose action ends in the first act.The portrait of Bektash, the traitor eagered for
power, which in the ballet represents the incarnation in the individual plan of the
enemy’s party, is musically supported in the intonations of the subject of the Turks,
where is distinguished especiallythe syncopated and accelerated rhythmic, the
dissonant sound and the use of enlarged sequence.

Hajrija is distinguished in all the images of active forces in the ballet. Her figure
permeates three criminal acts and participates in the most dramatic situations. Each
of those situations helps to bring more in light Hajrija. She is the real Albanian
woman, loving, brave and patriotic, fighting side by side with our brothers and all
the people for the country’s freedom. Hajrije’s figure is characterized by two topics
with individual features, different from one another. The first lyrical and joyous
theme is represented by a type of vocal romance melody. It firstly sounds easy, in
the soft timbre of the clarinet at the beginning and later on a fuller one of the
orchestra. The second theme based on the sweet, simple melody of a lullaby, has a
peaceful, lyrical character. It wears an accompanying unchanged invoice. From these
topics, it is widely used, mostly from the first which plays in the ballet music the
role of the leitmotif. Close intonation features with Halil’s topic, connect and unite
Haliliand Hajries’ works with that of the people, also giving priority to the
development of symphonic scale of the work.
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A strong contrast is creates by this theme with oriental melodies (second act), and
again a different view, it has in the duo with Bektash at the end of the second act.
Here Hajrija is calm, but also full of spiritual momentum in the new version of the
bill of melody note that accompanies it. The touching and expressive music expresses
the hope for a new life of the melody, the disappointment of which would be tragic.
Dramatic featuresare taken by Hajrie’s theme in the third act (the fifth tableau),
when she makes efforts to save her brothers from death.
Unlike active lines, which characterizes the first topic, the second theme of Hajries
represent the inner drama of the heroin. Displayed for the first time in the third act
(first tableau); The second theme realizes Hajrie’s figure as a mother. The role of this
is particularly important for the final scenes of ballet and drama resolution. Of
those, typical is the scene of vengeance in the third act (tableau seven). Hajria is
shocked. In her conscience is developed a tough fight. If she has no hesitation to
kill the traitor, this does not happen when she is in front of the innocent baby. In
this section participate the two themes of Hajrije. They have varied in character
and psychology, create a strong contrast, representan inner fighting that disturb
the heroin of the drama. The approximate sides that they have, like the melodic
construction in rhythmic figures, the orchestration, are intended by the composer
to realize precisely such functions. Scenes of the revnge is based on a plan that
preserves the principles of Rondos form, where therefrainis represented by two themes
of Hajrije, and episodes, the theme of Bektash and that of the Turks. Free treatment
of the form and its principles is directly connected with the drama of the characters.
Hajrija, already recovering from the heavy blow of the death of her brothers waits
her husband determined for revenge. With the creation of this situation are
participating both its themes. The arrival of Bektash, very pleased from getting the
grade of honor which is the reward of treason, is expressed with his enlarged theme.
The processing of Bektash’s topic gives way to the first topic Hajrijes which
dominates powerfully. From above intervenes, through the theme of the Turks, the
idea of   their power, but it is interrupted by boom of Hajrije’s theme that with its
development features is very close to the melodic theme of the people. The heroin’s
outlookis expanded; along grows her social being. The quiet and simple girl of the
first act, the sweet mother of the third act, become an active force of the war that
punishes the traitor with her hands. This scene, for strong dramatic character and
its symphonic development, differs significantly from any other stage or moment of
the ballet. Other figures musical of the ballet stand by Hajrije’s side, does not undergo
such transformations developments. Halili mixed with the people, operates almost
always with her,Sokoland Musta have episodic roles. The other sphere characters,
the theme of Bektash plays particularly an active role in the ballet musical
dramaturgy.The realization with dignity of the ballet “Halili and Hajrija” was a
milestone for our stage music. The support of the work with the people’s music, the
creation of the characters with the Albanian psychology features, are among its
key values.In addition, “Halili and Hajrija” was the basis for a criterion use of the
popular forms of ballet in accordance with national features.

                                                            Conclusion

 Country music  has fed and actively feeds the professional art by giving examples



216

of deep thought with an amazing phenomenon. In the musical creativity, folklore,
is used in various ways, ranging from methods of citation, elaborated by the creative
individuality of the composer. In many cases the innovative source modal- harmonico
folk creativity, has maintained its importance, as well as other elements like prosperity
of melodic figurations, rhythmic variety, instrumental colors ecj. When we talk
about these achievements we must understand in the most conscious way that
these cases have nothing to do at all with primitive, ethnographic intervention as
we do not need to leave up there with our intervention, where all signs of folklore
are lost.
To create relying on folk songs, this is among the most difficult tasks to create
works with original themes. The folkore for a nation is its identity, a kind of visit card by
the which it is distinguished from other nations. Within forms, not only perfect but also
precise, many problems have arisen, often contradictory, always in relationship to
the role of popular music in the formation of professional composers in the
determination of their original style. This issues take even a sharper sense, especially
to our professional music, which is developed under the positive influence of
contemporary music. But it should be added that, not rarely without an awareness
of the full conceptual means of expression, the technical concepts in general, for
their use in the service of strengthening the contemporary professional features of
our national music “the report above must be respected by evaluating the
achievements of our music. When we discuss in this regard we note the clarity and
original depth of folk creativity, as well as on the contrary, ethnographic character,
as a limitation of hardened folklore, interpreting it as deletion of creative individuality.
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Abstract

The right of education is considered to be an Human Right only in the twenty century. In
the Human Rights Charters and documents, education is considered an important part
of individual rights. The right of education is guaranteed to all despite race, color, religion,
gender, social status. The question that rises are; what contains the right of education?
Are all levels of education guaranteed by government or not?  Is the right of education
limited? Those are some of the question that will take answer in this paper. The method
of work is based in analyses of the Human Rights principles and documents.

Keywords: the right of education, Human Rights, limits of the Right of Education.

Introduction

The concept of education is as old as humanity but the concept of education as
human right is a new one. Education is widened in XX century and it is made an
obligation of state. Family is part of education, but state is the one that has the
primary obligation to secure the logistic for education. Elementary education is
obligatory in major part of the world, for all humanity. Education in human rights,
is itself a fundamental human right and also a responsibility. (Flowers,Part II, p.1).
The obligation to guarantee this human right is of state. Higher education is
considered in some countries as public good and in some others as private good.
There are controversies to consider it as human right or not. Some scholar links it
with abilities of person and some with monetary ability to get it. The Charters of
International Human Rights guarantees the higher education to people in base of
merit. European Union considered the higher education as responsibility of state
and as public good. So in one way, higher education is a human right linked with
merit of the subject and in some countries linked with monetary capacity of people
that want to have it,  that is against merit. Let see how education is considered by
International chapters of Human Rights.

The education as human right

To consider the education as human right must be strong reasons. Orend writes
that; The suggestion that a right to education is a human right, however, stakes a
stronger claim on moral grounds, not purely conventional ones and, as such, elevates
the right to education to a high-priority claim or authoritative entitlement, justified
by sufficient reasons, to a set of objects that are owed to each human person as a
matter of minimally decent treatment” (Lee, p.2). Sen has listed a number of reasons
why the education is necessary for society. First Sen highlighted the connection
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between education and security. Human insecurity is related to the obvious
insecurities that result from the potential physical harms that others can inflict
upon us, through things like terrorism and violence. But insecurity is
multidimensional in nature. Not having the basic skills of being able to read, write,
and calculate imposes insecurities upon individuals who are, at the least, equally
significant, in that they also cause lifelong, inescapable capability deprivations.
Second, Sen highlighted the obvious potential for economic empowerment that
comes from being literate and numerate. Related to this potential for job-skill
development, Sen suggested further that with literacy comes understanding—a
notion of understanding that goes beyond the factual information typically associated
with schooling (like improvements in one’s level of social, historical, or geographical
awareness) to the understanding of the social information typically associated with
human rights and the concurrent obligations to those rights, which should be fulfilled.
Fourth, Sen suggested that being able to read is essential to being able to participate
in political decision-making. Fifth, Sen suggested that not only is formal education
important for political participation, it is essential for accessing a wide variety of
public services. For example, according to Sen, being educated can translate into
being able to use, more extensively and more knowledgeably, the available public
health services. While providing free public education is a significant public burden,
maintaining a society’s general health and well-being is an equally significant
encumbrance. If the observable correlation between level of education and level of
general physical well-being is recognized, the indispensable influence that educational
opportunities (especially those directed toward women) can have on preventative
health care can go a long way to achieving general sustainable social well-being and
to alleviating a significant portion of the public health burden. (Lee, vol 2, p.7)
It is widely accepted that the primary education is a human right and as such is
guaranteed by all the Charters of Human Rights. The Article 26 of “The universal
Declaration of Human Rights” previews that “Everyone has the right to education.
Education shall be free” that mean that education is equal for all and elementary
and fundamental education is free for all people. The article also previews the goal
of education that is “the full development of the human personality and to the
strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms”. (Article 26
of The Universal Declaration of Human Rights, UN Paris 1948).
In the “International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights” (IECSR)
approved by UN in 1966, was previewed also the right of education. Article 13 says
that “Everyone has the right to education. Primary education should be compulsory
and free to all”. The article 14 previews that “In Those States where compulsory,
free primary education is not available to all should work out a plan to provide
such education”. (Articles 13-14 of In the International Covenant on Economics,
Social and Cultural Rights. IECSR, UN 1966). The convent has four elements of the
right to education: availability, accessibility, acceptability and adaptability. Availability
has to do with that, that educational institutions have to be available in sufficient
quantity. Accessibility means that educational institutions have to be accessible to
everyone. Adaptability means that education has to be flexible so it can adapt to the
needs of societies. Acceptability has to with acceptation of all in education without
exception, so primary education is for all.
Article 4 of the “Convention against Discrimination in Education” of  1960 made
by UNESCO foresees that; The States Parties to this Convention undertake
furthermore to formulate, develop and apply a national policy which, by methods
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appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality
of opportunity and of treatment in the matter of education and in particular: 
(a) To make primary education free and compulsory; make secondary education in
its different forms generally available and accessible to all; make higher education
equally accessible to all on the basis of individual capacity; assure compliance by all
with the obligation to attend school prescribed by law; 
(b) To ensure that the standards of education are equivalent in all public educational
institutions of the same level, and that the conditions relating to the quality of the
education provided are also equivalent; 
 (c) To encourage and intensify by appropriate methods the education of persons
who have not received any primary education or who have not completed the
entire primary education course and the continuation of their education on the
basis of individual capacity; 
(d) To provide training for the teaching profession without discrimination. 
The Article five of the same Convention gives the reason of education.
1.The States Parties to this Convention agree that: 
(a) Education shall be directed to the full development of the human personality
and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms; it
shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or
religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the
maintenance of peace; 
(b) It is essential to respect the liberty of parents and, where applicable, of legal
guardians, firstly to choose for their children institutions other than those
maintained by the public authorities but conforming to such minimum educational
standards as may be laid down or approved by the competent authorities and,
secondly, to ensure in a manner consistent with the procedures followed in the
State for the application of its legislation, the religious and moral education of the
children in conformity with their own convictions; and no person or group of
persons should be compelled to receive religious instruction inconsistent with his
or their convictions; 
(c) It is essential to recognize the right of members of national minorities to carry
on their own educational activities, including the maintenance of schools and,
depending on the educational policy of each State, the use or the teaching of their
own language, provided however: 
(i) That this right is not exercised in a manner which prevents the members of these
minorities from understanding the culture and language of the community as a whole
and from participating in its activities, or which prejudices national sovereignty; 
(ii) That the standard of education is not lower than the general standard laid
down or approved by the competent authorities; and 
(iii) That attendance at such schools is optional. (Convention against discrimination
in education UNESCO 1960, Articles 4, 5)
In the Convention of the right of Child, the articles 28 recognize the right of child
by state. According to it the “ States Parties recognize the right of the child to
education and with a view to achieving this right progressively and on the basis of
equal opportunity, they shall, in particular: Make primary education compulsory
and available free to all; Encourage the development of different forms of secondary
education, including general and vocational education, make them available and
accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of
free education and offering financial assistance in case of need; ( The articles 29 of
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this Convent previews, that the “States Parties agree that the education of the child
shall be directed to: ( (
(a) The development of the child’s personality, talents and mental and physical
abilities to their fullest potential; (
(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and
for the principles enshrined in the Charter of the United Nations; (
(c) The development of respect for the child’s parents, his or her own cultural identity,
language and values, for the national values of the country in which the child is
living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different
from his or her own; (
(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of
understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples,
ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin; (
(e) The development of respect for the natural environment. (Articles 28-29 of the
Convention of the right of child. UN 1989). The state parties to the present
Convention shall undertake all appropriate administrative and legislative measures
in accordance with their available resources and when is needed with framework of
international cooperation for the implementation of the rights reconagized in this
convention  (Detrick, p. 102)
The “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”
previews special protection of the right of education for women. In many societies
the position of women is inferior and this convent recognizes women rights in field
of education. The Articles 10 of this Convent says that “States Parties shall take all
appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure
to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure,
on a basis of equality of men and women:  The same conditions for career and
vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in
educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this
equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher
technical education, as well as in all types of vocational training. (Article 10 of
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
New York, 18 December 1979). Sen highlighted the significance of recognizing the
benefits to be gained from demanding that women receive the same educational
opportunities as men. While it is true that having an education is highly relevant
to men, because often men take on the role of economic provider for the family, this
reality does not diminish the need to recognize the relevance of having an education
to women. It is the women, after all, who often carry the burden of being the prime
role model and mentor to children, especially in the formative years. If the education
of women is not taken to be of equal significance to that of men, then the potential
for all children (male and female) to benefit from a comprehensive set of capabilities
is diminished. (Lee, p. 7)
The duty to financially contribute to the cost of primary education is spread among
the whole population where education is financed by state out of general taxation.
(Dieter Beiter, p.492) Providing children with educational opportunities can be
expensive and, clearly, children (particularly young children) do not have the means
to provide such resources for themselves. As a result, not only must consideration
be given to what qualifies an object like education as a high-priority claim or human
right, consideration must also be given to the social context necessary to acknowledge
this claim and to accept the social cost to implement it. (Lee, p.2). Speaking in terms
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of individual rights, the right of education has been defined in the European context
as the right of access to educational institutions received which mean the right to
obtain official recognition of the studies completed. (Donders and Volodin, p. 187)
As we saw the international convents see the primary education as human right
but they do not consider so the higher education. United Nation Convent for human
rights considers the higher education “equally accessible to all on the basis of merit”.
So the higher education is conditioned with abilities. (Article 26 of UN, The universal
declaration of Human Rights, Paris 1948.) According to Article 13 of the
“International Convention on Economics, Social and Cultural Rights” higher
education is not to be “generally available”, but only available “on the basis of
capacity”. (International Convention on Economics, Social and Cultural Rights,
United Nation 1966). The higher education is “accessible to all on the basis of capacity
by every appropriate means” (Convention of the Right of child, Article 28).

Conclusions

Education is considered to be a human rights guaranteed by all charters and
constitution of the democratic word. United Nation in number of convents has
declared the elementary education as human right. Scholars argue that education
produces more security, economical and cultural progress. The higher education is
not consider as human right equal with elementary education but as right linked
with merit and this is declared by United Nation declaration and also by the ministers
of Education of European Union. There are views that consider the high education
as private good and personal investment made by private money that in fact call for
cutting of public spending in field of education. Primary education is obligatory
and a human right that can be guaranteed by state, secondary education is linked
with personal will and the professional one with specific qualities. The higher
education is considered to be linked with personal merit and in some countries
with financial opportunities to pay the fee. Generally higher education is considered
to be a public good financed by public money for the people that deserve it.
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Abstrakti

Vendosja e sistemit demokratik në Shqipëri i dha fund periudhës afro gjysmë shekullore
të regjimit komunist. Shqipëria si një vënd që ka hyrë në ekonominë e tregut, e ndjen të
nevojshme të rrisë nivelin e të ardhurave, për të stabilizuar problemet e ekuilibrit
ekonomik dhe të bilancit të pagesave dhe rritjen e zhvillimit ekonomik të vendit.
Domosdoshmëria e fillimit të përmirësimit të gjendjes ekonomike duket se është
reduktuar në nevojën e përmbushjes së standardit për ekonominë. Një element pengues
për rritjen e nivelit të të ardhurave është dhe fshehja e pasurisë nga individë apo kompani
për të evituar detyrimet fiskale ndaj shtetit. Ky punim do të japi një panoramë të
përgjithshme mbi konceptin e fshehjes së pasurisë në fushën penale, një vështrim
krahasues të nenit 180 të kodit penal të Republikës së Shqipërisë.
Argumenti synon të analizojë në vija të përgjithshme elementët e veprës penale,
përgjegjësinë penale në rast të kryerjes së këtij veprimi apo mosveprimi të jashtligjshëm.
Gjithashtu, një vështrim krahasues teorik dhe praktik mbi veprën penale të fshehjes së
të ardhurave në vështrimin krahasues.

Fjalet kyce: fshehje e të ardhurave, vepër penale, jashtligjshme, vështrim krahasues, etj.

Kuptimi i fshehjes së pasurisë në aspektin penal

Politika e një vendi në fushën fiskale duhet të vlerësohet nga aftësia që ka ajo për të
bërë  shpërndarjen optimale të faktoreve të prodhimit dhe për të mbrojtur ose drejtuar
me sukses të ardhurat e veta bazë, përkundrejt vendeve të tjera. Por, nuk mund të
bëhet fjalë për mbyllje në vetvete, pa parë se si veprohet përtej kufijve. Faktorët
ndërkombëtar luajnë një rol të rëndësishëm në reformën fiskale të disa vendeve,
sidomos të atyre në tranzicion siç është edhe Shqipëria.
Ndërkombëtarizimi i ekonomisë botërore krijon një trysni konkurruese për t’iu
përgjigjur kudo reformave në fushën fiskale. Shqipëria si një vend që ka hyrë në
ekonominë e tregut, e ndjen të nevojshme të rrisë nivelin e të ardhurave, për të
stabilizuar problemet e ekuilibrit ekonomik dhe të bilancit të pagesave duke çuar së
fundmi në rritjen e zhvillimit ekonomik të vendit. Analizat konkrete kanë treguar
se,  në ecurinë ekonomike të vendit, autoriteti i politikës fiskale ka luajtur një rol
kryesor. Për këtë, në hartimin e politikave fiskale gjithmonë merret në konsideratë
si një faktor i rëndësishëm sjellja e kontribuesve dhe mundësia e tyre për evazion.

Koncepti juridiko-penal

Në fakt, fshehja e pasurisë është një problem jo vetëm në Shqipëri, por në mbarë
botën edhe në vende të zhvilluara ku strukturat institucionale kanë standarte më të
lartë se në vendin tonë.
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Sigurisht në sistemin tonë, taksat dhe tatimet janë burimi kryesorë dhe më i
rëndësishëm për të siguruar të ardhura në buxhetin shtetërorë. Taksat nga ana
tyre, janë një nga format e mbledhjes dhe të hyrjeve në buxhetin e shtetit.
Fshehja e pasurisë përfshin të gjitha ato metoda të paligjshme të caktuara për të
reduktuar ose eliminuar taksat dhe kontributet. Kjo ndodh kur tatimpaguesi totalish
ose pjesërisht, nuk paguajnë detyrimi tatimor, nëpërmjet fshehjes së pasurisë apo
objekteve të tatuashme me ligj. Kjo natyrisht përbën një shkelje të ligjit mbi tatimet.
Pra, evazioni është kryer përmes një proçesi të mos deklarimit të një pjese ose të
gjithë të ardhurave të tatueshme (jo-deklarimit) ose nëpërmjet një rritje fiktive të
shpenzimeve të zbritshme nga të ardhurat. Natyrisht, kjo lidhjet edhe me llojin e të
ardhurave, ku përcaktohen taksa për rrjedhojë edhe fshehja e pasurisë.
Fshehja e pasurisë mund të kryhet me mosdhënien e faturimit për shërbimet (Muci,
2002, 76) profesionale ose përdorimit të rreme të faturimit ose shitjes të kryera pa një
faturë (shitjet në të zezë) .
Fshehja e pasurisë, prodhon efekte të ndryshme në ekonomi në lidhje me masën e
arritur nga fenomeni. Në vendet ku ky fenomen është zgjeruar më shumë, ajo tenton
të shtrembërojë funksionimin normal të sistemit të taksave me pasoja të rëndësishme
për të ardhurat e vendit.
Rregullimi juridik i sistemit të taksave bëhet me ligj, i cili vazhdimisht ka pësuar
ndryshime. Në fakt, ligji përcakton me saktësi burimin e të ardhurave, afatet, mënyrat
e realizimit si dhe përgjejgësitë për ata të cilët i shmangen pagesës së taksave1.
Vepra penale e fshehjes së të ardhurave bën pjesë në grupin e veprave penale (Elezi,
2012, 289) në lidhje me taksat dhe tatimet të cilat janë veprime ose mosveprime të
kundërligjshme, të kryera me dashje dhe me qëllim për tu shmangur pagimit të
taksave dhe tatimeve në forma dhe mënyra të ndryshme.
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë sot, parashikon në nenin 1802 veprën penale
të Fshehjes së të ardhurave,
Ky nene për herë të parë ka hyrë në fuqi me amendamentet e kodit penal të Republikës
së Shqipërisë më 1996. Të gjithë jemi në dijeni se, periudha e transizionit në Shqipëri
është shoqëruar me ndryshime të njëpasnjëshme të legjislacionit në këtë vend. Objekt
ndryshimesh ka qenë edhe kodi penal, përkatësishte neni 180 ka pësuar ndryshim
me ligjit nr.142/2013.

Elementët e veprës penale të fshehjes së të ardhurave neni 180 i KPRSH në
vështrim krahasues

Më lart, sqaruam konceptin e përgjithshëm juridik të fshehjes së të ardhurave nga
subjekte të ndryshme, por lind pyetja se çfarë ndodh në aspektin penal nëse subjektet
nuk pagujnë taksa dhe fshehin të ardhurat?
Ligji mbi proçedurat tatimore parashikon një sërë masash administrative ndaj
subjekteve të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore. Në rastet kur, insituticionet
përkatëse implementojnë masat administrative, (pra mbasi janë konsumuar masat
alternative) gjen zbatim kodi penal, konkretisht neni 180 KPRSH.
Pikërisht, neni 180 i Kodit Penal, paragrafi parë, parashikon se, subjekti që kryen
deklarime të pavërteta mbi të ardhurat, shmangia nga pagimi e detyrimeve tatimore,

1 Me taksë kuptohen pagesat e bëra në këmbim të së cilës personi përfiton një shërim nga institucioni në
favor  të të cilit është paguar  taksa.
3 Ligj Nr. 9920 datë 19.05.2008 .
, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.
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nëpërmjet mosdorëzimit të dokumenteve ose mosdeklarimit të të dhënave të
nevojshme, të përcaktuara në ligj, dorëzimi i dokumenteve të falsifikuara, apo
deklaratave ose informacioneve të rreme, me qëllim fitimin material, për vete apo
për të tjerët, përmes përllogaritjes së pasaktë të shumës së tatimit, taksës, apo
kontributit, përbën vepër penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre
vjet.

Objekti i veprës penale të fshehjes së të ardhurave

Vepra penale e “Fshehja e të ardhurave”, sipas ndryshimeve të nenit 180 të KP me
ligjin nr.142/2013 neni 36, ligjvënësi ka dashur të forcojë dhe parandalojë këtë fenomen
kaq të rëndësishëm për buxhetin e shtetit duke shndërruar nga kundravatje penale
që parashikonte neni 180/1996, në krime. Natyrisht që, objekti i veprës penale me
ndryshimet e ligjit nr 142/2013 janë marrëdhëniet juridike të vendosura për të
siguruar sistemin tatimorë që ka caktuar shteti në fushën e financave dhe që mbrohet
posaçërisht me legjislacionin penal nga veprime apo mosveprime kriminale.
Nga ana objektive kryhet në dy mënyra; një mënyrë është me fshehjen apo shmangia
nga pagimin e detyrimeve tatimore, nëpërmjet mosdorëzimit të dokumenteve ose
mosdeklarimit të të dhënave të nevojshme, sipas legjislacionit në fuqi. Fshehja e
pasurisë bëhet me qëllim për të shmangur pagesat e detyrueshme ndaj shtetit.
Mënyra tjetër e kryerjes së veprës penale sipas nenit 180 të KP, është nëpërmjet
dorëzimit të dokumenteve të falsifikuara, apo deklaratave ose informacioneve të
rreme, me qëllim fitimin material, për vete apo për të tjerët, përmes përllogaritjes së
pasaktë të shumës së tatimit, të taksës, apo kontributit. Në këtë rast, personi nuk
tregon të vërtetën për burimet e të ardhurave,  por jep informata të rreme për to, në
çastin kur plotësohen dokumentat përkatëse, ose jep informata të rreme për objektet
që u nënshtrohen taksave.
Rëndësi të madhe për figurën e veprës penale të parashikuar në nenin 180 të kodit
penal, është që: fshehja ose tregimi i rremë i të ardhurave ose i objekteve të lidhet
drejtpërdrejtë me pagimin e tatimeve3 dhe taksave dhe jo me të ardhura të tjera që
nuk i nënshtrohet tatimit dhe taksave.

Subjekti i veprës penale të fshehjes së të ardhurave

Subjekti i veprës penale të fshehjes apo shmangia nga pagimi e detyrimeve tatimore
apo dorëzimi i dokumenteve të falsifikuara, apo deklaratave ose informacioneve të
rreme mbi të ardhurat, mund të jetë çdo person privat apo zyrtarë si dhe ata të
organizatave e shoqatave të ndryshme, të cilët kanë detyrimin ligjorë të japin
informacione të sakta mbi burimet e të ardhurave.
Nga ana subjektive, vepra penale e fshehjes së të ardhurave ose të objekteve kryhet
gjithmonë me dashje dhe me qëllim përfitimi material. Pra, shmangin pagesat e
tatimeve, taksave dhe kontributeve që ligji i detyron të paguajnë, me qëllim rritjen
e të ardhurat personale apo të personave të tretë, përbën veprën penale të fshehjes së
të ardhurave.

4 Ligj penal , 1996, nenni 180.
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Masa e dënimit

Ndryshimet e nenit 180 KP nga ligjin nr.142/2013, ndryshojë llojin e veprës penale
nga kundravajte penale, në krime. Neni në fuqi parashikon në paragrafin e parë se,
në rastet kur shmangia, fshehja e të ardhurave nga pagimi i detyrimeve tatimore,
nëpërmjet mosdorëzimit të dokumenteve ose mosdeklarimit të të dhënave të
nevojshme, sipas legjislacionit në fuqi, dorëzimi i dokumenteve të falsifikuara, apo
deklaratave ose informacioneve të rreme, me qëllim përfitimin material, për vete apo
për të tjerët, përmes përllogaritjes së pasaktë të shumës së tatimit, taksës, apo
kontributit, përbën vepër penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre
vjet. Ndërsa, neni 180 i KP i 19964, pra para ndryshimeve parashikonte veprën penale
të fshehjes së të ardhurave si kundravatje administrative, ku subjekti i cili fshihte
apo bënte deklarime të rreme mbi të ardhurat apo mbi objektet që u nënshtrohenin
tatimeve dhe taksave dënohej me gjobë ose me burg deri në 2 vjet.
Në paragrafin e dytë të nenit 180 KP, kur kjo vepër kryhet me qëllim fshehjen apo
shmangien nga pagimi të një detyrimi tatimor me vlerë më të lartë se pesë milionë
lekë, dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet. Pra, sa më i madh të jetë dëmi që
i shkaktohet buxhetit të shteti, aq më e madhe është përgjegjësia penale e subjektit
detyrimisht rritet masa e dënimit.
Në pararafin e tretë të nenit 180 të KP, kur kjo vepër kryhet me qëllim fshehjen apo
shmangien nga pagimi të një detyrimi tatimor me vlerë më të lartë se tetë milionë
lekë, dënohet me burgim nga katër deri në tetë vjet.

Përcaktimet juridike në disa kode penale të veprës penale të “Fshehjes së të
ardhurave”

Vende të ndryshme (Shegani, 2007, 127), jo në mënyrë të barabartë e konsiderojnë
vepër penale fshehjes së të ardhurave, të rrjedhura nga të gjitha llojet e veprimtarive
kriminale. Disa shtete kriminalizojnë çdo veprimtari për legalizimin e të ardhurave
kriminale, si Italia, Spanja, Shqipëria, etj.. Në të tjerë shtete, përgjegjësia penale për
fshehjen e të ardhurave i referohet vetëm legalizimit të të ardhurave të përfituara
nga vepra penale të përcaktuara me ligj, si për shembull Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Gjermania, etj.. Por, për shumicën e shteteve, parashikohet si vepër penale
në llojin e krimeve (jo si kundravajtje) dhe me një minimum dënimi, kryesisht, mbi
3 vjet burgim. E përbashkët për shumicën e shteteve është përcaktimi i veprës penale
të fshehjes së të ardhurave si krime dhe vihet re që, vitet  e fundit (duke u lidhur kjo
edhe me krizën ekonomike dhe nevojën për të rritur të ardhurat e shtetit), ndryshimet
mbi këtë vepër penale kanë qenë të vazhdueshme, duke rritur dhe ashpërsuar masa
e dënimit për subjektet që kryejnë këto veprimtari të jashtëligjshme.
Në Itali neni 10 i ligjit nr.74/2000 (Di Amato, 2009, 547) ka modifikuar ligjin nenin
4 të ligjit nr. 516/1982 për veprën penale, ndëshkon shkatarrimin apo fshjehjen e
dokumentave të shkruara pjesërisht apo totalisht për qëllim mos pagimin e detyrimit
ndaj shtetit. Masa e dënimit për këtë lloj vepre penale nga ligji penal italian, është
nga 6 muaj në 5 vjet. Siç shikohet me kalimin e viteve, kriza ekonomike ka prodhuar
ligje më të ashpra në lidhje me subjektet të cilët përdorin çdo mënyrë ilegale për tiu
shmangur detyrimeve ekonomike ndaj shtetit, me qëllim rritjen e të ardhurave
personale apo për të tretë.
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Konkluzionet

Shqipëria si një vend që ka hyrë vonë në ekonominë e tregut, e ndjen të nevojshme
të rrisë nivelin e të ardhurave, për të stabilizuar problemet e ekuilibrit ekonomik
dhe të bilancit të pagesave duke çuar së fundi në rritjen e zhvillimit ekonomik të
vendit. Analizat konkrete kanë treguar se në ecurinë ekonomike të vendit, autoriteti
i politikës fiskale ka luajtur një rol kryesor.
Vepra penale e fshehjes së të ardhurave bën pjesë në grupin e veprave penale (Elezi,
2010, 287) në lidhje me taksat dhe tatimet të cilat janë veprime ose mosveprime të
kundërligjshme, të kryera me dashje dhe me qëllim për tu shmangur pagimit të
taksave, tatimeve apo kontributeve në forma dhe mënyra të ndryshme. Ligji nr.142/
2013, ka ashpërsuar masën e dënimit të veprës penale të fshehjes së të ardhurave,
nga maksimumi në 2 vjet në 3 vjet minimumi, dënimi rritet nëse sasia e fshehjes së
të ardhurave kalon kufirin e 5 milion lekëve. Duke ju referuar kësaj të fundit, neni
180 KPRSH, ka shtuar dy paragrafe të cilat saktësojnë, rritjen e masës së dënimit në
raport me shifrën e fshehjes së të ardhurave. Ligjvënësi ka ashpërsuar masën e
dënimit, sigurisht duke ju referuar rëndësisë ekonomike që mbart në vetvete detyrimet
ekonomike shtetërore.
E përbashkët për shumicën e shteteve nëpër botë është përcaktimi i veprës penale të
fshehjes së të ardhurave si krime dhe me masë dënimi, mbi 3 vjet burgim. Vihet re
që, vitet  e fundit (duke u lidhur kjo besoj edhe me krizën ekonomike dhe nevojën
për të rritur të ardhurat në vend), ndryshimet mbi këtë vepër penale kanë qenë të
vazhdueshme, duke rritur dhe ashpërsuar masa e dënimit për subjektet që kryejnë
këto veprimtari të jashtëligjshme.
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Abstract

European legal system is the set of rules regulating the organization and functioning of
the bodies and organisms of the European Union and the relations between them and
the Member States. By focusing on European integration there cannot be ignored the
numerous difficulties that have arisen for each of the Member States relating to the
implementation of European law and, at the same time, in the direct application of
European legislation on their internal systems. The responsibility of Member States for
infringement of the EU law and the role of national law enforcement agencies will be the
focus of this paper, through a theoretical and doctrinal analysis.
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Hyrje

Bashkimi Europian është jo vetëm një krijim i së drejtës, por një komunitet që bazohet
tek e drejta. Ajo nuk funksionon e bazuar në detyrimin apo shtrëngimin, por
nëpërmjet forcës së ligjit. BE-ja nuk është thjesht krijim i së drejtës, por ajo ndjek
objektivat e saj përmes së drejtës. Jetën e popujve në Shtetet Anëtare nuk e disiplinon
kërcënimi i forcës pore drejta e bashkimit. Kjo e drejtë përbën bazën e sistemit
institucional e cila u jep institucioneve të bashkimit mjetet për të miratuar
instrumente të ndryshëm ligjorë, që janë të detyrueshme për Shtetet Anëtare dhe
shtetet e tyre. E Drejta e Bashkimit përcakton edhe marrëdhëniet ndërmjet BE-së
dhe Shteteve anëtare(Borçard , 2010).

1. Prioriteti i së Drejtës Komunitare

Ndërsa raporti midis sistemit ndërkombëtar dhe sistemit të brendshëm zgjidhet me
një marrëdhënie koordinimi midis dy sistemeve juridike dhe reciprokisht autonome,
ai midis sistemit komunitar dhe sistemeve të Shteteve Anëtare është një raport
integrimi duke qënë se ata nuk gjenden në një marrëdhënie reciproke të barabartë,
por sistemi komunitar ka tendencë të integrohet në sistemin e brendshëm.
Në mënyrë tradicionale, efekti i të drejtës ndërkombëtare në sistemin e brendshëm
ligjor është lidhur me dikotominë teoria moniste kundër teorisë dualiste. Teoria moniste
në kuptimin e vet më origjinal presupozon se e drejta ndërkombatëre është jo vetëm
superiore  ndaj të drejtës së brendshme, por gjithashtu se sistemi i të drejtës
ndërkombëtare dhe sistemi i brendshëm ligjor përbëjnë një të përbashkët (Puto,
2010). Sipas kësaj teorie e drejta ndërkombëtare do të ishte një shtesë në sistemin
ligjor të brendshëm. Në kundërshti me të, teoria dualiste mbështetet në faktin se dy
sistemet ligjore janë të ndara: efektet e brendshme të normativës së huaj do të varen
plotësisht nga kushtet e vendosura nga sistemi i brendshëm kushtetues i shtetit.
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Me kalimin e viteve dallimi midis “monizmit” dhe “dualizmit” duket se e ka humbur
atë ndarjen e vet origjinale, e kjo në veçanti në rastin kur Shtetet bashkëpunojnë
shumë afër me njëri-tjetrin, sin ë rastin e disa organizatave krahinore, ku si shembull
tipik mund të përmendim vetë Bashkimin Europian. Ky dallim është shumë i vlefshëm
për Bashkimin Europian, ku Rregulloret, Direktivat  apo Vendimet komunitare
vendosin të drejta dhe detyrime drejtpërdrejtë edhe tek qytetarët europianë (Snijders
& Vogenauer , 2009).
Lidhja e ngushtë midis të drejtës komunitare dhe të drejtës së brendshme forcohet
edhe nga detyrimi i sanksionuar nga neni 10 i Traktatit të Komunitetit Evropian,
për shtetet anëtare që të miratojnë “ të gjitha masat me karakter të përgjithshëm ose të
veçantë me qëllim sigurimin e detyrimeve të rrjedhura nga Traktati ose të përcaktuara nga aktet
e institucioneve të Komunitetit… Ata duhet të evitojnë çdo masë që rrezikon të kompromentojë
realizimin e qëllimeve të traktatit (detyrimi i bashkëpunimit të ndershëm)” Këtij detyrimi i
bëhet një interpretim kompleks duke qënë se për “Shtet” nuk duhet të kuptojmë
vetëm bashkësinë e pushteteve qëndrore të Shtetit (Bana& Canaj , 2009).
Gjykata e drejtësisë së Bashkimit Europian ka saktësuae se: “ … i takon të gjitha
autoriteteve të Shteteve anëtare, të pushtetit qëndror të Shtetit, autoriteteve të Shtetit federal ose
autoriteteve të tjera territoriale, të garantojnë respektimin e normave të së drejtës komunitare në
kuadrin e kompetencave të tyre…”1.
Parimi i pohuar nga neni 10 i Traktatit lind nga vetëdija se sistemi komunitar ndryshe
nga sistemet kombëtare nuk përbën një sistem të mbyllur dhe të vetëmjaftueshëm
por ka nevojë, për t’u realizuar tërësisht, për integrim me sistemet e Shteteve anëtare.
Integrimi I ngushtë që egziston midis sistemit komunitar dhe atyre të Shteteve
anëtare nënkupton domosdoshmërisht një sistem dhe një harmonizim që, megjithatë,
jo gjithmonë rezulton I zbatuar në realitet, duke i dhënë jetë fenomeneve të kontrastit
midis udhëzimeve të ndryshme të diktuara nga të dy sistemet. Zgjidhja e konflikteve
të tilla rezulton veçanërisht e rëndësishme në rastin kur e drejta komunitare vendos
me efikasitet të menjëhershëm për të sjellë në fuqi të drejtat dhe detyrimet për secilin
nga shtetasit. Cështja mbi raportin ndërmjet të drejtës komunitare dhe legjislacionit
kombëtar të Shteteve anëtare është zgjidhur në favor të së drejtës komunitare.
Efekti direkt i së drejtës komunitare ka të bëjë me aftësinë e saj për të krijuar
drejtpërsëdrejti të drejta ose detyrime tek subjektet e së drejtës (persona fizik ose juridik
në Shtetet anëtare), të drejta dhe detyrime këto të cilat subjektet mund t’i përdorin
përpara një jurisdiksioni gjyqësor kombëtar dhe ky i fundit ka për detyrim t’i
garantojë ato.
Në të drejtën ndërkombëtare efekti direkt përbën një përjashtim, ndërsa në të drejtën
komunitare efekti direct është një parim. Njohja e këtij parimi ka për qëllim të mos
u japë shteteve anëtare në dorë çështjen e vënies në jetë të traktateve. Duke qënë se
subjektet e së drejtës komunitare përfitojnë të drejta nga traktatet dhe këto mund t’i
ushtrojnë përpara një jurisdiksioni gjyqësor kombëtar të një shteti anëtar, këto
subjekte bëhen automatikisht aktorë të së drejtës komunitare duke pasur gjithashtu
mundësinë për të kundërshtuar autoritetet kombëtare mbi përputhshmërinë në të
drejtën komunitare. Ajo cfarë del qartë është se  normativa komunitare integron
normativën e brendshme, por në asnjë rast e kundërta;  drejta e brendshme e shteteve

1 Vendim I Gjykatës së Drejtësisë së KE-së, me datë 12 Qershor 1980  “ Gjermania kundër Komisionit
Evropian”.
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anëtare nuk ushtron asnjë lloj influence në rendin juridik komunitar.

2.Shkelja e së Drejtës së Bashkimit Europian dhe përgjegjësia e shteteve.
Një nga gurët e themelit të së drejtës europiane është parimi i përgjegjësisë së Shteteve
anëtare për dëmet e shkaktuara individëve, të cilët kanë pësuar humbje si rezultat I
shkeljes së të drejtës europiane nga Shtetet anëtare. Në mënyrë që të
implementoheshin direktivat dhe njëkohësisht të mbroheshin të drejtat e
parashikuara nga legjislacioni europian në mënyrë të përshtatshme në nivel
kombëtar, Gjykata Europiane e Drejtësisë vendosi parimin e përgjegjësisë jashtë
kontraktore të Shteteve anëtare. Siç shihet dhe në vendimin e GJED: “Mbrojtja e të
drejtave të individëve të cilat derivojnë nga legjislacioni i Bashkimit Europian nuk mund të
ndryshojë në varësi të organit që ka kryer shkeljen, pra nëse ai është organ kombëtar i Shteteve
anëtare ose organ i  Bashkimit Europian”2.
Shteti anëtar është përgjegjës pavarësisht organit shtetëror që ka kryer  shkeljen e
të drejtës së BE-së. aim ban përgjegjësi për veprimet e paligjshme të kryera si nga
organet e tij legjislative, ashtu edhe në rastet kur shkelja kryhet nga organet
ekzekutive.3

Megjithëse sipas së drejtës ndërkombëtare të drejtat dhe detyrimet kanë si subjekte
Shtetet, sistemi ligjor i BE_së parashikon se e drejta europiane mund të vendosë në
mënyrë direkte detyrime për individët, pra në shkeljen e së drejtës europiane mbajnë
përgjegjësi dhe individët.
Në zbatimin e të drejtës europiane ka vlerë zhvillimi i doktrinës mbi efektin e
drejtpërdrejtë të së drejtës europiane dhe epërsia e saj mbi rendet juridike kombëtare
të Shteteve anëtare.  Por këto doktrina nuk përcaktojnë organet kombëtare dhe
proçedurat që duhet të ndjekin Shtetet anëtare për zbatimin e së drejtës europiane.
Njëkohësisht BE-ja nuk i ka kompetencat e nevojshme për zbatimin e drejtpërdrejtë
të së drejtës europiane që ai miraton. Parimisht zbatimi i të drejtës europiane nga
organet kombëtare bëhet sipas mjeteve juridike dhe proçedurave të Shteteve anëtare,
të cilat pavarësiht kufizohen nga katër parime të së drejtës europiane:
1) Gjykatat kombëtare kanë detyrimin ta interpretojnë të drejtën e tyre, në
përputhje me frymën e së drejtës europiane.
2) Parimi I ekuivalencës, i cili i ndalon Shtetet anëtare të zbatojnë ndaj të drejtës
europiane mjete ose proçedura diskriminuese në raport me të drejtën e tyre të
brendshme.
3) Parimi i efektivitetit, sipas të cilit mjetet juridike dhe rregullat proçeduriale
do të sigurojnë në mënyrë efiçente zbatimin e së drejtës së BE-së, pavarësisht faktit
që mund të jenë më të favorshme se ato kombëtare.
4) Parimi i shpërblimit të dëmit, sipas të cilit Shtetet anëtare dhe individët e
tyre kanë përgjegjësi (kur egzistojnë kushtet) të shpërblejnë dëmin e shkaktuar nga
shkelja e depozitave të së drejtës europiane.

3.Roli i organeve ligjzbatuese kombëtare

Siç dhe e trajtuam më lart, organet kombëtare kompetente nuk mund të zbatojnë
2 Vendimi I GJED datë 5 Mars 1996.
3 Vendimi I GJDE datë 28 qershor 2001, “Larsy kundër  Institut National d’Assurances Sociales pour travailleurs
indipendants”.
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norma të brendshme që rezultojnë të papajtueshme me Traktatin dhe nëse ndodh
kështu, duhet të merren të gjitha masat e nevojshme për të mundësuar ushtrimin e
efektit të plotë të së drejtës komunitare. Pra normat e së drejtës komunitare kanë
karakter detyrues, ato duhet të zbatohen automatikisht dhe duhet të kenë superioritet
absolut ndaj të drejtës së brendshme të Shteteve anëtare.
Gjykatësit apo organet ligjzbatuese të vendeve anëtare nuk mundet të vënë në
diskutim përmbajtjen dhe interesin e legjislacionit komunitar. Ato nuk mund të
vënë në diskutim nëse një normë komunitare është në kundërshtim me parimet e
rendit publik, moralit, vlerave fetare dhe shoqërore.
E drejta komunitare në bazë edhe të interpretimit të Gjykatës së Drejtësisë në
Luksemburg nuk njeh dhe nuk lejon as konceptin e vënies në dyshim apo në diskutim
të faktit nëse norma përshtatet me parimet e brendshme të rendit juridik të një
shteti.
Cdo parashikim kombëtar qoftë ligjor, administrative apo praktikë gjyqësore që I
ndalon gjyqtarit kombëtar jurisdiksionin që të zbatojë direkt ligjin komunitar, apo
që I mohon atij të drejtën që të mos zbatojë ligjin kombëtar I cili pengon ligjin
komunitar të ketë fuqi dhe efekt të plotë, është në kundërshtim me kërkesat themelore
komunitare. Gjyqtari nuk ka pse të pezullojë të drejtat që u burojnë individëve nga
ligji komunitar deri sa organet kompetente, ligjëvënësi apo Gjykata Kushtetuese ta
nxjerrë ligjin kombëtar jashtë  rendit ligjor.  Është përgjegjësi e Gjykatave kombëtare
për t’u dhënë efekt të plotë parashikimeve të Komunitetit, që të mos zbatojnë ligjet
në kundërshtim me ligjet komunitare, edhe pse këto të fundit mund të jenë të
mëvonshme në kohë, dhe kjo pa pasur nevojë që gjyqtari kombëtar të bëjë një kërkesë
apo të presë vendimin e organeve kompetente që e shfuqizojnë atë, apo që Gjykatat
Kushtetuese të shteteve, duke e deklaruar antikushtetues, ta nxjerrin aktin ligjor
apo nënligjor jashtë rendit juridik.  Gjykata e Drejtësisë ka vlerësuar se i takon atij
gjyqëtari kombëtar konstatimi i faktit që ligji kombëtar në kundërshtim me të drejtën
komunitare nuk mund të  aplikohet.
Shtetet anëtare, sipas Gjykatës së  Drejtësisë, kanë detyrimin të shfuqizojnë normën
juridike kombëtare që nuk pajtohet me të drejtën komunitare. Në mungesë të
dispozitave specifike në legjislacionin komunitar, I takon shteteve anëtare të vënë
në jetë të drejtën komunitare, duke përdorur për këtë institucionet dhe legjislacionin
e tyre proçedurial.
Edhe pse shtetet anëtare kanë lirinë për të përcaktuar organet e ngarkuara me vënien
në jetë të së drejtës komunitare, kjo e drejtë nuk është absolute edhe në prizmin
proçeduarial.  Pavarësia e shteteve anëtare është e kufizuar për shkak të kërkesës
për aplikimin uniform të së drejtës komunitare.  Gjykata kufizon pavarësinë
proçeduariale të shteteve anëtare, duke u bazuar në dy parime: atë të efektshmërisë
dhe ekuivalencës.4 Parimi i efektshmërisë synon të ndalojë aplikimin e një dispozite
proçeduriale kombëtare, e cila mund të bëjë të pamundur ose tejet të vështirë aplikimin
e së drejtës komunitare. Parimi i ekuivalencës nënkupton që rregulla të njëjta
proçeduriale do të zbatohen sin ë çështje të cilat bazohen në të drejtën komunitare,
ashtu edhe në çështjet e brendshme të së njëjtës natyrë.
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Konkluzione

Ajo çfarë del qartë është se,  normativa komunitare integron normativën e brendshme,
por në asnjë rast e kundërta;  e drejta e brendshme e shteteve anëtare nuk ushtron
asnjë lloj influence në rendin juridik komunitar.
Efekti direkt i së drejtës komunitare ka të bëjë me aftësinë e saj për të krijuar
drejtpërsëdrejti të drejta ose detyrime tek subjektet e së drejtës (persona fizik ose juridik
në Shtetet anëtare), të drejta dhe detyrime këto, të cilat subjektet mund t’i përdorin
përpara një jurisdiksioni gjyqësor kombëtar dhe ky i fundit ka për detyrim t’i
garantojë ato.
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Hyrje

E drejta penale, si shkencë e së drejtës, studion dhe trajton veprimet dhe mosveprimet
shoqërisht të rrezikshme në kundërshtim me ligjin, të subjekteve përgjegjës, të kryera
me faj dhe që ndëshkohen nga sanksioni penal. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë në
nenin 1 të tij, përcakton se veprat penale ndahen në krime dhe në kundërvajtje penale.
Nga pikëpamja e anës subjektive, veprat penale kryhen me faj, me dashje në formën e
dashjes direkte ose indirekte dhe nga pakujdesia në formën e neglizhencës dhe të vetbesimit të tepruar.
Tema që kemi zgjedhur të trajtojmë dhe që lidhet me përkufizimin e krimeve të kryera në
mënyrë jo të qëllimshme, ose të quajtur ndryshe vepra penale të kryera nga pakujdesia,
mund të ketë nga juristët qëndrime, trajtime apo pikëpamje të ndryshme të mbajtura në
konferenca shkencore, në artikuj akademikë ose në rastet e trajtimit të saj në praktikë.
Këto këndvështrime mendojmë se nuk janë për t’u shqetësuar, pasi, nga pikëpamja teknike
parë në kuptimin e ngushtë, problemi që shtrohet evokon një traditë të debatueshme të
kësaj çështje. Me shqetësimin për të frenuar dhe minimizuar shkallën e kriminalitetit,
ligjvënësi ka patur si qëllim të zvogëlojë përgjegjësinë penale që lidhen me një kategori
veprash penale të kryera nga pakujdesia, ose të quajtura ndryshe vepra të kryer në
mënyrë jo të qëllimshme. Për këtë qëllim, problemi që shtrohet  është si të kryhet një
reformë të tillë duke shmangur disi efektet e “padëshirueshme” që parashikon sanksioni
penal për një kategori veprash penale, dhe duke përjashtuar disa të tjera të cilat dallohen
për nga ndjeshmëria, karakteristikat dhe veçoritë e tyre dalluese, ndër të cilat mund të
përmendim ato që lidhen me rregullat e sigurisë në punë, apo sigurinë rrugore dhe të qarkullimit.
Hartimi, grupimi dhe përcaktimi në një kapitull më vete i një seri normash juridike
penale, në Kodin Penal, për një kategori të caktuar veprash penale, karakteristikë dalluese
e të cilave është forma e fajit jo e qëllimshme ose të kryer nga pakujdesia, do të shërbejë
si një akt balancues, një kompromis i cili kërkon të kursejë edhe mendimet kontradiktore.
Dispozitivi që rezulton nga keto norma penale sjell dhe një imazh qe lidhet me objektivat
e reja dhe delikate që ato kanë në raport me dispozitat e tjera të kodit penal. Doktrina
penale ka mbajtur qëndrimin se “personat fizik të cilët nuk e kanë shkaktuar
drejtpërdrejtë dëmin por, që krijuan ose ndihmuan për të krijuar situatën që lejoi ardhjen
e pasojës(dëmit) ose nuk kanë marrë masa për të parandaluar atë pasojë, janë penalisht
përgjegjës, nëse vërtetohet se ata ose kanë shkelur rëndë detyrën e parashikuar me ligj
ose rregullore. Pavarësisht përmbajtjes dhe zbatimit të tyre, këto dispozita rrjedhin nga
një logjikë mjaft e thjeshtë: serioziteti i shkeljeve që përbëjnë vepër penale duhet të bazohet
në natyrën e drejtpërdrejtë të lidhjes shkakësore midis fajit dhe pasojës kriminale të
ardhur. Kur lidhja shkaksore është e drejtpërdrejtë, kuptohet që faji është evident dhe i
mjaftueshëm për përgjegjësinë penale. Kur sjellja kriminale shfaqet në mënyrë të tërthortë,
që sipas doktrinës shpesh herë quhen raste “të cilësuar”, atëhere janë dispozita të posaçme
të Kodit Penal që rregullojnë këto marrëdhënie të caktuara juridike.
Megjithatë, në temën që po trajtojmë mes vështirësive dhe pengesave që hasen, mendimeve
dhe rrethanave dhe fakteve reale, duhet të pranojmë se për çdo shoqëri të civilizuar
sundimi dhe zbatimi i ligjit është vendimtar. Qëllimi i këtij studimi është trajtimi i një
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sërë verpash penale të kryera në mënyrë jo të qëllimshme ose nga pakujdesia, për të
matur  dhe vlerësuar ndikimin dhe rolin e tyre të vërtetë në praktikë. Në këtë kuptim,
këto norma të së drejtës penale, për shkak të rrezikshmërisë së ulët shoqërore, mënyrës
së kryerjes dhë formës së fajit, por dhe sanksionit të tyre më të butë, zbatohen veçanërisht
në rastet e kryerjes së veprave penale nga pakujdesia.
Nën dritën e vëzhgimeve dhe trajtimeve të jurisprudencës tonë të pasur në fushën penale,
është me vlerë të tregojmë kushtet dhe kriteret që mbahen parasysh në rastet e
përgjegjësisë penale të autorit për kryerjen e veprave penale të paqëllimshme ose nga
pakujdesia, duke u përpjekur për të identifikuar qëllimin e fajit dhe të sjelljes së cilësuar,
para se të analizojmë përmbajtjen e fajit.

Ekzistenca e një gabimi ose faji të cilësuar

Në veprat penale të kryer nga pakujdesia ose nga veprime të paqëllimshme, ekzistenca
e një gabimi apo faji të cilësuar është kërkesë e nenit 16 të Kodit Penal, në të cilin
kërkohet të plotësohen tre kushte:
 - shkaktimin e dëmit, - personi duhet të jetë autori i tërthortë i dëmit; - autori
duhet të jetë një person fizik.
Në ezaurimin e këtyre kushteve të pakujdesisë, të shprehur në format e saj, autori i
veprës mund të pësojë përgjegjësinë penale të veprimit të kryer. Kjo pastaj do të jetë
e mjaftueshme për të vendosur, sipas dispozitave të posaçme që trajtojnë sjelljet e
pavullnetshme ose nga pakujdesia të autorit të veprës penale.  I tillë është rasti i
punonjësit apo zyrtarit kur nuk ka përfunduar procedurat normale të punës, kur është e
përshtatshme dhe e qartë natyra e detyrave, kompetencave ose funksioneve të tij, ashtu si dhe
aftësitë, fuqia dhe mjetet që disponon.  Megjithatë, demonstrimi i një sjelljeje të cilësuar
të personit, nuk do të thotë që ajo të jetë e padobishme. Shkelja haptazi e qëllimshme
e një kërkese të sigurisë sipas normës juridike ose rregullores, do të mund të pranohet
jo si një komponent, por si një rrethanë rënduese e veprës së kryer. Për temën që po
trajtojmë, është e nevojshme të shqyrtojmë tre kushtet që kërkohen në rastin e
sjelljes së cilësuar nëpërmjet dy pikpamjeve të mëposhtme:
1) Pasoja kriminale duhet të jetë shkaktuar nga një person fizik, dhe 2) lidhja
shkakësore midis fajit dhe dëmit duhet të jetë e tërthortë.

Pasoja e shkaktuar nga një person fizik

E drejta penale në trajtim të neneve 15 dhe 16 të Kodit Penal analizon se një faj “i
cilësuar” duhet të kryhet gjatë dashjes indirekte dhe pasojës së ardhur (dëmit të
shkakëtuar). Si rezultat, kërkesa për një gabim të tillë është e mundur vetëm nëse
dëmi është një element konstituiv i veprës penale, dhe që është objekt i ndjekjes
penale. Ky përfundim natyrisht vlen kur analizohen veprat penale të vrasjes,
plagosjes dhe lëndimeve të pavullnetshme, të parashikuara nga Nenet 85, 89, 90, 91,
92, 93 94, 95, 96 97 e 98 të Kodit Penal.
Termi apo nocioni “vepra penale të paqëllimshme ose nga pakujdesia”, të vendosur
në një dispozitë që ka për qëllim të japë një përkufizim të përgjithshëm të fajit  nga
pakujdesia, mendojmë se do të qartësonte dhe dallonte më qartë këtë kategori veprash
nga veprat e tjera penale. Së fundi, edhe në qoftë se, në praktikë, dispozitat e reja
gjejnë zbatim në rastet e veprave penale të vrasjes, plagosjes dhe lëndimeve të
paqëllimshme, nuk ka asnjë dallim, sipas natyrës, lëndore apo materiale, mbi dëmin
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e shkaktuar ose pasojën kriminale që ato sjellin.
Nevoja e keryerjes të një gabimi të cilësuar lidhet vetëm me personat fizik. Personat
juridik janë penalisht përgjegjës për dëmin që i shkaktojnë të tjerëve, pavarësisht
seriozitetit të sjelljes negative të dyshuar kundër tyre, pa bërë dallimin nëse dashja
është e drejtpërdrejtë apo e tërthortë. Në këtë kuptim, Kolegji Penal interpreton
dispozitën përkatëse të përgjegjësisë penale të personave juridik: ”se personat juridikë
janë penalisht përgjegjës për një faj të paqëllimshëm të organeve të tyre ose përfaqësuesve
kryesorë të një sulmi mbi integritetin fizik të autorit të veprës penale të plagosjes aksidentale,
por edhe nga mungesa apo sjellje e karakterizuar si e qëllimshme brenda kuptimit të dispozitave
të posaçme.
Prandaj, kur faji kryhet nga personi, organi apo përfaqësuesi ligjor i personit juridik,
mundet, që në disa raste, përgjegjësia penale e personit juridik në emër të të cilit
është kryer vepra përbën vepër penale. Në të vërtetë, Kodit Penal, kryesisht i referohet
“personave fizikë”, por nuk përjashton edhe atë të perosnave juridik. Përveç kësaj, ligjvënësi
ka parashikuar se “përgjegjësia penale e personave fizikë nuk përjashton atë të përfaqësuesve,
organeve drejtuese të personave juridikë, të parashikuar nga ligji penal.(Neni 45 i K.Penal)

Lidhja shkakësore e tërthortë ndërmjet fajit dhe dëmit
Nevoja për të patur faj të cilësuar për disa kategori veprash penale, sipas disa
autorëve interpretohet se autorët nuk e kanë shkaktuar drejtpërdrejt dëmin, por
kanë krijuar ose kontribuar në situatën që lejoi shkaktimin e tij, ose që nuk
kanë marrë masa për të shmangur atë. Analiza e shkaktimit të dëmit është kritike,
pasi sipas karakterit të tij të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, gjykata, për të vlerësuar
sipas bindjes së saj, nuk mund të nxjerr në dukje se ekzistenca e një dëmi të vetëm
(shkakut të drejtpërdrejtë) do të krijonte ekzistenën e një pasoje indirekte.
Në këtë kuptim, dallimi midis shkakut të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë ka patur
vetëm interesin doktrinor. Në kushtet e vepres penale të vrasjes nga pakujdesia dhe
lëndimeve të paqëllimshme, Kolegji Penal ka konsideruar si përgjëgjësi penale atë të
personit fizik, ose të përfaqësuesve të personit juridik duke e konsideruar si shprehje
e të ashtuquajturës teori e “kushteve të barabarta”, ku për çdo faj ka sjellë shkaktimin
e dëmit.
Por, natyra indirekte e lidhjes shkakësore nuk duhet të ngatërrohet me pasigurinë
që ajo mund të sjellë. Kur lidhja shkakësore është e pasigurtë, atëherë lirimi i autorit
të veprës penale është pothuajse evident.  Por, fakti që një lidhje shkakore është
indirekte nuk do të thotë se është e pasigurt, të cilën mund ta bëjë veprën të
padënueshme. Këtu, sjellim në vëmendje rastet që lidhen me aksidentet që shkaktohen
në punë.
Gjykata e Lartë në gjykimin dhe analizën e rasteve të praktikës së saj, nuk mjaftohet
vetëm me kualifikimin dhe arsyetimin e shkakut të dhënë nga gjykatat më të ulëta
në vendimin e tyre. Kjo vërteton se ky kualifikim është relevant për faktet se si ato
janë vlerësuar nga ana e tyre. Kontrolli gjyqësor i kryer nga Kolegji Penal ka qenë
i nevojshëm në këtë pikë, në rastet kur vendimi ishte marrë nën ndikimin e normës
juridike të shkelur. Në të vërtetë, në mungesë të interesit të përgjithshëm, kur dallimi
midis shkakut të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë bëhet evident, atëherë gjykatat penale
cilësojnë “direkte” një lidhje shkakësore “indirekte” brenda kuptimit të normës
penale, për të nxjerrë në pah sigurinë, karakterin e saj të veçantë apo rëndësinë e
rolit shkakësor të fajit të autorit të veprës penale.
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Jurisprudenca dhe rastet e trajtuara prej saj.
Në praktikë, shpesh herë ndodh që subjekte të caktuara të së drejtës penale të
bëhen objekt të hetimit dhe shqyrtimit gjyqësor, që përfshihen në kategorinë e
atyre veprave penale që kryhen në mënyrë të paqëllimshme ose nga pakujdesia.
Jurisprudenca jonë, ka trajtuar një numër të caktuar subjektesh si autorë të
mundshëm të kryerjes së veprave penale nga pakujdesia, të cilët mund t’i
përmendim si më poshtë:
1) Sipërmarrësit. Në vendimet e saj, Gjykata e Lartë ka konsideruar si autorë indirektë
të përgjegjësisë penale, drejtues të biznesit apo përfaqësuesit e tyre ligjorë, në rastin
kur ndiqen për veprat penale të vrasjes nga pakujdesia, plagosjes së rëndë nga
pakujdesia, ose shkeljes së rregullave të sigurimit në punë, kur nuk kanë marrë
masa dhe nuk kanë kryer si duhet funksionimin normal të marrëdhënieve të punës
të lidhura ngushtë me sigurimin e përputhshmërisë të normës ligjore, akteve dhe
rregulloreve që janë të detyrueshme për njohje dhe zbatim nga këto subjekte.
2) Të zgjedhurit publik. Subjektet, të cilët ushtrojnë funksione publike si kryetari
bashkisë, prefekti, drejtori i drejtorisë arsimore, përgjegjësi i aktiviteteve sportive-
kulturore-artistike, si vendimarrës publikë, në rastin e veprave penale të
pakujdesisë ose të veprave të paqëllimshme, mund të konsiderohen se kryhen me
dashje indirekte. Jurisprudenca ka trajtuar rastet e ndërtimeve të paligjshme kur këto subjekte
kanë nxjerrë një leje ndërtimi në kundërshtim me normat dhe rregullat urbanistike
dhe topografike.
3) Mësimdhënësit dhe organizatorët e aktiviteteve të lira,  në rastet e përgjegjësisë penale,
konsiderohen si autorë indirektë të dëmit të shkaktuar kur përgjegjësi i një kampi
pushimi nuk kishte marrë masa sigurimi, kur dy adoleshentë pasi hynë në det u
mbytën;
4) Teknikët - Inspektorët, ose kontrollorët  janë konsideruar si autorë indirektë të dëmit
të shkaktuar. Kështu, përgjegjësi i dhënies dhe çertifikimit të liçencave, në rastin e
fundosjes së një anije, në port, ose oficeri teknik i Drejtorisë së Pyjeve, përgjegjës për
monitorimin dhe ruajtjen e pyjeve, kur nuk mori masa gjatë konstatimit të prerjeve
masive të pemëve dhe drurëve;
5) Mjekët dhe personeli mjekësor. Në rastin e mjekëve janë zgjidhjet më pak uniformë ku
forma e fajita shfaqet me dashje direkte dhe indirekte. Një rast I tillë konsiderohet
kur mjeku ka hequr një veshkë, për shkak të një gabimi të kryer, gjatë një operacioni
që lidhen me organet urinare; ose kur drejtori i departamentit të spitalit i cili akuzohet
se ka dështuar për të siguruar ekzekutimin e duhur të udhëzimeve të tij nga ana e
personelit që është në varësi të tij.
6) Drejtuesit e automjeteve të transportit. Në përgjithësi, në aksidentet automobilistike,
drejtuesit e automjeteve që shkaktojnë një dëm të caktuar dhe sjellin një pasojë, janë
autorët e drejtpërdrejtë të dëmit të shkaktuar. Kështu, konstatohet për shembull
kur shoferi, i cili drejton automjetin natën në një rrugë dytësore, me shpejtësi të
tepruar, ka humbur kontrollin e automjetit të tij dhe ka goditur një qen, ku si
pasojë e tronditjes dhe përplasjes së parë, ka goditur një automjet tjetër; 
Por, edhe pse rastet kauzale të treguara më sipër na tregojnë qartë përgjegjësinë penale
të subjëkteve, të kryera me faj me dashje direkte, indirekte dhe nga pakujdesia, përsëri
nuk mund të themi se është gjetur një zgjidhje sistematike. Edhe në fushën e aksidenteve
automobilistike, kur konstatohen shkelje të rënda dhe nuk respektohen rregullat e
qarkullimit rrugor, lidhja kauzale ndonjëherë, mund të përshkruhet si indirekte. 
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Udhëzime dhe konkluzione

Natyrisht, duke ndjekur llogjikën e shembujve të jurisprudencës tonë penale dhe të
treguar më lartë, do të jetë paksa e vështirë, për të dhënë një përkufizim të vetëm dhe
“operativ” për dashjen indirekte ose të tërthortë. Një mori rastesh të nxjerra nga
praktika gjyqësore janë shumë të ndryshme, dhe çështja e lidhjes shkakësore duket
mjaft komplekse, për të pretenduar ekzistencën e një formule për zgjidhjet e tyre.
Megjithatë, disa udhëzime të përgjithshme mund të nxirren si më poshtë:
1) Dashje indirekte. Është e qartë se nga analiza e vendimeve gjyqësore, lidhja
shkakësore duhet të konsiderohet si e tërthortë sa herë konstatohet, se personi ose
subjekti i veprës, gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij, është përgjegjës për marrjen në
mënyrë të detyrueshme të masave të sigurimit në punë, ose për mosveprim nga ana
e tij për shkak të mungesës së organizimit, mbikëqyrjes apo kontrollit në ushtrim të
detyrës së tij.
2) Dashje të drejtpërdrejtë. Në anën tjetër, lidhja shkakësore duhet të klasifikohet si
dashje direkte, kur pakujdesia apo neglizhenca pretendohet të jetë edhe shkaku i vetëm,
ekskluziv, por edhe shkak i menjëhershëm ose përcaktues, si shkaku i dëmtimit të integritetit të
personit.  Kjo bëhet e qartë kur analizohen zgjidhjet e adoptuara nga Kolegji Penal
në detyrimet mjekësore apo aksidentet automobilistike, pasi dëmi apo pasoja e ardhur
është rezultat i një veprimi të kryer fizikisht nga vetë personi përgjegjës, ku natyra
e drejtpërdrejtë e lidhjes kauzale është evidente.
Megjithatë, duhet thënë se mungesa e kontaktit fizik të subjektit përgjegjës në raport
me dëmin e shkaktuar dhe pasojën e ardhur, nuk përjashton aspak ekzistencën e
një lidhje të tillë kauzale, ku përgjegjësia penale e subjektit të veprës është evidente. Në
veçanti, një veprim i gabuar mund të jetë i lidhur direkt me dëmin kur ai është
shkaku i vetëm dhe i menjëhershëm, i ardhjes së pasojës, por që mund të ishte
evituar dhe parandaluar nga subjekti konkret i veprës penale.
Përcaktimi i shkakut indirekt ose të tërthortë, është veçanërisht i gjerë dhe na lejon
të marrim në konsideratë se në praktikë nuk do të jetë rastësi e drejtpërdrejtë kur
personi ka goditur veten ose viktimën. Në fund të fundit, kjo analizë duket se reflekton
praktikën gjyqësore, edhe nëse ajo shfaqet si një rastësi i një konceptimi më të
ngushtë. Komponenti intelektual i pakujdesisë me vetëdije, identike me atë të dashjes
eventuale është vetëdija për mundësinë e shkaktimit të pasojës së veprës penale.
3) Zgjidhje të pasigurta. Megjithatë, mund të themi se rastet e lartpërmendur që kanë
shteruar këtë temë mbeten ende larg zgjidhjes së kërkuar. Sjellim në vëmendje rastin,
kur, pas një aksidenti, viktima kryen vetëvrasje për shkak të traumës psikologjike
të shkaktuar nga plagët e tij. Atëhere shtrohet pyetja si duhet konsideruar lidhja
shkakësore mes fajit të aksidentit dhe vdekjes së autorit, si direkte apo
indirekte? Zbatimi dhe interpretimi, a contrario, i një vendimi, sipas dispozitave të
Kodit Penal, mund të çojë për të mbajtur në konsideratë dispozitat që përcaktojnë
veprat penale të kryer në mënyrë të paqëllimshme, ose nga pakujdesia. Megjithatë,
marrë me këtë çështje nën ndikimin e dispozitave të reja penale, Kolegji Penal ka
preferuar të orientojë dhe udhëzojë gjykatat e niveleve më të ulta të “kërkojnë”,
veçanërisht në qoftë se faji i kryer nga subjekti i veprës penale ka qenë  shkaku i
drejtpërdrejtë ose të tërthortë të lëndimit. Në fakt, në këtë rast, duket se lidhja
shkakësore nuk është përcaktuar qartë.
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Personi fizik, autori i tërthortë i shkaktimit të dëmit, mund të vendoset para
përgjegjësisë penale vetëm nëse kundër tij provohet ekzistenca e një “faji të cilësuar”
eventual, sipas dispozitave të Kodit Penal kur shkelja është haptazi e qëllimshme, e
një detyrimi të caktuar të parashikuar me ligj, ose rregullore; Kjo kategori e fajit të
cilësuar analizohet nga rreziku i qëllimshëm i të tjerëve. Mjafton të kujtojmë këtu
shkurtimisht se ky faj nënkupton një element ligjor (ekzistenca e një kërkese të veçantë
të sigurisë me ligj ose rregullore) dhe një element intelektual (vullneti i qëllimshëm për
të shkelur atë detyrim). Sjellja jo korrekte, e kryer me faj në formën e pakujdesisë me
vetëdije ndaj një rreziku të veçantë e serioz që nuk mund të injorohet, përfshin
ekzistencën e tre kushteve: Së pari, faji duhet të jetë “ i cilësuar”. Nuk mund të themi
dhe të pranojmë, a priori, një veprim i cili nuk mund të jetë kryer me faj. Megjithatë,
duhet të pranojmë se faji duhet të ketë “një shkallë të seriozitetit”, “ një theks të
veçantë”, “një karakter të fortë,” pa të cilat si elemetë bazë të anës subjektive, nuk
mund të ekzistojë apo ezaurohet figura konkrete e veprës penale. Së dyti, faji duhet
të ketë “ekspozuar të tjerët përball një rreziku serioz”. Së fundi, autori i shkatimit të
dëmit nuk duhet të injorojë rrezikun që i kanoset. Siç është trajtuar nga doktrina e së
drejtës penale, është padyshim ky kusht, që duke ruajtur shkallën e ndërgjegjësimit
të autorit të veprës, çështja bëhet dhe më e debatueshme. Ky është ndoshta guri i
themelit të reformës legjislative në fushën penale.
Faji i cilësuar zë një vend të dukshëm dominues në zbatimin e dispozitave të kodit
penal dhe se ai fokusohet më konkretisht në elementin e vet subjektiv. Nuk është e
mjaftueshme për të konkluduar se në të gjitha rrethanat autori i veprës “duhet të
ketë” njohuri efektive dhe të sakta të rrezikut të ardhur, që të përdoret nga gjykatat
për të përcaktuar neglizhencën  e pafalshme të këtij rreziku. Në të vërtetë, nëse
autori i veprës “nuk mund të injorojë rrezikun”, ai mund t’ju shmanget më lehtë
situatave dhe përgjegjësisë penale që atij i atibuohet. Këtu sjellim rastin “kur
punëdhënësi i njihte ose duhet të ishte i vetëdijshëm për rrezikun në të cilin ishte
ekspozuar punëmarrësi dhe nuk mori masat e nevojshme për t’a ruajtur.
Orientimi i jurisprudencës. Lidhur me këtë çështje janë udhëzimet, qëndrimet dhe
rekomandimet e Gjykatës së Lartë, të cilat ajo i ka trajtuar në jurisprudencën e saj të
pasur me Vendimet Unifikuese. Në një sërë vendimesh të saj, janë evidentuar rastet
e përgjegjësisë penale të kryer nga pakujdesia, e cila është karakteristikë për disa
profesione të caktuara ku kërkohet zbatimi dhe respektimi i normave dhe rregullave
të miratuara. Përveç kësaj, nga vetë natyra e veprës penale të kryer nga pakujdesia,
ajo ekspozon të tjerët përball rrezikut serioz që shfaqet, pasi përfshin shkeljen e
dispozitave të hartuara posaçërisht për të mbrojtur sigurinë, integritetin fizik të
punonjësve.
Këto ndalesa ligjore, që janë parashikuar për një kategori të caktuar veprash penale,
janë të rëndësishme, sepse,  na lejojnë të themi se, në kundërshtim me dispozitat
ligjore të mëparshme që të kujtonin parimin e vlerësimit in concreto të veprës penale,
në fakt kanë “zbutur” kushtet e zbatimit të represionit, në rastet e parashikuara për
veprat penale të kryer nga pakujdesia.
Tiparet më të rëndësishme që dalin janë arsyetimet dhe detyrimet e Kolegjit Penal
mbi ankimet ose rekurset e paraqitura kundër vendimeve të gjykatave më të ulta, të
bëra nën ndikimin e dispozitave që trajtojnë veprat penale të kryer nga pakujdesia
ose në mënyrë të paqëllimshme. Ato lejojnë për të vlerësuar më mirë shkallën e
reformës dhe, në veçanti, për të kuptuar më mirë kërkesat në lidhje me shkallën e
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ndërgjegjësimit të autorit të kryerjes së veprës penale.
Përcaktimet e propozuara për këto kategori veprash penale dhe të miratuar në Kodin
Penal, janë frymëzuar shpesh here nga doktrina (në rastin e shkakut të tërthortë),
nga precedentët legjislative (në rastet kur faji është konsideruar “i qëllimshëm”),
ose nga jurisprudenca (në rastin e gabimit të “cilësuar”).
Si perfundim, nëse Gjykata edhe me aplikimin e këtyre kritereve, duhet të konsiderojë
se ekziston shkalla më e ulët e fajit (in dubio pro libertate), atëhere plotësohen
elementet e pakujdesisë me vetëdije dhe autori do të dënohet vetëm kur ligjërisht e
ka kryer veprën nga pakujdesia.
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Abstract

The article with the title “Teaching challenging issues related to the vocabulary and
style in military writing” talks about the vocabulary and the style used by the military
personnel in military writing and the challenging task the teacher has in front while
teaching it. Teaching Writing for Professional Purposes in English as a second language
is a challenging task for a teacher. Among the four skills to be taught in a foreign language,
the writing skill is the most difficult one to teach and learn since the writer has to pay
attention to many things like, style, grammatical structure, format and the lexical
resource. Since the military writing and the language used within the armed forces
includes all aspects of service life, it can be described as a “code”. Like all the other closed
communities even the military personnel has developed its own jargon, partly as a
means of self-identification full of positive and negative terms or words with positive
and negative connotations. Most often this jargon is incomprehensible for the outsiders;
and this incomprehensibility arises from the use of the technical terms, jargon, acronyms
and other syntactical issues. The language used from the military personnel has its own
characteristics that have to deal with the vocabulary, the abbreviations and their shades
of meaning. This article will particularly discuss those elements of the vocabulary and
style that make military writing a challenging task for the teacher and the student.
Elements like the use of short words, everyday language words, using a single word
instead of a whole expression, the use of derived nouns from certain verbs instead of the
verb, use of the suffix “-ize”, abbreviations  and abbreviated phrases and absolute phrases
that make the so-called specialized vocabulary.

Keywords: Military Writing, vocabulary, style, teaching, abbreviations.

Introduction

Different groups of individuals through language create what is called the language
of the community which contains words of a certain jargon; unknown words to a
stranger or an outsider. This enables the establishment of an identification connection
within the members of this group. The language used within a particular community
serves not only to build a vision of the world in which they are socialized but also
to create an imaginary line of division between their world and the outside reality.
Military writing and the language used within the armed forces includes all aspects
of service life, it can be described as a “code” and as the “classification of something”
(Ganoe, 1918. 129). Like all the other closed communities even the military personnel
has developed its own jargon, partly as a means of self-identification full of positive
and negative terms or words with positive and negative connotations. Most often
this jargon is incomprehensible for the outsiders; and this incomprehensibility arises
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from the use of the technical terms, jargon, acronyms and other syntactical issues.
The language used from the military personnel has its own characteristics that
have to deal with the vocabulary and the abbreviations.

Teaching Challenging Issues Related To the Vocabulary and Style

The vocabulary is an important aspect of the style and writing language, and if it is
not appropriate or relevant then the chances that the reader has to understand
what is written are remote. The biggest reason of understanding from the reader
depends on the clarity of the writing, but on the other side the clarity of writing
depends on the vocabulary used. Indeed, all the manuals on writing styles require
that the writer of the material should be clear and precise. As a consequence, it
means that in relation to the vocabulary the writers should choose the best possible
words to convey meaning. And naturally a question arises: which are these words?
This depends on the audience. And the audience of the military writers is closely
related to the quantity; this means the military personnel is predisposed to write
and read a short and clear material since the time is the key element in their profession.
And for such an audience the vocabulary used must convey what the writer wants
to communicate in the shortest, the quickest and the most effective way possible.

Use of short words

While teaching military writing language and style the teacher should encourage
their students to use short words in their written materials. The term short word
implies those words of one or two syllables. It means that when there is the possibility
to use a short word instead of a word with more than two syllables the best choice
is that of the short words; for instance instead of the verb “indicate” should be used
“show” or instead of “facilitate” make use of “help” (McIntosh, 2003. 56) and so on.
The student should be taught to analyze his writing and above all he should be
made to think critically and when he/she can express his thoughts in two different
ways the shortest way is the best which in this case means the shortest word possible
in order to communicate his ideas in the most precise way.

Choice of everyday language words

On the other hand, making use of short words might not be appropriate since
those words are low frequency words in the sense that they are not in everyday
use. The best example to illustrate this is the word “foe” instead of “enemy”. The
word “foe” is older, more archaic, and the only use this word might have is in
literary texts and it is not in everyday use. As a result the word “enemy” and
following this reason in the expression “Halt! Who goes there, a friend or a foe?”
(McIntosh, 2003. 56) the word “enemy” would be the most appropriate one. The
teachers in this case should make the students aware of  the fact that military writing
should have a conversational style in the sense that the words used in it should
reflect the reality in order not to produce a piece of writing that is boring, that does
have a lot of short unnecessary words.
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Use of a single word instead of an expression

In some cases there a tendency from the military personnel to use whole expressions
when the same meaning can be expressed by a single word. “In the event of” is a
very long expression to say “if” or the phrase “for the purpose of” when the person
simply can write “to”, or why saying “at this point in time” instead of “now”. If
the thought is expressed in this way the text becomes redundant. Taking start form
the desire to be understood writers tend to become boring and tiring for the readers
resulting in the confusion of the later in most of the cases. The military personnel is
very sensitive to the excess words which is related to the burocratic style and tone
of writing.
• Airman Johns breached his contractual agreement with the bank.
• The end result of this research was the acquisition of the dagger.
Both the two sentences have an unnecessary word that is not very important for
the idea the sentences want to express. The only role they play in the sentence is to
make the reader waste time in reading it making the written piece redundant.
Without these words the sentences look and sound better. They could be written in
this way:
• Airman Johns breached his contract with the bank
• The result of this research was the acquisition of the dagger.
 The best advice the teacher can give to the students is not to use a whole expression
when a word can render the same idea making the text easier and clearer.
Use of the nouns instead of the verbs
Another characteristic of the language used in military writing is the use of derived
nouns from certain verbs instead of the verb itself in the sentence. This phenomenon
results in an increased number of words in the sentence making the sentence
awkward and redundant.
• Major Brice conducted his investigation of the incident for days.
• The navigator gave a demonstration of the new radar unit.
In these cases, writing the nouns instead of the verbs is wrong since the verb would
render the idea better and at the same time would reduce the number of words in a
sentence, therefore making the sentence easier to understand (McIntosh, 2003. 58).
The use of these strong verbs indicates that the writer has a good knowledge not
only of the structures but also of the linguistic aspects of the word. Rendering this
message to the reader is very important. The above sentences would take this from:
• Major Brice investigated the incident for days.
• The navigator demonstrated the new radar unit.
In one sentence of ten words two or three words more or would not constitute a
significant change but if it is a long  material  three words more or three words less
in each sentence would make a big difference since it would shorten or prolong the
material with one page.
Another point to be taken into consideration regarding this rule in writing is the
pattern that the verbs should be used as verbs and the nouns as nouns. When obeying to
this pattern, if the students use the verbs the sentences would be shorter and have
a stronger impact, but if the students use the nouns the sentence or the written



242

piece would be longer and the impact or the emphases would be weaker and as a
result the sentence would not have the desired strength. The problem in the military
writing is the fact that the students have the tendency to use the nouns as verbs
and the verbs as nouns (McIntosh, 2003. 59)  like in the following example: “resource”
and “caveat”. In this case the nouns behave as verbs.
• Unless the fleet can resource this operation, we must drop it.
• Let me caveat my remarks with an example.
In both the two sentences above, it is used a good or a strong noun to form an
inappropriate verb, a weak verb, a verb that does not have the right strength to
convey the meaning. It is well known that even when the right word is used in the
right place sometimes the piece of writing might be difficult to be understood, let
alone used like in the above examples the reader is not going to be able to decipher
what the writer had wanted to say. In the above sentences the words “resource”
and “caveat” might take different meanings making the sentences unclear and clarity
is indispensable in military written papers or documents. The above examples would
be written in a better way and a more comprehensible one if instead of these words
were used two other verbs.
• Unless the fleet pays this operation, we must drop it.
• Let me illustrate my remarks with an example.

Use of suffix –ize

Another characteristic of the military language is the use of the suffix -ize in the
military jargon. The military personnel like to use words like “Finalize” and “utilize”
or “prioritize” and “soldierize”. The suffix -ize carries an authoritarian tone making
the action more definitive. “Finalize” sounds sharp, clear and strong. In place of
these words with the suffix –ize there could be used some other words like
“conclude”; “end” or “make final” but the meaning and the words themselves would
be less military.

Use of words with unusual shades of meaning

The vocabulary used while writing has to deal with a specialized terminology
common to all the military personnel. Every profession has a certain number of
specific expressions or jargon and the military language is rich in that.  It takes
some specific forms because of the shades in meaning that the words themselves
may carry. In some cases it is preferable to use words with vague meaning instead
of concrete and simple ones like “Naval personnel” instead of “sailor” “field training
exercise” for “maneuver” and “service personnel” for the soldiers. In some cases words
might take the form of the euphemisms for some words that might have very strong
negative connotations like “police action” for “war” and “meeting engagement” for “fire
fight”.
In the military jargon the names of the objects, perhaps more than any other word
constitute implied arguments or metaphors. Sometimes, these metaphors are dark
and can take both positive and negative connotations. A perfect example can be the
term “Greyhounds”  a term with which the Navy  and the Air force officers associate
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the surface or the area of the surrounding fleet and the supporting the carriers
which in their jargon carries the image of the agility and speed. Following the same
line, the military personnel uses metaphors to name the places where the nuclear
weapons are kept like “home addresses” or metaphors like “Christmas trees” to refer to
the torpedoes on the board of the submarines.

Acronyms and abbreviations

 The language used in military writing contains many abbreviations and acronyms
(Schmitt, 2002 .21). Standard abbreviations used in formal and informal writing
like CPT (captain), OPORD (Operational order) HQ for (Head Quarters) and many
others. Their use is very common in written documents but the question is when
and how to use these abbreviations.
For example:     Wrong I saw CPT Smith and another CPT.

   Right I saw CPT Smith and another captain.
A further important point in the use of abbreviations and acronyms is the
punctuation. In many abbreviations in the army the period is not used and in fact
it is wrong if an abbreviation or acronym is followed by a period.

        The abbreviations find an extensive use
in military written materials. This practice might have its own drawbacks and
advantages since the person who will write the material must be aware of what he
is writing, and also needs to know if the reader will be able to understand what is
written in the paper. In this case it is clear that, if the abbreviations are used in a
military written piece one should keep in mind the formality of the material that he/
she is writing, the style and above all that the use of the abbreviations in military
writing should not be exaggerated to the point that the reader might have difficulties
in deciphering the message.

Reduced and Absolute phrases

Another characteristic to be mentioned which might be considered as problematic
are the reduced phrases. In such cases the subject and the verb “to be” are left out
from the sentence and as a result implied when reading as in the following examples:
• Not Reduced: When he was first assigned, he dreaded the prospect.
• Reduced: When first assigned, he dreaded the prospect.
• Not Reduced: While I was at Fort Still, I studied gunnery.
• Reduced: While at Fort Still, I studied gunnery.

These phrases save words because they modify complete sentences and not just part
of sentences. These phrases can find a vast use but it is recommended that they
should be used carefully and correctly in order not to create a complex message
difficult to be understood due to the multiple uses of commas. These phrases are
created by removing the verb “to be”
• Original: The anchor having been lowered, the ship stopped drifting.
• Absolute phrase:The anchor lowered, the ship stopped drifting.
• Original: The barrage having been silenced, movement again resumed.
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• Absolute phrase:The barrage silenced, movement again resumed.

Conclusion

In conclusion the language of the military writing is complex and intricate. These
intricacies might be different but the majority of them are closely related to the
terminology and the military jargon used within this environment. The vocabulary
is the most important aspect of the language and style. If the writers want that
their material be understandable they have to be careful when using the words. It
is recommended that they use short words instead of the long ones and be sure
that the words they use are in everyday usage and not words that might be considered
as archaic. Another element of the language and style is the use of a single word in
place of a long phrase since the tendency is to be brief and concise. Furthermore,
the use of the derived noun instead of the verb that serves as the root of this noun
is wrong. The other element that is closely related to the vocabulary is the use of
created verb with the suffix -ize since it is more emphatic. The abbreviations,
acronyms as well as reduced and absolute phrases create another challenging issue
related to the language and style since they should be used in the right way and
that the writer has to be certain of the fact that those acronyms and abbreviations
that he is using are part of the abbreviations and acronyms’ book known to all the
military personnel. Related to the reduced and absolute phrases the writers should
use them moderately if they are not sure about their use because they make the
piece of writing confusing and the message as a result is not going to be conveyed
in the right way.
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Parimi ne bis in idem në kontekstin e marrëdhënieve juridiksionale me
autoritetet e huaja

Ardit Mustafaj
Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë

Abstrakt

Parimi i mosgjykimit dy herë për të njëjtën vepër penale, i njohur me termin latinisht ne
bis in idem, është një nga parimet e rëndësishme që rregullojnë veprimtarinë proceduriale
të organeve të ndjekjes penale dhe njëkohësisht është pjesë e korpusit të të drejtave dhe
garancive themelore të njeriut të garantuara nga Kushtetuta jonë dhe nga Konventat
europiane. Mosgjykimi dy herë për të njëjtën vepër penale është një parim i zbatuar me
korrektësi nga organet tona të drejtësisë në çështjet penale në kontekstin kombëtar, por
në kuadrin e bashkëpunimit gjyqësor dhe të marrëdhënieve juridiksionale me autoritetet
e huaja kuptimi dhe zbatimi i tij paraqet disa specifika që duhen marrë parasysh në
hetimin dhe gjykimin e çështjeve të ndryshme penale. Në mjaft raste prokuroritë dhe
gjykatat tona hetojnë dhe gjykojnë vepra penale të kryera tërësisht ose pjesërisht jashtë
Shqipërisë nga shtetas shqiptarë ose të huaj, për të cilët edhe autoritetet e huaja gjyqësore
nga ana e tyre kanë nisur apo përfunduar procedime penale. Vepra penale tipike në këtë
drejtim janë të gjitha krimet e trafikimit, si trafikimi i narkotikëve, trafikimi i armëve
dhe municionit, trafikimi i mjeteve motorike, trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese
dhe radioaktive, trafikimi i personave, pastrimi i produkteve të veprave të ndryshme
penale ose i veprimtarisë kriminale, etj. Në këto kushte, ky punim trajton, nën dritën e
parashikimeve të Konventave përkatëse europiane në fushën penale, veçoritë e zbatimit
të parimit ne bis in idem në kontekstin ndërkombëtar si dhe evidenton aspekte të zbatimit
të tij në praktikën tonë gjyqësore.

Fjalë kyçe: ne bis in idem, vepër penale, të drejta themelore.

Hyrje

Parimi i mosgjykimit dy herë për të njëjtën vepër penale, që njihet me termin latinisht
ne bis in idem, është një nga parimet e rëndësishme që rregullojnë veprimtarinë
proceduriale të organeve të ndjekjes penale dhe është pjesë e të drejtave dhe garancive
themelore të çdo njeriu të garantuara nga Kushtetuta, nga Konventat europiane
dhe nga legjislacioni ynë procedurial. Në praktikën e organeve tona të drejtësisë
ndeshen mjaft raste kur shtetas shqiptarë kanë kryer vepra penale në vende të tjera,
të cilat mund të jenë kryer tërësisht jashtë vendit ose pjesërisht në Shqipëri dhe
pjesërisht në një vend tjetër. Këto çështje shpesh ndiqen nga organet e ndjekjes
penale të më shumë se një shteti, të cilat mund të përfundojnë me vendime dënimi
ose pafajësie. Në këto raste, në praktikë, është shtruar për diskutim çështja se çfarë
fuqie do të kenë vendimet e gjykatave të huaja kundrejt ndjekjeve penale për të
njëjtat fakte në vendin tonë. Ky diskutim lidhet me zbatimin e parimit ne bis in idem
të parashikuar në Kushtetutë dhe në ligjin procedurial penal.

Kuptimi i parimit ne bis in idem

Parimi ne bis in idem sanksionohet në nenin 34 të Kushtetutës, i cili parashikon:
“Askush nuk mund të dënohet më shumë se një herë për të njëjtën vepër penale dhe as të
gjykohet sërish, me përjashtim të rasteve kur është vendosur rigjykimi i çështjes nga një gjykatë
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më e lartë, sipas mënyrës së parashikuar me ligj”. Ky parim sanksionohet gjithashtu në
disa akte ligjore ndërkombëtare të cilat, me ligjet përkatëse, janë bërë pjesë e
legjislacionit tonë të brendshëm, si Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe
Politike i OKB-së (neni 14/7) dhe Protokolli 7 i Konventës Europiane për Mbrojtjen
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (neni 4).
Dispozitat e mësipërme kushtetuese dhe ato të akteve ndërkombëtare reflektohen
drejtëpërdrejtë, me të njëjtën përmbajtje, edhe në nenin 7 të Kodit të Procedurës
Penale (KPP), i cili parashikon: “Askush nuk mund të gjykohet rishtas për të njëjtën vepër
penale, për të cilën është gjykuar me vendim të formës së prerë, me përjashtim të rasteve kur
është vendosur rigjykimi i çështjes nga gjykata kompetente.”
Sipas këtij parimi, kur një person është gjykuar për një fakt dhe është dënuar apo
liruar nga akuzat në lidhje me të, nuk mund të ndiqet penalisht dhe as të gjykohet
përsëri për të njëjtin fakt. Dhënia e një vendimi përfundimtar dënimi apo pafajësie
ndaj një personi i pengon në të ardhmen organet e drejtësisë së atij vendi që të fillojë
ndjekjen penale, të gjykojnë apo të dënojnë përsëri të njëjtin person për të njëjtin
fakt penal.
Parimi ne bis in idem është pjesë e të drejtës kushtetuese të çdo personi për të patur
një proces të drejtë dhe të rregullt ligjor, siç përcakton neni 42 i Kushtetutës. Respektimi
i këtij parimi është një nga elementet, krahas të tjerave, që garantojnë procesin e
rregullt ligjor. Gjithashtu, ky parim është pjesë përbërëse e parimit të sigurisë juridike,
shkelja e të cilit cënon shtetin e së drejtës. Sipas Gjykatës Europiane të të Drejtave të
Njeriut (GjEDN)”një ndër aspektet themelore [të shtetit të së drejtës]... është parimi i sigurisë
ligjore, i cili kërkon, ndërmjet të tjerash, se kur gjykatat kanë vendosur përfundimisht për një
çështje, vendimi i tyre nuk duhet të vihet në pikëpyetje” (GjEDN, Xheraj kundër Shqipërisë,
datë 29 korrik 2008).
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar parimin e gjësë së gjykuar, parimin e sigurisë
juridike dhe lidhjen mes tyre, duke u shprehur: “Parimi i gjësë së gjykuar (res judicata)
pengon dhënien e çdo vendimi të ri mbi atë që është gjykuar. Gjykata ka vlerësuar se vendimi
gjyqësor i formës së prerë, që përbën gjë të gjykuar, është shprehje e konkretizim i të drejtës mbi
marrëdhënien juridike dhe ka qëllim t’i japë jo vetëm qartësi, por dhe siguri kësaj marrëdhënieje.
Cënimi i parimit të gjësë së gjykuar do të çonte në cënimin e të drejtave, lirive dhe interesave
kushtetuese e ligjore të garantuara nga neni 42 i Kushtetutës, pra në cënim të vetë sigurisë
juridike. Ndërsa, në rastin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, siguria juridike nënkupton
që, në rastet kur gjykata ka vendosur përfundimisht për një çështje, vendimi i saj nuk duhet të
vihet në dyshim. Pra kur vendimi ka marrë formë të prerë ai është i detyrueshëm për palët,
trashëgimtarët e tyre, për personat që tërheqin të drejta nga palët, për gjykatën që ka dhënë
vendimin dhe për të gjitha gjykatat dhe institucionet e tjera.” (Gjykata Kushtetuese, Vendim
nr.2, datë 16.01.2013).
Ka disa aspekte që duhen trajtuar në lidhje me kuptimin dhe zbatimin e parimit ne
bis in idem.
Mosgjykimi dy herë i një personi për të njëjtën vepër penale do të thotë mosgjykimi
i tij dy herë për të njëjtin “veprim” ose “mosveprim” që përbën veprën penale
konkrete. Veprimi ose mosveprimi mund të mos përbëhet nga një akt i vetëm, por
edhe nga disa akte të lidhura me njëra-tjetrën që së bashku përbëjnë “veprimin” ose
“mosveprimin” që ligji e parashikon si vepër penale.
Vendimi penal, për efekt të zbatimit të parimit ne bis in idem, duhet të jetë përfundimtar
dhe të mos jetë i ndryshueshëm me rrugët e zakonshme të ankimit, pra duhet të jetë
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i formës së prerë në kuptimin e “gjësë së gjykuar” (res judicata). Këtë qëndrim ka
mbajtur GjEDN në vendimin e sipërpërmendur kur është shprehur se “një vendim
është përfundimtar ‘nëse, sipas shprehjes tradicionale, ai ka marrë fuqi res judicata. Ky është
rasti kur vendimi është i pakthyeshëm, pra kur nuk ka mjete të tjera të disponueshme ose kur
palët i kanë shfrytëzuar këto mjete ose kanë lejuar skadimin e afatit kohor pa i përdorur ato’”. 
Praktika unifikuese e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë (KBGjL) ka bërë
dallimin mes vendimit penal të formës së prerë në kuptimin e të qënit “i
ekzekutueshëm” dhe vendimit penal të formës së prerë në kuptimin e të qënit “gjë e
gjykuar” (res judicata). Në rastin e parë bëhet fjalë për vendimet e gjykatës së apelit
të cilat janë të formës së prerë në kuptimin që ato mund të vihen në ekzekutim nga
prokurori, por nuk janë përfundimtare për çështjen pasi ekziston mundësia e rekursit
(si mjet i zakonshëm ankimi) në Gjykatën e Lartë, e cila ka të drejtë të ndryshojë
vendimin e gjykatës së apelit edhe në lidhje me zgjidhjen e çështjes në themel. Vendime
të formës së prerë në kuptimin e gjësë së gjykuar janë vendimet e gjykatës së shkallës
së parë ose të gjykatës së apelit kur nuk është paraqitur ankim nga palët brenda
afatit ligjor ose kur Gjykata e Lartë, mbi rekursin e paraqur nga palët, ka vendosur
sipas neneve 433 ose 441/1/a, 441/1/b, 441/1/c, 441/1/d të KPP, që parashikojnë
respektivisht të gjitha mënyrat e disponimit prej Gjykatës së Lartë, me përjashtim të
rastit të prishjes së vendimit dhe kthimit të çështjes për rigjykim sipas nenit 441/1/ç
të KPP (KBGjL, Vendim unifikues penal nr.2, datë 03.11.2014).
Në raste përjashtimore lejohet gjykimi i një personi për të njëjtën vepër penale edhe
kur vendimi ka marrë formë të prerë. E para është kur palët kërkojnë rivendosjen e
afatit të ankimit, sipas nenit 147 të KPP, ndaj një vendimi që ka marrë formë të prerë
pasi ato nuk kanë paraqitur ankim brenda afatit ligjor në gjykatën më të lartë.
Hapja e gjykimit të çështjes mbi bazën rivendosjes së afatit të ankimit nuk përbën
shkelje të parimit të gjësë së gjykuar pasi është një procedurë që, sikurse e lejojnë
edhe dispozitat e sipërcituara të Kushtetutës dhe të KPP, vetë ligji e ka parashikuar.
Edhe GjEDN në vendimin e sipërpërmendur ka konkluduar se rivendosja e afatit të
ankimit dhe gjykimet e zhvilluara pas rivendosjes nuk shkelin parimin ne bis in
idem, duke arsyetuar: “Legjislacioni shqiptar i lejonte në atë kohë dhe i lejon ende dhe sot
secilës prej palëve në proces penal të kërkojë rivendosje në afat, kur plotësohen kushtet e
parashikuara në nenin 147§1 të KPP-së. “... Gjykata përfundon se për qëllime të parimit të ne
bis in idem, qëllimi i lejes për rivendosje në afat përbënte një përpjekje për të rihapur proceset e
mëparshme, dhe jo një “gjykim të dytë”. Ajo vijon më tej duke thënë se nuk ka pasur shkelje të
nenit 4 § 1 të protokollit nr. 7 të Konventës.” E dyta është rishikimi i vendimit penal të
formës së prerë, sipas nenit 450 të KPP. Rishikimi, sikurse edhe rivendosja e afatit të
ankimit, është mjet juridik i jashtëzakonshëm mbrojtje (KBGjL, Vendim unifikues
penal nr.2, datë 03.11.2014). Rishikimi i vendimit gjyqësor nuk cënon parimin ne bis
in idem pasi, referuar praktikës unifikuese të Gjykatës së Lartë, në kërkesën për rishikim
“objekt i shqyrtimit gjyqësor nga ana e Kolegjit të Gjykatës së Lartë është nëse vendimi i
formës së prerë ka rezultuar i ‘padrejtë’ për shkaqe të jashtme, të panjohura për gjykatën në
momentin e vendimmarrjes” dhe se “qëllimi i kërkesës për rishikim, është pikërisht rihapja e
një procesi gjyqësor të mbyllur tashmë” (KBGjL, Vendim unifikues penal nr.2, datë
03.11.2014), procedurë që lejohet nga dispozitat kushtetuese dhe ajo e KPP, në
përputhje edhe me aktet ndërkombëtare.
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Parimi ne bis in idem në kontekstin ndërkombëtar

Parimi ne bis in idem përgjithësisht është zbatuar drejtë nga organet tona të drejtësisë
në çështjet penale në kontekstin kombëtar, por në kuadrin e ndjekjeve penale nga
autoritetet e drejtësisë së një shteti tjetër kuptimi dhe zbatimi i tij paraqet disa specifika.
Në praktikën e prokurorive dhe gjykatave tona ndeshen jo pak raste kur shtetas
shqiptarë kanë kryer vepra penale jashtë territorit të vendit tonë. Ato mund të jenë
kryer tërësisht jashtë vendit ose mund të kenë filluar në Shqipëri dhe kanë vazhduar
apo përfunduar jashtë vendit, ose anasjelltas. Ka edhe raste të shtetasve të huaj që
kanë kryer vepra penale që përfshijnë edhe territorin e vendit tonë. Tipike janë të
gjitha krimet e trafikimit të narkotikëve, të armëve dhe municionit, të mjeteve
motorike, të lëndëve plasëse, etj., trafikimi i personave, pastrimi i produkteve të
veprave penale, etj. Në të gjitha këto situata hetimet penale mund të kenë filluar
nga autoritetet gjyqësore të më shumë se një shteti.
Kodi Penal, për veprat penale të kryera nga shtetasit shqiptarë brenda vendit, në
nenin 6/1 parashikon: “Për vepra penale të kryera nga shtetas shqiptarë brenda territorit të
Republikës së Shqipërisë zbatohet ligji penal i Republikës së Shqipërisë”, ndërsa për veprat
penale të kryera nga shtetasit shqiptarë jashtë vendit, në nenin 6/2 parashikon:
“Ligji penal i Republikës së Shqipërisë është i zbatueshëm edhe për shtetasin shqiptar që kryen
krim në territorin e një shteti tjetër, kur krimi është njëkohësisht i dënueshëm dhe derisa nuk
është dhënë për të një vendim përfundimtar nga një gjykatë e huaj…”.
Pra, parimi i përgjithshëm sipas Kodit tonë Penal është se kur shtetasit shqiptarë
kryejnë vepra penale brenda territorit shqiptar ato përgjigjen sipas ligjit penal
shqiptar, ndërsa ku kryejnë vepra penale jashtë territorit shqiptar përgjigjen sipas
ligjit penal shqiptar vetëm nëse nuk janë gjykuar me vendim përfundimtar nga
gjykata e vendit ku është kryer vepra penale. Çështja në pamje të parë duket e qartë,
por ndërlikohet kur vepra penale është kryer në territorin e të dy shteteve, ose kur
personi, megjithëse është dënuar nga gjykata e huaj për veprën penale të kryer në
territorin e atij shteti, është gjykuar në mungesë apo ka ikur dhe nuk e ka vuajtur
apo shlyer dënimin e dhënë.
Vlefshmëria e vendimeve gjyqësore të dhëna nga autoritetet gjyqësore të një shteti
tjetër dhe mënyra e zbatimit të parimit ne bis in idem parashikohet në Konventën
Europiane për Vlefshmërinë Ndërkombëtare të Gjykimeve Penale dhe në Konventën
Europiane për Transferimin e Procedimeve në Çështjet Penale, të dyja të ratifikuara
nga vendi ynë, të cilat kanë dispozita të njëjta në këtë pikë, respektivisht nenet 53-
55 dhe 35-37 (në vijim do të referohen vetëm dispozitat e Konventës Europiane për
Vlefshmërinë Ndërkombëtare të Gjykimeve Penale (Konventa)).
Sipas Raportit Shpjegues të Konventës, në kontekstin ndërkombëtar, ndryshe nga
ai kombëtar, parimi ne bis in idem nuk është njohur përgjithësisht. Shteti në të cilin
është kryer vepra penale nuk mund të pengohet që të ndjekë penalisht çështjen
vetëm për shkakun se e njëjta vepër penale është ndjekur penalisht edhe në një shtet
tjetër. Ky qëndrim rrjedh nga konsiderata se e drejta e ndjekjes penale për veprat
penale të kryera në territorin e tij konsiderohet si pjesë e sovranitetit të çdo shteti.
Edhe nga pikëpamja proceduriale, mbledhja e provave mund të bëhet më mirë në
shtetin ku është kryer vepra penale dhe aty ka më shumë mundësi që përfundimi i
procedimit penal të jetë i suksesshëm, ndryshe nga një vend tjetër ku nuk është
kryer vepra penale dhe procedimi penal, për mungesë provash, mund të mos



249

përfundojë në mënyrë të sukseshme. Një vendim i tillë i dhënë në shtetin ku nuk
është kryer vepra penale kurrsesi nuk mund të pengojë autoritetet e shtetit ku është
kryer vepra penale për të proceduar penalisht të njëjtën vepër penale.
Neni 53 i Konventës parashikon zbatimin e parimin ne bis in idem në rastet e gjykimeve
penale europiane dhe njëkohësisht edhe rastet e mosnjohjes së pasojave të këtij
parimi dhe konkretisht:
“1. Një person, ndaj të cilit është zhvilluar një gjykim penal europian, nuk mund të procedohet,
gjykohet apo të bëhet objekt ekzekutimi i një sanksioni në një shtet tjetër palë për të njëjtin fakt
kur:
a) ai është shpallur i pafajshëm;
b) sanksioni i vendosur:
i) është ekzekutuar plotësisht ose është duke u ekzekutuar;
ii) është objekt i një faljeje ose amnistie në tërësinë e tij ose për pjesën e paekzekutuar;
iii) nuk mund të ekzekutohet më, pasi është parashkruar;
c) gjykata konstaton fajësinë e autorit, por nuk vendos ndonjë sanksion.
2. Sidoqoftë, një shtet palë nuk është i detyruar, përveçse, kur ai vetë ka kërkuar procedimin, të
njohë pasojat e “ne bis in idem”, nëse veprimi që i dha shkas gjykimit është drejtuar kundër
ndonjë personi, institucioni ose sendi që ka karakter publik në këtë shtet ose nëse personi objekt
i gjykimit kishte një karakter publik në këtë shtet.
3. Gjithashtu, çdo shtet palë në të cilin është kryer veprimi ose është konsideruar i tillë në
përputhje me legjislacionin e atij shteti, nuk është i detyruar të njohë pasojat e “ne bis in idem”
përveçse, kur ky shtet ka kërkuar procedimin.”
Në thelb rregullimi që bën më sipër Konventa është se vendimet penale europiane
asnjëherë nuk kanë efektin e ne bis in idem në lidhje me shtetin ku është kryer vepra
penale (pika 2) ose në rastet e veprave penale specifike të drejtuara kundër interesave
të caktuara të një shteti, në lidhje me këtë të fundit (pika 3), por, pavarësisht nga
këto, në qoftë se një shtet ka kërkuar në shtetin tjetër procedimin e veprës penale
atëherë ai në çdo rast duhet të njohë rezultatin e procedimit të nisur me kërkesën e
tij në shtetin tjetër dhe pasojat e ne bis in idem. Kur nuk janë asnjë nga këto situata
të veçanta, pra kryesisht në rastet kur vendimi është dhënë në shtetin ku është
kryer vepra penale, atëherë vendimi i pafajësisë ose vendimi i fajësisë, kur dënimi
është ekzekutuar në rrugë normale ose kur megjithëse i pandehuri është gjetur
fajtor nuk i është caktuar ndonjë dënim, do të ketë efektin e ne bis in idem në lidhje
me shtetet e tjera.
Konventa ka parashikuar në nenin 1/a se me vendim penal europian duhet të
kuptohet çdo vendim përfundimtar i dhënë nga një gjykatë penale e një shteti
kontraktues si rezultat i procedimit penal. Pra, vendimi penal duhet të jetë ketë
marrë formën e gjësë së gjykuar, siç u shpjegua më lart.
Një çështje tjetër që duhet sqaruar është fuqia e vendimit penal të pafajësisë kur
është dhënë për shkakun se fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale. Sipas
Raportit Shpjegues të Konventës, përderisa parimi ne bis in idem gjen zbatim në
rastet kur vendimi penal është dhënë nga gjykata e vendit ku ka ndodhur vepra
penale, atëherë do të ishte në përputhje me parimin e kriminalizimit të dyfishtë që
një vendim i tillë pafajësie të kishte efekt për zbatimin e parimit në fjalë.
Megjithatë, për të parandaluar në çdo rast ekzekutimin dhe vuajtjen e disa dënimeve
për të njëjtën vepër penale, neni 54 i Konventës ka parashikuar: “Nëse fillohen procedime
të reja kundër një personi të gjykuar për të njëjtin fakt në një shtet tjetër palë, çdo periudhë heqje
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lirie e vuajtur për ekzekutimin e një vendimi do të llogaritet në sanksionin që mund të vendoset”.

Praktika gjyqësore në lidhje me zbatimin e parimit ne bis in idem

Zbatimi i parimit ne bis in idem bëhet më i ndërlikuar kur veprat penale janë kryer në
territorin e më shumë se një shteti dhe ato, në ushtrim të sovranitetit të tyre, fillojnë
çështje penale për të njëjtën vepër penale ose kur vepra penale është kryer nga shtetasi
shqiptar në territorin e shtetit tjetër, ku edhe është dënuar, por ai i është shmangur
vuajtjes së dënimit duke u larguar dhe gjykohet në Shqipëri për të njëjtën vepër
penale. Në praktikën e Gjykatës për Krime të Rënda Tiranë (GjKR) ka patur disa
raste të ngjashme ku asaj i është dashur që të shqyrtonte edhe zbatimin e parimit ne
bis in idem në kontekstin ndërkombëtar.
Një nga rastet është çështja penale kundër një të pandehuri shtetas shqiptar që
akuzohej për krimin e trafikimit të narkotikëve pasi, në vitin 2007, në një kamion
kishte fshehur një sasi të madhe lënde narkotike për ta çuar nga Shqipëria në
Maqedoni dhe u kap nga autoritetet maqedonase në pikën e kalimit kufitar Qafë
Thanë. Vetë i pandehuri arriti të largohej duke hyrë përsëri në territorin shqiptar.
Gjykatat maqedonase shpallën fajtorë dhe dënuan me disa vite burgim shtetasin
shqiptar dhe dy bashkëpunëtorë të tij maqedonas. Ndërkohë autoritetet maqedonase
të drejtësisë i kishin kërkuar edhe prokurorisë shqiptare ndjekjen penale të të
pandehurit shtetas shqiptar, ku dhe filluan hetimet dhe çështja u soll për gjykim
(GjKR, Vendim penal nr.53, datë 23.11.2007).
Gjykata konkludoi, bazuar në nenin 6/1 të Kodit Penal, se vepra penale ishte kryer
edhe në territorin shqiptar, pasi kishte filluar që në Tiranë dhe kishte vazhduar deri
në territorin maqedonas, prandaj ndaj të pandehurit duhej të zbatohej ligji penal
shqiptar. Gjithashtu, edhe sipas nenit 53/3 të Konventës, shteti në të cilin ishte
kryer vepra penale (në rastin konkret Shqipëria) nuk ishte i detyruar të njihte efektet
e parimit ne bis in idem, përveçse po të kishte kërkuar vetë procedimin në shtetin
tjetër që kishte dhënë vendimin (gjë që nuk ishte rasti).
Pengesë tjetër për të njohur efektet e ne bis in idem për të pandehurin ishte se sanksioni
i dhënë ndaj tij me vendimin penal maqedonas nuk ishte ekzekutuar dhe as nuk
ishte në proces ekzekutimi, siç kërkonte pika 1/b nëngërma “i” e dispozitës në fjalë,
pasi i pandehuri ishte larguar dhe nuk ishte kapur nga autoritetet maqedonase
(madje ai jo vetëm që nuk e kishte vuajtur dënimin në Maqedoni, por nuk e kishte
vuajtur atë as në Shqipëri nëpërmjet procedurës së njohjes së vendimit penal të
huaj, sipas neneve 512 e vijues të KPP). Pengesa të tjera ishin edhe mospërmbushja
e secilës prej kërkesave të nëngërmave “ii” dhe “iii” të nenit 53/b të Konventës, pasi
nuk rezultonte as që të pandehurit t’i ishte falur në Maqedoni dënimi me burgim
apo që të ishte amnistuar apo që dënimi i dhënë ndaj tij të mos mund të ekzekutohej
më në Maqedoni për shkak parashkrimi.
Raste gjyqësore të tjera janë ato të trajtuara me vendimin penal nr.57, datë 01.11.2005,
ku nuk u mor parasysh vendimi i gjykatës italiane për të pandehurit për shkakun
se u vlerësua se vepra penale e trafikimit të femrave për prostitucion ishte kryer
edhe në territorin shqiptar apo me vendimin penal nr.45, datë 20.7.2009, ku nuk u
mor parasysh vendimi i gjykatës italiane për disa nga të pandehurit, për të njëjtat
krime të trafikimit të narkotikëve, pasi ai nuk ishte përfundimtar.
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Konkluzione

Aplikimi i parimit të mosgjykimit dy herë për të njëjtën vepër penale (ne bis in idem),
që parashikohet në nenin 34 të Kushtetutës dhe nenin 7 të KPP, si një parim i
rëndësishëm, dhe njëkohësisht pjesë parimit të sigurisë juridike, që lidhet me të
drejtën kushtetuese të çdo individi për një proces të rregullt ligjor, nuk është i njëjtë
në rastet e gjykimeve penale të zhvilluara në shtete të ndryshme, sikurse në rastet e
gjykimeve penale brenda vendit, për arsye të kufizimeve të parashikuara në nenin
53 të Konventës Europiane për Vlefshmërinë Ndërkombëtare të Gjykimeve Penale
dhe në nenin 35 të Konventës Europiane për Transferimin e Procedimeve në Çështjet
Penale. Njohja ose jo e efekteve të parimit ne bis in idem të vendimeve gjyqësore
penale të huaja duhet zgjidhet rast pas rasti sipas çdo çështje konkrete, duke analizuar
me kujdes rrethanat konkrete sipas kritereve të përcaktuara në dispozitat e
Konventave europiane të mësipërme, përveç rasteve kur vetë ligji i brendshëm ose
marrëveshje të mundshme dypalëshe të parashikojnë dispozita më të zgjeruara në
lidhje me efektet e ne bis in idem të vendimeve gjyqësore të huaja.
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Abstract

Data shows that the participation of young drivers in fatal accidents is greater than the
participation of older drivers in fatal accidents. This is a social problem not only in the
Republic of Kosovo as a transitional state but also in states in the European Union and
other states around the world economically developed. This issue needs a systematic
and institutional solution. A solution solved by a detailed research and analysis of the
traffic accident indicators, accidents in which involved are young drivers as the most
risky category of traffic participants. Some restrictions and prohibition to put on young
drivers are of social nature for example, not driving on weekends, during nights or with
persons of their age etc.
Except of education and trainings about traffic safety it is of high importance to know
the relation between psycho-physical, psycho-social, socio-economic, socio-demographic,
and educative indicators and traffic accidents in which young drivers are involved. The
research has been done only between young drivers independent of the fact whether
they experienced traffic accidents or not.
In this paper particular emphasis will be given on the study of the relation between
socio-economic indicators on traffic accidents caused to young drivers, and based on the
data recommendations will be given on how to increase safety in traffic and how to
decrease the involvement of young drivers  in traffic accidents.

Keywords: young drivers, socio-economic indicator, traffic accidents, traffic safety

Introduction

The increasing number of vehicles in the Republic of Kosovo has resulted in an
increase of new drivers which has decreased the safety level in traffic all over the
country.
For that reason traffic safety has become one of the main problems of public health
in our society.
During the last 10 years (2004-2014) in Kosovo 1637 people have lost their lives in
traffic accidents, 76449 people were injured, and considerable material damage was
caused (Road safety Strategy and Action Plan for Kosovo, Ministry of Infrastructure,
Pristina, 2015, 1).
The Global status report on road safety 2015, reflecting information from 180
countries, indicates that worldwide the total number of road traffic deaths has
plateaued at 1.25 million per year, with the highest road traffic fatality rates in low-
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income countries (World Health Organization- WHO Global status report on road
safety 2015-http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/
2015/en/)
In most of the regions over the world including also Kosovo the number of fatal
accidents in traffic and those resulting with body injuries have been increasing.
Over 90% of fatal accidents in traffic happen in countries economically not developed,
which make up only 40% of registered vehicles over the world, while in economically
developed countries traffic accidents with fatality are declining (Road safety Strategy
and Action Plan for Kosovo, Ministry of Infrastructure, Pristina, 2015, 7).
This problem is especially pronounced by young drivers which are more involved
in traffic accidents when compared to older drivers and those who have more driving
experience.
In Republic of Kosovo and countries in the region there is no detailed systematic
research about this issue, most of the researches about young drivers have been
done in western developed countries, some of which will be presented below.
A research done in Canada about the participation of young an inexperienced drivers
from 16 to 55 years in traffic accidents has shown that the risk is linked with
inexperienced drivers and gradually declines with the increase of drivers’ years (
Cooper,M, & Pinil, M., & Chen, W, 1996, 89-104). Studies done about starting the
trainings earlier for drivers belonging to the age group of 16 years have shown
that the participation in these trainings depend on socio-economic factors such as
the ability to pay for them and lifestyle ( Elassson, 1995, 404). The research shows
that with the increase of driving experience among the young drivers impacts the
decrease of traffic accidents among these drivers ( Gregersen, N.P , 1996, 28).
The reduction of traffic accidents with fatality and the risk among young drivers is
possible by structuring the efficiency of the Graduated Driver Licensing (GDL)
model for driving license award ( Foss, R.D, 2000, 283).
Features related to high risk behavior are: aggressiveness, anxiety, hostility,
excitability, selflessness and locus ( Ullberg, 2001 ,4).
The subject of this study are young drivers of age 16 to 24 years, where he researched
the relation between socio-economic indicators and traffic accidents in which young
drivers are involved.

Methodology

The survey has a research character and is anonymous. The survey was conducted
personally by individual contacts with respondents. The personal investigation
has been done through direct contact between the surveyor and respondents. The
questions of the survey where closed ones thus the respondents had stated answers.
The survey was filled in by the surveyor who did pose the question and wrote
down the answers received from the respondents.
The research has been done in December of the last year, in the Testing Center for
Driving License of Mitrovica region. The respondents of the survey were young
drivers up to 24 years. While the survey has been conducted with own financial
support.
The total number of respondents has been 267, from which 203 (76,03 %) were
male, while 64 (23,97 %) were female. From the total of 267 respondents, 214 (80,15%)
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did declare that they have never been involved in traffic accidents, while 53 (19,85
%) did declare that they were involved in traffic accidents as a driver.
In order to increase the safety of young drivers in traffic, a research has been done
about the relation between socio-economic indicators and traffic accidents by young
drivers.
Tab.1. shows the number of respondents who have declared to belong to the lower
socio-economic status in total 74, when expressed in percentage 27,72 %, thus
belonging to the middle socio-economic status in total 135, when expressed in
percentage 50,56 %, and those 58 respondents declaring to belong to the upper
socio-economic status,  when expressed in percentage 21,72 % .

The processing of the data was done with electronic devices (calculator).
Chi-Square Test Formula:

According to statistical convention, we use the 0.05 probability level as our critical
value.

Results and Discussions

The results of the research about the relation between the socio-economic factor
and traffic accidents by young drivers has been shown in the table nr. 2.

Table nr.2 shows that there is a statistically significant difference (x2 =18,31  df =2 . P
= <.0001). Results show that there is a relation between the socio-economic indicator
and the traffic accidents by young drivers, basically young drivers who declared to
belong to the upper socio-economic status did experience more traffic accidents than
young drivers who declared to belong to the middle and lower socio-economic
status.
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 Diagram1. Socio-economic indicator

This means that young drivers belonging to the upper socio-economic status feel
superior because of their high status in the society, disparage other traffic participants,
drive luxury cars, drive cars during weekend days after midnight- discotheques,
parties or similar things, the trainings or passing of exams for driving license could
be done in irregular ways.
Therefore state institutions which design strategies and curricula for training and
the education of traffic participation have to provide special programs for the
awareness of this category of drivers because every traffic participant is in risk if
those drivers do not respect the others.

Conclusion

Based on the results it can be concluded that traffic accidents are closely related to
the socio-economic indicator. Young drivers belonging to the upper socio-economic
status experienced more traffic accidents than young drivers belonging to the middle
and lower socio-economic status. This means that young drivers belonging to the
upper socio-economic status feel superior because of their high status in the society,
disparage other traffic participants, and drive luxury cars, the trainings or passing
of exams for driving license could be done in irregular ways. Thus, special awareness
programs for these category should be developed in order to make them aware that
every participant is in risk if they do not respect the others.
Therefore it is of high importance that state institution that develop policies and
strategies related to young drivers’ trainings  take into consideration the socio-
economic indicators,  in that way that  this indicator should be presented in the
application forms during the registration in driving schools, so that this category
of drivers can be treated in a special way during the process of training, it is also
preferred that a psychologist is engaged during the theoretical training of the driving
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license candidates.
The implementation of this study in the process of training of the candidates for the
driving license is of high importance for the protection of young drivers by
encouraging their awareness about the participation in the traffic under condition
of low risk.
The main contribution of this study is to create a positive trend in the continuing
decline of the number of traffic accidents with fatality by young drivers.
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Abstract

Studimi i kursit të këmbit ëshstë kthyer pothuaj në një sfidë sepse ai është i lidhur
ngushtë me treguesit makroekonomikë të një ekonomie ndërsa mbart pasigurinë tipike
të një treguesi financiar. Prandaj shpesh vlera e kursit të këmbimit është larg nga vlera
ekulibër. Shmangia nënkupton pasoja për ekonominë vendase. Në rastin e ekonomive të
vogla të hapura, goditjet e kursit të këmbimit, luhatjet ose nënçmimet e menjëhershme
mund të rrisin rrezikun e një krize financiare dhe mund të cënojnë qëndrueshmërinë
financiare, siç diskutohet nga Mishkin. Në analizë të këtij studimi do të shprehet regjimi
i kursi i këmbimit i zbatuar nga banka qëndrore, roli që ai ka në hartimin e politikës
monetare. Dhe, shpesh ngrihen hipoteza mbi lidhjen e tij me variabla të tjerë të pavarur
ekonomik si niveli i PBB-se, niveli i inflacionit, bilanci tregtar etj e ndikimi i tyre mbi
shmangien e kursit të këmbimit nga niveli i tij ekulibër. Në studim të këtyre faktorëve
janë përdorur të dhënat sekondare të publikuara nga Instat dhe Banka e Shqipërisë, me
periudhë studimi 2005 – 201.  Ecuria e këtyre rezultateve është paraqitur në mënyrë
grafike dhe është përdorur analiza krahasuese.

Fjalët kyçe: Kurs këmbimi, normë interesi, PBB, inflacion, bilanc tregtar.

Prezantimi

Kursi i këmbimit përballë zhvillimeve ekonomike në Shqipëri

Në Shqipëri zbatohet regjimi i kursit të lirë luhatës të këmbimit. Banka e Shqipërisë
shet e blen valutë vetëm për qëllim të reduktimit të lëvizjeve spekulative në treg.
Megjithatë, niveli i lartë i importeve dhe ndikimi i konsiderueshëm që ka lëvizja e
kursit të këmbimit ndaj ecurisë së inflacionit, rrit interesin për këtë tregues.Proçesi
i studimit të kursit të këmbimit është i vështirë si për shkak të shtrirjes së tregut nga
pikëpamja organizative dhe gjeografike, ashtu edhe për shkak të nivelit të ulët të
njohjes së strukturimit të brendshëm të tij. (T. Baleta, 2001) Në përmbajtje të këtij
studimi analizohet ndikimi i kursit të këmbimit në ekonominë vendase, i vlerësuar
si një ndër faktorët e rëndësishëm makroekonomik, po ashtu edhe një ndër kanalet
kryesore të transmetimit monetar në vend. Gjatë dekadës së fundit të marrë në studim,
leku ka pësuar luhatje të konsiderueshme duke u nënçmuar dhe mbiçmuar
krahasuar me dy monedhat e huaja bazë që tregtohen në vend. Gjatë viteve 2004 –
2005 ka patur një tendencë mbiçmimi, të favorizuar nga rritja e besimit në monedhën
vendase, nga normat pozitive të interesit dhe nga ulja e importeve të energjisë dhe
produkteve bujqësore (B.Shqipërisë, 2004). Gjatë periudhës 2007 – 2008 monedha
vendase ka patur një luhtshmëri pak më të lartë. Rritja e dinamikës reflekton
zhvillimet e tregjeve ndërkombëtare si dhe pjesëmarrjen më aktive të agjentëve vendas
në tregun valutor. Pozitat e lekut janë forcuar në mënyrë të vazhdueshme ndaj
dollarit amerikan e ndikuar kryesisht nga lëvizjet në tregjet ndërkombëtare, ku
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dollari ka humbur pikë të vazhdueshme ndaj euros, duke pasqyruar problemet e
ekonomisë amerikane. (B.Shqipërisë, 2008) Vihet re dukshëm se që pas periudhës
2009 – 2010 vlera nominale e lekut vijon të dobësohet lehtë kundrejt euros si rezultat
i kërkesës më të lartë për valutë nga agjentët ekonomikë, uljes së vlerës së dërgesave
nga emigrantet dhe forcimit të euros në tregjet ndërkombëtare të këmbimit. Sipas
raporteve të bankës qëndrore, fundi i vitit 2009 mbyllet me një rritje ekonomike
negative, dhe fillim viti 2010 me një rritje 2 %, ka qënë periudhë e veshtirë për të
gjithë treguesit e sektorit real monetar dhe financiar. Gjatë kësaj periudhe është
konstatuar një ecuri e moderuar e inflacionit, qëndueshmëri e kursit të këmbimit,
rritje e investimeve të huaja dhe një korrektim i rëndësishëm i pozicionit të tregtisë
së jashtme. Po ashtu, negativsht mbi konsumin privat kanë ndikuar: rritja shume
e ulët e pagave dhe nivelit të punësimit, rënia e remitancave, mundësitë e ulta për
financim inveshtimesh (B.Shqipërisë, 2010). Ndërsa gjatë periudhës 2013 – 2014
situata në tregjet financiare vendase paraqitet e qëndrueshme. Politika monetare
lehësuese e bankës qëndrore ka çuar në rënien e normave të interesit, veçanërisht
në tregun primar të letrave me vlerë, në produktet e kredisë dhe të depozitave të
sektorit bankar, si edhe në tregun ndërbankar. Kursi i këmbimit të lekut ka qenë i
qëndrueshëm ndaj euros, por është nënçmuar ndaj dollarit amerikan dhe valutave
që e ndjekin atë. Kjo ecuri ka reflektuar kryesisht zhvillimet në tregjet ndërkombëtare
të këmbimit (B. Shqipërisë, 2014).
Grafik 1- Luhatjet e kurseve të këmbimit Lek/Eur dhe Lek/Usd ndër vite

Burimi: Banka e Shqipërisë

Roli i kursit të këmbimit në hartimin e Politikës Monetare nga Banka e Shqipërisë

Në disa literatura mbi politikën monetare në Shqipëri shpesh kursi i këmbimit është
konsideruar si kanali më i rëndësishëm për të shpjeguar zhvillimet inflacioniste në
Shqipëri. Istrefi dhe Semi (2007) në studimin mbi përçimin e kursit të këmbimit,
hedhin më shumë dritë mbi transmetimin e luhatjeve të kursit të këmbimit në çmimet
e konsumit në Shqipëri. Sipas tyre efekti i kursit të këmbimit është në zbehje ndaj
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luhatjes së çmimeve të konsumit në Shqipëri.
Për periudhën e marrë në studim, ndërhyrjet e bankës qëndrore në uljen e normës
së interesit kanë qënë të shpeshta. Gjatë vitit 2004 banka qendrore ka ndjekur një
politikë monetare zbutëse, ajo ka ulur dy herë normën bazë të interesit duke e çuar
në 5.25 për qind, si niveli më i ulët historik i saj gjatë kësaj periudhe. Kjo politikë ka
ndikuar edhe në zbutjen e presioneve mbiçmuese të kursit të këmbimit të lekut.
Hyrja valutore në rënie dhe ulja e importeve, krijuan një diferencë të përkohshme
midis ofertës dhe kërkesës për valutë gjatë vitit 2004. Ky zhbalancim ushtroi presion
në mbiçmimin e kursit të këmbimit të lekut duke rritur dhe luhatshmërinë në tregjet
valutore. (B.Shqipërisë, 2004). Gjatë viteve 2006 – 2007, rritja e huamarrjes së qeverisë
dhe ruajtja e ritmeve të larta të kredititmit në lekë krijuan mungesë në likuiditet e
cila u reflektua në rritjen e yield-eve të bonove të thesarit si edhe të një luhatshmërie
më të lartë të tregut ndërbankar (B.Shqipërisë, 2007)
Grafik 2- Luhatjet e normave të interesit sipas vendimeve të Bankës së Shqipërisë
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Datat e ndryshimeve të normës së interesit 

Norma e Interesit

Burimi: Banka e Shqipërisë
Ndërkohë që pas vitit 2011 e në vijim, norma bazë e interesit ka pësuar ulje duke
shënuar çdo herë si nivelin më të ulët historik të saj, me norma interesi nën normën
bazë. Politika monetare ka vijuar të jetë lehtësuese, në përputhje me angazhimin e
Bankës së Shqipërisë për ruajtjen e normave të ulëta të interesit. Gjatë kësaj periudhe,
Banka e Shqipërisë ka vijuar të injektojë likuiditet në treg me anë të operacioneve të
rifinancimit të sistemit bankar, duke ofruar një tjetër kanal për lehtësimin e kushteve
monetare. Për të forcuar kahun lehtësues të politikës monetare, Banka e Shqipërisë
ka komunikuar në vazhdimësi angazhimin për ruajtjen e normës së interesit në
nivele të ulëta, deri në rikthimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv. Kjo formë
komunikimi i ka shërbyer uljes së pasigurisë në ekonomi dhe përcjelljes më të mirë
të politikës monetare në tregjet financiare (B. Shqipërisë, 2015)
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Faktorët ekonomikë përcaktes në luhatjen e kursit të këmbimit

Në shmangien e kursit të këmbimit nga niveli i tij ekulibër ndikojnë faktorë të
ndryshëm ekonomikë si, rritja e nivelit të PBB-së, inflacioni i matur nga IÇK, niveli
bilanci tregtar si diferencë e eksporteve me importet, norma e interesit të parasë në
treg, remitancat, niveli i kreditimit dhe depozitave në sistemin bankar etj. Edhe pse
lidhja ndërmjet këtyre faktorëve me kursin e këmbimit është një marëdhënie e
ndërsjelltë mes tyre pasi tregu valutor është një variabël makroekonomik me ndikim
në ekonominë vendase. Në këtë studim analizojmë vetëm tre faktorët e parë.
o Rritja në Prodhimin e Brendshëm Bruto
Banka e Shqipërisë në përputhje me objektivin e saj kryesor dhe mbi bazën e tregut
të brendshëm bankar, nxit dhe mbështet zhvillimin e regjimit dhe të sistemit të
këmbimeve valutore, tregun e brendshëm financiar, sistemin e pagesave, si dhe
ndihmon në përmirësimin e kushteve monetare e kredituese, në mbështetje të
stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit.
Politika monetare ndikon në rritjen e eficiencës së shpërndarjes së burimeve dhe
mbështet rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Politika monetare mund të
përdoret për zbutjet e luhatjeve afatshkurtra të aktivitetit ekonomik, por ajo nuk
mund të përdoret në mënyrë sistematike për nxitjen e rritjes ekonomike dhe të
punësimit.1 Ecuria e prodhimit të brendshëm bruto gjatë dekadës së fundit ka qënë
pozitive në rritje dhe e qëndrueshme. Të dhënat e publikuara nga Insitituti i
Statistikave paraqiten në grafikun 3. Ndryshimet në tregun valutor me efektet
ekonomike që përcillen ndikjnë në përformancën e përgjithshme ekonomike të vendit.
Grafik 3 - Ecuria vjetore e Prodhimit të Brendshëm Bruto
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Burimi: INSTAT
Pas viteve 2000 banka qendrore ndërmori një nismë në futjen e instrumentave
indirekte të kontrollit monetar duke zhvendosur instrumentat direkte. Kjo nismë u
shoqërua më një korelacion pozitiv ndërmjet rritjes vjetore të prodhimit dhe kurseve
të këmbimit Lek/Eur dhe Lek/Usd. Lidhja ndërmjet variablave realë dhe nominal në
Shqipëri është vështirë të vlerësohet, pasi masa kryesore e aktivitetit ekonomik –
PBB – është vlerësuar me një shkallë të lartë pasigurie. Sipas ekonomistëve Muço,
1 Banka e Shqipërisë
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Sanfey dhe Taçi (M. Muço, P. Sanfey, A.Taçi, 2003) mbulesa statistikore e sektorit të
ri privat në zhvillim, është e pamjaftueshme, dhe ekziston një sektor i gjerë joformal.
Në pasqyrimin e koleracionit në figurën 4, PBB është vlerësuar vetëm në mënyrë
vjetore, ndërsa kurset e këmbimit janë të disponueshëm në shpeshtësi më të madhe.
Të njëjtën gjë mund themi edhe për agregatët monetare, inflacionin etj që do i shohim
në analizë në vijim. Muço, Sanfey dhe Taçi sugjerojnë se do të ishte e dobishme për
hartuesit e politikës, që të kishin në dispozicion një ndërmjetës të mirë për PBB-në,
me qëllim që të kuptohen më mirë ndërlidhjet ndërmjet variablave nominale dhe
reale.
Për periudhën në analizë, 2005 – 2014 mund të themi se ndahet në dy kohë sa i
përket zhvillimeve ekonomike në vend. Periudha e parë deri në vitin 2009, ka patur
një korelacion negativ midis rritjes ekonomike dhe luhatjeve të kursit të këmbimit.
Ndërkohë që PBB shënonte rritje të qëndrueshmë pozitive, nuk mund të themi të
njëjtën gjë për kursin e këmbimit Lek/Eur pasi monedha euro ka patur luhatje të
vogla duke shënuar ulje të kursit të këmbimit duke filluar të rivlerësohet pas vitit
2009 dhe nënçmohet monedha vendase.
Të njëjtën gjë e shënon edhe kursi i këmbimit Lek/Usd por me një rënie edhe më të
madhe të dollarit amerikan duke fuqizuar ndjeshëm lekun. Kjo situatë shpjegohet
me krizën globale që ushtroi presion të dukshëm mbi ekonominë shqiptare. Normat
e rritjes u ulën ndjeshëm. Rritja reale në vitin 2009, u përgjysmua nga trendi i saj
historik, por megjithatë vijoi të ishte pozitive (sipas Instat 3.3 për qind e PBB-së), si
rezultat i ekspozimit të kufizuar financiar në tregjet ndërkombëtare dhe të një politike
fiskale ekspansioniste të iniciuar para krizës. Rritja e moderuar e punësimit,
ngadalësimi i normave të rritjes së pagave në sektorin privat, ulja e remitancave dhe
e kredisë për konsum, si dhe rritja e pasigurisë përgjatë vitit 2009 kanë ndikuar në
stabilizimin e konsumit gjatë këtij viti.  (B.Shqipërisë, 2009). Me lidhje veçanërisht
të forta ekonomike e tregtare me Italinë dhe Greqinë, kriza në këto vende u reflektua
në uljen e remitancave dhe eksporteve në ekonominë shqiptare, të cilat çuan në një
ngadalësim të konsiderueshëm të rritjes ekonomike dhe veçanërisht të të ardhurave
buxhetore.
Grafik 4 – Korelacioni ndërmjet rritjes vjetore të PBB-së dhe Kursit të këmbimit Lek/
Eur
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Monedha Euro me e përdorur në ekonominë vendase, ka patur një qëndrueshmëri
ndër vite duke e forcuar pozitat e saj ndaj monedhës vendase Ekonomia ka vazhduar
me një normë të moderuar rritjeje prej 3.8 për qind në vitin 2010 dhe 3.1 në vitin
2011. Në vitin 2012 dhe përgjatë vitit 2013, rritja ekonomike është dobësuar edhe më
tej. Norma e rritjes ekonomike u ul në 1.3% në 2012 dhe vijoi të ulej ndjeshëm gjatë
2013, sipas Instat. Kërkesa e brendshme vijon të mbetet mjaft e dobët dhe gjasat për
një përshpejtim të menjëhershëm të konsumit dhe investimeve private mbeten të
pakta. Kërkesa e jashtme ka qenë gjeneratori kryesor i rritjes në dy vitet e fundit,
megjithatë, ajo mbetet e kushtëzuar nga zhvillimet e pafavorshme në ekonomitë e
eurozonës dhe të një baze jo të diversifikuar eksportuesish, si për sa i takon
produkteve, ashtu edhe tregjeve. Qëndrimi i politikës monetare do të vazhdojë të
synojë ruajtjen e lehtësimit të kushteve monetare, në linjë me pritshmëritë për
stabilitetin e çmimeve. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të përdorë instrumentet
ekzistues për zbatimin e politikës monetare. Kuadri i politikës monetare ndër të
tjera do të vazhdojë të veprojë në regjimin e kursit të lirë të këmbimit. Megjithatë,
Banka e Shqipërisë mund të ndërhyjë në tregun valutor në përputhje me politikën
e saj për nivelin e rezervave ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë, për zbutjen
e luhatjeve të afatshkurtra dhe të dëmshme të kursit të këmbimit të lekut, apo për
korrektimin e tij kur nuk është në përputhje me faktorët bazë ekonomikë. Këto
ndërhyrje parashikohen dhe mbështeten në rregullore. (B.Shqipërisë, 2009)
o Niveli i Inflacionit
Një nga treguesit më kryesorë nga të cilët varet inflacioni është kursi i këmbimit i
cili me ngarkesën e lartë të importeve përbën një faktor të rëndësishëm në krijimin e
presioneve inflacioniste në ekonomi. Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë ruajtja
e inflacionit rreth nivelit 3 % dhe politika monetare e zbatuar për përmbushjen e tij,
ndikojnë pozitivisht në nivelin dhe në qëndrueshmërinë e ritmeve të rritjes
ekonomike. Me shenjestrimin e një normë pozitive të inflacioni2 synohet që të ketë
një evolucioni teknologjik të produkteve dhe përmirësim cilësor të tyre.
Karakteristikat kryesore të inflacionit të shënjestruar që e dallojnë atë nga strategjitë
e tjera të politikës monetare janë: (i) banka qëndrore angazhohet për një objektiv të
veçantë numerik të inflacionit vjetor, (ii) parashikimi I inflacioni gjatë një horizonti
është një objektiv de fakto i ndërmjetëm, dhe (iii) një rol të rëndësishëm për
transparencë, llogaridhënie dhe komunikim me publikun. (Martinez, 2008)
 “Arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve” nënkupton arritjen e normave të ulëta
por pozitive të inflacionit dhe ruajtjen e tyre për periudha relativisht të gjata kohe.
Me stabilitet çmimesh Banka e Shqipërisë kupton mbajtjen e inflacionit të çmimeve
të konsumit në nivelin 3 % me një mundësi luhatjeje prej ± 1 pikë përqindjeje rreth
kësaj vlere qëndrore, në një periudhë afatmesme. Objektivi i inflacionit është
ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit, i matur dhe i publikuar nga
INSTAT. Përcaktimi sasior i stabilitetit të çmimeve reflekton nivelin e zhvillimit të
ekonomisë shqiptare, si një ekonomi e vogël, e hapur dhe në zhvillim. (Shqipërisë,
2011) Si e tillë, ajo karakterizohet nga luhatje të mëdha të çmimeve relative, drejt
gjetjes së ekuilibrave të qëndrueshëm strukturorë të ekonomisë së tregut. Teoria
ekonomike dhe praktika botërore sugjerojnë se ruajtja e një niveli të qëndrueshëm
çmimesh është kontributi më i mirë që Banka qëndrore mund të japë për rritjen e
qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të vendit.

2 Shënjëstrimi i inflacionit është një politikë monetare, në të cilën banka qëndrore ka një normë të qartë të
inflacionit të synuar për një periudhë afatmesme dhe e shpall këtë objektiv të inflacionit për publikun.
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Grafik 5 – Ecuria e Indeksit të Cmimeve të Konsumit mesatar

Burimi: Instituti i Statistikave
Kursi i këmbimit që shpjegon pjesën kryesore të variancës së inflacionit ka patur
luhatje nga niveli i tij ekulibër gjatë kësaj dekade. Në dy monedhat e huaja më të
përdorura në ekonominë shqiptare Euro dhe Usd, roli i dollarit ka ardhur në rënie
duke u rritur ai i euros.
Mjedisi i përgjithshëm ekonomik dhe financiar ka përcjellë presione të dobëta
inflacioniste gjatë viteve të fundit. Kërkesa agregate e dobët ka udhëhequr rritjen e
ngadaltë dhe nën potencial të ekonomisë. Hendeku negativ ka penguar rritjen e
kostove të punës për njësi dhe ka krijuar një mjedis me presione të ulëta inflacioniste.
Këtë e dëshmojnë shifrat e ulëta të inflacionit bazë dhe pritjet inflacioniste në rënie,
por të mirëankoruara. Nga ana tjetër, inflacioni i importuar është ngadalësuar, duke
reflektuar si prirjen rënëse të inflacionit në partnerët tanë tregtarë ashtu dhe një
kurs këmbimi të qëndrueshëm.
Grafik 6 - Ndryshimet vjetore të IÇK3

Burimi: Instituti i Statistikave
Inflacioni vjetor mesatar rezultoi 2% në vitin 2012, duke qëndruar brenda kufijve të
tolerancës rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë. Inflacioni i çmimeve të konsumit
ndoqi një prirje rënëse në 2013, ndërsa për vitin 2014 ka qenë shqetësues nën nivelin
3 %, si nivel objektiv i bankës qëndrore për periudhën afatmesme. Gjatë vitit 2015
inflacioni vjetor arriti në nivelin 1.4%, duke reflektuar presione të dobëta

3 Ndryshimi vjetor Dhjetori vitit n me Dhjetorin e vitit n-1
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inflacioniste, si rezultat i ekzistencës së kapaciteteve të pashfrytëzuara në ekonominë
e vendit, kërkesës së dobët në tregjet partnere (inflacionit të ulët të importuar) dhe
pritjeve të ulëta për inflacionin për pjesën e mbetur të 2015.  (RSF, 2015)
o Niveli i Eksporteve – Importeve
Për periudhën e marrë në analizë, në nivel të përgjithshëm themi se eksportet kanë
patur një nivel të qëndrueshëm por të ulët krahasuar me importet që gradualisht
kanë ardhur në rritje.  Deficitet e larta të eksporteve neto dhe rënia e remitancave të
emigrantëve drejt vendit tonë, kanë ndikuar në thellimin e raportit të deficitit të
llogarisë korrente ndaj PBB-së i cili arriti kulmin e tij në rreth 15.6% në vitin 2008
dhe në 15.3% në vitin 2009. Ndërkohë pas vitit 2010 e në vijim niveli i eksporteve ka
shënuar rritje, por kjo rritje nuk ka qënë e ndjeshme për përmirësimin e bilancit
tregtar pasi paralelisht edhe niveli i importeve është rritur në mënyrë të
konsiderueshme pasojë e përmirësimit të lehtë të kërkesës së brëndshme për mallra
të huaj (Programi Ekonomik dhe Fiskal, 2014). Sigurisht që në rënien e transfertave
hyrëse ndikoi edhe rënia e e remitancave nga vendet fqinjë si Greqia dhe Italia, si
rrjedhim i përkeqësimit të gjëndës ekonomike të këtyre vendeve dhe vështirësive në
tregjet e tyre të punës.
Në fakt borxhi i jashtëm tregtar ka pësuar rritje që nga viti 2005 e deri në periudhën
aktuale, madje duke u dyfishuar. Kjo tregohet sipas grafikut të mëposhtëm:
Grafik 7 – Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë
Shpësh ngrihet çështëja, si mund të përmirësohet bilanci tregtar? Ekonomistët kanë
analizuar këtë që më herët dhe rezultojnë se do të ishte e dobishme çdo përpjekje për
zëvëndësimin e importeve me prodhimin vendas të paktën sipas të njëjtës cilësi. Një
zëvendësim i qëndrueshëm i importeve mund të arrihet vetëm në rrugën e
ristrukturimit të ekonomisë dhe krijimit të një klime  të përshtatshme investimesh
private. Këto përpjektje rrjedhimisht çojnë në nxitjen e eksporteve, që në një vështrim
afatgjatë konsiderohet rruga kryesore për përmirësimin e bilancit tregtar.  (A.
Mançellari, S. Xhepa, 2003,12). Kursi i këmbimi është një ndër faktorët
makroekonomikë që ndikon në rritjen e aftësisë konkuruese të ekonomisë, si edhe
është një variabël përcaktues i ekulibrit të brendshëm dhe të jashtëm makroekonomik.
Mbiçmimi i kursit të këmbimit vlerësohet të ketë ndikim të dobët mbi eksportet. Po
ashtu edhe politikat e mundshme valutore si instrumente të përmirësimit të bilancit
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tregëtar mendohet të jenë joefektive. Monedha vendase paraqitet e nënçmuar ndaj
euros, dhe e mbiçmuar ndaj dollarit amerikan. Eksportet vetëm pas vitit 2012 kanë
shënar një rritje në nivel por jo mjaftueshëm për të përballuar rritjen e impoteve të
produkteve të konsumit.

Konkluzione

Në këtë studim të strukturuar dhe në analiza më të detajuara nga ekonomistë të
ndryshëm, ka rezultuar se kursi i këmbimit ka qenë vazhdimisht i shmangur nga
ekuilibri, me periudha nënvlerësimi dhe mbivlerësimi, por shmangia ka qenë
përgjithësisht nën 5% (E.Cakrani, 2014). Objektivi kryesor i Bankës Qendrore është
mbajtja nën kontroll e inflacionit, prandaj luhatshmëria në kursin real të këmbimit
do të varet nga luhatshmëria e kursit nominal të këmbimit. Pasi u ndalëm vetëm në
të dhënat e tre faktorëve makroeknomikë në lidhjen e ndërsjëlltë me kurisin e
këmbimit, shprehet se nënvlerësimi i kursit të këmbimit mund të ndikojë nivelin e
të ardhurave për frymë në vend, nënvlerësimi shoqërohet me ulje të indeksit të
çmimeve. Nga ana tjetër, hapja më e lartë tregtare e vendit do t’a rrisë akoma më
shumë konkurrencën ndaj prodhuesve vendas, prandaj mund të sugjerohet
shfrytëzimi i marrëvëshjeve të tregtisë së lirë, si një mundësi për eksportuesit shqiptarë
për të hyrë në tregje të reja. Duke patur një rol të rëndësishëm në politikëbërje dhe
një regjim luhatës të lire kursi i këmbimit përbën akoma një pikë të fortë të cilën duhet
ta vlerësojmë me
shumë kujdes.Qeveria duhet gjithashtu të hartojë strategji dhe të zbatojë politika
për të nxitur akoma më shumë flukset e investimeve të huaja në vend dhe kjo mund
të realizohet duke krjuar një ambient të qëndrueshëm makroekonomik, që tërheq
investitorët e huaj.
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Abstrakt

Varfëria gjendet kudo, dhe në vendet e konsideruara të pasura. Shpesh herë kjo
konsiderohet si pasojë e vendimeve dhe zgjedhjeve personale.  Ky fenomen është gjerësisht
i përhapur dhe për më tepër është i qëndrueshëm dhe tregon se varfëria është rrjedhojë
e mënyrës sesi shoqëria është e organizuar dhe bën shpërndarjen e burimeve, sidomos
ato financiare apo të tjera, si: aksesi në strehim, shërbimet sociale, kulturore, shëndetësore,
edukim, dhe shërbime të tjera ekonomike. Minimumi jetik është ai minimum të ardhurash
ekonomike që i shërbejnë individit për të pasur një ekzistencë dinjitoze të tijën dhe të
familjes. Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk ka llogaritur dhe deklaruar
minimumin jetik. Minimumi jetik nuk është vetëm një tregues që lidhet me nevojat që ka
njeriu për të siguruar mbijetesën në kushtet aktuale, por lidhur me të janë  edhe nivelet
e përfitimeve në skemat e mbrojtjes shoqërore: të pensioneve të pleqërisë, të pagesës së
aftësisë së kufizuar, të ndihmës ekonomike, të pagës minimale në shkalle vendi etj.
Në këtë punum  synohet të bëhet një analizë dhe evidentim i faktorëve që ndikojnë dhe
duhen marrë parasysh në vlerësimin e minimumit jetik e për rrjedhojë dhe të varfërisë.
Për të realizuar  këtë punim është përdorur  kjo metodologji: Së pari: studimi i  literaturës
mbi konceptet teorike, mënyrës se si është trajtuar minimumi jetik nga autorë të huaj
dhe nga organizmat më të rëndësishëm ndërkombëtar, dhe së dyti është përdorur pyetësor
i cili është shpërndarë në familje të ndryshme nëpërmjet një zgjedhje rastësore. Pyetësori
është përdorur për vërtetimin e hipotezës së ngritur në punim lidhur me ndikimin e
variablave të tillë: si mosha e kryefamiljarit, arsimimi, statusi i punësimit, numri i
anëtarëve të familjes ndikojnë në faktin e të qenurit i varfër apo jo.  Gjithashtu është
supozuar se perceptimi i individëve për të ardhurën e tyre minimale subjektive varet
nga e ardhura aktuale dhe numri i anëtarëve të familjes.

Fjalë Kyçe: minimumi jetik, të ardhura vjetore, varfëria, punësimi, niveli arsimimit.

Hyrje

Motoja e Bankës Botërore është “Ëndrra jonë është një botë e lirë nga varfëria”
Njerëzit që vijnë nga fusha dhe eksperienca të ndryshme jetësore e përkufizojnë
“varfërinë” ndryshe edhe kur në sytë e çdo individi është një realitet i pagabueshëm.
Shpesh herë ajo përcaktohet si një koncept multidimensional. Varfëria ka ekzistuar
dhe vazhdon të ekzistojë  për shumë kohë dhe në një numër të madh vendesh dhe
si e tillë është e nevojshme të njihet dimensioni i saj dhe procesi nga i cili duket se
varet ajo. Kështu është e nevojshme të kuptohet multidimensionaliteti i natyrës së
varfërisë dhe veçanërisht aspekteve sociale. Nuk mund të konsiderohet vetëm pjesa
ekonomike e varfërisë, por ajo është dhe sociale, politike,  kulturore, shërben si gur
themeli për sa i përket të drejtave të njeriut. Marrëveshje të rëndësishme evropiane
njohin të drejtën e një të ardhure minimale. Deklarata universale e Kombeve të
Bashkuara mbi të drejtat e njeriut (1948) njeh se “çdonjëri ka të drejtën  për një
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standard jetese të përshtatshme për shëndetin, mirëqenien e tij dhe familjes së tij
përfshirë ushqim, veshje, strehim dhe kujdes shëndetësor”. Minimumi jetik mund
të përkufizohet si kosto monetare e një personi, në një vend të caktuar dhe në një
moment të caktuar kohe, me një nivel të caktuar reference mirëqenie. Njerëzit që
nuk e arrijnë këtë nivel quhen të varfër dhe e kundërta. Element kryesor mbetet se
si do të vlerësohet niveli i mirëqenies që shërben si referencë.
Minimumet  jetike variojnë në kohë dhe vende, dhe si rezultat çdo vend përdor
kufij të cilët janë të përshtatshëm për nivelin e tij të zhvillimit, normat dhe vlerat
sociale.

Rishikim i literaturës

Përkufizimet mbi varfërinë përgjithësisht i referohen nevojës për një minimum
standardi jetese, dhe përgjithësisht maten nga burimet apo të ardhurat e nevojshme
për të arritur këtë. Matja e varfërisë daton në 1899, studim i York England nga S.
Seebhom Rowntree. Ne studimin e literaturës kemi hasur ne përkufizime te ndryshme
qe  janë të bazuara tek konsumi apo të ardhurat, përkufizime tipike mund të jenë:
“Të ardhura të pamjaftueshme për të arritur nevojat minimale për mbajtjen e efiçencës
fizike.”  (Rowntree”Poverty Lines”). “Paaftësia për të arritur një minimum standard
jetese” (Banka Botërore, përkufizim i vitit 1990).  “Varfëria thekson paaftësinë e një
individi apo familjeje për të zotëruar burime të mjaftueshme për të plotësuar nevojat
bazike. (Fields, përkufizim viti 1994). Charles Booth, studiues në Londër, në fillim
të shekullit të 20-të, popullarizoi idenë e minimumit jetik i cili vendosi një kufi prej
10 deri në 20 shilinga në javë, kufi të cilin ai e konsideronte si shumën minimale të
nevojshme për një familje prej 4 apo 5 personash. Benjamin Seebohm Rowntree
(1871-1954), studiues sociolog,  vrojtoi familjet e pasura në  New York dhe përcaktoi
një minimum jetik në termat e një shume minimale javore “e nevojshme t’u siguronte
familjeve nevojat e një jete të shëndetshme”, e cila përfshinte lëndën djegëse dhe
ndriçimin, qiranë, ushqimin, veshjen dhe sende shtëpiake dhe personale.
Njerëzit thuhet se jetojnë në varfëri nëse të ardhurat e tyre dhe burimet janë aq të
pamjaftueshme sa për të penguar ata nga të paturit e një standardi jetese të
konsideruar të pranueshëm në shoqërinë ku ata jetojnë. Për shkak të varfërisë së
tyre ata mund të përjetojnë disavantazhe të shumta përmes papunësisë, të ardhurave
të ulëta, mungesës së strehimit, kujdes të pamjaftueshëm shëndetësor dhe barriera
të ndryshme për edukimin gjatë jetës së tyre, aktiviteteve  sportive kulturore dhe
argëtimit. Shpesh herë këta njerëz janë të përjashtuar dhe marxhinalizuar nga
pjesëmarrja në aktivitete (ekonomike, sociale dhe kulturore) që janë normë për njerëz
të tjerë çka do të thotë se shpesh herë dhe aksesi i tyre në të drejtat themelore të
njeriut i këtyre njerëzve është i cënuar.  (Përkufizim i Komisionit Evropian)

Minimumi jetik

Minimumi jetik është një koncept normativ, përderisa prezanton vlerën agregate të
të gjitha të mirave dhe shërbimeve të konsideruara të nevojshme për të përmbushur
nevojat bazike të familjes. Një familje (si njësi  e marrë në konsideratë)  klasifikohet
si e varfër nëse të ardhurat e saj apo shpenzimet janë më të ulëta se sa vlera e dhëne
e minimumit jetik. Përcaktimi i një minimumi jetik është metoda më e përdorur
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gjerësisht për të pasur vlerësimet e para sasiore të varfërisë. Minimumet jetike janë
ndërtuar dhe ndërtohen  për të reflektuar diferencat në nevojat individuale
(përgjithësisht bazuar tek mosha dhe gjinia e anëtarëve te familjes) si dhe ekonomitë
e shkallës në konsum. Vlerat e minimumit jetik merren për familje me përbërje dhe
madhësi të ndryshme. Në këto kushte mund të ndodhë që të ndërtohet një minimum
jetik për një familje referencë dhe më pas ajo ti përshtatet strukturave të tjera familjare
duke përdorur shkallët e ekuivalentimit ose të ndërtohen minimume të ndryshme
jetike për struktura të ndryshme familjare.
Fakti që në vende të ndryshme ka nivele të ndryshme varfërie tregon se qasjet e
ndryshme të shpërndarjes së burimeve dhe mundësive çon në outpute të ndryshme.
Janë disa faktorë që janë konsideruar kyç në rritjen e riskut për të qenë i varfër: -
Papunësia apo pasja e një të ardhure të ulët, - Niveli i ulët i edukimit apo aftësive të
ndryshme,  pasi kjo limiton aftësinë e njerëzve për të aksesuar punë të përshtatshme
për të zhvilluar veten e tyre dhe për të marrë pjesë plotësisht në shoqëri, - Madhësia
dhe lloji i familjes, kanë një risk më të madh varfërie pasi kanë kosto më të larta, të
ardhura më të ulëta dhe vështirësi më të mëdha për të gjetur punë të mirëpaguara,
- Gjinia, gratë përgjithësisht kanë një risk më të lartë varfërie se meshkujt pasi ato
kanë më pak mundësi të gjejnë një punë të mirëpaguar, - Paaftësia apo sëmundjet,
pasi kjo limiton aftësinë për të aksesuar punësimin dhe çon në kosto të përditshme
të rritura etj. Të gjithë këta faktorë krijojnë barriera dhe vështirësi por gjithmonë
duhet të shihen brenda kontekstit të strukturës së përgjithshme sesi një vend i
caktuar zgjedh të shpërndajë burimet dhe të përballë pabarazinë. Identifikimi i të
varfërve dhe  matja e  varfërisë  kryesisht është zgjidhur përmes metodës së  të
ardhurës (ose konsumit) e cila kërkon përcaktimin e një niveli mbijetese i referuar
ndryshe si minimumi jetik. Një person konsiderohet i varfër nëse e ardhura e tij bie
nën nivelin e minimumit jetik.
Nuk mund te themi se ekziston një minimum jetik tipik por disa,  për dy arsyeve
kryesore. E para është të përcaktojë se cili është niveli minimal i jetesës përpara se
një njeri të quhet i “varfër”. E dyta  të bëjë krahasime lidhur me  minimumin  jetik
për familjet me përmasa dhe përbërje të ndryshme, që jetojnë në vende të ndryshme,
dhe çfarë shpenzimesh nevojiten në secilën prej rrethanave, që minimumi jetik bën
të mundur për t’ju larguar varfërisë.
Minimumet jetike janë pikat e prerjes të cilat ndajnë të varfërit nga jo të varfërit.
Mund të jenë monetarë (psh. një nivel i caktuar konsumi) apo jomonetarë (si psh.
një nivel i caktuar arsimimi). Duke qëndruar tek përcaktimi i nivelit të mirëqënies
një nga format që ekonomistët përdorin do të ishte Funksioni i dobisë. (A new
methodology for estiating internationally comparable poverty lines, Anker 2005)

Varfëria dhe Pabarazia

Studimi i literaturave rreth varfërisë dhe pabarazisë janë ngushtësisht të lidhura
dhe duhen konsideruar së  bashku. Çdo shpjegim që lidhet me faktin se të varfëritë
marrin një ndarje të pabarabartë të burimeve duhet të jetë e lidhur gjithashtu me
shpjegimet e gjera të pabarazisë sociale. Çështja është trajtuar gjithmonë në konceptin
e ngushtë të të ardhurave dhe mbajtjes së eficencës fizike. Literatura më e rëndësishme
për studimin e varfërisë mbetet ajo e Seebohm Rowntree (2004).
Varfëria dhe pabarazia ndikojnë tek njëra tjetra në mënyrë direkte dhe indirekte
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nëpërmjet lidhjes së tyre me rritjen ekonomike. Lidhja midis pabarazisë dhe rritjes
ekonomike shpjegohet nëpërmjet termave të politikës ekonomike, faktorëve
ekonomikë dhe faktorëve socialë. Në praktikë është bërë shpesh një dallim midis
matjeve absolute dhe relative të varfërisë. Shpesh herë minimumet absolute janë
portretizuar si matje të varfërisë të cilat janë të pavarura nga pabarazia, ndërkohë
që matjet relative supozohet të kenë elementë të shpërndarjes së të ardhurave. Në të
vërtetë të gjitha matjet e varfërisë kanë një element të shpërndarjes së varfërisë duke
dalluar vetëm në shtrirjen e këtij elementi. Matjet relative janë më të mira në matjen
e ndryshimeve dinamike në shpërndarjen e të ardhurave dhe në dizenjimin e
politikave shpërndarëse. Një minimum jetik mund të jetë absolut apo relativ. Por
dhe matja e një minimumi jetik absolut mund të jetë relativ, nëse është i shprehur si
% e popullsisë, në vend të numrit të personave që janë në varfëri (që do të cilësohej
nga një matje absolute). Të gjitha pabarazitë janë relative. Madje dhe matjet standarde
të varfërisë sjellin keqinterpretime të varfërisë dhe pabarazisë nëse përfshijnë elementë
si të varfërisë absolute dhe të pabarazisë. Në studime të ndryshme për matjen  e
varfërisë  në një shoqëri, përdoren indekse të ndryshme si: indeksi H (Headcount of
poverty) mat përhapjen e varfërisë; indeksi (Poverty Gap Index) i thellësisë së
varferise; matësi Foster-Greer-Thorbecke P2 (FGTP2) mat diferencat në të ardhura
midis të varfërve, pra eshtë një matës shpërndarjeje (Ravallion 1992).
Nga ana teknike është e pamundur të ndahen matjet absolute dhe relative të varfërisë.
Diferenca ndërmjet treguesve të varfërisë qëndron në faktin se sa ato përfshijnë
matje relative, pasi varet gjithashtu dhe nga fakti se si mendojmë mbi varfërinë dhe
pabarazinë kur ndërtojmë minimumin jetik i cili është i lidhur në shkallë të madhe
apo të vogël me shpërndarjen e të ardhurës.

Minimumi jetik në Shqipëri

Minimumi jetik është ai minimum të ardhurash ekonomike që i shërbejnë individit
për të pasur një ekzistencë dinjitoze të tijën dhe të familjes. Minimumi jetik nuk
është vetëm një tregues që lidhet me nevojat që ka njeriu për të siguruar mbijetesën
në kushtet aktuale, por bazuar në këtë minimum, përcaktohen edhe nivelet e
përfitimeve në skemat e mbrojtjes shoqërore: të pensioneve të pleqërisë, të pagesës së
aftësisë së kufizuar, të ndihmës ekonomike, të pagës minimale në shkalle vendi etj.
Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk ka deklaruar minimumin jetik.  Janë
bërë në vite kërkesa të vazhdueshme për të shpallur zyrtarisht minimumin jetik,
por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. INSTAT është një institucion që nuk ka
kompetenca në llogaritjen e minimumit jetik në Shqipëri pasi llogarit vetëm
shpenzimet minimale të konsumit për frymë. Në rang kombëtar sipas të dhënave
statistikore  për vitet 2002, 2005, 2008, 2012  nga anketa e matjes së nivelit të jetesë
LSMS, shpenzimet minimale për një person (për të mos u cilësuar i varfër),  janë:
4.891 lekë  në vitin 2002, 5.272 lekë në  vitin 2005, 5,722 lekë në vitin 2008.
Shqipëria vazhdon të jetë ndër dy vendet më të varfra në Europë duke lënë pas
vetëm Kosovën. Kjo gjendje shpjegohet me dy rrethana: trashëgiminë ekonomike
dhe sociale të vendit në fillim të tranzicionit dhe vizionin e vjetëruar për politikat
sociale dhe luftën kundër varfërisë. Të dy rrethanat kanë konvergjuar në mungesën
e lidhjes së politikave kundër varfërisë me politikat e zhvillimit ekonomik. Është
synuar të ulet varfëria jo nëpërmjet rrugës së qëndrueshme të nxitjes së zhvillimit,
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por nëpërmjet masave brenda sistemit të mirëqenies. Pra jo duke i shtuar burimet
në sistemin e mirëqenies por thjesht duke i rishpërndarë ato. Manovrat më tipike
kanë qenë rritja e sforcuar e pagave dhe pensioneve, e pambështetur në burime
kontributive. Produkt i këtyre politikave është riprodhim ciklik i varfërisë. Matja e
varfërisë  në Shqipëri është bërë me ndihmën e Bankës Botërore dhe ka rezultuar se:
gjatë periudhës 2002-2008 ka ardhur në rënie (nga 25.4% në 18.5%) dhe gjatë periudhës
2008-2012 ka ardhur në rritje (nga 12.4% në 14.3%). Po kështu edhe ulja e varfërisë
nuk ka ofruar një  përmirësim në rritje të qartë të mirëqenies së shqiptarëve, për
shkak se ka munguar referenca kryesore e vlerësimit të varfërisë: minimumi jetik.
Elementi kryesor që shpreh përmirësimin në  rritje te sistemit të mirëqenies sociale
është pikërisht sinergjia midis tre minimumeve: pagave minimale, pensioneve
minimale dhe minimumit jetik. Ky është elementi që i ka munguar politikave sociale
në Shqipëri, referenca e pagave minimale, pensioneve minimale dhe minimumit jetik.
Në Shqipëri dihet sa është paga minimale, sa është pensioni minimal por nuk dihet
sa është  minimumi jetik. Ajo që dihet me siguri është se as paga minimale dhe as
pensioni minimal nuk arrijnë minimumin jetik. Kjo do të thotë që mbijetesa e rreth
60% të pensionistëve që përftojnë pension minimal është e kërcënuar dhe 70% të të
punësuarve në sektorin privat që paguhen me pagë minimale është e kërcënuar. Në
një sistem të shëndetshëm mirëqenieje, minimumi jetik kalon tri faza: llogaritja,
publikimi dhe zbatimi. Fatkeqësisht deri më sot nuk është bërë llogaritja e minimumit
jetik. Minimumi jetik ose siç quhet ndryshe vija e varfërisë është referenca kryesore
e luftës kundër varfërisë. Të dhënat për varfërinë në Shqipëri na ofrojnë pamje të
ndryshme të saj, sipas INSTAT, varfëria në Shqipëri gjatë matjes së fundit në vitin
2012, ishte 14.3%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, në të njëjtën periudhë e
matur në kontekstin e fuqisë blerëse të popullsisë varfëria në Shqipëri ishte mbi
nivelin 62%. Sipas vlerësimeve të EUROSTAT, të po kësaj periudhe fuqia blerëse e
shqiptarëve ishte rreth 2.9 herë më e vogël se e konsumatorëve Europianë. Këto
shifra reflektojnë pamje të ndryshme të varfërisë për Shqipërinë. Treguesit e varfërisë
ne %, sipas INSTAT  per vitin  2012 jepet në tabelën më poshtë:

Sic shihet nga tabela më lart rritja e varfërisë është shoqëruar me rritjen në konsumin
e  ushqimeve dhe faturave, ndërkohë kanë pësuar rënie konsumi i produkteve
joushqimore, edukimi apo pajisjeve të tjera. Duke e konsideruar si një pjesë të
konsumit total për frymë përqindja që zë konsumi ushqimor është rritur me 1.04%
nga 2008 në 2012. Më shumë se gjysma e të ardhurave familjare shkojnë për konsum
ushqimor dhe shumë pak për edukim apo të tjera.
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Diferencat e pagës minimale me minimumin jetik

Vlerësimi i varfërisë dhe pagave të përshtatshme për jetesë janë në qendër të vëmendjes
publike dhe debateve të ndryshme mbi politika të ndryshme në nivel kombëtar dhe
ndërkombëtar. Koncepti dhe matja e pagave të përshtatshme dhe minimumit jetik
janë të lidhura  ngushtësisht. Matja e pagës lidhet me faktin nëse një punëtor është
i aftë të fitojë mjaftueshëm të ardhura për të përballuar një minimum të pranueshëm
standardi jetese për veten dhe familjen e tij. Minimumi jetik është përdorur tipikisht
për të përfaqësuar standardin minimal të jetesës. Në të kundërt paga e minimumit
jetik është shuma që një punonjës duhet të fitojë në mënyrë që të ketë një standard
të drejtë jetese brenda një juridiksioni të caktuar.
Termat “pagë minimale” dhe “minimum jetik” përdoren që të dy për të treguar disa
aspekte të pagave ndërkohë që ato lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me përfitimet
e punonjësve. Një nga diferencat kryesore midis këtyre të dyjave është se paga
minimale është përgjithësisht e fiksuar ndërsa tjera është variabile. Pagesa e
minimumit jetik, është e ndryshme në zona të ndryshme, si për shembull në metropol
është më e lartë shuma që duhet për një jetë dinjitoze ndërkohë që në rajone të tjera
provinciale mund të bësh një jetë dinjitoze për një shumë më të vogël.
Një diferencë tjetër është se paga minimale është e lidhur me politikat qeverisëse, pra
është një shumë e vendosur sipas analizave financiare të ndërmarra dhe në favor të
qeverive të caktuara. Minimumi jetik është më subjektiv dhe është i bazuar në atë që
qytetarët duhet të paguajnë për të përmbushur nevojat bazike ndërkohë që jeton në
një zonë të caktuar. Qeveritë nuk e llogarisin minimumin jetik, por është e
domosdoshme mbledhja e të dhënave për të matur koston e jetesës në zona të
ndryshme të vendit për të pasur një perceptim mbi vendosjen e pagës minimale në
të gjithë vendin dhe të përcaktimit të minimumit jetik. Në shumicën e rasteve
minimumi jetik është dukshëm më i lartë se paga minimale e vendosur me ligj. Kur
kjo diferencë rritet shumë shpejt, shumë qeveri duhet të ndërhyjnë në funksion të
ekonomisë, shpesh herë duke punuar në uljen e kostove të jetesës që të ngadalësojnë
rritjen e diferencave dhe parandaluar rritjen e pabarazisë në ekonominë e
përgjithshme. Nga studimi i Komisionit Europian paga minimale e disa vendeve
europiane jepet ne grafik. Gjithashtu është pasqyruar në tabelat më poshtë dhe
krahasimi midis pagave minimale dhe pagave mesatare në sektorin publik në Shqipëri
për periudhën 2001-2015
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Analiza e pyetësorit
Me anën e këtij studimi u synua të bëhej  një paraqitje e disa prej faktorëve kyc që
ndikojnë në varfërinë e familjeve e për rrjedhojë individit në familjet e marra në
vrojtim, duke analizuar përcaktuesit e minimumit jetik. Në pyetësor u përfshinë
pyetje në lidhje me karakteristikat demografike të familjes dhe kryefamiljarit në veçanti
të tilla si: mosha, gjinia, arsimi, statusi dhe sektori i punësimit, numri i anëtarëve të
familjes, e ardhura mesatare mujore dhe shpenzimet mesatare mujore të konsumit
etj. Nga të dhënat rezultoi se numri mesatar i anëtarëve në një familje është 3.98
anëtarë dhe numri mesatar i fëmijëve në një familje është 1.84.
Pjesa më e madhe e familjeve të vrojtuara (54% ) janë me 4 anëtarë, më pas ato me 3
anëtarë dhe përqindja më e vogël me 5 anëtarë. Mosha mesatare e kryefamiljarëve të
pyetur rezultoi 47.97 vjeç. Rreth 48 % e kryefamiljarëve  ishin me arsim të mesëm, 33
% me arsim tetëvjeçar dhe vetëm 19 % me arsim të lartë.  Në lidhje me punësimin
44% e kryefamiljarëve  ishin të punësuar në sektorin privat, 21 % në sektor publik,
18%  ishin të vetëpunësuar dhe 17 % ishin me ndihmë ekonomike.
Të dhënat e mbledhura për pjesën e të ardhura që shkojnë për konsum ushqimor
rezultoi se: 14% e familjeve e përdornin të ardhurën e tyre 100% për konsum ushqimor,
25% e familjeve konsumonin për ushqim 80% të të ardhurës, 21% konsumonin 70%
të të ardhurës dhe 40% e familjeve konsumonin për ushqim 50% ose më pak se 20%
të të ardhurave të tyre .
Nga familjet e vrojtuara 54% e tyre zotërojnë një makinë dhe shpenzimet e tyre
mesatare mujore shkojnë rreth 12.820 lek. Shpenzimet mujore të një familjeje për
edukimin e fëmijëve ku përfshiheshin libra, mjete shkollore, uniforma etj, nga
pyetsorët u përllogaritën në rreth 4540 lek. Shpenzimi mujor i familjeve përsa i
përket vizitave mjekësore apo medikamenteve të ndryshme shkonte me përafërsi tek
2600 lekë. Duke qënë se pyetja ishte e ndërtuar për shpenzimin vjetor mund që dhe
të ketë zhvendosje nga shpenzimi real mujor  i familjeve për edukimin e fëmijëve të
tyre si dhe shpenzimi mujor për vizitat mjekësore.

Pyetjes a keni mundësi të kurseni në një vit me të ardhurat tuaja aktuale ju
përgjigjën me PO 31%  e familjev e të vrojtuara dhe me JO 69% e familjeve.

31%

69%

A keni mundësi të kurseni?

PO JO
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Ndërsa për pyetjen se “A keni marrë hua vitin e fundit?” ju përgjigjën me PO 32%
e familjeve të vrojtuara. Nga familjet që kishin marrë hua vetëm 7% u ishin
drejtuar institucioneve financiare ndërkohë që pjesa tjetër e kishte zgjidhur
huamarrjen përmes familjarëve ose të njohurve.
Arsyeja e përdorimit të huase ishte e shumëllojtë. Mbizotëronte përdorimi për
konsum të përditshëm dhe për arsim me  nga 35%. Më pas vjen arsyeja për makinë
apo shtëpi me 22% dhe 9% e kishin përdorur për një arsye tjetër të paspecifikuar.

Konsum i 
përditshë

m
35%

Arsim
35%

Shtëpi, M
akinë
22%

Tjetër
8%

Përdorimi i huase

Pyetjes “Cila do të ishte e ardhura minimale që do ju mundësonte përballimin e të
gjitha shpenzimeve tuaja mujore?” të pyeturit kanë dhënë përgjigje të ndryshme.
Natyrisht kjo është një pyetje e cila ka të bëjë me perceptimin subjektiv të
individit të asaj çka ai konsideron minimale apo shpenzime të tijat bazike. Nga
përgjigjet e dhëna subjektivisht rezultoi se e ardhura minimale që do t’u
mundësonte përballimin e të gjitha shpenzimeve mujore ishte mesatarisht 72850
lek. Ndërkohë që e ardhura mesatare mujore e familjeve të vrojtuara shkonte në
54150 lek. Pyetja tjetër që vijonte në pyetësor kishte të bënte me perceptimin
subjektiv të situatës ekonomike familjare. Ajo ishte: “Si e konsideroni gjëndjen
ekonomike të familjes suaj?”. Rreth 44% e të intervistuarve e perceptonin situatën
e tyre ekonomike me të ardhura të mesme, 33% e perceptonin si të varfër, 19 % me
më shumë se të ardhura të mesme dhe përkatësisht vetëm nga 2% e konsideronin
situatën e tyre ekonomike si të pasur ose shumë të varfër. Pjesa e familjeve të
vrojtuara që jetojnë në varfëri duke konsideruar të ardhurën për frymë nën 5722
lekë është 16%, percemtimi i situatës ekonomike familjare paraqitet në grafikun
më poshtë.
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Të dhënat e mbledhura u përdoren për ndërtimin e një modeli regresioni përsa i
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përket të ardhurës subjektive të perceptuar nga individët. Duke qenë se e ardhura
subjektive e perceptuar e individëve do të variojë në varësi të të ardhurës aktuale që
ata përfitojnë dhe të numrit të anëtarëve në familjen e tyre atëherë modeli i ndërtuar
do të ishte i formës log-lineare. Variabli i pavarur në këtë rast do të ishte e ardhura
minimale e perceptuar dhe variablat e varur do të ishin e ardhura aktuale për frymë
e përfituar dhe numri i anëtarëve të familjes.
Modeli i ndërtuar rezultoi me një R2 = 51%, që do të thotë se modeli mund të
konsiderohet relativisht i rëndësishëm duke marrë parasysh numrin e vrojtimeve.
Koeficientët përkatës të variablave rezultuan: e ardhura për fryme  0,248, që do të
thotë se me një rritje prej një njësi të të ardhurës për frymë e ardhura minimale e
perceptuar subjektive do të rritet me 0.248 njësi dhe duke qenë se është pozitive
është në përputhje me teorinë që thekson se me rritjen e të ardhurave për frymë
rritet dhe e ardhura subjektive e perceptuar. Numri i anëtarëve të familjes  0,372, që
do të thotë se rritja me një njësi e anëtarëve të familjes do të rrisë me 0.372 njësi të
ardhurën minimale të perceptuar.
Ekuacioni do të ishte i formës:
Log(ymin) = a0 + a1log(nf) + a2log (y)
Log (ymin) = 3.449 + 0.248 log(y) + 0.372 log(nf)
Një analizë tjetër e mundshme për të dhënat mund të ishte ajo e analizës së faktorëve
të ndryshëm që ndikojnë në statusin e varfër apo jo të një familje. Faktorë të tillë
mund të jenë, statusi i punësimit të kryefamiljarit, mosha e kryefamiljarit, numri i
anëtarëve të një familjeje, statusi i arsimit të kryefamiljarit, vendndodhja gjeografike
etj. Forma e rekomanduar e regresionit për këtë model është ajo e një regresioni
logaritmik (logit regression). Kështu variablat e zgjedhur i shënojmë: mosha e
kryefamiljarit (në vjec), niveli i edukimit të kryefamiljarit (0= tetëvjecar, 1= tjetër),
statusi i punësimit i kryefamiljarit (1= i punësuar, 0 = tjetër), përmasat e familjes (nr
i anëtarëve në familje).
Nga analiza që ju bë faktorëve të mësipërm koeficientët e tyre përkatës rezultuan:
mosha e kryefamiljarit 0.003: niveli i edukimit të kryefamiljarit 0.022: statusi i
punësimit i kryefamiljarit 0.2: përmasat e familjes 0.4.  Faktorët më të rëndësishëm
rezultuan punësimi dhe numri i anëtarëve të familjes ndërkohë që mosha e
kryefamiljarit dhe niveli i edukimit rezultuan të parëndësishëm. Gjithësesi vetë modeli
nuk rezultoi i rëndësishëm pasi R2 ishte vetëm 39 % dhe kjo ndoshta për shkak të
numrit  të vogël të familjeve të mara në vrojtim. Kjo ka sjellë një zhvendosje në
rezultat për shkak se dhe shkalla e gabimit në zgjedhjen e popullimit të marrë në
shqyrtim në këtë rast mund të jetë e madhe.

Kufizimet e studimit

Vetë metoda e kryerjes së studimit përmes pyetësorëve paraqet disa kufizime.
Njerëzit përgjithësisht janë skeptik për t’ju përgjigjur pyetjeve në lidhje me të
ardhurat apo situatën ekonomike familjare dhe kjo vetë sjellë një zhvendosje në të
dhënat e mbledhura pasi tendenca e njerëzve është të paraqesin ndryshe situatën
e tyre kur e dinë që janë të vrojtuar.

Përfundime

Minimumi jetik mund të përkufizohet si kosto monetare  e një personi,  në një vend
të caktuar dhe në një moment të caktuar kohe, me një nivel të caktuar mirëqenie si
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referencë. Njerëzit që nuk e arrijnë këtë nivel quhen të varfër dhe e kundërta. Pikë
kyçe mbetet se si do të vlerësohet niveli i mirëqenies që shërben si referencë.
Varfëria në Shqipëri peshon kryesisht tek gratë dhe të rinjtë. Një përqindje e lartë e
grave janë të papuna dhe pa alternativa për burime të ardhurash.
Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk ka deklaruar minimumin jetik.
Shqipëria vazhdon të jetë ndër dy vendet më të varfra në Evropë duke lënë pas
vetëm Kosovën. Kjo gjendje shpjegohet me dy rrethana: trashëgiminë ekonomike
dhe sociale të vendit në fillim të tranzicionit dhe vizionin jo të qartë për politikat
sociale dhe luftën kundër varfërisë.
Paga minimale në Shqipëri mbetet më e ulëta në  rajon. Hartimi i strategjive për
mbrojtjen sociale për uljen e varfërisë dhe ofrimin e shërbimeve për njerëzit në nevojë,
vazhdojnë të mbeten larg faktit për të garantuar një minimum jetese dinjitoz.
Tregu i punës joformal, oferta e ulët e punësimit, tendencat demografike për uljen e
normave të lindjes, migrimi, ndryshimi në strukturat e familjeve dhe vlerave
tradicionale ka vënë në pikëpyetje sistemin për faktin se sa i aftë është ai të garantojë
standardet minimale të sigurisë sociale për moshat e mëdha, sëmundjet, paaftësinë
apo dëmtimet në punë apo dhe kujdesin shëndetësor.
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Abstrakti

Qëllimi i studimit është të evidentojë disa nga vështirësitë e përvetësimit të gjuhës shqipe
nga fëmijët e etnisë gorane në bashkinë e Kukësit dhe të ofrojë disa rekomandime për
tejkalimin e tyre.
Arsyet që na shtyjnë të prezantojmë këtë studim qëndrojnë te plotësimi i nevojës së
nxënësve goranë për të zotëruar gjuhën shqipe në standartet që parashikojnë planet dhe
programet mësimore, me qëllim që të mund të komunikojnë si të gjithë nxënësit e tjerë në
të gjitha aspektet e jetës e, veçanërisht, të jenë në gjendje të përvetësojnë njohuritë e
parashikuara nga programet mësimore në të gjitha lëndët e planit mësimor.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, një histori e shkurtër e goranëve të Kukësit, shkollimi
i fëmijëve, i parë në aspektin e përvetësimit të gjuhës shqipe dhe të arritjeve mësimore të
tyre, duke u ndalur në vështirësitë kryesore të komunikimit me shkrim dhe me gojë në
gjuhën shqipe. Studimi, në vijim, paraqet disa përfundime e rekomandime që mund të
jenë të dobishme për përmirësimin e mësimit të gjuhës shqipe në shkollat me nxënës
goranë.
Metodologjia e studimit përfshin mbledhjen e të dhënave në shkolla, vëzhgime të orëve
të procesit mësimor e të aktiviteteve jashtëshkollore, testime si dhe diskutimet në tavolina
të rrumbullakta me drejtues të shkollave, mësues e nxënës.
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se goranët e Kukësit janë në proces
integrimi gjuhësor në shoqërinë vendore, por ende ka pengesa që lidhen me faktin se po
mësojnë një gjuhë të huaj, me metodat e mësimdhënies/mësimnxënies së gjuhës shqipe e
materialet mësimore në përdorim, me koordinimin e faktorëve shkollorë me ata socialë
në përvetësimin e gjuhës shqipe. Vështirësitë më të mëdha nxënësit i ndeshin në pasurimin
e fjalorit dhe në fonetikë, pasi mungojnë disa fonema në të folmen amtare si edhe në
zotërimin e formave gramatikore adekuate etj. Në studim evidentohet fakti se
institucionet përgjegjëse arsimore nuk po ideojnë e nuk zbatojnë strategji dhe veprimtari
shtesë, në krahasim me shkollat e tjera, për të mënjanuar vështirësitë e përvetësimit të
gjuhës shqipe nga nxënësit goranë.

Fjalë kyçe: goran, gjuhë shqipe, leksikologji, fonetikë, metoda mësimi.

Hyrje

Në “Strategjinë e arsimit për të gjithë të qarkut të Kukësit”,Tiranë 2007, në kapitullin
“Vëmendja ndaj pabarazive”, faqe 39, thuhet: “Një specifikë për qarkun e Kukësit
është prania e një popullate joshqipfolëse në komunat Shishtavec e Zapod në pesë
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shkolla. Nxënësit e kësaj zone kanë vështirësi për shkak të gjuhës. Drejtoritë e këtyre
shkollave dhe prindërit kanë kërkuar masa favorizuese që nxënësit të mësojnë më
mirë e më shpejt gjuhën shqipe, gjë që do t`i ndihmojë në përvetësimin e lëndëve të
tjera të planit mësimor”. Në këtë dokument strategjik, në politikat arsimore të
Drejtorisë Arsimore Rajonale, janë parashikuar masa të tilla si hapja e kopshteve të
edukimit parashkollor, të ndara sipas grup-moshave në çdo fshat të zonës, pajisja e
shkollave me libra të përshtatshëm për shkrim-leximin sipas moshave, ulja e numrit
të nxënësve në klasa për të rritur rendimentin e të nxënit dhe kualifikime intensive
me mësuesit për punën me nxënësit e këtyre shkollave.
Në një vështrim paraprak të plotësimit të këtyre masave vihet re se, përveç numrit
të fëmijëve në kopshte, që është më i lartë se në fshatrat shqipfolëse, në aspektet e
tjera nuk ka hapa përpara, duke bërë që gjendja të jetë ende problematike.
Kur fëmijët goranë fillojnë mësimet në kopsht, në përgjithësi, nuk dinë shqip në
masën 100%. Këtu duhen përjashtuar fëmijët e fshatrave Oreshkë e Cërnalevë, 20%
e të cilëve janë me nëna nga fshatrat fqinje shqipfolëse. Vështirësitë e mosnjohjes së
shqipes do t‘i shoqërojnë këta nxënës edhe në klasat e arsimit bazë, pavarësisht nga
arritjet që mund të kenë duke kaluar nga një klasë në tjetrën. Në këto kushte nxënësit
dhe mësuesit e shkollave në këto fshatra kanë pengesa serioze në përvetësimin e
programeve mësimore, të cilat janë të njëjta me ato të shkollave të tjera. Nga testimet
e bëra për nxënësit e klasave të katërta për nivelin e plotësimit të objektivave minimalë
të të nxënit, shkolla e Shishtavecit dhe ajo e Borjes u renditën shumë më poshtë se
shkolla e Novosejt (shqipfolëse), megjithëse janë në të njëjtën njësi administrative.
Në Maturën Shtetërore, në lëndën e Gjuhës shqipe e të Letërsisë, shkollat e Gorës
janë renditur në vendet e fundit midis 11 shkollave të rrethit. Në këto shkolla hasen
edhe nxënës analfabetë e gjysëmanalfabetë.
Kapërcimi i këtyre pengesave është një sfidë reale që edhe nxënësit e Gorës të jenë në
kushte të barabarta konkurence me nxënësit e tjerë si në realizimin e komunikimit
të gjithanshëm në shkollë e në jetë, ashtu edhe në suksesin akademik gjatë vijimit të
shkollimit në të gjitha nivelet. Kjo kërkon një vëmendje e qasje shtesë nga shkollat,
drejtoritë e tyre dhe nga institucionet rajonale e kombëtare të arsimit për të bërë të
mundur një shkollim cilësor edhe të këtyre nxënësve.

Histori e shkurtër e goranëve të Kukësit

Krahina etnografike e Gorës shtrihet në lindje të Kukësit. Ka terren tepër të thyer,
por të pasur me kullota verore, ujëra rrjedhëse e pyje. Reka e Borjes bashkë me atë të
Topojanit e të Orgjostit formojnë lumin Luma, degë e Drinit të Bardhë. Dimri i
ashpër e i gjatë dhe vera e freskët karakterizojnë klimën e krahinës.
Baza e ekonomisë ka qenë blegtoria dhe degët e saj ndihmëse bujqësia dhe zejtaria.
Goranët kanë qenë të njohur në të gjithë Ballkanin si armëtarë dhe ëmbëltorë.
Që nga viti 1348, kur takohet së pari në dokumentet e shkruara, në shekujt pasues
e deri më sot, emrin “Gorë” e gjejmë të pandryshuar. Kjo fjalë është e fondit sllav që
do të thotë “mal”.
Që pas viteve 1529 Gora përfshihej në sanxhakun e Dukagjinit. Në shekullin XV
është pjesë e krahinës së quajtur Dukagjin. Pavarësisht si kanë alternuar  ndarjet
dhe rindarjet administrative osmane, Gora është varur prej Prizrenit.
Në marsin e vitit 1923 kufiri politik e ndau këtë zonë siç është sot. 20 fshatra mbetën
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brenda kufirit të Republikës Federale të Jugosllavisë (sot Republika e Kosovës) dhe
19 prej tyre u përfshinë brenda Shqipërisë. 9 prej këtyre fshatrave Borje, Cërnalevë,
Shishtavec, Oreshkë, Orgjost, Kosharisht, Pakisht, Zapod dhe Orçikël ruajnë njësinë
etnokulturore sllave me fshatrat e përtej kufirit, duke patur opozicion të qartë me
fshatrat e tjera të kësaj krahine.
Prej fqinjve goranët thirren “goranë”, “torbeshë”, “poturë” dhe gjuha e tyre
“gorançe”, “nashke”, “shkenisht”. Veten e quajnë “gorani”, “nashenci” dhe gjuhën
e tyre “nashenski”, që mund të interpretohet nga sllavishtja se do të thotë “tanët”
dhe “e folmja jonë”.
Për historinë dhe gjuhën e goranëve, historia flet shumë pak gjëra. Studiuesit serbë
mendojnë që goranët janë serbë, ndërsa ata maqedonas ngulin këmbë që goranët
janë maqedonë. Ka mendime të tjera që goranët i identifikojnë në origjinë si bullgarë.
Studimet e fundit, të publikuara nga N. Dokle, e lidhin origjinën e goranëve me
bogomilët, një sekt fetar i shekullit X në Bullgari, të cilët iu kundërvunë kishës
zyrtare dhe, për këtë arsye, u përndoqën nga vendi me terror dhe zunë vendbanimet
ku janë edhe sot.
Gjuha gorane, në tiparet themelore të sistemit të saj leksikologjik, fonetik dhe
gramatikor, duket se përfaqëson një dialekt arkaik të gjuhës bullgare. Arkaizmi i saj
është përcaktuar nga fakti se është përdorur  nga një popullsi e izoluar si dhe nga
fakti se kjo gjuhë nuk ka evoluar e nuk është kultivuar, pasi rrethanat historike e
politike nuk kanë mundësuar shkrimin e saj. Edhe sot kjo gjuhë përdoret vetëm si
e folur.
Ndërkaq, në gjuhën gorane është krijuar dhe vazhdon të mbijetojë një kulturë dhe
folklor mjaft i pasur, gjë që dëshmon për fuqi shprehëse të spikatur të kësaj gjuhe.
Larmia impresionuese leksikore, shprehjet e spikatura frazeologjike, këngët lirike,
sidomos ato të dashurisë e të dasmës përbëjnë një pasuri të pazëvendësueshme, që
është ruajtur brez pas brezi dhe ka plotësuar më së miri nevojat shpirtërore të bartësve
të saj.
Goranët sot janë popullsi bilinguale. Komunikimi zyrtar e administrativ, botimet,
televizoni dhe interneti në shqip, ndikimet e të folmeve shqipe përreth etj. kanë bërë
që goranët të mësojnë të komunikojnë shqip, por edhe të ruajnë si pasuri të vyer
edhe gjuhën e tyre.

Vështirësi në përvetësimin e gjuhës shqipe nga nxënësit goranë

Numri i fëmijëve në kopshtet e edukimit parashkollor

Në krahasim me shkollat e tjera, në shkollat e Gorës numri i kopshteve të edukimit
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parashkollor dhe numri i fëmijëve në këtë nivel arsimi është relativisht më i lartë.
Edukatoret janë me përvojë pune dhe janë goranëfolëse, çka i ndihmon të
komunikojnë me fëmijët, të cilët për herë të parë bien në kontakt me gjuhën shqipe.
Për arsye të numrit të kufizuar të fëmijëve, kopshtet e edukimit parashkollor
funksionojnë me grupe të përziera. Kjo dukuri favorizon kontaktin e komunikimin
e fëmijëve të moshave të ndryshme me njeri-tjetrin, duke ndihmuar të mësojnë më
shpejt gjuhën shqipe, por kërkon një organizim e menaxhim efikas të procesit
edukativ, për të patur rendimentin e duhur. Njësitë e qeverisjes vendore dhe
institucionet asimore duhet të bëjnë më shumë për pajisjen e shkollave me mjete
didaktike të përshtatshme për moshëm dhe për realizimin e programit mësimor,
problem që ende nuk po zgjidhet si duhet.
Numri i fëmijëve në arsimin bazë (klasa I-IX)

Përsa i përket numrit të nxënësve në shkollat e Gorës, duhet shënuar se ai është në
rënie nga viti në vit. Në vitin 2007 numri i nxënësve ishte 863, ndërsa sot është 548.
Brenda dekadës ai është zvogëluar me 315 nxënës, ose me 36%. Këtu kanë ndikuar
rënia e numrit të lindjeve (në klasat e larta numri i nxënësve është gati sa dyfishi i
atyre në klasat e ulëta) dhe emigracioni masiv drejt fushës së vendit ose drejt vendeve
europiane.  Rënia e numrit të nxënësve ka diktuar bashkimin e klasave në
mësimdhënie, duke vështirësuar edhe më tej rendimentin e saj. Kështu, numri i
nxënësve që mësojnë në klasa të bashkuara është 182, ose 33% e numrit të
përgjithshëm të nxënësve,  nga 12% që ishte në vitin 2007. Kjo përbën vështirësi
dhe për klasat e shkollave jogorane, por, për nxënësit goranë, ky faktor ka një
ndikim të fortë si vështuirësi në të mësuarit e gjëhës shqipe. Ka bashkime edhe të tri
klasave. Në kushte të tilla, koha 45-minutëshe e orës së mësimit duhet të përgjysmohet
ose të ndahet në tri porcione, duke e bërë atë të pamjaftueshme për të përpunuar
çështjet mësimore e për të realizuar të gjitha procedurat mësimore të nevojshme.
Niveli i kualifikimit të mësuesve
Në krahasim me shkollat e tjera, në tërësi, bie në sy që kualifikimi i mësuesve që
japin mësim në shkollat me nxënës goranë është relativisht i pranueshëm. Rreth
70% e tyre japin mësim në profilin e vet. Megjithatë, në klasat VI-IX rreth 40% e
mësuesve janë të pakualifikuar për vendin e punës. Problem është fakti se vetëm
57% e mësuesve që japin mësim në lëndën e gjuhës shqipe janë të kualifikuar. Një
mësues i kuaklifikuar i gjuhës shqipe jo vetëm që zotëron metodat dhe teknikat më
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të mira të mësimdhënies, por edhe ka nivelin e duhur të njohjes së gjuhës shqipe, të
strukturës e të veçorive të sistemeve e nënsistemeve të saj, çka bën të mundur
shpjegimin e saktë dhe transmetimin e duhur të tyre tek nxënësit. Po aq e rëndësishme
është që edhe mësuesit e kopshtit, të klasave të ulëta dhe mësuesit e lëndëve të tjera
të kenë njohuritë e nevojshme për gjuhën shqipe e mësimdhënien e saj, për arsye se
edhe ata kanë një rol të pazëvendësueshëm për përvetësimin më të mirë të gjuhës
shqipe nga nxënësit.

Libra në bibliotekë

Komente
Pavarësisht numrit të konsiderueshëm të titujve dhe të librave, sipas mendimit të
mësuesve dhe të drejtuesve të shkollave, bibliotekat nuk janë funksionale. Kjo vjen
për shkak të ndikimit të disa faktorëve. Dëshira e nxënësve për të lexuar është ulur
në maksimum, për arsye të motivimit të dobët, por edhe për shkak të ndikimit të
komunikimit të nxënësve me celularë. Librat janë të periudhës së monizmit,
jointeresante e jotërheqëse për fëmijët dhe me ndikime të forta ideologjike. Për arsye
të numrit të vogël të nxënësve, mësuesit e letërsisë nuk janë të ngarkuar me normë
pune të pagueshme me bibliotekën.

Interneti

Siç shihet nga tabela, mungesa e internetit dhe numri tejet i vogël i kompjuterëve
nëpër këto shkolla tregon se nxënësit e tyre nuk e kanë arritur moshën e internetit.
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Teknologjia elektronike është larg rolit të saj për të ndihmuar nxënësit që të mësojnë
më mirë gjuhën shqipe dhe të komunikojnë lirisht përmes saj.
Kuptohet, duhet investuar jo vetëm për të pajisur shkollat me internet e kompjutera,
por edhe për të vënë teknologjinë në funksion të mësimit të gjuhës shqipe, nëpërmjet
prezantimit të teksteve letrare e të tjera, përmes krijimit të situatave të komunikimit
dhe nëpërmjet punës individuale të nxënësve për të shkruar e konsultuar ese të
ndryshme dhe për të komunikuar me njëri-tjetrin.
Vështirësitë kryesorë në përvetësimin e gjuhës shqipe lidhen me njohjen dhe kuptimin
e fjalëve, me shqiptimin e drejtshkrimin e fjalëve si dhe ndërtimin e saktë dhe sipas
natyrës së gjuhës shqipe të formave gramatikore të fjalëve e të fjalive.
Nxënësit goranë karakterizohen nga varfëria e theksuar e fjalorit në gjuhën shqipe.
Përgjithësisht, jashtë shkollës, nxënësit komunikojnë në mjedise të të folmes gorane
në rrugë, familje e shoqëri. Komuniteti është i mbledhur, i përqendruar dhe i rrethuar
nga fshatra goranfolëse.  Burimet e informacionit, kanalet televizive janë në gjuhët
sllave. Nënat dhe motrat e flasin me vështirësi shqipen. Emigracioni sezonal me
qëllim punësimi bëhet në fshatrat sllavishtfolëse.
Këta faktorë ndikojnë që nxënësit të shfaqin mjaft vështirësi në kuptimin dhe
përdorimin e saktë të fjalëve.Në libra ka tekste të gjata me fjalë të panjohura, duke
vështirësuar të kuptuarit e pjesës. Nxënësit nuk janë në gjendje të analizojnë anën
kuptimore të fjalës, nuk zbërthejnë lëhtë shprehjet frazeologjike, nuk kuptojnë
shpesh ngjyrimin emocional të fjalës. Kanë vështirësi në kuptimin e saktë e
përdorimin e fjalëve me disa kuptime dhe nuk arrijnë të dallojnë kuptimin figurativ
të fjalës.
Gabimet më të shpeshta në fonetikë ndeshen në shqiptimin e fjalëve të thyera, me
pauza të shumta, ku nxënësit shpesh bëjnë pauza të pajustifikuara. Shpesh shqiptimi
i fjalëve bëhet me tension fizik, me zgjatje të panevojshme tingujsh, me pasiguri dhe
me bllokim të procesit të shqiptimit. Vihen re rëndom përsëritje të fjalëve njërrokëshe
gjatë shqiptimit p.sh. Unë…unë… unë e shoh mirë këtë pamje.
Nxënësit nuk dallojnë qartë tingujt ll-dh, r-rr, q-ç, gj-xh. Theksi nuk dallohet e nuk
përdoret për diferencimin e fjalëve si drejtori – drejtori(a), bari – bari(u), rrobaqepësi
– rrobaqepësi(a).
Përsa u përket formave gramatikore, nxënësit ndërtojnë gabim trajtën e shquar të
disa emrave si bari-a në vend të bari-u si dhe trajtën e shumësit të disa emrave si
telvizor-a në vend të televizor-ë, student-a në vend të student-ë, mësus-a në vend të
mësues. Vërehen gabime në ndërtimin e formave të pjesoreve të foljeve dhe të
mënyrave e kohëve të ndryshme të foljes. Kanë vështirësi në kuptimin dhe përdorimin
e trajtave të shkurtra të përemrit vetor dhe në dallimin e pjesëve të ligjëratës që
kalojnë me konversion nga njëra te tjetra si ndjafolje-përemra etj.
Nxënësit kanë vështirësi në ndërtimin e fjalive sipas ligjeve të gramatikës shqipe
dhe, shpesh, u përgjigjen pyetjeve vetëm me “po” e “jo”. Nuk zbatojnë normalisht
rendin e fjalëve si dhe nuk dallojnë nuancat kuptimore të disa fjalive të nënrenditura
si ato qëllimore e shkakore, duke bërë të njëjtën pyetje: Përse? e jo Pse? Një ndër
gabimet e zakonshme është përdorimi i gabuar i përemrit vetvetor “i vet” në vetën
e parë e të dytë: Shkova në shtëpinë e vet, Shko në shtëpinë e vet. Bëjnë gabime në
ndërtimin e fjalive të përbëra dhe në përdorimin e mjeteve lidhëse, nuk kanë të qartë
dallimin midis përcaktorit e ndajshtimit etj.
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Përfundime

Nga të dhënat dhe analizat e mësipërme del se nxënësit e shkollave të Gorës kanë
dobësi në përvetësimin e gjuhës shqipe. Përveç faktorëve që janë të pranishëm edhe
në shkollat e zonave të tjera, këtu kanë ndikim negativ edhe faktorë specifikë.
Fëmijët goranë e mësojnë gjuhën shqipe si fillestarë. Është e natyrshme që ata të
kenë vështirësi për ta mësuar atë në kushtet kur programet e tekstet mësimore janë
të njëjta me të shkollave të tjera. Në këtë situatë, vështirësitë e të mësuarit të gjuhës
shqipe ndikojnë negativisht tek fëmijët për sukses edhe në lëndët e tjera të programit
mësimor.
Problemi i parë është varfëria e fjalorit në gjuhën shqipe. Në kopsht dhe në klasat e
ulëta të shkollimit fëmijët e kanë të domosdoshëm komunikimin në të dy gjuhët,
për të krahasuar emërtimet e objekteve dhe të dukurive dhe për të pasuruar sistemin
e fjalorit në gjuhën shqipe. Një fjalë që kuptohet nga nxënësit, mund të drejtshkruhet
e të përdoret saktë në procesin e komunikimit. Në aspektin fonetik nxënësit kanë
vështirësi në shqiptimin e fjalëve dhe në përdorimin e saktë të theksit. Mungesa e
ndjenjës gjuhësore të shqipes i bën ata të bëjnë gabime në theksin e fjalës e të fjalisë,
duke u dalluar si goranë. Vështirësi kanë nxënësit edhe në ndërtimin e saktë të
formave gramatikore të fjalëve e të fjalive, sipas natyrës së gjuhës shqipe.
Mbështetur në vështirësitë që kanë nxënësit e Gorës në përvetësimin e gjuhës shqipe
dhe të lëndëve të tjera të programit mësimor si edhe për të bërë të mundur që këta
nxënës të mos ndjehen inferiorë për shkak të gjuhës me nxënësit e shkollave të
tjera, mendojmë që ka nevojë të ideohen e të zbatohen disa masa shtesë në organizimin
dhe menaxhimin e procesit mësimor në disa aspekte.

Rekomandime

Të gjithë nxënësit që fillojnë klasën e parë kalojnë, të paktën, një vit në kopsht.
Duke qenë se është mosha e mësimit intensiv dhe e maturuar biologjikisht e
psikologjikisht për të mësuar gjuhë, mendojmë se fëmijët duhet të frekuentojnë 3
vjet kopshtin. Njësitë e qeverisjes vendore dhe institucionet asimore duhet të bëjnë
më shumë për pajisjen e shkollave me mjete didaktike të përshtatshme për moshëm
dhe për realizimin e programit mësimor, problem që ende nuk po zgjidhet si duhet.
Për të ulur ndikimin negativ të klasave të bashkuara në përvetësimin më të mirë të
gjuhës shqipe është marrja në konsideratë e këtij faktori në udhëzimet e Ministrisë
së Arsimit dhe të Sportit, për të pranuar një numër më të vogël nxënësish në klasat
e shkollave gorane. Drejtoritë e shkollave dhe mësuesit kanë në dorë të organizojnë
dhe t’a menaxhojnë më mirë procesin mësimor, duke vënë në dispozicion të
mësimdhënies kohë shtesë dhe veprimtari efikase për të mësuar më mirë gjuhën
shqipe.
Mendojmë se është e nevojshme që drejtoritë e shkollave dhe institucionet arsimore
në bashkinë e Kukësit të bëjnë përpjekjet më të mira të mundshme për rekrutimin
në shkollat me nxënës goranë të mësuesve të kualifikuar në të gjitha nivelet dhe
lëndët mësimore.
Për të funksionalizuar ndikimin pozitiv që ka libri për mësimin e gjuhës shqipe në
shkollat me nxënës goranë mendojmë se është e nevojshme që bibliotekat të pasurohen
me tituj e libra që pëlqehen nga nxënësit dhe që janë në përputhje me interesat e
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tyre për kohën dhe për aspiratat për të ardhmen. Për këtë, duhen alokuar edhe
fondet e nevojshme. Puna me bibliotekën ka nevojë të organizohet e të normohet
në nivel shkolle me qëllim që nxënësit të orientohen drejt leximit dhe të përfshihen
në mënyrë aktive në veprimtari të tilla si reçensione librash, promovime, diskutime
letrare dhe lexime jashtëklase.
Kuptohet, duhet investuar jo vetëm për të pajisur shkollat me internet e kompjuterë,
por edhe për të vënë teknologjinë në funksion të mësimit të gjuhës shqipe, nëpërmjet
prezantimit të teksteve letrare e të tjera, përmes krijimit të situatave të komunikimit
dhe nëpërmjet punës individuale të nxënësve për të shkruar e konsultuar ese të
ndryshme dhe për të komunikuar me njeri-tjetrin.
Drejtuesit e shkollave, në bashkëpunim me mësuesit e komunitetin e goranëve, ka
nevojë të punojnë me objektiva realiste e të matshme për përvetësimin e gjuhës
shqipe, duke zhvilluar testime e analiza të herëpashershme të plotësimit të tyre për
të projektuar masa e hapa të nevojshëm për përmirësim.
Mësuesit e gjuhës shqipe dhe të lëndëve të tjera kanë mundësi të përpiqen për ta
zhvilluar mësimin me pjesëmarrje aktive të nxënësve, duke synuar rritjen e aftësive
të tyre për komunikim më të mirë në gjuhën shqipe, në një mjedis gjuhësor motivues.
Drejtuesit e shkollave dhe Drejtoria Arsimore Rajonale mund të zhvillojnë trajnime
me programe të diferencuara me mësuesit e shkollave gorane për t‘u përballur dhe
për t‘u aftësuar të zgjidhin më mirë problemet e përvetësimit të gjuhës shqipe nga
nxënësit e këtyre shkollave.

Falenderime

Në realizimin e studimit kanë dhënë kontribut dhe meritojnë falenderime drejtuesit
e specialistët e Drejtorisë Arsimore Rajonale të Kukësit, si dhe drejtuesit e mësuesit e
shkollave Cërnalevë, Borje, Shishtavec, Zapod e Orgjost.
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Lufta kundër analfabetizmit e zhvilluar në shkollat e Prefekturës së
Elbasanit në vitet 1944-1945

Doktorant, Elvin Elezi
Gjimnazi “Sami Frashëri”

Abstrakt

Analfabetizmi në vitin 1944 ishte një plagët e shoqërisë dhe njëkohësisht një nga sfidat
më të mëdha të saj e të shtetit shqiptar. Nga të dhënat statistikore të atyre viteve,
analfabetizmi në shkallë vendi arrinte mbi 81 përqind të popullsisë dhe po në të njëjtat
nivele ishte edhe në Prefekturën e Elbasanit, madje në disa pjesë të saj, kryesisht në zonat
rurale arrinte deri ne 95 përqind.
Natyrisht analfabetizmi ishte një problem i trashëguar ndër vite në vend ose më saktë
një problem që nuk ishte zgjidhur kurrë gjatë dekadave të mëparshme të shtetit shqiptar.
Fenomen ky që shpjegohet me numrin shumë të vogël të shkollave fillore në raport me
popullsinë, gjë që çoi në një analfabetizëm masiv në popullsinë e vendit.
Analfabetizmi duke qënë një problem mjaft i mprehtë kundër masa ndaj tij ishte cilësuar
me të drejtë si “luftë”. Kjo luftë në moshat e rritura pati filluar që gjatë Luftës Nacional
Çlirimtare në radhët e partizanëve. Më pas me fillimin e mësimit në shkollat fillore në
zonat e çliruara u hapën dhe kurset për të rritur pranë këtyre shkollave në kuadër të
luftës kundër analfabetizmit dhe që vazhduan gjatë gjithë vitit mësimor. Në këtë mënyrë
shkollat dhe mësuesit në Prefekturën e Elbasanit në vitet 1944-1945 qenë bërthama e
zhvillimit të luftës kundër analfabetizmit edhe për të rritur në popullsinë e asaj prefekture.

Fjalët kyçe: Analfabetizmi, lufta kundër analfabetizmit, kurset për të rritur, shkollat,
mësuesit.

                                                               Hyrje

Një nga problemet më thelbësore dhe emergjente për vendin tonë pas Luftës II
Botërore ishte shkalla e lartë e analfabetizmit në mbarë popullsinë, si mosha shkollore
po ashtu dhe mosha e rritur. Për të dyja grupet hapja e menjëhershme e shkollave
qe ilaçi kundër sëmundjes së paditurisë. Gjatë gjysmës së parë të ditës në shkolla
zhvillohej procesi mësimor për moshën shkollore dhe gjatë orëve të mbrëmjes
zhvilloheshin kurset për të rritur me synimin e qartë: likujdimin e analfabetizmit.

Eshtë fakt i njohur që Shqipëria në vitet 1944-1945 ishte një vend me nivel shumë të
lartë të analfabetizmit në mbarë popullsinë e vendit. Sipas të dhënave statistikore të
30 shatatorit 1945 numri i analfabetëve i shprehur në përqindje arrinte deri 81.22 i
popullsisë totale dhe mbi moshën 8 vjeç niveli zbriste në 75.4 % (Kambo, 2004, 135).
Përafërsisht po në të njëjtat nivele të analfabetizmit ndodhej dhe popullsia e
prefekturës së Elbasanit si pjesë e një realiteti të përgjithshëm. Nga të dhënat
statistikore të një studimi të vitit 1927 niveli i analfabetizmit në prefekturën e
Elbasanit arrinte deri në 85 % (Librazhdi dhe Shëngjergji, 1981, 4). Ndryshime të
nivelit të analfabetizmit kishte midis qendrave urbane dhe zonave rurale të
prefekturës, si për shembull në krahinën e Sulovës niveli i analfabetëve në fund të
Luftës II Botërore arrinte deri në 95 %, gjëndje e cila ishte pasojë e numrit shumë të
ulët të shkollave fillore në këtë krahinë me mbi 17 fshatra, në të cilën para atij viti
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ekzistonte vetëm nji e tillë dhe ajo me një numër shumë të kufizuar klasash e
nxënësish (Cërriku, 1981, 4). Ndërsa  për të gjithë prefekturën e Elbasanit në vitin
1938 numri i shkollave fillore ishte 35 (Çaushi, 1959, 70), si rrjedhojë dhe numri i
analfabetëve do ishte pashmangshmërisht në shifra të larta. Nga këto të dhëna
joshpresëdhënëse ishte detyrë parësore për vendin që të hapeshin menjëherë shkollat
fillore jo vetëm për të luftuar analfabetizmin në moshën shkollore por edhe atë në
moshat e rritura nëpërmjet kurseve.
Më 11 nëntor 1944 Këshilli Antifashist Nacional Çlirimtar i Qarkut Elbasan në një
urdhër për shkollat fillore jepte udhëzime për kurset për të rritur në kuadër të
çrrënjosjes së analfabetizmit dhe paditurisë në masat e gjëra popullore, si vullnet i
patundur i qeverisë në të gjthë vendin “... dëshira e zjarrt e Qeverisë Demokratike
Popullore, asht që të çduket analfabetizma dhe injoranca në popull” (ASHVE, Fondi
(Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944, dos. 6, 3).
Që çrrënjosja e analfabetizmit në moshat e rritura të kishte impakt të gjërë dhe
sukses duhej të shtrihej në të gjithë masat e gjëra të popullsisë dhe në këto vite
shumica dërrmuese e popullsisë në një përqindje shumë të lartë banonte në zonat
rurale. Popullsia analfabete e hapësirës rurale duhej të frekuentonte me çdo mënyrë
mësimet në kurset për të rritur të paktën një orë në natë, edhe pse me këtë do të
duhej të hiqte dorë nga punët e tyre të përditshme të mbajtjes së ekonomisë familjare
në atë fashë orar. Ishte një sakrificë që duhej bërë për një periudhë prej tre muajsh
në të cilën pjesëmarrësit në kurset për të rritur do të siguroheshin se nga mësimet e
zhvilluara do të ishin të aftë të lexonin, të shkruanin dhe të kryenin veprime
matematikore “ I siguroni se mbrenda tre muejvet do të munden me këndue, me
shkrue e me njehsue.” (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944,
dos. 6, 3).
Ndërsa në qarkoren nr.4, datë 15 gusht 1944 e pothuajse tre muajve më parë, e
lëshuar nga Dikasteri i Arsimit pranë Komitetit Antifashist Nacional Çlirimtar,
drejtuar Këshillave Antifashiste Nacional-Çlirimtare të qarqeve, ku përcaktoheshin
edhe masa për hapjen e kurseve për të rritur me kohëzgjatje tre mujore, me objektiv
eliminimin e analfabetizmit. Por e veçanta e kësaj qarkore ishte se në kurset për të
rritur orët e mësimit ditor do të ishin 2-3, por lihej hapësirë dhe reduktimit të orëve
“sipas vendit e sipas rrethanave të veçanta” (Kondo, 1985, 21), klauzolë e cila u
shfrytëzua edhe në qarkoret e mëvonshme.
Gjithashtu pjesëmarrësit në kurset kundër analfabetizmit do të bëheshin me dije
edhe për çështje të tjera me anën e konferencave të ndryshme që do t’u mbaheshin.
Tematika e këtyre konferencave do të ishin me karakter politik, ku do të vihej theksi
te shkuara e vështirë e popullit e vendit tonë nga njëra anë dhe te bindja për një të
tashme të lumtur, në një perspektivë afatgjatë që do t’jua siguronte pushteti i kohës
nga ana tjetër. Tematika të tjera që do të trajtoheshin do të ishin ato të sektorit të
ekonomisë bujqësore, dhe çështjeve sociale - shëndetsore (ASHVE, Fondi (Komiteti
Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944, dos. 6, 3).
Vendimi për hapjen e shkollave dhe kurseve për të rritur ishte marrë që në punimet
e Kongresit të Përmetit që u mbajt më 24-28 maj 1944. Si rrjedhojë e këtij vendimi në
të gjithë zonat e çliruara të vendit filluan të hapen shkollat dhe bashkë me to, brenda
këtyre institucioneve arsimore u hapën dhe kurset kundër analfabetizmit për të
rritur (Kondo, 1985, 20) si shprehje dhe veprimtari e qartë e pamëdyshje në fillimin
e luftës kundër analfabetizmit.
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Në Prefekturën e Elbasanit për vitin shkollor 1944-1945, shkollat në masë u hapën
në fund të vitit 1944-1945 (Elezi, 2015, 528), si konsenkuencë dhe kurset kundër
analfabetizmit që u zhvilluan në këto shkolla datojnë të kësaj periudhe kohore.
Sipas raportit final të Seksionit të Arsimit për vitin shkollor 1944-1945 për Prefekturën
e Elbasanit jepen të dhëna për numrin e shkollave të hapura dhe gjithashtu dhe në
cilat shkolla u hapën dhe u zhvilluan kurset për të rritur në kuadër të fillimit të
eliminimit të analfabetizmit. Shkollat në të cilat u hapën kurset për të rritur ishin si
më poshtë:
1- Shkolla fillore e përzier “Naim Frashëri” Elbasan, në të cilën kursi kundër

analfabetizmit përbëhej nga 26 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm
20 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv,
Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 2).

2- Shkolla fillore e përzier “Ushtrimore”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 22 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 15 prej tyre
ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori
Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 3).

3- Shkolla fillore e përzier “Kristoforidhi”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 10 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 5 prej tyre
ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori
Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 4).

4- Shkolla fillore e përzier “Sheh Hyseni”, në të cilën kursi kundra analfabetizmit
përbëhej nga 15 meshkuj dhe 8 femra, ku nga të parët ishin 12 me vijueshmëri
të rregullt dhe nga të dytët ishin 6 (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori
Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 5).

5-  Shkolla fillore e përzier “Muç Shqiptari”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 18 meshkuj dhe 10 femra, ku nga të parët ishin 15 me vijueshmëri
të rregullt dhe nga të dytët ishin 8 (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori
Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 6).

6- Shkolla fillore e përzier “Adem Kosova”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 18 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 10 prej tyre
ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori
Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 7).

7- Shkolla fillore e përzier “Ali Agjahu”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 24 veta, të gjithë të gjinisë femërore dhe vetëm 19 prej tyre ishin
me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit),
1944-1945, dos. 5, 8).

8- Shkolla fillore e përzier “Aqif Pasha”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 15 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 8 prej tyre
ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori
Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 9).

9-  Shkolla fillore e përzier e fshatit “Godolesh”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 5 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 1
prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv,
Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 10).

10-  Shkolla fillore e përzier e fshatit “Guri i Zi”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 7 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 5
prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv,
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Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 12).
11- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Cërujë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit

përbëhej nga 5 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 3 prej tyre ishin
me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit),
1944-1945, dos. 5, 13).

12- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Mollagjesh”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 10 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm
8 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv,
Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 14).

13- Shkolla fillore për meshkuj e fshatit “Korrë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 6 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 4
prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv,
Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 15).

14- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Bixullë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 10 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 8 prej tyre
ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori
Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 16).

15-  Shkolla fillore e përzier e fshatit “Baltëz”,  në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 3 veta, të gjithë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 3 prej tyre ishin
me vijueshmëri të rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit),
1944-1945, dos. 5, 19).

16- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Kuqan”,  në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 14 meshkuj dhe 3 femra, ku nga të parët ishin të 14
me vijueshmëri të rregullt dhe nga të dytët ishin të 3 (ASHVE, Fondi (Komiteti
Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 21).

17- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Llixhë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 36 veta, ku 25 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 26).

 18- Shkolla e përzier e fshatit “Shirgjan”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
 përbëhej nga 14 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 27).

19- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Gjergjan”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 18 veta, ku 14 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 28).

20- Shkolla e përzier e fshatit “Muriqan”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 10 veta, ku 7 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 29).

21- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Pekisht”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 12 veta, ku 5 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 31).

22- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Rrasë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 12 veta, ku 7 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 32).

23- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Dragot”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 18 veta, ku 3 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
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Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 33).
24- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Seferan”, në të cilën kursi kundër

analfabetizmit përbëhej nga 15 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 35).

25- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Xherije”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 12 veta, ku 5 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 36).

26- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Shalës”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 20 veta, ku 16 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 37).

27- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Gjyralë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 24 veta, ku 11 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 38).

28- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Selitë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 6 veta, ku 4 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 40).

29- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Linas”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 22 veta, ku 15 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 41).

30- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Mollas”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 20 veta, ku 18 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 42).

31- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Qyrkan”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 10 veta, ku 5 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 43).

32- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Dardhëzezë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 15 veta, ku 8 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 44).

33- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Gjinar”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 15 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 46).

34- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Valësh”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 10 veta, ku 8 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 47).

35- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Pashtresh”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 18 veta, ku 12 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 48).

36- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Zavalinë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 90 veta, ku 21 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 49).

37- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Seltë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
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përbëhej nga 15 veta, ku 7 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 50).

38- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Gramsh”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 17 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 51).

39- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Kukër”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 30 veta, ku 19 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 54).

40- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Grabova A”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 10 veta, ku 5 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 55).

41- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Shinapremte”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 20 veta, ku 12 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 56).

42- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Bulçar”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 8 veta, ku 3 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 57).

43- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Kushovë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 25 veta, ku 15 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 59).

44- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Lubinjë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 10 veta, ku 8 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 60).

45- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Tunjë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 14 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 61).

46- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Prenjas”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 45 veta, ku 13 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 62).

47- Shkolla fillore e përzier “Mustafa Gjinishi” Peqin, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 10 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 63).

48- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Pajovë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 12 veta, ku 8 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 65).

49- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Mahmud Aga”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 8 veta, ku 5 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt
(ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 66).

50- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Gjocaj”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 45 veta, ku 24 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
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Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 70).
51- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Gjuzaj”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit

përbëhej nga 15 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 71).

52- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Hysgjokaj”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 11 veta, ku 11 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 72).

53- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Shezë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 10 veta, ku 6 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 73).

54- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Babje”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 15 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 75).

55- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Dardhë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 12 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 76).

56-  Shkolla fillore e përzier e fshatit “Qukës A”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 7 veta, ku 5 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt
(ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 77).

57- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Stravaj”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 15 veta, ku 10 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 79).

58- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Stranik”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 10 veta, ku 4 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 80).

59- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Manastirec”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 8 veta, ku 8 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt
(ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 81).

60- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Kododesh”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 30 veta, ku 21 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 82).

61- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Hotolishtë”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 30 veta, ku 14 prej tyre ishin me vijueshmëri të
rregullt (ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos.
5, 86).

62- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Librazhd”, në të cilën kursi kundër
analfabetizmit përbëhej nga 7 veta, ku 7 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt
(ASHVE, Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 87).

63-  Shkolla fillore e përzier e fshatit “Fnarës”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 10 veta, ku 7 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 89).

64- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Orenjë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
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përbëhej nga 15 veta, ku 8 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 91).

65- Shkolla fillore e përzier e fshatit “Mirakë”, në të cilën kursi kundër analfabetizmit
përbëhej nga 10 veta, ku 8 prej tyre ishin me vijueshmëri të rregullt (ASHVE,
Fondi (Komiteti Ekzekutiv, Sektori Arsimit), 1944-1945, dos. 5, 94).

Përfundime

Çështja e analfabetizmit dhe pasojat e rënda që rrjedhnin prej saj, janë shumë
dimensionale dhe kanë ndikim të drejtpërdrejtë në moszhvillimin e çdo vendi,
kryesisht në askpektet social-kulturor dhe ekonomik. Rrjedhojat negative janë në
përpjestim të drejtë me shkallën e lartë të këtij fenomeni shoqëror. Pikërisht në këtë
nivel shumë të lartë të analfabetizmit gjendej popullsia shqiptare në vitin 1944. Në
atë situatë të tillë lindte nevoja urgjente e fillimit të përpjekjes së madhe në rrugën
joshumë të lehtë, që ishte: çrrënjosja e analfabetizmit.
Njëkohësisht me hapjen e shkollave fillore në prefekturën e Elbasanit u çelën dhe
kurset për të rritur kundër analfabetizmit. Këto kurse sipas të dhënave që kemi
trajtuar më lart u hapën në 65 shkolla fillore dhe numri total i të rregjistruarve në
to ishte 1100 veta dhe nga ata 669 kishin vijueshmëri të rregullt, ose e shprehur në
përqindje kemi mbi 60 %  të të rregjistruarve që e kanë ndjekur rregullisht kursin.
Eshtë me interes të nënvizojmë se në 16 shkolla ku jepen të dhëna sipas gjinisë të
kursistave kemi 184 meshkuj të rregjistruar dhe 131 prej tyre janë me vijueshmëri të
rregullt ose 71.1 % e tyre. Ndërsa numri total i kursisteve femra është 45 dhe 36 prej
tyre janë me vijueshmëri të rregullt ose 80 % e tyre. Në analizë mund të themi që
numri i kursisteve femra të rregjistruara në raport me kursistat meshkujt është
mjaft i reduktuar dhe arrin deri 24.4 % të numrit të meshkujve, por femrat që janë
rregjistruar në kurs në raport me meshkujt kanë përqindje më të lartë të vijueshmërisë
së rregullt të kursit.
Natyrisht të dhënat në luftën kundër analfabetizmit gjatë vitit mësimor 1944-1945
të prefekturës së Elbasanit nuk e zgjidhën përfundimisht problemin e analfabetizmit
në një vit apo dy por tregon përpjekjen serioze të shtetit shqiptar të kohës në
objektivin e tij dhe gjithashtu dëshirën e sakrificën e masave popullore për t’u
arsimuar dhe përgjegjshmërinë e gadishmërinë e arsimtarëve për t’i shërbyer
bashkëatdhetarëve të tyre.
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Abstract

Many researches have shown that human resources development is one of the key socio-
economic problems in the Republic of Macedonia. Macedonian Government adopts
operational plans for reducing unemployment. The European Union is also helping the
country to foster the development of human resources. The EU has provided financial
assistance to the country a total of €622.4 million under the Instrument for Pre-accession
Assistance (IPA) for the period 2007-2013. Out of €622.4 million, €55.08 million have been
allocated for Human Resource Development component of IPA.
This study aims to evaluate the effectiveness of the resource allocation in achieving the
priorities identified by the Operational Programme for Human Resources Development
2007-2013, a strategic document for allocation of IPA funds that defines the conditions
for granting the support in the field of Human Resources Development, and to define the
key weaknesses preventing their more effective implementation on the integration of the
members of ethnic communities in the Republic of Macedonia in the labour market.

Keywords: Macedonia, IPA, social inclusion, employment, human resources.

Introduction

Unemployment and employment disintegration of ethnic communities are two of
the challenges that Western Balkans countries have been facing for years. The
Republic of Macedonia is one of these countries that have been experiencing high
unemployment rates and the large scale migration of ethnic minorities since it became
independent in 1991.
The Government of the Republic of Macedonia has been adopting annual operational
plans and employment measures which define the active measures for employment,
the target groups, the concrete activities and deadlines, for reducing unemployment
for years. Since the crisis in 2001, the country has received significant attention
from international agencies. All major International Financial Institutions, such as
the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the European Investment
Bank (EIB), the Council of Europe Development Bank (CEB) and the European
Bank of Reconstruction and Development (EBRD) are present in the field.
The European Union (EU) has also been substantially providing financial assistance
to the country through various programmes, such as European Commission’s
Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO), the Instrument for Structural
Policies for Pre-accession (ISPA), the Special Accession Programme for Agriculture
and Rural Development (SAPARD), Obnova, Poland and Hungary: Assistance for
Restructuring their Economies Programme (PHARE), the Emergency Response
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Programme, Community Assistance for Reconstruction, Development and Stability
(CARDS) since the independence of the country. Since 2007, CARDS and the other
pre-accession programmes were replaced by the Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA). Between 2007 and 2013, the Republic of Macedonia has received a
total of €622.4 million under the IPA. The total assistance of the EU to the country
since 1992 amounts to more than €1.1 billion1.
Out of €622.4 million, €55.08 million have been allocated for Human Resource
Development component of IPA (Component IV). According to Article 151 of the
IPA Implementing Regulation (EC) No 718/2007, one of the main strategic priorities
of the assistance under this component is to “reinforce social inclusion and
integration of people at a disadvantage, with a view to their sustainable integration
in employment, and combat all forms of discrimination in the labour market” and
According to Operational Programme for Human Resources Development (OPHRD)
2007-2013, one of the specific objectives of the assistance under this component is
“to support integration of ethnic communities, mainly Roma population and
Albanians, in education system”. This paper is based on the Republic of Macedonia
2014 Progress Report by European Commission and Multi-Annual Operational
Programme for Human Resources Development (OPHRD) 2007-2013, a strategic
document for allocation of IPA funds that defines the fields of intervention and the
conditions for granting the support in the field of Human Resources Development
and aims to evaluate the effectiveness of the resource allocation in achieving the
priorities identified by this document.

Country Context of the Republic of Macedonia

The Republic of Macedonia has a population of 2,096,0152  with a mountainous
landlocked area of 25,713 square kilometers in the heart of the Balkans, neighbouring
Albania, Bulgaria, Greece, Kosovo* and Serbia.  According to the latest data from
the State Statistical Office of the Republic of Macedonia (SSO) the Republic of
Macedonia is ethnically diverse, with Macedonian 64.2%, Albanian 25.2%, Turkish
3.9%, Roma 2.7%, Serb 1.8%, and others 2.2%.3 The country gained its independence
on 8th September 1991, following an independence referendum in which 96.4% of
voters opted to break away from Yugoslavia with a turnout of 75.7%. The
Macedonian Denar is the official currency of the country since 26th April 1992.
Following its independence, the Republic of Macedonia has faced economic crisis
and has been surrounded by ethnic tensions and political conflicts. While there
was a political conflict with Greece over Greece’s objections to the use of the name
Macedonia, tensions grew internally as economic crisis, social disintegration and
political instability have fueled a surge in ethnic conflict. In the late 1990s and the
beginning of 2000s, inter-ethnic violence jeopardized peaceful coexistence between

1 European Commission (2014), on a Multi-annual Indicative Planning Document (MIPD) 2009-2011 for
the Republic of Macedonia, Brussels, 2014, p. 5.
2 Central Intelligence Agency The World Factbook, 2015, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/mk.html (accessed 28 Nobember 2015).
* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ
Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

.
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the country’s two major ethnic groups, Macedonians and Albanians. A decade after
its independence, the security crisis in the first half of 2001 brought the country to
the brink of a civil war. The Ohrid Framework Agreement (OFA) signed on 13th

August 2001 to ensure the proper functioning of institutions and the integration
of ethnic communities, ended Macedonia’s armed conflict between Albanian rebels
and Macedonian security forces. The country is today considered to be a stabilized
post-conflict.
The Republic of Macedonia is a country with an unemployment rate that is around
30%4. The unemployment rate ha dropped gradually nearly from 40% to 27,6%5 in
the first quarter of 2015. This is particularly prevalent among youth, the rural
population, less educated people and ethnic communities hence one of the main
challenges for the Republic of Macedonia is to create employment. The labour market
remains marked by structural rigidities such as low labour force participation and
low labour productivity6.
Table 1: Employment rates of the population aged 15 years and over by age,
urban and rural, 2014 (%): 7 8

Employment rate, urban     Employment rate, rural
Total 41,3 41,2
15-19 1,9 6,5
20-24 19,7 30,1
25-29 50,3 45,9
30-34 61,3 56,2
35-39 67,6 63,1
40-44 66,6 60,5
45-49 65,1 59,0
50-54 61,3 54,4
55-59 53,0 49,4
60-64 23,1 24,3
65 + 0,6 5,1
15-64 48,2 45,3
According to data from the Labour Force Survey, the Republic of Macedonia, over
54 % of young people in the Republic of Macedonia are unemployed.

EU Financial Assistance to the Republic of Macedonia

a. Overview of Relations Between the Republic of Macedonia and the EU
A Cooperation Agreement between the Republic of Macedonia and the EU was
signed on 20th June 1996 and on 9th April 2001, the country became the first country

4 Polenakovik R.& Sutevski D. (2014), Entrepreneurial Learning Strategy of the Republic Of Macedonia
2014-2020, Skopje, November 2014.
5 Official website of the Government of the Republic of Macedonia http://vlada.mk/node/10442?language=en-
gb (accessed 1 December 2015).
6 European Commission (2014),Republic of Macedonia 2014 Progress Report, European Commission,
Brussels, 2014.
7 Labour Force Survey, State Statistical Office, 2014.
8 The labour market active part of the population consists of the employed and unemployed registered as
looking for employment.
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of the Western Balkans region to sign a Stabilisation and Association Agreement
(SAA). The country officially applied for EU membership on 22nd March 2004 and
was granted candidate status by the European Council on 17th December 2005. On
29th March 2012 the European Commission launched a High Level Accession
Dialogue with the country.
b. Overview of EU’s past and ongoing assistance to the Republic of Macedonia
The Republic of Macedonia has been receiving financial assistance from the EU
since 1992. Overall, between 1992 and 2013 the EU committed over €1.1 billion to
the Republic of Macedonia. Since 1992 the EU’s financial assistance to the country
was distributed through the ECHO, ISPA, SAPARD, Obnova, PHARE, the
Emergency Response Programme, CARDS programmes. Between 1992 and 1996, a
total of €85 million was allocated under PHARE Critical Aid Programme, in 1996,
EU has also started the PHARE Program, where the main priority areas of work
were upgrading the institutions and economic and social cohesion, between 1996
and 1999, a total of €105 million was allocated under Country Operational
Programme (COP) and the Cross-Border Co-operation Programme (CBC) with
Greece, between 2000 and 2006, a total of €298.2 million was allocated to the country
under CARDS.
From January 2007 onwards, the Instrument for Pre-Accession Assistance (officially
abbreviated as IPA) replaced all EU financial instruments for candidate countries
and potential candidate countries.
Since 2007, the IPA is the main financial instrument for providing EU support to
the beneficiary countries in implementing reforms with a view to EU membership.
The IPA funds build up the capacities of the countries throughout the accession
process, resulting in progressive, positive developments in the region.
The Republic of Macedonia has had an access to all five IPA components (Transition
Assistance and Institution Building, Cross-Border Cooperation, Regional
Development, Human Resources Development, Rural Development) under IPA 2007-
2013. According to MIPD, for the period 2007-2009, 2009-2011 and 2011-2013, the
EU has provided financial assistance to the Republic of Macedonia under the IPA
for the period 2007-2013, with a total allocation to the Republic of Macedonia of €
622.4 million.
The following priorities for IPA support over the period covered by MIPD 2011-
2013 for the Republic of Macedonia have been identified:
€ Supporting the economic and social development of the country
€ Improving good governance and reduce corruption
€ Ensuring non-discrimination and respect of human rights9

The sectors and priority areas for IPA support over the period covered by MIPD
2011-2013 for the Republic of Macedonia have been identified:
€ Public administration
€ Justice, home affairs and fundamental rights
€ Private sector development
€ Agriculture and rural development
€ Transport
€ Environment and climate change
9 Ibid, 1, p. 3.
10 Ibid, 10, p. 3.
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€ Social development10

Under IPA II, the Republic of Macedonia will continue to benefit from pre-accession
assistance for 2014-2020, with a total indicative allocation of € 664.2 million.

Operational Programme for Human Resources Development

a. Human Resource Development component of IPA (2007-2013)
Human Resource Development component is the fourth IPA component that
supports the candidate countries’ policy development and the preparation for the
implementing and management of the Community Cohesion Policy, in particular
in terms of their preparation for the European Social Fund (ESF). It is in compliance
with the European Employment Strategy and with the revised Lisbon Strategy,
taking into consideration Community objectives in the fields of employment, social
inclusion, education and training, and gender equality. Allocation of funds split
per year is shown in the table bellow:
Table 2: IPA Financial allocation to the Republic of Macedonia 2007-2013 under
Human Resource Development component (€ million)11

 COMPONENT 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Human Resources
Development              3,2        6          7,1  8,4 8,8 10,38 11,2 55,08

b. Operational Programme for Human Resources Development of the
Republic of Macedonia
Operational Programme for Human Resoures Development (hereinafter referred to
as OPHRD) of the Republic of Macedonia is an essential document for planning
and allocating the funds of Human Resoures Development of IPA, that defines the
fields of intervention and the conditions for granting the support in the field of
Human Resources Development.
OPHRD 2007-2013 has been prepared in conjunction with the country’s National
Development Plan (NDP) 2007-2009 and the Strategic Coherence Framework (SCF)
which covered the period 2007 – 2013 by the Ministry of Labour and Social Policy
of the Republic of Macedonia in close collaboration with the Ministry of Education
and Science of the Republic of Macedonia as the main institutions being responsible
for the implementation of the pre-accession support within human resources
development. OPHRD 2007-2013 was implemented through decentralized
management and managed by the operating structure set up within the Ministry of
Finance – Central Finance and Contracting Unit (CFCU). Ministry of Labour and
Social Policy of the Republic of Macedonia and Ministry of Education and Science
of the Republic of Macedonia were responsible institutions for the programming
and technical implementation of the programme.
OPHRD objective was established on the basis of the socio-economic analysis in
the field of the human resources development and includes a strategy defining the
priorities and objectives as well as a description of the priorities and measures.12

11 European Commission (2014), Instrument For Pre-Accessýon Assýstance (IPA) Multi-Annual Indicatýve
Financial Framework For 2011-2013, Brussels, 2014, 14.10.2009 COM(2009)543 final.
12 Republic of Macedonia (2006), Multi-Annual Operational Programme “Human Resoures Development”
2007-2013 (CCI No of the Decision: 2007 MK 051 PO 001), Skopje, 2006, p 6.
.
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The main strategic objective of IPA Human resource development component
identified in the OPHRD 2007-2013 is to foster the development of human resources,
in particular by improving the quantity and quality of human capital, leading to
more and better jobs, higher growth and development and the increased national
competitiveness at international level.13

According to OPHRD 2007-2013, assistance under IPA Human Resource
Development Component is granted in the following priorities:
Table 3: The strategic priorities and measures of the OPHRD14

Instead of Conclusion: Contribution of IPA Funds to the Republic of Macedonia
in the Sector of Social Inclusion for the period 2007-2013, According to Measure

3.2 of the OPHRD 2007-2013
For the programming period of 2007-2013 four strategic priorities and eleven priority
measures have been defined in the OPHRD 2007-2013. One priority measure is more
important than the others for fostering social inclusion to favor the integration of
the members of ethnic communities in the Republic of Macedonia in the labour
market. “Measure 3.2: Integration of ethnic communities” is under the “Priority
Axis 3: Social inclusion – Promoting an inclusive labour market” that aims at
fostering social inclusion to favor integration in the labour market of disadvantaged
people, inter alia by training professionals and volunteers involved in social inclusion,
enhanced linkages between all partners and the strengthening of the capacity of
civil society to provide (quality) social assistance.15

a. Measure 3.2: Integration of ethnic communities
According to OPHRD 2007-2013, this measure facilitates the integration of the
members of ethnic communities in the Republic of Macedonia in the labour market,

13 Ibid, 12, p. 3
14 Ibid, 12, p 57.
15 Ibid, 12. p. 74.
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with particular focus on Roma population and women from other ethnic groups,
in particular Albanian women.16  This measure aims at improving the employment
potential of women from ethnic communities in the labour market and developing
and establishing specific services and training tailored to individual needs and
conditions for women from ethnic communities.
When we compare the objectives of the Measure 3.2 set in the OPHRD with the
2014 Progress Report on the Republic of Macedonia, key findings in the field of
social inclusion is shown in bellow:
1. Administrative capacity in the field of social inclusion included the
employment has not been improved, and is most notably inadequate at local
government level. Coordination among the institutions involved in implementing
social inclusion policies remains inadequate.
2. The inter-sectoral consultative and advisory group for equal opportunities
for women and men is now active. The capacity of local commissions for equal
opportunities has improved. But the female participation and employment rates
remain very low compared with the EU average, and despite some improvement,
the Department for Equal Opportunities still lacks appropriate resources.
3. Measures targeting Roma women were limited. Discriminatory customs,
traditions and stereotypes remain widespread, notably in rural areas.
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Abstrakt

Roli dhe rëndësia e Sistemit Doganor për ekonominë vendorë është mjaft i madh. Por,
Sistemi doganor në kushtet dhe rrethanat bashkëkohore ka evoluuar duke ju përshtatur
integrimeve ekonomike dhe nevojave për harmonizim të legjislacionit që dalin nga
proceset integruese. Edhe pse shtetet janë të pavarura dhe përcaktojnë vet legjislacionin
e brendshëm, në kohën tonë paraqitet nevoja për harmonizim të qëndrimeve të shprehura
në marrëveshje ndërkombëtare të cilat shndërrohen edhe në ligje të brendshme.
Në këtë punim është shtjelluar dhe analizuar apelimi i vendimeve në procedurën
administrative doganore sipas legjislacionit pozitiv në Republikën e Kosovës. Punimi ka
karakter komparativ, sepse është shtjelluar edhe procedura apeluese që parashihet me
legjislacionin e Republikës së Shqipërisë. Në kuadër të shtjellimit shkurtimisht është
trajtuar edhe për procedurën në lidhje me kontrollin gjyqësor të akteve administrative
doganore.
Apelimi i vendimeve paraqet dhe shprehë garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut parashihen mekanizmat institucional për realizimin
e këtij funksioni.
Në shtjellimin e temës janë përdorur metodat: deskriptive, analiza dhe sinteza, metoda
e interpretimit doktrinar dhe metoda normativiste.

Fjalë kyçe: Apelim, procedurë, doganore, administrative, ligj, vendime.

Hyrje

Procedura administrative është ai lloj i procedurës i cili udhëhiqet nga organi i
administratës shtetërore, në bazë dhe për zbatimi të ligjit, me kërkesën e palës ose ex
oficio (sipas detyrës zyrtare), përfundimi i së cilës rezulton me marrjen e vendimit
konkret administrativ. Procedura administrative doganore është procedurë e veçantë
e administrative e cila rregullohet me ligj special, i cili ligj i përgjigjet specifikave të
procedurës relevante administrative. Ligj special në këtë procedurë është Ligji për
Dogana (Kodi Doganor). Procedura administrative doganore ushtrohet nga
autoritetet publike në Republikën e Kosovës. “Ushtrimi i autoritetit publik në
Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë para ligjit të të gjithë individëve
dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të pranuara
ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre”. (Kushtetuta e Kosovës, neni 3.2)
Në praktikën juridike gjatë udhëheqjes së procedurës ndodhin situata ku organet e
administratës gabimisht aplikojnë ligjin material. Kjo ndodh për shumë arsye.
Mirëpo, në mënyrë që të evitohen dhe të korrigjohen gabimet eventuale në zbatimin
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e ligjit – ligji ka paraparë mjetet juridike të goditjes së vendimeve apo apelimin e
vendimeve administrative.
Përmes procedurës apeluese mundësohet korrigjimi i gabimeve, realizohet kontrolli
i punës së administratës, sigurohet zbatimi i drejtë i ligjit dhe respektimi i të drejtave
të njeriut.
Procedura në lidhje me mjete juridike të goditjes së vendimeve zhvillohet në dy
mënyra: procedura administrative në lidhje me mjetet juridike administrative (ankesa
dhe kërkesa për rishqyrtimin e vendimeve) dhe procedura apo kontrolli gjyqësor i
vendimeve administrative – konflikti administrativ.
E drejta për apelim të vendimeve është parim kushtetues. Me kushtetutën është
paraparë dhe garantohet e drejta e ankesës kundër akteve administrative të vendosura
në procedurë në shkallë të parë para gjyqit, organi administrativ ose organizatave
apo institucioneve tjera të cilat kryejnë autorizime publike. Në bazë të kësaj e drejta
kushtetuese në ankesë nuk mundet të jetë e suspenduar me ligj apo ndonjë rregullore
tjetër.
“Secili person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve gjyqësore
dhe administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e saj/tij në mënyrën e
përcaktuar me ligj”. (Kushtetuta e Kosovës, neni 32)
 Nga përkufizimi i mësipërm të cilin e jep Kushtetuta e Kosovës, kuptojmë se ndaj
secilit vendim (aktgjykim, vendim apo aktvendim në procedurën penale, civile apo
administrative) lejohet paraqitja e mjeteve juridike të goditjes së vendimeve, përveç
nëse me ligj të caktuar nuk parashihet ndryshe.
“Personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë të kërkojnë revokimin, shfuqizimin ose
ndryshimin e aktit administrativ në përputhje me rregullat e vendosura nga ky
Ligj për ankimin administrativ” (Ligji Nr. 02/L-28, neni 126).
Ankesa përdoret nga pala e pakënaqur me vendimin e një organi. Pala e pakënaqur
e përdor të drejtën e ankesës kur mendon se  me vendimin e marrë i janë shkelur të
drejtat ligjore nga organi me vendimin e nxjerrur në procedurë administrative.
Lidhur me ankesën  vendos organi i instancës më të lartë, pasi që konsiderohet së
është organ më i specializuar dhe evitimin e konfliktit të interesave. Pra ankesa ka
karakter suspensiv (e shtynë ekzekutimin e vendimit) dhe instancional (për të vendos
organi më i lartë apo një kolegj profesional).
Ankesa, pra, është mjet i rregullt juridik i goditjes së vendimeve. Ankimi ndaj
veprimtarisë së akteve të organeve të administratës publike është mjet juridik i
rëndësishëm për realizimin dhe mbrojtjen e e të drejtave kushtetuese të individëve
dhe subjekteve të tjera të së drejtës. Ankimi administrativ është një mjet juridik i
subjektit, nëpërmjet të cilit kërkohet shfuqizimi ose ndryshimi i aktit administrativ.
Ai përbën një instrument të rëndësishëm kontrolli të veprimtarisë administrative.
Nëpërmjet animimit çdo palë e interesuar kundërshton paligjshmërinë ose
parregullsinë e ndonjë akti administrativ (e pretenduar ), si dhe refuzimin e
paligjshëm të organit administrativ për nxjerrjen e aktit ( Sadushi, 2008, fq. 205).
Parimisht në drejtësi dhe sistemin juridik, ankesa ka karakter suspenziv (e shtyn
ekzekutimin e vendimit deri sa të vendoset lidhur me ankesën nga organi i shkallës
më të lartë), por ekzistojnë edhe situata ligjore të ndryshme (nga rregulli i
përgjithshëm ekzistojnë përjashtimet), si p.sh. Kodi Doganor dhe i Akcizave i
Republikës së Kosovës parasheh që vendimet e doganës janë menjëherë të
zbatueshme. Kështu sipas nenit 13 të Kodit: “Më përjashtim të rasteve të parapara
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në nën paragrafin e dytë të nenit 275, vendimet e sjella do të jenë të zbatueshme
menjëherë nga Dogana”. Në mënyrë të njëjtë çështjen në fjalë e rregullon edhe Ligji
për Procedurën Administrative Ligji Nr. 02/L-28. Sipas këtij ligji:
“Zbatimi i aktit administrativ nuk pezullohet vetëm kur:
a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve ose të ardhurave të
tjera buxhetore;
b) akti administrativ ka të bëjë me masa policore;
c) pezullimi i zbatimit të aktit ndalohet me ligj;
d) zbatimi i menjëhershëm është në interes të rendit publik, shëndetit publik dhe
interesave të tjera publike. (Ligji Nr. 02/L-28, neni 128.2). Në këtë aspekt duke u
bazuar nga veprimtaria e administratës doganore e cila konsiston   kryesisht me
mbledhjen e të hyrave publike (taksa doganore, taksa e akcizës dhe TVSH-ja), sipas
legjislacionit doganor janë menjëherë të zbatueshme pa marrë parasysh nëse pala e
pa kënaqur apelon vendimin e tillë.
Funksioni i ankesës është që përmes përdorimit të mjeteve ligjore të mundësohet
hulumtimin e ligjshmërisë së aktit administrativ të nxjerrë në shkallë të parë nga
ana e organit të shkallës së dytë. Organi i shkallës së dytë e hulumton rregullsinë e
aktit ligjor në krahasim me zbatimin e ligjit formal dhe material dhe në krahasim
me tërësinë dhe rregullsinë e gjendjes së vërtetuara faktike dhe në pikëpamje të
përmbledhjeve të këtyre elementeve ligjshmërinë dhe rregullsinë e këtij vendimi.
Ligji për procedurën administrative në Republikën e Kosovës njeh dy mjete të
rregullta juridike të goditjes së vendimeve: ankesën dhe kërkesën për rishqyrtimin
e vendimeve.
“Personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë të kërkojnë revokimin, shfuqizimin ose
ndryshimin e aktit administrativ në përputhje me rregullat e vendosura nga ky
Ligj për ankimin administrativ.
 E drejta e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni mund të ushtrohet në mënyrat e
mëposhtme:
a) përmes kërkesës për rishqyrtim drejtuar nëpunësit përgjegjës për aktin;
b) përmes ankimit drejtuar organit më të lartë.” (Ligji Nr. 02/L-28, neni 126)
Në procedurën administrative doganore, Ligji për procedurën administrative shërben
si burim subsidiar apo plotësues, pasi që procedura doganore është procedurë e
veçantë dhe rregullohet me ligj special. Ligji për procedurën administrative si ligj i
përgjithshëm në procedurën administrative doganore zbatohet në dy raste: rasti i
parë kur ligji special (Kodi Doganor dhe i Akcizave) shprehimisht kërkon zbatimin
e tij dhe në rastin e ekzistimit të zbrastirave juridike në ligjin special.
Sipas legjislacionit doganor të Republikës së Kosovës mjet i rregullt i goditjes së
vendimeve është kërkesa për rishqyrtimin e vendimeve doganore.
Në vijimi të këtij punimi vijon shpjegimi i procedurës apeluese ndaj vendimeve
doganore në Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë.

Apelimi i Vendimeve në Procedurën Administrative Doganore sipas
Legjislacionit në Republikën e Kosovës

Procedura administrative doganore është procedurë e veçantë administrative e cila
aplikohet në procesin e marrjes së vendimeve në kuadër të sistemit doganor të një
vendi. Si e tillë ajo rregullohet me ligj të veçantë. Organi kompetent për udhëheqjen
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e kësaj procedurë është administrata doganore. Në Republikën e Kosovës institucioni
kompetent për udhëheqjen e procedurës administrative doganore është Dogana e
Kosovës. “Dogana është i vetmi institucion në Kosovë, i cili ka kompetencë për të
kryer detyra doganore dhe detyra tjera që i caktohen Doganës nga Qeveria e
Kosovës.” (Kodi Nr. 03/L-109, neni 9.1). Nga kjo nënkuptohet se përveç aspektit të
marrjes së vendimeve në procedurë të rregullt doganor, Dogana e Kosovës është
kompetente të  zhvillojë edhe procedurën në lidhje me ankimin ndaj vendimeve të
saja.
Procedura ankimore në Doganën e Kosovës rregullohet me Kodin Doganor dhe të
Akcizave të Kosovës. Kodi Doganor dhe i Akcizave i Republikës së Kosovës si mjet
të rregullt juridik të goditjes së vendimeve e njeh kërkesën për rishqyrtim të vendimit.
Sipas dispozitave të Neni 291 të Kodit Doganor dhe Ligjit nr. 04/L-099 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë, Ligji nr.
03/L-109,:  “1. Çdo person ka të drejtën e ushtrimit të kërkesës për rishqyrtimin e
vendimit të sjellë nga Dogana, i cili ka të bëjë me aplikim e legjislacionit doganor,
dhe atë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë. 2. Kërkesa për rishqyrtim të
vendimit ushtrohet pranë Doganës në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të
vendimit të kundërshtuar”.
“Kërkesa për rishqyrtim të vendimit paraqitet në Sektorin e Ankesave në Doganën
e Kosovës në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit të shkallës së parë.
 “Sektori i ankesave në rishqyrtim të vendimit doganor mund të:
a). refuzoj kërkesën për rishqyrtim dhe konfirmon vendimin e kundërshtuar;
b). aprovon kërkesën dhe anulon vendimin e kundërshtuar;
c). aprovon kërkesën dhe revokon vendimin e kundërshtuar;
d). aprovon kërkesën pjesërisht dhe ndryshon vendimin e kundërshtuar.
Sektori i ankesave doganore vendos në kërkesë për rishqyrtimin, përmes aktit me
shkrim brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e pranimit të kërkesës. (Ligji Nr.
04/L-099)
Në kuadër të Doganës së Kosovës në përputhje me dispozitat ligjore të përmendura
në paragrafin paraprak është themeluar Sektori i ankesave i cili shërben si shkallë e
dytë e shqyrtimit të vendimeve doganore. Sektori i ankesave ka mundësi më të
mëdha ligjore për vendosje. Ndoshta një mangësi e këtyre ndryshimeve ligjore është
se afati për marrjen e vendimit nga sektori i ankesave është zgjatur nga 30 në 60
ditë. (Çeku, 2014, fq. 342)
Kërkesa për rishqyrtim të vendimit dhe ankesa paraqitën në formë shkresore apo
me shkrim dhe duhet të përmbajë disa elemente esenciale, nga të cilat kuptohet
themeli juridik i ankimimit, e ato janë: emrin dhe adresën e ankuesit, aktin
administrativ, të nxjerrë apo të munguar, që kontestohet, shkaqet e ankimit, çdo
dokument tjetër që konsiderohet i rëndësishëm nga ankuesi. Në praktikën juridike
procedurale administrative kemi raste kur nuk pranohet kërkesa për ankimin. Janë
ato raste kur ankesa nuk është e lejuar, është paraqitur jashtë afatit të paraparë
ligjor, kur ankesa paraqitet nga pala e paautorizuar, kur akti administrativ i
ankimuar konsiderohet i ligjshëm dhe i rregullt prima facie nga organi që shqyrton
ankimin, etj. (Çeku, 2014, fq. 342-343)
“Ankimi duhet të paraqitet në formë shkresore. Kërkesa e shkruar duhet të përmbajë
të dhënat e mëposhtme:
a) emrin dhe adresën e ankuesit;
b) aktin administrativ, të nxjerrë apo të munguar, që kontestohet;
c) shkaqet e ankimit;
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d) çdo dokument tjetër që konsiderohet i rëndësishëm nga ankuesi.
Organi që shqyrton ankimin ndihmon ankuesit në përgatitjen e dokumentacionit
të nevojshëm për ankimin.” (Ligji Nr. 02/L-28, neni 133)
Me nxjerrjen e vendimit nga Sektori i ankesave doganore përfundon procedura
administrative doganore sipas mjetit të goditjes së vendimeve. Vendimi i nxjerr nga
Sektori i ankesave doganore është vendim përfundimtarë në procedurë
administrative. Pra, ndaj vendimit të sektorit të ankesave nuk lejohet paraqitja e
ndonjë mjeti tjetër juridik në procedurë administrative. Kundër vendimeve të Sektorit
të ankesave doganore lejohet inicimi i Konfliktit administrativ në gjykatën relevante.

Procedura apeluese kundër vendimeve përfundimtare në procedurë
administrative doganore

Siç theksuam më lartë vendimi i Sektorit të ankesave doganore është vendim
përfundimtarë në procedurën administrative doganore dhe ndaj tij nuk lejohet
parashtrimi i ndonjë mjeti tjetër juridik në procedurë administrative. Kjo nënkupton
që pala e pakënaqur ndaj vendimit të Sektorit të ankesave doganore mund të paraqet
çështjen në gjykatë.
Nëse nuk është në kundërshtim me dispozitat përmbajtëse në këtë kod, dispozitat e
Ligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për administratën tatimore dhe
procedurat nr. 03/L- 222 duhet të gjejë aplikimin për gjithë procedurën e ankesave.
Në rast se edhe me këtë ligj nuk është paraparë rregullimi i ndonjë dispozite të procedurës
së ankesës, do të gjejë zbatim Ligji i procedurës së përgjithshme administrative si ligj
subsidiar.” (Ligji nr. 04/L-099, neni 12. Pika 9 dhe 10)
Kundër vendimit të Sektorit të ankesave doganore, pala e pakënaqur mund të paraqet
ankesë tek Divizioni Fiskal i Departamentit Administrativ të Gjykatës Themelore te
Prishtinës, në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Administratën
tatimore dhe procedurat, Ligji nr. 03/L-222.” (Ligji nr. 04/L-099, neni 12)
Procedurat para gjykatës kompetente rregullohen nga rregullat procedurale të
përcaktuara me Ligjin për plotësim dhe ndryshim të Ligjit për administratën tatimore
dhe procedurat nr. 03/L-222, Ligji për Gjykatat nr. 03/L-199, Ligji për Konfliktet
Administrative nr. 03/L-202. Kundër vendimit te gjykatës kompetentet, pala e interesuar
mund te paraqet ankesë në Gjykatën e Apelit në pajtim me Ligjin për plotësimin dhe
ndryshimin e ligjit për administratën tatimore dhe procedurat nr. 03/L-222.
Sipas Ligjit për Gjykatat në Republikën e Kosovës: “Departamenti për Çështje
Administrative i Gjykatës Themelore gjykon dhe vendos në konfliktet administrative
sipas padive kundër akteve administrative përfundimtare dhe për çështjet e tjera të
përcaktuara me ligj.” (Ligji Nr. 03/L-199, neni 14.1) Pra, sipas përkufizimeve të Ligjit
për Gjykatat, apelimi i vendimit përfundimtarë në procedurë administrative para
gjykatës kompetente paraqet inicimin e “Konfliktit Administrativ”. Konflikti
administrativ rregullohet me ligj të veçantë, pra me Ligjin për Konfliktin
Administrativ.1

1 Ligji për Konfliktin Administrativ është ligj i përgjithshëm dhe vlen për të gjitha rastet e inicimit të
konfliktit administrativ para gjykatës kompetente në Republikën e Kosovës. Apelimi i vendimeve
administrative doganore në gjykata rregullohet paradoksalisht edhe me tri ligje tjera: Ligji nr. 04/L-099 Për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. 03/L-109 Doganor dhe të Akcizave në Kosovë, Ligji  Nr. 04/L-102
Për Ndryshimin dhe Plotësimin e  Ligjit për  Administratën Tatimore dhe Procedurat Nr. 03/L-222 dhe Ligji
për Gjykatat Ligji nr. 03/L-199.
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Për parashtrimin e konfliktit administrativ në gjykatë për vendimet doganore merren
parasysh katër ligje: Ligji për Konfliktin Administrativ Ligji nr 03/L-202, Ligji nr.
04/L-099 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. 03/L-109 Doganor dhe të
Akcizave në Kosovë, Ligji  Nr. 04/L-102 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për
Administratën Tatimore dhe Procedurat Nr. 03/L-222 dhe  Ligji për Gjykatat Ligji
nr. 03/L-199.
Me Ligjin për Konfliktin Administrativ Ligji nr 03/L-202 “rregullohen kompetenca,
përbërja e gjykatës dhe rregullat e procedurës, në bazë të të cilave gjykatat kompetente,
vendosin për ligjshmërinë e akteve administrative me të cilat organet kompetente të
administratës publike, vendosin për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të
personave fizik dhe juridik dhe palëve të tjera, si dhe për ligjshmërinë e veprimeve të
organeve administrative rregullon në përgjithësi zhvillimin e procedurës gjyqësore
ndaj akteve administrative përfundimtare.” (Ligji nr 03/L-202, neni 1)
“Konflikti administrativ mund të fillojë vetëm kundër aktit administrativ të nxjerrë
në procedurën administrative në shkallë të dytë. Konflikti administrativ mund të
fillohet edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, kundër të cilit në
procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar. Konflikti administrativ mund
të fillojë edhe kur organi kompetent nuk ka nxjerrë akt përkatës administrativ pas
kërkesës ose ankesës së palës, nën kushtet e parashikuara me këtë ligj.” (Ligji nr 03/
L-202, neni 13 dhe 14). Në këtë rast sipas Ligjit për Konfliktin Administrativ ndaj
vendimeve të Sektorit të ankesave doganore mund të filloi konflikti administrativ.
Kjo për arsye se plotësohet kushti i parë ligjor – vendimi i nxjerrë në shkallë të dytë.
Ligji nr. 04/L-099 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit nr. 03/L-109 Doganor dhe
të Akcizave në Kosovë zhvillimin e procedurës gjyqësore ndaj vendimeve të Sektorit
të ankesave doganore e referon tek Ligji për plotësim dhe ndryshim e Ligjit për
administratën tatimore dhe procedurat nr. 03/L-222, Ligji për Gjykatat nr. 03/L-
199, Ligji për Konfliktet Administrative nr. 03/L-202 dhe nga ndonjë ligj tjetër relevant
ne Kosovë. Kundër vendimit te gjykatës kompetentet, pala e interesuar mund te
paraqet ankesë në Gjykatën e Apelit në pajtim me Ligjin për plotësimin dhe
ndryshimin e ligjit për administratën tatimore dhe procedurat nr. 03/L-222.
Ligji për plotësim dhe ndryshim e Ligjit për administratën tatimore dhe procedurat
nr. 03/L-222, Ligji për Gjykatat nr. 03/L-199 parasheh që në kuadër të Departamentit
Administrativ të Gjykatës Themelore të Prishtinës të themelohet Divizioni Fiskal.
“Divizioni Fiskal, themelohet dhe mbështetet nga Këshilli Gjyqësor në Kosovë, në
pajtim me Ligjin mbi Gjykatat.”
“Divizioni Fiskal është përgjegjës për të gjykuar në shkallë të parë çdo vendim nga
Departamenti i Ankesave në lidhje me taksat, detyrimet doganore dhe çdo kontribut
tjetër të caktuar nga legjislacioni në fuqi.
Juridiksioni i ankesave të Divizionit Fiskal, i mbulon tatimet dhe detyrimet në vijim:
-  tatimin mbi të ardhurat personale;
-  tatimin mbi të ardhurat e korporatave;
-  ligjin e TVSH-së;
- detyrimet doganore;
-  detyrimet e akcizës;
-  tatimi mbi pronën e paluajtshme;
-  çdo tatim ose kontribut tjetër të aplikuar në Kosovë.” (Ligji nr. 03/L-222, neni
81B)
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Kundër vendimeve të Divizionit Fiskal të Departamentit për Çështje
Administrative të
Gjykatës Themelore, mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit.
Siç po kuptohet nga dispozitat e këtij ligji, intenca e ligjdhënësit shkon në favor të
krijimit të një institucioni të specializuar në strukturën e Sistemit Gjyqësor të
Republikës së Kosovës. Ne jemi të mendimit se krijimi i Divizionit Fiskal në kuadër
të Departamentit Administrativ të Gjykatës Themelore të Prishtinës do të duhej të
parashihej me Ligjin për Gjykatat e Republikës së Kosovës, sepse po krijohet
përshtypja ligjore se ky divizion po themelohet në përputhje me një ligj tjetër (Ligji
për ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat
Ligji Nr. 03/L-222).
Kjo procedurë dhe shpërndarja e dispozitave në lidhje me procedurën gjyqësore
ndaj akteve administrative doganore është e pa nevojshme. Ne mendojmë se
ligjdhënësi në Kosovë ka dëshmuar pa përvojë në miratimin e ligjeve.
Procedura në lidhje me konfliktin administrativ duhet thjesht të rregullohet me
Ligjin për Konfliktin Administrativ. Në Kodin Doganor do të mjaftonte të theksohet
fakti se ndaj vendimeve të Sektorit të ankesave doganore pala e pakënaqur mund të
inicioj konfliktin administrativ në përputhje me Ligjin për Konfliktin Administrativ.
Kompetenca e gjykatave për zgjidhjen e konfliktit administrativ përcaktohet me
Ligjin për Gjykata dhe nuk ka nevojë të përmendet ky fakt me ligje tjera. Në këtë
mënyrë ligjdhënësi do të eliminonte paqartësitë dhe konfliktet eventuale të ligjeve
përkatëse.

Procedura e Apelimit të Vendimeve Doganore sipas Legjislacionit të
Republikës së Shqipërisë

Në funksion të reformave strukturore të gjithëmbarshme dhe përmirësimit të bazës
ligjore e cila është e nevojshme për plotësimin e kritereve për procesin e anëtarësimit
në Unionin Evropian, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me 31.07.2014  ka miratuar
Kodin Doganor të ri Ligji nr. 102/2014 i datës 31.07.2014. Ky akt normativ është
shpallur në “Fletoren Zyrtare” nr. 134 me datë 22.08.2014. Ky Kod në tërësi do të
hyjë në fuqi më 1.01.2017. Në disa pjesë nga 1.01.2015. Në kuadër të këtij punimi do
të analizojmë procedurën apeluese sipas Kodit të ri doganor.
Kodi doganor i ri është në përputhje me standardet e promovuar nga Unioni
Evropian. Sipas Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë “Legjislacion doganor”
është kuadri ligjor, i përbërë nga:
a) Konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e
Shqipërisë.
b) Kodi Doganor;
c) Legjislacioni për tarifën doganore dhe nomen-klaturën e kombinuar të
mallrave, në Republikës së Shqipërisë;
     ç) Aktet nënligjore në zbatim të këtij Kodi.”( Ligji nr. 102/2014, neni 6.2)
Nga hierarkia taksative e përcaktuar me Kodin Doganor kuptojmë se konventat
dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë në fushën
e doganave dhe tregtisë ndërkombëtare kanë përparësi në zbatim në raport me ligjet
nacionale. Kjo dispozitë e Kodit Doganor buron nga Kushtetuta e Republikës së
Shqipërisë. Kështu sipas Kushtetutës “ Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar
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me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të. Normat e nxjerra prej një
organizate ndërkombëtare kanë epërsi, në rast konflikti, mbi të drejtën e vendit,
kur në marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë për pjesëmarrjen në atë
organizatë, parashikohet shprehimisht zbatimi i drejtpërdrejtë i normave të nxjerra
prej asaj.”(Kushtetuta e Shqipërisë, neni 122 pika 2 dhe 3)
 Pothuajse në mënyrë identike është rregulluar kjo çështje me dispozitat kushtetuese
në Republikën e Kosovës. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, marrëveshjet
ndërkombëtare të nënshkruara dhe ratifikuara dhe normat e detyrueshme të së
drejtës ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës.(Kushtetuta
e Kosovës, neni 19.2)
Përgjegjës për implementimin e legjislacionit doganor është Administrata Doganore
e Republikës së Shqipërisë.
Sipas Kodit të ri Doganor Ligji nr. 102/2014 i datës 31.07.2014 “Fletorja Zyrtare” nr.
134, datë 22.08.2014, “Administrata doganore përbëhet nga Drejtoria e Përgjithshme
e Doganave dhe degët doganore. Ajo është nën varësinë e Ministrisë së Financave.
Degët doganore janë nën varësinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Ato
përbëhen nga një ose disa zyra doganore. Organizimi, funksionimi dhe kompetencat
e administratës doganore përcaktohen në këtë Kod, në ligje specifike dhe me vendim
të Këshillit të Ministrave, të dala në zbatim të tyre.” (Ligji nr. 102/2014 neni 7
paragrafet 1, 2 dhe 3)
Struktura e Administratës Doganore sipas ligjit përcaktohet nga Këshilli i Ministrave
me propozimin e Ministri të Financave në bashkëpunim me Departamentin e
Administratës Publik.
Sipas strukturës aktuale Administrata Doganore e Shqipërisë udhëhiqet nga Drejtori
i Përgjithshëm dhe katër departamente: Departamenti Administrativ,  Departamenti
Operativ dhe Hetimor, Departamenti teknik dhe Departamenti i Akcizës. (http://
www.dogana.gov.al/sq/node/138)
“Administrata Doganore shqiptare ka luajtur një rol të rëndësishëm për verifikimin
dhe vjeljen e detyrimeve doganore që duhen paguar, parandalimin, verifikimin dhe
luftën ndaj veprimtarisë së kontrabandës, shkeljeve dhe trafikut të paligjshëm të
mallrave të ndaluara.”(Mema, 2014, fq. 40)

Apelimi i vendimeve doganore

Pa rënë ndesh me dispozitat e konventave ndërkombëtare ankimi i vendimeve
doganore në mënyrë taksative rregullohet me Kodin Doganor të Republikës së
Shqipërisë.
Sipas neni 281 të Kodit doganor: “Çdo person ka të drejtë të ankohet kundër çdo
vendimi të marrë nga autoritetet doganore, në lidhje me një borxh dhe/ose vendosjen
e sanksioneve në lidhje me zbatimin e këtij Kodi. E drejta e ankimit mund të ushtrohet
fillimisht pranë Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave e, më pas, përpara autoriteteve
gjyqësore, sipas dispozitave në fuqi.” (Ligji nr. 102/2014, neni  281)
D.m.th. ndaj vendimeve të autoriteteve doganore palët e pakënaqura mund të
paraqesin ankesë tek Drejtori i Përgjithshëm i Doganave si organ i shkallës së dytë
për vendosje. Ankesa ndaj vendimit të autoriteteve doganore mund të parashtrohet
në lidhje me një borxh dhe/ose me një sanksion. Sipas nenit 282 të Kodit Doganor:
“1. Kundër vendimit të autoriteteve doganore kompetente, shkelësi mund t’i paraqesë
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Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave një kërkesë ankimore të arsyetuar, brenda 30
ditëve nga data e njoftimit.
2. Për të paraqitur ankesën, ankimuesi duhet të paguajë shumën e përgjithshme të
detyrimeve të importit ose eksportit, sipas përkufizimeve të këtij titulli, si dhe të
garantojë për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave shumën e sanksioneve të
aplikuara për shkeljen, objekt konflikti.
3. Ankimuesi duhet të bashkëshoqërojë ankimin me të gjithë dokumentacionin e
nevojshëm për shqyrtimin e tij.
4. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e
depozitimit të kërkesës ankimore dhe ky vendim u njoftohet menjëherë ankimuesit
dhe autoriteteve doganore kompetente. Nëse brenda kësaj periudhe nuk merret një
vendim, ankimuesi mund t’u drejtohet autoriteteve gjyqësore, në përputhje me
përcaktimin e pikës 6, të këtij neni.
5. Nëse ankesa nuk pranohet, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave bën kalimin e
menjëhershëm të shumës së garancisë në llogarinë e saj. Nëse kërkesa pranohet,
autoritetet doganore duhet t’i kthejnë ankimuesit shumën e përgjithshme të
detyrimeve të importit ose eksportit, si dhe të lirojnë garancinë.
6. Kundër vendimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, ankimuesi mund të
ankohet pranë autoriteteve gjyqësore brenda 45 ditëve nga data e njoftimit të
mospranimit të ankesës, ose brenda 45 ditëve nga mbarimi i afatit të shqyrtimit të
ankimit, të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni.
7. Në rast se autoritetet gjyqësore pranojnë ankesën, autoritetet doganore duhet t’i
kthejnë ankimuesit shumën e paguar. Kthimi i kësaj shume mund të bëhet vetëm
pasi vendimi i autoriteteve gjyqësore kompetente merr formë të prerë.
8. Në rast se ankimuesi nuk plotëson kushtet kumulative, të përcaktuara në pikat 1
dhe 2, ankimimi konsiderohet sikur nuk është bërë.
9. Në rast se ankimuesi nuk ankimon ose konsiderohet se nuk ka ankimuar, sipas
përcaktimeve të pikës 8, autoritetet doganore marrin të gjitha masat për të proceduar
me vjeljen e shumës së borxhit të sanksioneve përkatëse, në bazë të procedurave të
përcaktuara në këtë Kod për vjeljen e detyrueshme të borxhit.
 “Ankimi ndaj vendimit të autoriteteve doganore kompetente për vendosjen e
sanksioneve nuk shkakton pezullimin e zbatimit të vendimit në konflikt.” (Ligji nr.
102/2014, neni  283)
Vendimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave të Shqipërisë në lidhje me ankesën
e paraqitur, përbën vendim përfundimtar në procedurën administrative doganore.
Ndaj këtyre vendimeve lejohet inicimi i konfliktit administrativ në përputhje me
Ligjin për Konfliktet administrative.

Përfundimi

Nga shtjellimet e mësipërme kuptuam se apelimi i vendimeve në procedurë
administrative në përgjithësi dhe në procedurën administrative doganore në veçanti
është parim kushtetues dhe përbën një nga elementet e garantimit të të drejtave të
njeriut.
Procedura administrative doganore në Kosovë rregullohet me ligj special, me Kodin
Doganor dhe të Akcizave si ligj primar, ndërsa si burim subsidiar me ligjin për
procedurën administrative. Kodi Doganor dhe i Akcizave parasheh si mjet të rregullt
juridik të goditjes së vendimeve doganore, kërkesën për rishqyrtim të vendimeve.
Kundër vendimit të Doganës së Kosovës, pala e pakënaqur mund të paraqes kërkesë
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për rishqyrtim të vendimit në Sektorin e ankesave doganore në Doganën e Kosovës.
Sektori i ankesave doganor  ka afat 60 ditë për të vendosur në lidhje me ankesën.
Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të filloi konflikt administrativ në
Gjykatën Themelor të Prishtinës. Në Gjykatën Themelor të Prishtinës, përkatësisht
në Departamentin Administrativ është krijuar Divizioni Fiskal i cili ka kompetencë
ekskluzive të shqyrtoi paditë ndaj vendimeve doganore dhe në lidhje me tatimet.
Pra, është divizion i specializuar i cili gjykon vetëm për fushën e doganave, tatimeve.
Në Republikën e Shqipërisë është miratuar Kodoi i ri Doganor i cili është një akt
normativ modern dhe në përputhje me Kodin Doganor të Unionit Evropian. Sipas
këtij Kodi, ndaj vendimeve të shkallës së parë të marrë nga Dogana, pala e pakënaqur
mund të paraqes ankesë tek Drejtori i Përgjithshëm i Doganave. Kundër vendimit
të Drejtorit pala e pakënaqur mund të paraqes mund t’i drejtohet autoriteteve
gjyqësore në konflikt administrativ brenda afatit prej 45 ditësh.
Kur analizohet procedura e tillë në dy shtetet, shihen dallime dhe përputhshmëri si
vijon:
- Në Republikën e Kosovës si mjet juridik ndaj vendimeve doganore është

kërkesa për rishqyrtim të vendimeve, ndërsa në Shqipëri ankesa;
- Ndaj vendimeve të marra në shkallë të parë në Kosovë vendos Sektori i

ankesave doganore ndërsa në Shqipëri Drejtori i Përgjithshëm i Doganave,
afati për kthimin e përgjigjes është 60 në të dy shtete;

- Vendimi i marrë nga Sektori i ankesave doganore dhe i Drejtorit të
Përgjithshëm në Shqipëri përbën vendim përfundimtar në procedurën
administrative doganore;

- Kundër vendimit në shkallë të dytë në Kosovë mund të paraqitet padi në
konfliktin administrativ brenda afatit prej 30 ditësh ndërsa në Shqipëri
brenda afatit prej 45 ditësh;

- Kërkesa për rishqyrtim të vendimit në Kosovë dhe ankesa në Shqipëri nuk
e shtyjnë ekzekutimin e vendimit.
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Gazetari në cilësinë e dëshmitarit në procedurën penale

PhD. Mirvete Uka

1. Vështrim i përgjithshëm për rëndësinë e dëshmitarit, në një proces gjyqësor

Dëshmitarët janë subjekte të procedurës penale1 rëndësia e të cilëve  konsiston në
faktin se mund të kenë parë apo dëgjuar, mund të kenë perceptuar direkt me shqisat
e tyre ngjarjen që ka ndodhur në një rast  konkret, apo për të cilët mendohet se
mund të japin informata lidhur me  një vepër të caktuar penale. Pikërisht për këtë,
të qenit dëshmitar në një proces penal, është me prioritet ndaj cilitdo subjekt të
procedurës penale. Dëshmitarët janë të  pazëvendësueshëm dhe në të shumtën e
rasteve, krejt  të rastësishëm.
Dëshmia është deklarim i personit fizik lidhur me perceptimet shqisore për faktet e
rëndësishme nga e kaluara,  dhënë në formë procedurale të caktuar, para organit
kompetent (Sahiti & Murati, 2013, 265). Pra, dëshmia e dëshmitarit në procedurë,
hyn në kategorinë e provave  personale dhe të drejtpërdrejta, burim i të cilave është
njeriu.
Por dëshmia e dëshmitarit pavarësisht se a është ajo  në dëm apo në favor të  të
pandehurit, nuk është gjithmonë akt  i vullnetit të mirë. Ajo është detyrim ligjor,
mos përmbushja e të cilit ka  për pasojë shqiptimin e sanksionit  të parashikuar me
ligj.  Prania e dëshmitarit në proces penal është e domosdoshme, në qoftë se këtë e
vlerëson gjyqtari individual apo trupi gjykues që merret me shqyrtimin e rastit.
Çdo person i thirrur si dëshmitar është i detyruar ti përgjigjet thirrjes, përveç në
rastet kur me ligj është përcaktuar ndryshe.2 Në të kundërtën ligji parasheh edhe
masat që ndërmerren personit të tillë. Legjislacioni bashkëkohor penal i vendeve
demokratike përfshirë edhe atë të Republikës së Kosovës, ka paraparë edhe rastet
dhe individët të cilët nuk mund të thirren si dëshmitarë në një proces gjyqësor3 dhe
rastet kur individë të caktuar mund të pranohen në cilësinë e dëshmitarit, vetëm
nëse ata do ta pranonin vullnetarisht një gjë të tillë, por jo edhe  të detyrohen4.
Kodi i procedurës penali i Kosovës i quan ata “Dëshmitarë të privilegjuar” ndërsa i
ndan në dy kategori:
a) Dëshmitarë të  cilët nuk duhet të merren në pyetje dhe
b) Dëshmitarë të liruar nga detyrimi për të dëshmuar
Dallimi qëndron në atë se derisa për grupin e parë ligji parasheh një ndalesë, për të
dytin ligji parasheh të kundërtën, një mundësi. Ndërsa ngjashmëria qëndron në
faktin se të dy palët mund të kenë dijeni për një çështje të caktuar penale, por që
nuk duhet apo nuk obligohen të flasin.
Në grupin e parë, hyjnë personat që në rrethana të caktuara dhe në bazë të profesionit
të tyre apo lidhjes së tyre të drejtpërdrejtë me rastin, kanë kuptuar për gjëra të cilat
edhe mund të zbardhin një çështje të caktuar.
1 Dëshmitarët mund të jenë edhe subjekte në procedurë kundërvajtësve apo kontestimore por ne këtë
punim do të flitet vetëm për pjesën e procedurës penale.
2  Neni 124, par., 3, KPPK.
3 Neni 126, KPPK.
4 Neni 127, KPPK.
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Ndërsa në grupin e dytë, hyjnë një kategori shumë më e gjerë e personave të cilët
kanë lidhje të ngushta familjare me të pandehurin, po edhe persona të tjerë, si klerikë
e gazetarë, e që lirimi i tyre nga dëshmimi, vlen deri në masën sa është e paraparë me
ligj, i cili specifikon shumë mirë rastet edhe sipas llojit e peshës së veprës penale.

2. Obligimi i gazetarit për t’iu përmbajtur etikes së profesionit që ushtron dhe
përgjegjësia para ligjit

Misioni i gazetarit është të informojë. Pra të përcjellë zhvillimet ditore, të hulumtojë
tema e probleme, t’i trajtojë ato edhe me ndihmën e ekspertëve të çështjeve përkatëse,
të hulumtojë rreth dyshimeve për keqpërdorime të ndryshme. Me një fjalë, çdo gjë, që
është me interes të përgjithshëm.  Ai  është gjithmonë në kërkim të lajmit, ndërkohë
që i njëjti është gjithmonë në garë më kolegët e tij, se kush do të arrijë i pari ta jap
lajmin e ri. Mu për këtë, gazetarët janë personat më të interesuar për gjërat e reja që
ndodhin. Ata shpesh janë të atakuar edhe nga organet e pushtetit të vendit ku
veprojnë. Fjala dhe mendimi i  lirë, jo çdo kund e në çdo vend, janë  në nivelin dëshiruar.5

Për të arritur  te lajmi i fundit dhe për ta raportuar atë direkt nga vendi i ngjarjes,
gazetarët shpesh rrezikojnë edhe jetën e tyre e në shumë raste edhe janë viktima të
dhunës. Ka shumë raste kur gazetarët kidnapohen6

Dy gazetarë francezë të  “Radio France International” u vranë më 03 nëntor të vitit
2013 në qytetin Kidali të Malit..
 http://www.shekulli.com.al/ëeb/p.php?id=33876&kat=90
Katër gazetarë të tjerë francezë ishin kidnapuar në qershor të vitit 2013 në Siri.
Nga marsi i vitit 2011, janë vrarë njëzetepesë gazetarë në këtë vend.
(REL)http://kosovain.eu/sq/Rajon-Bote/Siri-Ka-ende-gjasa-qe-kater-gazetaret-
franceze-te-jene-gjalle-25643 nga palët ndërluftuese e madje edhe vriten.7

Ajo që gazetarit i jep të drejtën për të shkruar për gjëra që lidhen me raste e persona
të ndryshëm, është liria shprehjes e paraparë dhe garantuar edhe me konventa
ndërkombëtare8 e akceptuar edhe me legjislacionin e Kosovës9. E drejta për lirinë e
shprehjes përfshinë të drejtën për të kërkuar për të marrë, dhënë, për të bërë publike
ose për të shpërndarë informata të interesit publik.10 Pra mbledhja dhe shpërndarja
e informacionit me interes publik, është jo vetëm e drejtë por edhe obligim i mediave
si atyre të shkruara ashtu edhe mediave  elektronike. Sidoqoftë kjo nuk i bën mediat
imune ndaj çfarëdo sanksioni që eventualisht edhe mund të merret ndaj tyre në rast
se ato shkelin në radhë të parë kodin e etikës gazetareske11 e më pas edhe rregullat e
parashikuara me ligj, lidhur me atë se çfarë është e parashikuar si çështje me interes

5 Turqia, Irani dhe Kina kryesojnë listën e shteteve që burgosin gazetarët, thuhet në raportin e Komitetit për
Mbrojtjen e gazetarëve(CPJ). 
6 Dy gazetarë francezë të  “Radio France International” u vranë më 03 nëntor të vitit 2013 në qytetin Kidali
të Malit.. http://www.shekulli.com.al/ëeb/p.php?id=33876&kat=90.
Katër gazetarë të tjerë francezë ishin kidnapuar në qershor të vitit 2013 në Siri.
Nga marsi i vitit 2011, janë vrarë njëzetepesë gazetarë në këtë vend. (REL).
 http://kosovain.eu/sq/Rajon-Bote/Siri-Ka-ende-gjasa-qe-kater-gazetaret-franceze-te-jene-gjalle-25643
7 Të paktën 70 gazetarë janë vrarë në mbarë botën në vitin 2013, duke përfshirë 29 të vdekur që mbuluan
luftën civile në Siri dhe 10 në Irak.
8 Neni 10 i Konventës Evropiane për liritë themelore dhe të drejtat e njeriut.
9 Neni 44 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
10 Rezoluta 428 e Asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës, 1970.
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publik. Është detyrë e gazetarëve dhe e botuesve të respektojnë të drejtën e qytetarëve
për informim me kohë sidomos lidhur me gjërat e rëndësishme për jetën e tyre.
Gazetarët dhe botuesit do të mbrojnë parimet e lirisë së informimit, të drejtën në
komentim të drejtë dhe në gazetari kritike.12

2.1. E drejta për të refuzuar të dëshmojë
Ashtu sikur u tha më lartë, ndër personat të cilët janë të liruar nga dëshmimi  është
edhe gazetari apo botuesi  si dhe personat që punojnë në media apo një ose më shumë
nga bashkëpunëtorët e tij në pajtim me ligjin e zbatueshëm.13  Duke u thirrur në këtë
të drejtë ligjore, gazetari apo botuesi i përgjigjet thirrjes së gjykatës për dëshmim, por
refuzon ta bëjë këtë. Kjo ka për qëllim garantimin e lirisë së shprehjes dhe të mendimit
të lirë  në një shtet demokratik ku media konsiderohet pushtet i katërt. Ndonjëherë,
kjo e drejtë dhe kjo liri, keqpërdoret nga personat që ushtrojnë këtë profesion, ashtu
sikur ka raste kur dëshmia e gazetarit apo botuesit, do të ishte e rëndësisë së veçantë.
Prandaj, ligji ka paraparë edhe rastet apo ka vënë bazën ligjore se, kur pushon e
drejta e gazetarit për të heshtur një gjë që din,  lidhur me një rast penal?! Ai nuk
mund të refuzojë në çdo kohë dhe në çdo rast dëshmimin e tij,14

2.2. Mundësia fakultative për të heshtur dhe detyrimi për të dëshmuar
Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovë ndonëse e futë gazetarin dhe
botuesin në kategorinë e  personave të liruar nga detyrimi për të dëshmuar15 nuk i
jep atij të drejtën absolute për  këtë. Kemi të bëjmë me lirimin fakultativ nga një
detyrim i tillë. Personi i  liruar nga dëshmimi nuk mund të refuzojë të dëshmojë, në
rastet kur gjykata vlerëson  se ekziston bazë ligjore për ta liruar nga detyrimi i
ruajtjes së fshehtësisë.
Derisa te rastet e  lirimit nga dëshmia  për personat në lidhje martesore apo
bashkëjetesë, në lidhje gjaku të drejtpërdrejtë apo të tërthortë dhe në lidhje krushqie,
ligjvënësi ka paraparë edhe shkallën e kësaj lidhjeje edhe lartësinë e sanksionit që
mund të shqiptohet,  për veprën penale për të cilën zhvillohet procedura, te rasti i
gazetarit nuk e ka  bërë një gjë të tillë. Në dispozitën e nenit 127 paragrafi 1 nën
paragrafi 1.6 thuhet se gazetari është i liruar nga detyra për të dëshmuar, por në
paragrafin 2 të të njëjtit nen, precizohet se  “personi i  tillë nuk mund të refuzojë
dëshmimin kur ka bazë ligjore për t’ia hequr atij të drejtën e ruajtjes së fshehtësisë”.
Në një situatë të tillë, lirimi nga detyrimi për dëshmim, kthehet në detyrim për
dëshmim. Se kur ekziston baza ligjore për ta  detyruar gazetarin të dëshmojë,  vendos
vet gjykata, varësisht nga lloji dhe rrezikshmëria e veprës penale, e sigurisht edhe
nga rëndësia e provës që mund të sjellë gazetari me dëshminë e tij. në atë proces.
Përveç vendimit për t’ia hequr gazetarit të drejtën për të heshtur gjërat që din,
lidhur me veprën penale për të cilën zhvillohet procedura, konsiderojmë se të gjitha
veprimet tjera ndaj këtij dëshmitari duhet të jenë të njëjta sikur edhe ndaj
dëshmitarëve tjerë.

11 http://www.osce.org/sq/albania/21235.
12 http://imk-ks.org/wp-content/uploads/2010/02/KMI-doracaku-05.pdf.
13 Neni 127, KPPK, par.,1, nënpar., 1.6.
14 Neni 127, par., 2, KPPK.
15 Neni 127,  par., 1, nënpar.,  1.6, KPPK.
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2.3.  Gazetari si dëshmitar okular
  Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës  nuk konkretizon dëshmitarin okular,
por në teorinë  shkencore  e hasim një term të tillë.16 Është e rëndësishme të dihet se
a i ka parë e dëgjuar ai vet ato që po i reprodukon, apo i ka mësuar nga dikush
tjetër. Një person bëhet dëshmitar okular vetëm nëse ngjarja të cilën e ka vështruar,
ka karakter juridiko-penal, që do të thotë se konsiderohet si vepër penale, ose
dyshohet në atë drejtim.17 Pra personi që i ka parë dhe dëgjuar vet gjërat të cilat qojnë në
zbardhjen e një rasti, është dëshmitar okular. Në të kundërtën, nëse ai këto do t’i ketë
dëgjuar e mësuar nga dikush tjetër atëherë ai nuk e plotëson kriterin kryesor për të
qenë dëshmitar okular.
Rreth të qenit të gazetarit dëshmitar në një proces penal, duhet pasur kujdes së në
çfarë rrethanash ka arritur ai te një informatë. Gazetari është pjesë e shoqërisë ku
jeton dhe pavarësisht profesionit të vet, mund të gjendet edhe në situata krejt të
rastësishme dhe të paparapara. Sigurisht se gazetarët nuk kanë një orar të caktuar
fiks të punës pasi ata në çdo pjesë të ditës dhe ngado që shkojnë, janë të interesuar
të marrin informacione të reja. Duke qenë se gjithmonë kanë për qëllim kryesor
plasimin e lajmit sa më shpejtë të jetë e mundur, gazetarët reagojnë për ta bërë këtë
(në radhë të parë për ta mësuar e pastaj edhe për ta plasuar) edhe atëherë kur krejt
rastësisht gjenden në një situatë të caktuar. Shtrohet pyetja se në rastin kur gazetari
ka parë një ndodhi, e ka perceptuar vet me shqisat e tij dhe krejt rastësisht është
gjendur aty,  a do ta  bëjë gjykata këtu dallimin mes një rasti të tillë dhe rastit kur
gazetari ka ardhur deri te njohja e disa gjërave, duke hulumtuar gjatë kryerjes se
detyrës së tij?! Nisur nga kjo, i bie gjykatës të vërtetojë se si  ka ardhur gazetari deri
tek informata e tillë dhe më pas të vlerësoj se a duhet të kërkojë dëshminë e tij, duke
ia hequr të drejtën për mos dëshmim. Sidoqoftë, në rast se gazetari do të posedonte
prova të rëndësishme për një çështje penale dhe në rast se do të ishte me interes
dëshmia e tij, çështja se a ka qenë ai në detyrë  në kohën e mësimit të informatës së
caktuar apo e ka mësuar krejt rastësisht, nuk është relevante. Kjo është relevante
vetëm në kuptimin e besueshmërisë së dëshmisë së tij.

2.4. Marrja në pyetje sipas dëgjimit
Personi i cili i ka dëgjuar nga dikush tjetër gjërat për të cilat pyetet, ka shumë
mundësi shtrembërimi të fakteve gjatë procesit të riprodhimit të tyre prandaj marrjes
në pyetje të dëshmitarit sipas dëgjimit,  në procedurë penale, mendoj se duhet ti
qasemi vetëm në rast nevoje  ekstreme, kur burimi origjinal i njohjes përkitazi me
ndonjë fakt kontestues është i paarritshëm.18 Megjithatë, Kodi i procedurës penale i
Republikës së Kosovës nuk e ndalon shprehimisht marrjen në pyetje sipas dëgjimit
(ex audity). Lidhur me këtë, përdorimi si provë në një proces gjyqësor i një lajmi
apo artikulli të botuar në një gazetë apo të transmetuar në media radio difuzive,
është gjithmonë një provë e prejardhur.
Marrja në pyetje gazetarit në cilësinë e dëshmitarit në procedurë penale pa dyshim
se i përket situatës së marrjes në pyetje sipas dëgjimit. Një gjë e tillë mbase do të ishte
në kontradiktë me parimin e drejtpërdrejtëshmërisë sepse gazetari gjatë ushtrimit të
profesionit të tij, i shfrytëzon burimet e tij të informimit. Në një konkurrencë kaq të
madhe mediatike si është sot, tendenca për ta bërë lajmin më ekskluziv, dhe për të
zgjuar më shumë interes te publiku, mund të ndikojë në shtrembërimin e së vërtetës

16 Sahiti, Ejup, op., cit., fus., 2, fq, 160.
17  Sahiti, Ejup, Murati, rexhep, op., cit.,  fq. 270.
18 Sahiti, Ejup, op., cit., fq., 152.
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që sado e parëndësishme të duket në shikim të parë, juridikisht do të prodhonte
efekt19. Në anën tjetër, kur merret parasysh liria e mediave dhe rëndësia e informimit,
do të ishte e papranueshme për një gazetar, që t’i hiqet e drejta për të shprehur
gjykime subjektive kritike përderisa ai ose ajo, do të do të mund të vërtetojë atë që
thotë.20 Një mendim i tillë i Gjykatës për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut
në Strasburg, jep të kuptojmë se edhe gazetari mund të thirret si dëshmitar në një
proces gjyqësor. Në të kundërtën si do ta provonte ai, vërtetësinë e asaj që ka shkruar
pasi i vetmi vend ku bëhet kjo, është vet gjykata?! E për ta bërë një gjë të tillë,
pashmangshëm vijmë deri te pyetja që duhet t’i shtrohet dëshmitarit gjatë dëshmisë
së tij: prej nga e din atë që thotë, apo ku e kishte mësuar një gjë të tillë? Rrjedhimisht,
gjykata do të kërkojë edhe burimin e informatës.

3. Liria shprehjes  sipas Kushtetutës dhe ligjeve në  Republikën e Kosovës

Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe i tërë legjislacioni ynë (edhe ai penal) radhitet
në kushtetutat dhe legjislacionet më të avancuara të kohës. Për hir të përcaktimit
tonë euroatlantik dhe dëshirës e përcaktimit të popullit të Kosovës për një vend
demokratik ku respektohen të drejtat dhe liritë e njeriut, legjislacioni ynë është
harmonizuar me legjislacionet e vendeve ku demokracia është në stadin më progresiv
të njohur deri tani. Në harmoni dhe përshtatshmërisht me Konventën Evropiane për
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, edhe Kushtetuta e Kosovës  dhe ligjet në
fuqi, kanë paraparë lirinë e shprehjes si një ndër të drejtat elementare të njeriut.
Në nenin 40 të Kushtetutës së  Republikës së Kosovës theksohet: “ Liria e shprehjes
është e garantuar. Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për
të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton lirinë e shprehjes   dhe pluralizmin e
mediave, ndalon  censurën dhe i jep të drejtë secilit të  korrigjojë informacionin e
pavërtetë, jo të plotë dhe jo të saktë, në rast se cenohet interesi i tij.

3.1. Nenet e shumëpërfolura të KPK-së që u shfuqizuan me ligj të veçantë
Në harmoni me Kushtetutën dhe gjithnjë si derivat i saj, edhe Kodi Penal i Republikës
së Kosovës gjatë kohës kur akoma ishte vetëm një draft apo projektkod, kishte
sanksionuar mbrojtjen e burimit të informatës. Madje si i tillë ai edhe ishte miratuar
në organin më të lartë legjislativ, me 20 prill të vitit 2012, ndërsa ishte shpallur në
gazetën zyrtare, në korrik të po atij viti.  Në ndërkohë, reagimi sistematik i mediave
dhe presioni që bënë ato te ligjvënësit, qoi deri në shfuqizimin me ligj të veçantë të
neneve 37, 38 dhe 39.21

Ngritja e çështjes së dispozitave të posaçme lidhur me veprat penale që kryhen me
anë të mediave dhe sidomos zhurma e madhe që u  bë lidhur me ato, konsideroj se
ishte krejt e paarsyeshme. Këto dispozita kishin qenë për vite me radhë në fuqi me
Kodin e përkohshëm penal të Kosovës dhe nuk njihej të  kishte pasur ndonjë problem
për këtë.  Kodi penal i Republikës së Kosovës 22 hyri në fuqi me 01 janar të vitit 2013

3.2. Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë
Për ta rregulluar një herë e mirë këtë çështje, Kuvendi i Republikës së Kosovës, në
19 Me qëllim të evitimit të parandalimit të gjuhës së shpifjes dhe fyerjes, Kuvendi i Republikës së Kosovës
ka nxjerrë ligjin civil kundër shpifjes dhe fyerjes I miratuar më  15 qershor 2006. http://
www.kuvendikosoves.org/?cid=1,191,220.
20 Gjykata Evropiane Strasburgut në rastin Thorgerison kundër Islandës 1992.
21 Ligji Nr. 04/L-129, http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/129%20Ligji%20per%20n
drysh%20e%20kodit%20penal.pdf.
22 Kodi Nr. 04/L-082, http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Kodi%20penal.pdf.
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korrik të vitit 2013, miratoi ligjin për mbrojtjen e burimit të gazetarisë.23  Padyshim
se ligji është në harmoni me Kushtetutën si aktin më të lartë juridik të vendit dhe
ligjet tjera në fuqi. Zbulimi apo më saktë detyrimi për ta zbuluar burimin e
informatës24 parashihet  vetëm për rastet kur kjo do të parandalonte kërcënimin
serioz me pasojë vdekjen e një ose më shumë personave. Kjo do të bëhet me kërkesë
të gjykatës dhe vetëm nëse janë përmbushur dy kushte:
a) Informacioni i kërkuar është me rëndësi shumë të madhe për të parandaluar
krime dhe
b) Informacioni i kërkuar nuk mund të sigurohet në një formë tjetër.
Sikur pamë  më lart,  burimi i informatës zbulohet vetëm në rast se vjen në shprehje
mundësia për të parandaluar veprën penale kundër jetës dhe integritetit trupor të
njeriut por jo edhe veprat tjera penale. Mendoj se lidhur me këtë  mund të debatohet,
duke marrë për bazë   parimin e  proporcionalitetit. Shtrohet pyetja se,  cila është më
e rëndësishme në këtë rast dhe sa është proporcionale e drejta për të mbrojtur burimin
e informatës, në raport me parandalimin e cilësdo nga veprat tjera penale me
rrezikshmëri mjaft të lartë por për të cilat  Kodi nuk parasheh mundësinë e zbulimit
të atij burimi?!
3.3. Rëndësia e mbrojtjes së burimit të informatës
Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë, ka  për qëllim krijimin e mundësive për
informim të drejtë dhe të pa ndikueshëm,  nga grupe të ndryshme të interesit. Të
gjitha vendet bashkëkohore demokratike, kanë paraparë mbrojtjen e burimit të
informatës në legjislacionet e tyre. Në këtë formë, gazetarëve u mundësohet që ta
ushtrojnë lirshëm profesionin e tyre ndërkohë që personave  tjerë, të cilët mund të
jenë informatorë për gjëra të ndryshme, u mundësohet bashkëpunimi me mjetet e
informimit publik pa e rrezikuar as punën e as jetën e tyre. Mënyra më e mirë për të
bërë publike gjërat e tilla, është përmes mediave, gjë që do t’i paraprinte edhe fillimit
të hetimit për një çështje të caktuar. E  tërë kjo është në funksion të informimit të
drejtë dhe në interes të përgjithshëm. Media është një lloj pushteti në vete, që
kontrollon formën tjetër të pushtetit institucional. Është një hallkë e fortë mes
shtresave të ndryshme të shoqërisë njerëzore dhe organizmave tjerë relevantë.
Prandaj, ligji parasheh edhe format me të cilat lehtësohet puna e atyre që punojnë
në media e që përmes infrastrukturës ligjore, u hap rrugën e mundësisë së hulumtimit,
mbledhjes dhe shpërndarjes së informatës, duke qenë gjithnjë në mbrojtje të interesit
publik. Rrjedhimisht, puna në interes të përgjithshëm duhet të jetë parimi kryesor
i cilësdo formë të organizuar sipas legjislacionit në fuqi. Kjo bëhet duke vepruar
edhe në koordinim me njëra-tjetrën dhe sigurisht edhe duke respektuar hapësirën e
mundësisë dhe lirisë së veprimit, për secilën prej tyre. Sikur mbrojta e informatës të
mos ishte e siguruar, njerëzit të cilët mund të dinë shumë gjëra të rëndësishme dhe
me interes të përgjithshëm do të hezitonin apo nuk do bashkëpunonin fare me
median. Kjo është shumë e kuptueshme dhe shumë e arsyeshme sepse secili ka për
qëllim të ruaj vetveten dhe familjen e tij në radhë të parë dhe asnjëri nuk do të
rrezikonte të zbulojë diçka,  me të cilën do të rrezikohej vet ose familja e tij. Mu për
këtë, ligjvënësi ka sanksionuar mbrojtjen e burimit të informatës duke i dhënë me
këtë rast edhe gazetarit, të drejtën për të mos e zbuluar atë.

23 Ligji Nr. 04/L-137
24 Neni 5 i Ligjit për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë.
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4. Konkuluzione rreth rëndësisë së zbulimit të  informatës dhe dëshmisë së
gazetarit

Konsiderojë, se meqë kemi të bëjmë me parandalimin e disa llojeve të veprave penale,
zbulimi i burimit të informatës do të ishte në interes të përgjithshëm. Parandalimi
qoftë edhe i një vepre të vetme penale, është sukses për drejtësinë, ndërkohë që
mediat si vigjil i opinionit publik, do të kontribuonin në këtë drejtim. Pavarësisht
faktit se gazetarët dhe redaktorët i përkasin kategorisë specifike me kufizime të
limituara,25 ushtrimi i lirisë së shprehjes përmban në vete detyrime dhe përgjegjësi
dhe si i tillë është unikat në Konventën për liritë dhe të drejtat e njeriut.26Sigurisht
që me detyrimin për zbulimin e burimit të informatës,  gazetarëve do t’u vështirësohej
puna e tyre pasi do ta kishin të vështirë të gjenin njerëz, burime, informatorë për
bashkëpunim. Në anën tjetër sa të besueshme mund të jenë burimet anonime të
cilat nuk mbajnë përgjegjësi penale për informatat që japin?
Andaj një informatë e publikuar në media nuk do duhej të kishte fuqinë e provës.
Ajo mund të jetë bazë për të krijuar një dyshim, për të mbështetur një pohim, apo
për të sforcuar një bindje. Ndërkohë që gjykata duhet  ta detyrojë gazetarin të
dëshmojë në një proces gjyqësor nëse këtë e konsideron të rëndësishme për çështjen
dhe po ashtu edhe duhet të kërkojë nga ai, ta zbulojë burimin e informatës, gjithnjë
kur është në pyetje interesi i përgjithshëm, apo kur mos zbulimi i burimit, do të
shkaktonte dëm më të madh se sa e kundërta e tij.
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Abstrakt

Dhuna është një fenomen shqetësues në shoqërinë tonë, që rëndon kryesisht mbi gratë.
Rastet e fundit të shfaqura në media kanë ngritur dilemën se si integrohen gratë që
dhunohen.  Pikërisht për këtë arsye ekzistojnë disa institucione pritëse dhe rehabilituese
të grave te dhunuara. Qëndrimi në këto institucione ndihmon në fillimin e një jete të
pavarur.
Qëllimi i këtij studimi është analizimi i transformimit që pësojne gratë pasi ato kanë dalë
nga situata e dhunës. Ndryshimet që ato pësojnë në sjellje, qëndrim dhe në rolin e tyre si
nënë.  A është e vërtetë që ato e kalojnë në plan të dytë rolin e nënës pasi nuk janë me
objekt i dhunës?
 Për të realizuar studimin u përdoren këto metoda: Intervista, vëzhgimi, analiza e dosjeve
personale të grave në Shelter. Të dhënat që u administruan janë cilësore. Subjektet në
studim janë shtatë gra që janë në fazën e integrimit pasi kanë marrë shërbim rehabilitues
në Strehëz.  Analiza e të dhënave tregon që ekzistojnë një sërë vështirësish që shoqërojnë
gratë e dhunuara në jetën e pavarur.  Kur ndodhen jashtë qendrës dhe duhet ta përballojne
vetë jetesën ato zbulojnë tek vetja forca të tjera. Pësojnë ndryshime në sjellje, në qëndrimin
ndaj jetës dhe vështirësia kryesore tashmë është ajo ekonomike.  Preokupim kryesor i
subjekteve eshte mirëqenia e fëmijëve.

Fjalë kyçe: dhunë, patriarkalizëm, fuqizim, strehëza, integrim.

Hyrje

Dhuna në familje është një fenomen i përhapur në shoqërinë tonë. Kur flitet për
dhunë në familje shumë njerëz mendojnë se ajo ka të bëjë me dhunën fizike si vrasja,
plagosja, rrahja etj. Njerëzit filluan të gjejnë një definicion për dhunën, por hasen
në vështirësi në raport me kulturat, traditat, zakonet, ligjet e vendeve të ndryshme
të cilat shfaqin limite të ndryshme lidhur me fenomenin. E ndërkohë që përpiqeshin
të gjenin një definicion, filluan të krijohen struktura për të marrë në mbrojtje gruan
e dhunuar.
Komisioni i grave në Michigan e ka përkufizuar dhunën në familje:
“Dhuna në familje është raporti i abuzimit dhe i kontrollit e ushtruar nga një
person në një marrëdhënie ndaj një tjetri”.
Edhe pse gjatë viteve të fundit të tranzicionit shoqëria shqiptare ka pësuar zhvillime
të ndryshme politike, ekonomike e sociale, situata e gruas në familje apo në shoqëri
është shumë e vështirë dhe mund të thuhet dhe e përkeqësuar për shkak  të ekzistencës
dhe shtimit të fenomenit të dhunës në familje. Dhunë e cila prek jo vetëm viktimën
dhe integritetin e saj fizik, moral, psikologjik, seksual, social dhe ekonomik por
edhe fëmijët, dëshmitarë të kësaj dhune, të cilët shpesh kthehen në dhunues potencialë
duke krijuar një shoqëri ku të drejtat dhe liritë themelore dhunohen në vazhdimësi
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(Shkalla, 2008, 45).
Sipas të dhënave të Strategjise Sektoriale të Mbrojtjes Sociale (2007-2013), vrojtimet
e dhjetë viteve të fundit tregojnë se mbi një të katërtat e grave raportojnë të jenë bërë
viktima të dhunës emocionale dhe seksuale dhe se gratë rurale janë rëndom më të
prekuara nga dhuna fizike.
Shqipëria është një nga shtetet nënshkruese e Traktakteve të të Drejtave të Njeriut,
ndër të cilat edhe Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit
Kundër Grave e Kombeve të Bashkuara, sipas së cilës autoritet kanë detyrimin të
parandalojnë dhe t’i mbrojnë gratë nga çdo formë dhune-përfshirë edhe atë nga
bashkëshortët, partnerët dhe anëtarë të tjerë të familjes. Masat për të luftuar dhunën
kundër grave përcaktohen në ligjin për të drejtat e njeriut dhe standartet
ndërkombtare. Në këto masa përfshihen çrrënjosja e qëndrimeve që ushqejnë
vazhdimin e dhunës kundër grave, duke siguruar dënimet e duhura penale, që
autorët e këtyre krimeve të ndiqen penalisht dhe grave t’u ofrohen shërbimet e
duhura shëndetësore dhe shoqërore (Amnisty International, 2010). Referuar në
legjislacionin Shqiptar sipas ligjit me titull ‘Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet
familjare” janë vendosur disa pika themelore në fushën e luftës kundër dhunës me
bazë gjinore. Ligji tregon qartësisht se me dhunë duhet të kuptojmë “çdo veprim
apo mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të
integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik (Celani etj, 2011, 9).
Përpos kuadrit ligjor mbështetës kohët e fundit për t’iu ardhur në ndihmë grave
dhe vajzave janë hapur qendra këshillimi, avokatore si dhe strehëza për gratë e
dhunuara të cilat kryesisht ofrohen nga OJF-të.
Objekti i këtij studimi është ecuria e shtatë grave që kanë qënë të dhunuara;
eksplorimi i rrugëtimit të tyre në fazën e rehabilitimit në strehëz dhe më pas në jetën
e pavarur. Qëllimi i këtij studimi është pikërisht të zbuloj disa prej mekanizmave që
ndihmojnë gruan në integrimin e saj pas situatës së dhunës dhe eksplorimi i
transformimit që gratë pësojnë në rrugëtimin e tyre. A është e vërtetë që ato e kalojnë
në plan të dytë rolin si nënë pasi nuk janë viktimë e dhunës?
Për të arritur në këtë konkluzion ështe e nevojshme një ekspoze më e plotë duke
filluar që nga fillimi i situatës së dhunës, rehabilitimi ne Strehëz (si një komponent
shumë i rëndësishëm për integrimin, ndonëse afatshkurtër) dhe eksplorimi i situatës
në jetën e pavarur. Ajo që rezulton nga studimi është se para se të vendosin t’i japin
fund dhunës së ushtruar gratë kanë bashkëjetuar me të si një pjesë normale të jetës.
Në këtë kontekst është me vënd pyetja se:

Çfarë e shtyn një grua të pranojë bashkëjetesën në një lidhje të dhunshme?

Shumë studime janë bërë rreth kësaj teme, duke nxitur debate e ngritur argumente
pa fund. Po a është gjetur përgjigjë për këtë pyetje? Supozohet se ndodh kështu
pasi shumica e shoqërive janë patriarkale dhe të dominuara nga meshkujt. Mund të
thuhet së në shumicën e shoqërive, lidhjet gjinore kanë natyre patriarkale - pra një
sistem social ku burrat konsiderohen superior ndaj grave, janë dominante dhe
kontrollojnë shumicën e burimeve (Bhasin, 2000, 33). Kjo përsëritet edhe në
marrëdheniet abusive bashkëshortore. Është e dhimbshme të mendosh se një grua
në Shqipëri është shpesh e detyruar të bëjë kompromise me veten për të duruar
dhunën e ushtruar ndaj saj për shkak se mendon se nuk ka zgjidhje tjetër ( Sula &
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Shahini, 2008, 55).
Ka disa faktorë që pengojnë rrugën e daljes nga keqtrajtimi:
1. Faktorët individuale psikologjikë : gruaja vetbindet që sjellja e saj, qëndrimi i

saj, janë arsyet e shpërthimit të dhunës së partnerit; e shikon veten nga
këndëvështrimi i keqtrajtuesit, që e konsideron atë një person të paaftë,
jokompetente, një grua jo e mirë dhe një nenë e keqe.

2. Faktorët pengues marrëdhënie - familje : ai e kërcënon duke i thënë se n.q.s ajo
ikën, do të humb fëmijët, kërcënon se do ta vrasë.

3. Faktorët pengues objektivë: gruaja nuk zotëron pronë, pasuri dhe nuk ka para;
është e papunë.

4. Faktorët pengues social: është e privuar nga rrjeti social, nuk ka më kontakte
më familjen, të afërmit; mendon se ndarja është në kundërshtim me bindjet e
saj kulturore, fetare; nuk ka besim në forcat e rendit dhe të shërbimit social (
Biçoku, 2010, 15,16).

Mirëpo ndonëse në fillimin e marrëdhënies së dhunshme gruaja ështe e bindur që
mund ta mbaj nën kontroll situatën dhe kërkon ndihmë vetëm për problemet
shëndetësore të lidhur me episodet e dhunshme. Mirëpo mbasi ripërsëriten episodet
e keqtrajtimit, gruaja ndërgjegjsohet që nuk mundet ta ndryshojë por as ta
kontrollojë situatën dhe kështu ndërton një motivacion më të fortë për të dalë nga
marrëdhënia e dhunshme.
Pikërisht për të lehtësuar sadopak gjëndjen e tyre janë ngritur një sërë institucionesh
rehabilituese. Ndër to mund të përmendim “Strehezën e grave” Hena e Re në qytetin
e Elbasanit që funksionon që prej 1 dhjetor 2000 që i vjen në mbrojtje grave të
keqtrajtuara, të trafikuara e në rrezik trafikimi (Biçoku, 2010, 10). Përgjithësisht
janë viktimat e dhunës ato të cilat pranojnë më me shumë lehtësi shërbimet e
Strehëzës, e kjo për arsye të ndryshme, si : mungesa e banesës, situata ekonomike,
anëtarët e familjes të cilët nuk e mbështesin etj. Por ka dhe gra të cilat gëzojnë
mbështetjen e familjes së origjinës, prandaj kërkojnë shërbime territoriale ( kurse
formimi, këshillim, etj) ndaj nuk janë të interesuara për Strehëzën (Alla, 2010, 45).
Strehëza përfaqson shumë më tepër sesa vetëm një vend banimi ku gratë jetojnë për
t’iu larguar dhunës ose trafikimit.

Përfitimet e grave nga Strehëza janë disa:

      -     Siguri dhe mbështetje
- Fuqizimi i grave dhe rritje e pavarësisë së tyre edhe pas daljes nga Strehëza.
- Ndjekja e parimit gra që ndihmojnë gratë: Bashkëpunimi mes grave përfaqson
një model jetese të mbështetur mbi marrëdhënie barazie.
- Garantimi i sekretit dhe anonimatit.
- Vendosja e një limiti kohor qëndrimi: mirëpritja duhet të ketë një kohë limit,
pikërisht për të fazorizuar proçesin e autonomisë e integrimit të gruas.
- Ofrohet shërbim falas: në mënyrë që çdo grua të mund të gëzojë këtë mundësi
pavarësisht nga situata ekonomike (Hoxha, 2010, 50).

Pas rrugëtimit në strehëz moment delikat është vendimi për të filluar jetën e pavarur.
Tashmë verifikohen ndryshimet e bëra nga përfituesja përgjatë proçesit, si dhe
ndërgjegjësohet për të qënë në gjëndje t’ia dalë e vetme. Në bazë të situatës në të
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cilën ndodhet gruaja vendoset mbi momentin e daljes nga Strehëza.
Thelbësore në këtë studim është pikërisht faza pasi gratë janë larguar nga strehëza.
Si përjetohet ajo nga gratë? Më poshtë do të analizohen metodat e përdorura për të
pasqyruar sa më mirë situatën e tyre në këtë periudhë.

Metodologjia

Për realizimin e studimit u përdorën shtatë studime rasti të grave të dhunuara. U
përdor ndërthurja e dy teknikave. Intervista gjysëm e strukturuar dhe analiza e
dokumentacionit të secilës grua brënda Strehëzës e realizuar me ndihmën e
punonjeseve. Janë përzgjedhur këto teknika për të mbledhur informacionin pasi
ato do të ndihmonin t’i jepnin një përgjigje pyetjeve kërkimore të shtruara për
studimin.
Intervista gjysëm e strukturuar ka disa azantazhe; të jep mundësi të marrësh
infomacion në thellësi, lidhur me kontekstin familjar dhe përvojës së jetuar të çdo
gruaje. Intervistat kanë zgjatur gati 45 minuta. Pas realizimit të intervistës hap i
rëndësishëm për tu përmendur është ruajtja e konfidencialitetit të të dhënave
Interpretimi i rezultateve të këtij studimi është i limituar pikërisht nga numri i
vogël i kampionit dhe nga koha nëpër të cilën u shtri studimi..
Pjesëmarrësit në kërkim janë shtatë gra, të moshës 30-50 vjeç. Ku pesë prej tyre kanë
mbaruar shkollën tetevjçare dhe dy me arsim të mesëm. Të shtatë gratë janë të ndara.
Gjatësia e marrëdhënies së tyre martesore ka variuar nga tre vjet deri në pesëmbëdhjetë
vjet. Këto gra pasi ishin larguar nga një marrëdhënie kërcënuese kishin përfituar
nga shërbimi i ofruar në Strehëz dhe në momentet e intervistës kishin filluar jetë të
pavarur. Të gjitha gratë në studim ishin në marrëdhenie pune, katër prej tyre bënin
dy punë njëkohësisht. Të ardhurat që fitonin ishin minimale për një jetesë modeste.
Katër gra kishin fëmiijë të mitur që vazhdonin shkollën në nivelin nëntëvjeçar dhe
të mesëm. Një grua kishte vajzën në kopësht dhe dy të tjera i kishin fëmijët në
moshë madhore që ishin në vazhdim të fakultetit.

Diskutimi

Gjetjet e evidentuara në studim janë disa. Ndër to mund të përmenden:
1. Problemet ne rritjen e fëmijëve pa ndihmën e partnerit, 2. Marrëdhënia më
ishpartnerin, 3. Roli si nënë  4. Ndryshimet emocionale që i kanë shoqëruar në këtë
rrugëtim, Vetëvlerësimi 5. Mendimet për të ardhmen
Problemet në rritjen e fëmijëve: Të shtatë gratë e intervistuara shprehën vështirësi
të mëdha në mirërritjen e fëmijeve të vetme dhe pa mbështetjen e personave të tjerë.
Ndonëse disa prej tyre kishin mbështetjen e familjes së origjinës, kjo ndihmë ishte e
vogël dhe nuk zgjidhte të gjitha problemet e hasura. Problemet haseshin në fushën
ekonomike, por edhe në edukimin e fëmijeve. Tre nga katër gratë vinin re ndryshime
në sjelljen e fëmijëve të tyre. Kryesisht fëmijët djem ishin më të predispozuar t’i
largoheshin kontrollit të nënës dhe të shfaqnin sjellje problematike. Sidomos në
vitet e para të ndarjes nga ishpartneri. Ndërsa për fëmijët vajza problemet kryesisht
shfaqeshin në rezultatet në mësime.
Nga shtatë gratë, tre prej tyre deklaruan që edhe femijët ishin të dhunuar, kryesisht
abuzimi fizik, Katër nëna raportuan që fëmijët e tyre kanë qënë të dhunuar
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emocionalisht. Ndërsa të gjitha gratë pranonin që fëmijët kanë qënë dëshmitarë të
dhunës së ushtruar ndaj tyre.
Marrëdhënia më ishpartnerin tek pesë gra gjatë intervistimit kishte përfunduar
prej kohësh. Të vetmet kontakte ishin ato që kishin fëmijët më babain dhe këto
vizita të rralla, kryesisht telefonata. Ndërsa tek dy prej tyre kishte kërcënime për
marrjen e fëmijës dhe frikë që transmetohej përmes telefonatave.
- Gjatë martesës në raportin me partnerin të gjitha gratë kishin përjetuar abuzim

emocional dhe fizik, përveç një rasti. Kryesisht dhuna fizike e ushtruar shkonte
nga shtyrjet deri tek goditjet me sende te forta. Ndërsa dhuna emocionale ishte
gjithmonë e pranishme, ndaj grave por edhe fëmijëve. Në katër raste dhunuesi
ishte nën efektin e alkoolit në momentin e shfaqjes së akteve të dhunshme dhe
në të gjjitha rastet dhunuesit vinin nga familje problematike dhe histori dhune
të mëparshme.

- Në fazën e largimit gjashtë gra kishin patur mbështjetjen e familjes për t’u
ndarë nga partneri. Ndërsa një grua nuk kishte mundur të përkrahej nga familja
pasi mungonin kushtet ekonomike dhe format e tjera të mbështetjes. Pothuajse
të shtatë gratë kishin tentuar t’i jepnin fund situatës së dhunës në vitet e para
të bashkëjetesës, por vetëm një prej tyre është ndarë në vitin e dytë të martesës.

Pasi ishte realizuar divorci, ishpartnerët për një kohë kishin kërcënuar gratë, i kishin
frikësuar dhe ofenduar. Mirëpo me kalimin e kohës këto sjellje ishin reduktuar deri
sa ishin zëvëndësuar me mungesë kontakti edhe me fëmijët. Një fakt që përmendin
gratë në këtë aspekt është dhe mungesa e ndihmes ekonomike e ishpartnerit për
fëmijët.
Roli si nënë në të gjithë rrugëtimin e tyre është i vetmi që nuk ndryshon. Duke
analizuar të gjithë ciklin, mund të theksojmë që gjatë situatës së dhunës gratë kanë
luajtur vetëm rolin e shtëpiakes dhe të nënës. ( Kjo shpesh është dhe një arsye e
fortë pse ato në vitet e para kanë refuzuar ta denoncojnë dhunën dhe të mos largohen
nga partneri.) Mirëpo kur dhuna u përshkallëzua gratë morën vendimin për t’i
dhënë fund, të mbështetura edhe nga të afërmit për këtë vendim dhe nga frika për të
ardhmen e fëmijëve. Siç shprehet një grua: Fëmijët më thonin gjithmonë mami pse
nuk ikim ne nga shpia, nuk e duam me babin... Katër gra theksuan se edhe fëmijët
kërkonin prej kohesh të largoheshin nga babai dhunues.
Në fazën e rehabilitimit në strehëz vihet re një përmirsim i gjëndjes së grave. Nga të
dhënat rezulton që fillimisht ato tregojnë një kujdes të madh për fëmijët, mirëpo me
kalimin e kohës brënda në strehëz vihet re një ndryshim në këtë aspekt. Grate e
vendosin në një plan të dytë mirëqënien e fëmijevë, përjetojnë një “adoleshencë”
dhe fokusimi tek vetja është primar. Kjo mund të jëtë si rezultat i faktit që në strehëz
ato kanë ndihmën e punonjëseve. Kjo tregon edhe për mungesën e vëmëndjes që
ato kishin ndaj vetes në kohën e dhunimit. Gjatë viteve si viktima dhune të gjitha
gratë kanë patur prioritet rolin e shtepiakes dhe nënës, duke harruar terësisht veten.
Ndryshimet emocionale dhe vetëvlerësimi:  ndryshimet emocionale u studiuan
në tre faza:
(Faza e abuzimit) Shenjat e abuzimit emocional janë të vërteta dhe depërtojnë thellë
tek gratë e dhunuara. Fillimisht gratë kanë vetëvlerësim të ulët. e kanë të vështirë të
kujdesen per veten dhe fillojnë të vetëneglizhohen dhe të jenë pasive. Kritikojnë
vazhdimisht veten, kanë një sjellje prej martireje të ngarkuar me kërkesat e të tjerëve.
Shpesh e kanë të vështirë të kërkojnë ndihmë, të shqyrtojnë mundësitë e tyre dhe të
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organizojnë burimet që iu nevojiten për të braktisur një lidhje abusive (Harr &
Dhamo, 2009, 29). Vuajtja nga ndjenja e fajit i bën të mendojnë së ato meritojnë të
ndëshkohen sepse nuk i plotësojnë si duhet atë që pritet prej tyre në familje, në këtë
mënyrë mohojnë zemërimin që ndjejnë. Ato shfrytëzojnë tensionin e tyre duke
shkarkuar mbi fëmijët dhe duke u ndjerë tmerrësisht fajtore.
(Qëndrimi në strehëz) Vërehet një ndryshim i dukshëm i vetëvlerësimit të grave
gjatë periudhës së qëndrimit në strehëz. Ky është rezultat i mbështetjes që merr
gruaja, ndërkohë që është e strehuar. Brënda në strehëz përfshirja e grave në kryerjen
e punëve të shtëpisë, i ndihmonte të ndiheshin pjesë aktive e jetës së përditshme. Në
të kundërt, nëse gratë nuk kishin asgjë për të bërë mund të binin lehtësisht në
gjendje depresive prej të cilës dilnin me vështirësi (Hoxha, 2010, 52). Gjithashtu
frekuentimi i kurseve profesionale dhe trainuese shërbejnë për fuqizimin e saj, për
aftësitë e reja që fitohen, për transmetimin e informacionit bazë mbi mënyrën si të
rrish me të tjerët, si të komunikosh dhe mbi rëndësinë e të respektuarit të rregullave
(BeninCasa, & Qose, 2010, 28). Pra fitohen një sërë aftësish që gruaja i kishte humbur
në marrëdhënien më ishpartnerin. Gjatë kohës që ishin në strehëz pesë nga gratë
kishin përfituar kurse profesionale: kryesisht guzhine, parukeri. Një grua nuk kishte
përfituar pasi nuk e kishte marrë shërbimin deri në fund dhe ishte larguar më parë
nga strehëza. Ndërsa një rast tjetër ka marrë shërbim në strehëz në vitet e para të
themelimit të saj dhe në atë periudhë nuk ishte vënë në funksionim qëndra ditore
që ofronte kurse të trajnimit profesional.
-Në vazhdimësi gruaja fillon të mendojë me më shumë optimizëm për të ardhmen e
saj vetëm kur arrin të sigurojë një punë. Megjithatë për shkak të përvojës së hidhur
në të kaluarën, mund të shfaqen situata dhe vështirësi të cilat mund të vënë në
rrezik të gjithë rezultatin e arritur. Për këtë arsye stafi i qëndrës e shikon si thelbësore
vazhdimin e monitorimit dhe mbështetjen për gruan. Të gjashtë gratë u ndihmuan
nga punojëset e strehëzës për t’u punësuar  para se të largoheshin nga strehëza.
(Të jetuarit në pavarësi)  Në këtë fazë gruaja përfundon rrugëtimin e saj; ajo ka
arritur qëndrueshmërinë e saj emocionale, por është ende në një fazë kur i duhet të
arrijë fuqizimin e saj ekonomik. Kjo periudhë është shumë delikate. Në këtë fazë një
nga problemet më serioze të gruas mund të jetë të ndjerit e braktisur. Për këtë arsye
në fazën e fundit personeli i strehëzës ruan lidhjet me përfituesen me qëllim që të
verifikojnë se çdo gjë po shkon mirë; që të sigurohen se ajo është ende duke i përdorur
mjetet e përfituara; për të kuptuar nëse ajo është duke u përballur me probleme të
reja (Benincasa & Qose, 2010, 32). Të gjitha gratë në studim kishin patur mbështetje
dhe vizita të herëpashershme nga punonjëset në vitin e parë pas daljes nga qëndra.
Ndërkohë me kalimin e kohës mbështetja dhe suporti i qëndrës zvogëlohet derisa
nuk vazhdon më. Është pikërisht ky moment ku verifikohen të gjitha aftësitë dhe
arritjet që gratë fitojnë në strehëz. Duke u nisur nga subjektet e marra në këtë
ministudim konkludohet se për të gjitha gratë qëndrimi në strehëz është një
“periudhë e artë” që nuk do rikthehet. Gratë në fillimin e jetës së pavarur shikonin
tek vetja forca të mëdha, optimizëm për të ardhmen e shoqëruar me rritje të
vetëvlerësimit. Ndërkohë përballen më vështirësinë e të qënit nënë më fëmije, shpesh
të paarsimuara dhe pa mbështetjen e familjes së origjinës.
Mendimet për të ardhmen e këtyre grave kryesisht fokusohen në vështirësitë që i
presin. Vështirësitë më të mëdha janë në aspektin ekonomik dhe në të ardhmen e
fëmijëve. Një analizë e problematikave të rregjistruara gjatë këtyre viteve të fundit
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evidenton se mungesa e pavarsisë ekonomike dhe e punësimit përbëjne faktorët
kryesor të diskriminimit dhe preokupimit për gratë të cilat kanë marrë shërbim në
qëndër (Celani, 2011,20). Mirëpo më gjithë vështirësitë e mundshme që ato paraqesin
vihet re një forcë që nuk e kishin menduar. Konkretisht të shtatë subjektet ishin në
marrëdhënie pune në kohën e kryerjes së studimit, ku katër prej tyre bënin dy punë
njëkohësisht. Vetëm katër nga gratë mendonin pozitivisht për të ardhmen e tyre
dhe të fëmijëve. Ndërsa tre subjektet e tjera e shikonin me pesimizëm të ardhmen.
Vëtëm njëra nga gratë mendonte të krijonte një lidhje tjetër në të ardhmen, ndërsa
rastet e tjera nuk e shikonin mundësinë e një partneri në jetën e tyre. Edhe një herë
provohet dashuria e nënës si prioritet. Të gjitha sakrificat janë vetëm për fëmijët e
tyre.

Konkluzione

Në fund të këtij diskutimi mund të theksoj se pyetja kërkimore mbi faktin se gratë e
dhunuara pasi dalin nga dhuna i largohen rolit të nënës, nuk rezulton e vërtetë.
Ato pësojnë ndryshime të konsiderueshme në sjellje dhe qëndrim, por në funksion
të përballimit të jetës së pavarur. Gjithashtu është e vërtetë që shumë prej tyre
neglizhojnë fëmijët gjatë kohës së qëndrimit në qëndër, por më shumë se neglizhim
në këtë periudhë aktivizohen disa mekanizma të plotësimit të disa nevojave të
mohuara prej kohësh: Atë të kujdesit ndaj vetes. Mirëpo pasi kalon faza e shkurtër
e nevojës për mirëqënie shpirtërore të munguar prej vitesh dhe “një adoleshence të
vonuar”, të gjitha gratë i rikthehen detyrave madhore dhe prioritare në jetën e
tyre. Gratë me ndihmën e strehëzës fillojnë kurse profesionale; arrijnë të gjëjnë një
punë dhe një apartament të përkohshëm. Pas rehabilitmit në strehëz u rritet
vetëvlerësimi dhe stabilizohen emocionalisht. E ardhmja e grave të dhunuara
shikohet pozitivisht, ndonëse me shumë vështirësi.
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Abstract

We are a part of a dynamic global society, which is developing quite rapidly towards a
knowledge-based society. The prioritization on the level and quality of education is one
of the main priorities in developed countries, as well as in the developing ones. The
quality of human knowledge is crucial for the successful steps towards social and political
development. In this perspective, European Union is in the implementation phase of a
stimulating strategy named “Europe 2020”, which put a lot of attention on the education
and research to promote “a smart, sustainable and inclusive growth”.
Albania is a country that considers its future at the European Union, a union based in
knowledge economy. Therefore, it is unavoidable the debate on the new role of the
university from the traditional - teaching one - to academic centers, where the research,
project management or enterprising/innovative activities are considered important. In
this context, different research initiatives consider the existing university system in a
transition period, with a considerable need to be transformed and re-dimensioned. Hence,
it is crucial that, especially in the research domain, universities need substantial support
from public policies. Such support aims to change it to a main generator of the country’s
social and economic development.
This paper endeavors to further contribute to the debate on the dynamic role of the
university in the context of its trifold role: provider of the highest level of education,
provider of the advanced research and provider of the innovative initiatives. These
three dimensions are the components of “knowledge triangle”, and main features of the
Europe’s ambition to be the world’s leading knowledge based economy and society. In
this context, my paper proposes a conceptual framework for analyzing variation in the
roles performed by universities in the development of own research capacities. This
framework is based on the triple helix model of university, industry, government relations
and the literature on university engagement, more generally.

Keywords: knowledge-based society , education and research , role of the university,
triple helix model.

Introduction

The actual dynamic society is quickly developing towards the “knowledge-based
society”. Education is the most influential force for alleviating poverty, improving
health and livelihoods, increasing prosperity and shaping more inclusive, sustainable
and peaceful societies, it is in everyone’s interest to ensure that it is at the center of
the post-2015 development agenda. The quality of human capital is crucial for a
successful social and political development. European Union has prepared and is
actually implementing the stimulating strategy “Europe 2020”, which is focused
on education and research to promote “a smart, sustainable and inclusive growth”.
Albania is a country that considers its future in European Union. Since the core
policies of this union are based in knowledge economy, the debate on the new role
of the university in Albania is unavoidable. And this role should be changed from
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a traditional teaching institution to academic center, where research, projects
management and entrepreneurship as an innovative activity take place. In this
context, the current university system has an inevitable need to be transformed
and re-dimensioned. Several respective researches consider crucial the support of
university system from public policies, which aim to promote it towards the main
generator of social and economic development of the country.
In this perspective, this study aims to contribute to the debate on the dynamic role
of the university considering its traditional role as not the sole one. Instead, having
a university which offers a triple function: offer a high level education, offer advanced
research opportunities and foster pioneer and innovation initiatives. These three
dimensions build up the knowledge triangle and are the main incentives of the EU
ambition to be the leading knowledge-based economy and society.

Critical analysis on the main grounds

Since the industrial revolutions it was clear that the development of a country is
closely related to “scientific knowledge” more than just natural resources. The
synthesis of this experience through centuries is the indispensable role education
and research in promotion of social and economic development of the countries
that could create a proper correlation between these two elements (Beesley, 2003)
Literature and many examples of different countries, mainly in Southeast Europe
prove that although these countries have invested in their educational system, they
still lack a significant progress. Bryde, Leighton, 2009). Studies highlight the fact
that “just an enlargement and support of high education system does not
automatically lead to social and economic development. (Yokakul, Zawde, 2009). If
there is no symbiosis of qualified academic staff with infrastructure, systems,
institutions, legal framework and other incentives on research and development,
then the needed synergy and proper environment to boost these academic potentials
is missing.
In policy-making and academic settings it is constantly discussed on the possibility
to further grow a contemporary knowledge-based society. (Castells, 2001). On the
other side, the role of the university and research actually in Albania is quite modest
as far as the influence and support to public, social and economic policies. The
university is actually not playing a substantial role in planning, implementation,
monitoring and evaluation of different research projects.
On the other side, Albania is facing all the obligations that that derive from the EU
integration process. From the study of the respective strategic documents of European
Commission, as the new strategy of “Europe 2020”, some of the declarations of
Council of Europe with regard to partnership to universities, government and
businesses, it results that the future requires that universities should play a leading
role in knowledge exchange and implementation of research and innovation
projects. This agenda exposes Albanian universities to challenges and
competitiveness.
Albania, in the framework of connecting higher education with development,
growing role of European Research Area (ERA) and the integration process, has
undertaken a number of initiatives. (UNESCO, 2011). These initiatives are include
the preparation of the following strategies: Sub-sectorial Strategy of Information
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2008-2013; National Strategy of Science, Technology and Innovation.
Apart from strategies, there are some endeavors to improve the legal framework in
the new Reform of Higher Education. Further initiatives include the establishment
of: Albanian Investment Development Agency, Agency for Research and Innovation,
National Agency for Information Society. Although there are some government
institutional efforts and a few initiatives in the private sector of academia to encourage
the development of the knowledge society through the research and innovation
(Nazarani, 2011), Albania is still confronting substantial challenges in this respect.
The studies (USAID, 2011; UNESCO 2011, Nazarani, 2011) show that despite the
abovementioned initiatives, it exists a considerable restrictions to connect education,
innovation and social-economic development in the framework of knowledge-based
society. These restrictions are closely related with (non-) interaction of three spheres:
government, university and business. Thus, university is going through a re-
orientation ongoing process from a university serving to the totalitarian system
towards a democratized one. Therefore, it is the repositioning route in relation to
government, business, civil society and citizens is needed. Furthermore, the legal
framework and the financing schemes determine the ways of cooperation between
these spheres.
In this context, the proactive role of the university in international funds absorption
is crucial to support research centers and respective projects in favor of social and
economic development, as well as the enhancement of their human and institutional
capacities. The literature suggests that application of a model that inter-relates the
communication of each of such spheres, where each of them takes the role of the
other, is indeed indispensable. As such, the university changes its identity to an
enterprising structure becoming a center of innovation and economic and social
development in the triple spiral of interrelation between the university, business
and government.
Multidimensional transformations of contemporary society generate debates on the
role of the university or academic sphere in the knowledge transfer, research and
applied science and the relations to other spheres and government and/or business
and industry (Kirkland, 2008).
In this reality, this study intends to address these main research questions: apart
for the first dimension of lecturing, can the academic sphere also enhance a second
dimension: research and innovation and include the third dimension: social-
economic development and entrepreneurship? How are these transformations of
the university main role integrated to its mission in the contemporary society?
This study aims to contribute to this existing vacuum, focusing, in particular, on
the development of a model, where the role of the university is converging to capacity
enhancement on research projects management, consequently in an institution with
the adequate potential and importance in regional development, as one of the main
priorities of European Union.

Methodology of the study

Aiming to tackle the research questions according to the adequate importance, the
strategy of the study will be a combination of the theoretical analysis and empirical
study carried on according to study models.
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The focus of the study will be the universities and related institutions in the
analytical critical perspective. They will be analysed based on the model Triple Helix
(Figure 1). In difference to conventional paradigms, which consider the government
or business in a leading role of innovation and the development of university mainly
in the terms of knowledge transfer, Triple Helix model highlights the empowered
role of the university in innovation and development in a knowledge-based society.
(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000)
Triple Helix serves as an analytical model to designate and explore the dynamics
and variety of policies and relation models between the government, university
and business. The metaphor used ‘Triple Helix’ implies dynamics that are in constant
change in a transition process that does not end. (Saad & Zawdie, 2008).

Figure 1. Triple Helix model

Triple Helix model implies that the interior energy generated from the inter-relation
between the three spheres of government, university and business encourages
innovation and development contributing to a knowledge-based society. (Metcalfe,
2010). The evaluation of the dynamism generated in concrete terms, is a considerable
challenge in this intensive study. Therefore, a detailed scientific project is ongoing.
It is based on sound conceptual and methodological grounds contextualized to
analyze the challenges of Triple Helix model and the possibilities to apply such
model in countries, such as Albania.

Conclusions

The global society is quickly moving towards a knowledge-based one, where
universities are more and more changing their profile to entrepreneur structures.
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There is an obvious need for Albanian university system to re-think its role.
Triple Helix is model that promotes capacities to cope with the dynamic changes in
countries such as Albania in its road to EU integration. Three main actors of such
process: university, business and government can not operate on their own if they
want to achieve success. Partnership is a must in order to progress towards an
innovative society based on hybridization of knowledge.
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Zbatimi i parimit “ne bis in idem” në kuadër të bashkëpunimit gjyqësor
ndërkombëtar në fushën penale

Amarildo Laçi
Gjyqtar, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, Tiranë

Abstrakt

Disiplina e marrëdhënieve juridiksionale me autoritetet e huaja në fushën penale nuk ka
rrënjë shumë të gjata në kohë. Një pengesë absolute për zhvillimin progresiv të këtyre
raporteve ka qenë dhe mbetet ende sovraniteti i shtetit. Lëvizja e lirë të njerëzve në
kontinentin tonë çoi në një ridimensionim të krimit. Tashmë krimi i ka kapërcyer kufijtë
e të qenit kombëtar, për pasojë, lufta kundër tij nuk mundet kurrsesi të bëhet e plotë duke
i qëndruar strikt parimit të sovranitetit absolut dhe atij të territorialitetit.
Karakteri transnacional që ka marrë krimi i organizuar ka sjellë edhe goditjen e tij nga
dy apo më shumë shtete. Ky fakt ka sjellë gjykimin e të njëjtit autor, për të njëjtin fakt
penal, nga dy apo edhe më shumë shtete të ndryshme. Për të ndaluar ndëshkimin dy
herë për të njëjtin fakt kriminal, si Kushtetuta dhe kodi ynë i procedurës penale, ashtu
edhe Konventat e Këshillit të Europës në fushën penale, kanë parashikuar të
ashtuquajturin parimi “Ne bis in idem”.
Ky punim reket të qëmtojë zbatimin e tij nga gjykatat shqiptare, duke zbuluar, për fat të
keq, moskuptim e moszbatim të drejtë të tij, sidomos nga Gjykata e Lartë, fakt që implikon
edhe mungesë besueshmërie në marrëdhëniet gjyqësore me autoritetet e huaja. Në këtë
referat jepen edhe sugjerime për përmirësimin e legjislacionit në këtë fushë, si dhe
domosdoshmëria që Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të unifikojnë zbatimin
uniform të kushteve që duhet të mbahen parasysh në aplikimin e parimit “Ne bis in idem”,
nga gjykatat, në çështje të ngjashme.

Fjalë kyçe: bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar, ne bis in idem, konventa, gjykata.

1. Hyrje

Sipas një përkufizimi të pranuar gjerësisht, parimi “ne bis in idem”, nënkupton që
një person që është deklaruar i pafajshëm apo është dënuar nuk mund të gjykohet
apo dënohet sërish për të njëjtat fakte ose për të njëjtën vepër penale në një gjykim
të ri. Formula “ne bis in idem” është në fakt një derivat i maksimës së të drejtës romake
“nemo bis in idem debet vexari” ose “nemo debet bis puniri”. Parimi “ne bis in idem” është
i njohur, gjithashtu, me shprehjet “ndalimi i ndjekjes së dyfishtë”, autoriteti negativ i
“res judicata” apo “double jeopardy” (Henzelin, 2005, 345).
Parimi “ne bis in idem”, si çdo parim, paraqet dimensione të ndryshme. Në kuptimin
e ngushtë (stricto sensu) ky parim duhet dalluar nga i ashtuquajturi “parimi i fajësimit”.
I pari ndalon çdo lloj ndjekje të re penale (autoriteti negativ i gjësë së gjykuar),
ndërkohë që i dyti imponon vetëm që dënimi i vuajtur më parë të zbritet nga dënimi
që i është caktuar më vonë në një gjykim të ri (“ne bis poena in idem” apo fuqia
pozitive e gjësë së gjykuar). Parimi “ne bis in idem” nuk mbulon, nga ana tjetër,
rigjykimin e një personi të gjykuar në mungesë (in absentia) dhe as atë që ndërhyn
në një procedurë apeli apo rishikimi vendimi të formës së prerë.
Arsye të shumta justifikojnë mosndjekjen dhe mosgjykimin dy apo më shumë herë
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të një personi për një apo më shumë fakte të njëjta. Pikë së pari, dënimi i dyfishtë bie
në kundërshtim me parimin e dënimit (ndëshkimit), që kërkon që autori i veprës penale
të dënohet në raport me krimin e kryer, as më shumë dhe as më pak. Integrimi në
shoqëri i personit të dënuar bëhet edhe më i vështirë nëse ai do të ndiqet përsëri
penalisht apo do të gjykohet për të njëjtat fakte. Nga ana e tij, shteti nuk ka asnjë
interes për të harxhuar energjitë e tij në ndjekjen shumë herë të të njëjtit person për
kryerjen e të njëjtave fakte. Autoriteti i shtetit dhe besimi që qytetarët duhet të kenë
tek ai, do të gërryhej në rast të ndjekjeve penale të shumëfishta, kryesisht në rastet
e gjykimeve kontradiktore. (Schroeder, 1997, 227; Van Den Wyngaert & Stessens,
1999, 779).

2. Kuptimi i “ne bis”

Parimi “ne bis in idem” paraqet dy probleme madhore në lidhje me interpretimin e
termave “ne bis” dhe “idem”. Termi “ne bis” i referohet një vendimi apo një gjykimi të
zhvilluar më parë që duhet marrë parasysh për të evituar një gjykim të dytë. Ndërsa
shprehja “idem” i referohet fakteve apo shkeljeve që janë në bazë të vendimit të parë
apo të gjykimit të parë dhe që rimerren në konsideratë gjatë vendimit apo gjykimit
të dytë.
Parimi “ne bis in idem” zbatohet me kushtin që vendimi apo gjykimi i mëparshëm të
jetë përfundimtar dhe të jetë shprehur për themelin (meritën) e çështjes. Në rast se
nuk jemi përpara një vendimi apo gjykimi përfundimtar, ndjekja penale mund të
plotësohet apo të rifillojë nga organi gjyqësor kompetent. Ky kufizim i këtij parimi
është njohur qartësisht nga të gjitha aktet ndërkombëtare në fuqi. (De La Cuesta,
2002, 673 & 679-680).
Në praktikë, shtetet hapin shumë rrallë një çështje penale atëherë kur gjykimi i të
njëjtës çështje ka përfunduar në një shtet tjetër. Në të shumtën e rasteve, dy apo më
shumë autoritetet shtetërore fillojnë një procedim penal, në mos në të njëjtën kohë,
të paktën paralelisht. Ky paralelizëm mund të jetë edhe thjesht aparant (në dukje), si
në rastin kur një shtet nis një procedim penal për një vepër penale në fushën e
pronësisë dhe një shtet tjetër për pastrimin e produkteve të të njëjtës vepër penale.
Është shpeshherë i vërtetë fakti i shtrirjes së kompetencës së shteteve në fushën
penale (parimi i kudondodhjes (omniprezencës), të territorialitetit të pasojave, e
ashtuquajtura teori e “krahut të zgjatur”) (Henzelin, 2005, 348).
Procedura të tilla paralele krijojnë, padyshim, vështirësi të rëndësishme për të
dyshuarit apo të pandehurit, që duhet të mbrohen në disa fronte dhe të shtojnë
shpenzimet për të garantuar të drejtën e mbrojtjes. Për të kufizuar këto probleme,
pjesa më e madhe e sistemeve juridike kombëtare ka parashikuar mundësinë për
gjyqtarin që po gjykon çështjen që të pezullojë procedurën (gjykimin) gjersa të
përfundojë gjykimi i nisur më parë nga autoritetet gjyqësore të një shteti tjetër.
Disa konventa ndërkombëtare kanë parashikuar gjithashtu mundësinë për të
mbajtur parasysh procedurat që janë në vijim apo parashikojnë procedura konsultimi
ndërmjet shteteve apo, më tej, rregulla të përparësisë juridiksionale në funksion të
parimeve të kompetencës të zbatuar nga shtetet (nenet 7 dhe 8 të Konventës Europiane
mbi Ekstradimin të vitit 1957, STE 024).
Lloji i vendimit apo i gjykimit të mëparshëm që implikon zbatimin e parimit “ne bis
in idem” nuk është shumë i qartë. P.sh. vendimi i prokurorit për të mosfilluar
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procedimin penal, apo një gjykim ku i pandehuri e pranon fajësinë dhe bën
marrëveshje me prokurorin për dënimin që do të vuajë - i quajturi “plea bargain”,
apo një gjykim që bazohet vetëm në aspekte procedurale, pa iu futur meritës së
çështjes, janë “gjykime” që ndalojnë një “ne bis”?
Po kështu, tipi i procedurës së ndjekur gjatë vendimit apo gjykimit të parë nuk
është përcaktuar qartë. Një vendim i një autoriteti administrativ në përfundim të
një procedure administrative (si p.sh. një gjobë tatimore) është një vendim apo një
gjykim që ndalon çdo gjykim të ri?
Aktet ndërkombëtare që trajtojnë këtë parim nuk janë uniforme në këto dy aspekte.
Kështu, Pakti Ndërkombëtar i OKB-së për të Drejtat Civile dhe Politike, i vitit 1966
(neni 14§7) dhe Protokolli Nr. 7 (neni 4) i Konventës Europiane për Mbrojtjen e të
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore të vitit 1950 (KEDNJ) duken më strikte,
pasi i referohen “gjykimeve përfundimtare konform ligjit dhe procedurës penale të çdo shteti”,
që të krijon përshtypjen se a priori përjashton çdo tip tjetër vendimi (p.sh. një vendim
i marrë pas arritjes një “plea bargain”) apo çdo gjykim që nuk zhvillohet sipas një
procedure penale stricto sensu (në të kundërt të një procedure të tipit administrativ).
Në të kundërt, Konventa Europiane e Ekstradimit, në nenin 9, jep një kuptim më të
gjerë të këtij parimi, pasi mjafton që ekstradimi të refuzohet në rast se: “personi provon
se është gjykuar në mënyrë përfundimtare nga autoritetet gjyqësore kompetente të Shtetit të
kërkuar, për faktin apo faktet për shkak të të cilave ekstradimi kërkohet, ose që autoritetet
kompetente të Shtetit të kërkuar kanë vendosur të mos fillojnë ndjekjen penale apo t’i mbyllin
(pushojnë) ato për të njëjtin apo të njëjtat fakte”. Po kështu, edhe Konventa për Zbatimin
e Traktatit të Shengenit (Schengen) në nenin 54 ndalon çdo gjykim të ri për “një
person që është gjykuar përfundimisht nga një Palë Kontraktuese (...) për të njëjtat fakte”.
Nocioni ndjekje e re penale është gjithashtu pak i qartë. Duke nisur nga cili stad i
procedurës mund të themi që një person është ndjekur sërish penalisht? Duke filluar
nga faza e hetimit paraprak nga policia gjyqësore a prokuroria apo faza e gjykimit;
a është çdo masë shtrënguese e marrë e ndaluar nga parimi “ne bis in idem”?

3. Kuptimi i “idem”: identitet faktesh apo identitet veprash penale?

Kuptimi i “idem” duhet, gjithashtu, të saktësohet. Në fakt, duhet pyetur nëse do të
konsiderohen faktet për të cilat një person është dërguar për gjykim apo cilësimi ligjor i këtyre
fakteve. A mund të ndjekim penalisht një individ për një vrasje atëherë kur ai është
dënuar më parë për vrasjen e të njëjtit person? Nëse një person është akuzuar se ka
transportuar drogë nga një shtet në një shtet tjetër, a mund të dënohet ai për
eksportim të paligjshëm të drogës në shtetin e parë dhe për importim lëndësh
narkotike në shtetin e dytë kur jemi përpara të njëjtës sjellje kriminale?
Shumica e shteteve marrin parasysh në legjislacionet e tyre të brendshme faktin, në
bazë të cilit kanë nisur procedimin penal dhe jo kualifikimin juridik të këtij fakti (De
La Cuesta, 2002, 677-679). Kështu, Franca e ka parashikuar shprehimisht në nenin
368 të Kodit të Procedurës Penale (K.Pr.Penale) që “një person nuk mund të ndiqet
penalisht kur ai është dënuar më parë për të njëjtat fakte “edhe nën një kualifikim juridik të
ndryshëm” (Desessard, 2002, 913 & 915). Gjithashtu, në Belgjikë (Vander Beken,
Vermeulen &. Ongena, 2002, 811 & 812) dhe Gjermani (Schomburg, 2002, 941 &942)
gjykatat mbajnë parasysh faktet për të cilat për të cilat është gjykuar më parë një
person dhe nuk janë të lidhura nga cilësimi ligjor që është dhënë paraprakisht në
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gjykimin e parë. Gjykatat zvicerane dhe ato holandeze e kanë rafinuar parimin
duke lejuar ndjekje të reja penale për të njëjtat veprime, por me kushtin që të jemi
përpara konkurrimit ideal të veprave penale (Henzelin, 2005, 350).
Nga ana tjetër, një sërë shtetesh anglo-saksone kanë zhvilluar një qasje praktike
dhe procedurale, duke hetuar sidomos, si në rastin e Irlandës (Blekxtoon & van
Ballegooij, 2005, 99 & 112) nëse provat e mbledhura për të lejuar hapjen e një
procedimi penal të dytë janë verifikuar dhe përdorur gjatë gjykimit të parë. Situata
komplikohet nga fakti që legjislacionet e disa shteteve nuk parashikojnë të njëjtën
zgjidhje, pasi parimi “ne bis in idem” është vlerësuar, herë në një kontekst
ndërkombëtar dhe herë në një kontekst qartësisht të brendshëm.
Aktet juridike ndërkombëtare ndryshojnë në çështjen që, për të qenë përpara veprimit
të parimit “ne bis in idem” duhen marrë parasysh faktet materiale apo kualifikimi i
tyre juridik. Kështu, Konventa Europiane e Ekstradimit flet “për fakte, për shkak të të
cilave është kërkuar ekstradimi”. Po kështu, edhe Konventa Europiane mbi Vlefshmërinë
Ndërkombëtare të Gjykimeve Penale e vitit 1970, parashikon në nenin 53 që, parimi
“ne bis in idem” vlen veçse: “për të njëjtin fakt”. Në të kundërt, Pakti i OKB-së Për të
Drejtat Civile dhe Politike dhe Protokolli 7 i KEDNJ-së flasin për: “një vepër penale
për të cilën [autori] është deklaruar i pafajshëm apo është dënuar më parë”. Së fundi, nëse
versioni francez i Konventës për Zbatimin e Traktatit të Shengenit tregon një
preferencë të legjislatorit për një qasje faktuale (“për të njëjtat fakte”), versioni anglez
parasheh, në të kundërt, një preferencë për një qasje drejt veprës penale (“for the
same offences”).

4. Parimi “ne bis in idem” në Shqipëri

Parimi i njohur “ne bis in idem”, siç e kemi përmendur supra garanton të drejtën e
individit nga gjykimi dhe dënimi më shumë se një herë, në të njëjtin juridiksion,
për të njëjtën vepër penale. Në Republikën e Shqipërisë ky parim është ngritur në
nivel kushtetues duke u sanksionuar në nenin 34 të Kushtetutës. Sipas kësaj
dispozite: “Askush nuk mund të dënohet më shumë se një herë për të njëjtën vepër penale dhe
as të gjykohet sërish, me përjashtim të rasteve kur është vendosur rigjykimi i çështjes nga një
gjykatë më e lartë, sipas mënyrës së parashikuar me ligj”.
Nga ana tjetër, është sanksionuar, si një garanci e mëtejshme procedurale, edhe në
nenin 7 të K.Pr.Penale. Është evidente se në lidhje me këtë parim, ekziston një dallim
i qartë në zbatimin e tij në planin kombëtar dhe në planin ndërkombëtar. Në planin
kombëtar, ekzistenca e këtij parimi, ndalon autoritetet gjyqësore të një shteti të rifillojnë
ndjekjen penale të një individi, për të njëjtin fakt kriminal, për të cilën ai është
gjykuar një herë me vendim përfundimtar. Në planin ndërkombëtar, ky parim jo
gjithmonë nuk gjen zbatim, pasi e drejta për të hetuar e gjykuar kryerjen e një
vepre penale në një shtet, është vlerësuar për një kohë të gjatë e lidhur ngushtë me
sovranitetin e këtij shteti.
Një parim i tillë i rëndësishëm është garantuar edhe në Konventën Europiane për të
Drejtat e Njeriut, në nenin 4, të Protokollit 7. Sanksionimi i këtij parimi nënkupton
se, në qoftë se një gjykatë shqiptare ka dhënë një vendim përfundimtar për një
çështje penale, nuk mund të fillohet për të njëjtin fakt dhe ndaj të njëjtit person një
procedim tjetër. Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut e interpretuar në
vështrim të shtrirjes së juridiksionit të një shteti, garanton sovranitetin e tij, ndonëse
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të drejtat e garantuara në të qëndrojnë mbi çdo shtet sovran.
Në planin ndërkombëtar çdo marrëveshje apo konventë e nënshkruar dhe ratifikuar
nga shtetet palë synon garantimin e sovranitetit të një shteti, duke respektuar parimin
e reciprocitetit në marrëdhëniet ndërshtetërore, me përjashtim të Konventës Europiane
për të Drejtat e Njeriut, ku logjikisht nuk gjen zbatim ky parim, pasi ka të bëjë me të
drejtat universale të personit, të cilat qëndrojnë mbi çdo shtet.
Pikërisht në këtë vështrim lind domosdoshmëria e miratimit të instrumenteve të
caktuara ndërkombëtare, me qëllim që t’i garantohet të pandehurit një mbrojtje e
arsyeshme, por edhe një trajtim i barabartë dhe i drejtë. Vështirësia e zbatimit të parimit
“ne bis in idem” shihet e lidhur ngushtë me ekzistencën e rregullave të ndryshme
procedurale, në shtete të ndryshme sovrane. Në këtë vështrim, shtetet anëtare të
Këshillit të Europës kanë parë më të arsyeshme që të garantojnë respektimin e këtij
parimi në një plan më të ngushtë europian, se sa një plan më të gjerë ndërkombëtar.
Në këtë moment vlen të theksohet se janë miratuar e ratifikuar disa konventa mes
shteteve anëtare të Këshillit të Europës, ku është sanksionuar njohja e parimit “ne
bis in idem”, pikërisht mes shteteve kontraktuese. Shteti shqiptar ka ratifikuar
konventat europiane “Për transferimin e procedimeve në çështjet penale” dhe “Për
vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale”, por qartazi rezulton se këto konventa
nuk janë nënshkruar e ratifikuar nga shumica e shteteve anëtare të Bashkimit
Europian.

5. Praktika gjyqësore shqiptare në lidhje me zbatimin e parimit “ne bis in
idem” dhe në njohjen e vendimeve penale përfundimtare të shteteve të huaja

Për zbatimin e parimit “Ndalimi i gjykimit dy herë për të njëjtën vepër” në jurisprudencë
janë hasur vështirësi dhe janë mbajtur qëndrime të ndryshme. Është fjala për aplikimin
e tij gjatë zhvillimit të procedimit penal kundër të pandehurve të cilët, për të njëjtin fakt
kriminal, është dhënë më parë vendimi përfundimtar nga një gjykatë e huaj.
Autoritetet e huaja, përpara se të kryejnë ndalimin ose arrestimin e autorëve të
dyshuar të këtyre veprave, kanë kryer veprime të shumta investiguese e identifikuese.
Nga statistikat rezulton se shumica e shtetasve shqiptarë, të implikuar në këto
veprimtari kriminale jashtë vendit, në përpjekje për t’iu fshehur drejtësisë së vendit
ku kanë kryer veprën penale, janë kthyer në Shqipëri. Por këtu, pas kryerjes së
veprimeve hetimore dhe shkëmbimit të ndihmës së ndërsjellë me autoritetet e vendit
ku është kryer vepra, është regjistruar çështje penale për ta, për të njëjtin fakt apo
ngjarje kriminale. Në ndonjë rast të pandehurit janë larguar për t’u fshehur në
shtete të tjera dhe hetimet janë kryer në mungesë si nga autoritetet e vendit ku
është kryer krimi edhe nga autoritet tona gjyqësore.
Për disa prej çështjeve autoritet e huaja gjyqësore kanë aplikuar Konventën Europiane
për Transferimin e Procedimeve Penale, duke ndarë procedimin për të pandehurin e
larguar, e për rrjedhojë për ta nuk është dhënë vendim gjyqësor, por për shumicën
e çështjeve nuk është vepruar kështu. Ndonëse bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar
ka vazhduar mes autoriteteve tona e atyre të vendeve të huaja në përputhje me
parashikimet e Konventës Europiane për Ndihmë të Ndërsjellë në Fushën Penale,
procedimet penale kanë vazhduar paralelisht si nga autoriteti ynë procedues edhe
nga ai i huaj.
Për të gjitha rastet e mësipërme, organi ynë i akuzës, krahas akteve e provave të
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marra nëpërmjet letërporosisë nga autoritetet e huaja, ka kryer edhe vetë hetime të mëtejshme
të çështjes dhe në përfundim të tyre kanë dërguar çështjen për gjykim. Autoritetet e huaja
gjyqësore kanë arritur të përfundojnë procedimin penal, madje vendimet gjyqësore të
tyre kanë marrë formë të prerë, në kohën që për të njëjtin fakt kriminal të pandehurit kanë
qenë në hetim ose gjykim nga autoritet tona të zbatimit të ligjit.
Vendimi penal i huaj është vlerësuar nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë si provë shumë e
rëndësishme në gjykim, e domosdoshme për t’u kërkuar e marrë kryesisht nga gjykata gjatë
shqyrtimit gjyqësor të çështjes kur është paraqitur i palegalizuar nga mbrojtja, ndërsa kur ka
ardhur nëpërmjet letërporosisë, kolegji ka vlerësuar se domosdoshmërisht gjykimi në Shqipëri
nuk mund të zhvillohet, sepse shkelet parimi “ne bis in idem”.
Me vendimin nr. 518, datë 06.06.2007, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbi
pretendimin e mbrojtjes së të pandehurve G.H. e K.D, se ndaj tyre, nga një gjykatë
e huaj është dhënë vendimi penal përfundimtar, sipas të cilit ata janë shpallur të
pafajshëm, ka kthyer çështjet për rigjykim në gjykatën e apelit duke orientuar, ndër
të tjera, që të përsëritet hetimi gjyqësor nëpërmjet dërgimit të letërporosisë për të
marrë Vendimin penal të gjykatës së huaj.
Ndërsa në Vendimin nr. 93 datë 15.02.2008 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë
duke prishur vendimet e mëparshme të Gjykatës së Shkallës së Parë e të Apelit, ka
konkluduar se, meqenëse i gjykuari A.D., për të njëjtin fakt kriminal është dënuar
nga Gjykata e Padova-s, Itali, gjykatat e faktit kanë vepruar ndesh me normat
kushtetuese që garantojnë mosdënimin e personit dy herë për të njëjtën vepër penale.
Këto qëndrime të Kolegjit Penal, ndonëse nuk janë unifikues, kanë sjelle debate e
qëndrime të ndryshme të gjyqtarëve dhe mund të ndikojë për ndryshimin e praktikës
dhe qëndrimin e gjykatës në raste të tjera në gjykim lidhur me zbatimin e parimit
“ne bis in idem”, prandaj do të ishte efektive orientimi nga Kolegjet e Bashkuara të
Gjykatës së Lartë me anën e një vendimi unifikues. Mendoj se vendimet e mësipërme
nuk janë të drejta dhe vijnë në kundërshtim jo vetëm me dispozitat ku ato mbështeten,
por edhe me një sërë dispozitash të tjera të legjislacionit të brendshëm e atij
ndërkombëtar që është aktualisht në fuqi.
Së pari: Ndryshe nga sa ka konkluduar Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në rastin e dytë
A.D (por edhe në rastin e G.H e K.D) nuk është gjykuar e dënuar nga gjykatat për krime të
rënda, “për të njëjtin fakt penal” që është gjykuar e dënuar nga Gjykata e Padova-s Itali.
Në këtë përfundim mbërrijmë nga analiza e elementeve të veprimtarisë së tij
kriminale, nga verifikimi i shtrirjes së kësaj veprimtarie në hapësirë dhe në kohë etj.
Nga rrethanat e çështjes duket qartazi se i gjykuari A.D, nga gjykata e huaj, nuk është
gjykuar e dënuar për tërësinë e veprimeve kriminale të tij, por vetëm për ato të kryera në
territorin e shtetit Italian. Të dëmtuarat A.K e D.P janë rekrutuar në kohë të ndryshme
në Shqipëri, janë transportuar nga territori shqiptar në atë të shtetit Italian nga i
gjykuari me qëllimin e vetëm për t’u shfrytëzuar si prostitutë. Duke analizuar
elementin hapësirë, i gjykuari ka kryer veprime kriminale, jo vetëm në territorin e
shtetit italian, por edhe në territorin e shtetit tonë, ku gjen zbatim neni 6§1 i Kodit
Penal. Ndërsa në kohë veprimet e tij kriminale shtrihen jo vetëm gjatë periudhës së
shfrytëzimit të të dëmtuarave si prostitutë, por edhe përpara se ato të detyroheshin
me dhunë për të kryer një punë të tillë. Madje është për t’u theksuar se i gjykuari
A.D edhe pas dëbimit nga shteti Italian, ka vazhduar veprimtarinë kriminale duke
tentuar të ridërgojë atje, me të njëjtin qëllim, të dëmtuarën D.P.



334

6. Zgjidhja e mundshme e problemeve të ndeshura në praktikën gjyqësore
shqiptare

Në rastet gjyqësore të marra në shqyrtim në këtë punim, parë në prizmin e të drejtës
ndërkombëtare të detyrueshme për t’u zbatuar, parimi “ne bis in idem” do të zbatohej
vetëm nëse vendimet penale të dhëna nga gjykata të juridiksionit shtetëror të huaj,
do të ishin njohur me vendim gjyqësor nga gjykata e shtetit shqiptar, konform nenit
512 e vijues të K.Pr.Penale. Duhet që Ministria e Drejtësisë, si institucioni që në këtë
rast përfaqëson vullnetin e shtetit shqiptar, të çmojë e lejojë njohjen gjyqësisht të
Vendimit penal të huaj. Nëse vullneti shtetëror është pozitiv, procedura për njohjen e
vendimit penal të huaj vazhdon, por verdiktin përfundimtar për njohjen e jep gjykata.
Në bazë të kësaj dispozite njohja e vendimit penal të huaj, në dy vendimet e
mësipërme, nuk mund të realizohej, sepse në Shqipëri gjendet i regjistruar një procedim
penal ndaj të dënuarve për të njëjtin fakt kriminal. Vlen të vëmë në dukje faktin se, jo
vetëm dispozita e mësipërme, por edhe në dispozitat e tjera që trajtojnë marrëdhëniet
juridiksionale me autoritetet e huaja, një ndër kushtet e mospranimit të kërkesave të
autoriteteve të huaja, është pikërisht regjistrimi e zhvillimi i një procedimi penal nga
autoritete tona të zbatimit të ligjit për të njëjtin fakt kriminal e ndaj të njëjtit person. Kështu në
nenin 491 të K.Pr.Penale të titulluar “Mospranimi i kërkesës për ekstradim”, pika 1,
sanksionohet: “Nuk mund të jepet ekstradimi: … ç- kur ka filluar procedimi ose është
gjykuar në Shqipëri edhe pse vepra është kryer jashtë shtetit; …”
Ndërsa, rrethanat e faktit në të dy rastet e marre në analize si me sipër, të gjykuarit
(megjithëse, në rastin e parë janë deklaruar të pafajshëm nga gjykata e huaj dhe në rastin e
dyte është deklaruar fajtor e ka kryer dënimin e dhënë prej saj), nuk mund të përfitojnë
nga parimi “ne bis in idem” sipas nenit 53 të Konventës sepse gjenden kushtet
përjashtimore të zbatimit të këtij parimi të parashikuara në paragrafin e trete të tij.
Nga rrethanat e dy vendimeve gjyqësore rezulton se:
a) Vepra penale për të cilën akuzohen të gjykuarit, veprimet e paligjshme të kryera
prej tyre ndaj të dëmtuarave, kanë filluar në territorin shqiptar. Siç u citua me lart,
rezulton nga gjykimi se të gjykuarit i kanë rekrutuar të dëmtuarat nëpërmjet mashtrimit
për martese, i ka transferuar e transportuar nga banesa respektive prindërore e tyre,
në drejtim të pikave të kalimit kufitar duke i nxjerr me pas jashtë kufijve të Shqipërisë
dhe i trafikon përfundimisht në Itali ku edhe i kanë shfrytëzuar si prostitute.
b) Nuk rezulton se shteti shqiptar të ketë transferuar procedimin penal ndaj të
gjykuarve apo të ketë kërkuar nga autoritetet gjyqësore të shtetit italian procedimin
penal të tyre për këtë fakt kriminal.
Në të kundërt provohet se organet kompetente të shtetit Shqiptar, ndonëse kanë
ardhur në dijeni të një procedimi penal për të njëjtin fakt nga autoritet italiane,
kanë vazhduar në mënyrë të pavarur procedimin penal ndaj të pandehurve, kanë
përfunduar hetimet dhe e kanë sjellë çështjen në gjykim.

7. Konkluzione në lidhje me disa përmirësime të mundshme të normave
procedurale penale që rregullojnë njohjen e vendimeve penale të huaja

Vendi ynë nuk ka zgjedhur mënyrën e njohjes automatike të vendimeve penale të huaja,
por atë njohjes dhe më pas të konvertimit të dënimit. Në nenin 514 të K.Pr.Penale përcaktohen
kushtet se kur një vendim penal i huaj mund të njihet në Shqipëri. Në këtë nen ato që
mund të ngjallin diskutime janë parashikimet germave “c” dhe “dh”.
(i) Formulimi i germës “c” më duket mjaft i përgjithshëm dhe që lë shteg për interpretime
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të zgjeruara, madje edhe keqinterpretime, pasi nocionet e gjykatës së pavarur dhe të
paanshme janë sa subjektive dhe aq edhe të vështira për t’u konstatuar nga gjykata
që bën njohjen e vendimit. Për më tepër që konsiderata të tilla që venë në diskutim
pavarësinë dhe paanshmërinë e organeve të huaja gjyqësore, më tepër se sa
problematika juridike, bëjnë pjesë në sferën e vlerësimit politik të tyre, që edhe në bazë
të ligjit tonë procedural është atribut i Ministrisë së Drejtësisë. Duhet të jetë kjo e
fundit që duhet të japë viston në lidhje me këtë kusht njohjeje dhe jo gjykata, e cila
duhet të fokusohet vetëm në kriteret juridike (të zbatimit të ligjit) të vendimit të huaj.
(ii) Në vlerësimin tim edhe germa “dh” e këtij neni (514) duhet riformuluar. Kjo
dispozitë në formën që paraqitet, me të drejtë njeh efektet e parimit “ne bis in idem”,
por në vështrim të angazhimeve ndërkombëtare të ndërmarra nga vendi ynë, gjatë
ratifikimit të Konventave të Këshillit të Europës, ky parim duhet elaboruar më tej,
duke patur në konsideratë parashikimet e nenit 53, paragrafët 2 e 3, të Konventës
“Për vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale”, nen i cili përcakton edhe
rastet kur një shtet nuk e pranon zbatimin e këtij parimi:
(iii) Një problem që duhet të gjejë zgjidhje në njohjen e vendimeve penale të huaja
janë edhe rastet kur gjykimi i tyre është bërë në mungesë (in absentia) të të dënuarve.
Kodi ynë procedural rreket që në germën “c” të nenit 514 të ndalojë njohjen e
vendimeve të tilla. Jurisprudenca e gjykatave shqiptare në këtë drejtim, nuk ka qenë
konsistente, madje gjykime të tilla të zhvilluara in absentia, janë njohur pa një
shqyrtim të kujdesshëm të këtij aspekti.
Mendoj se një situatë e tillë duhet të ndryshojë rrënjësisht. Përvoja ndërkombëtare
në këtë fushë është mjaft e qartë dhe vendi ynë është angazhuar ndërkombëtarisht që
ta zbatojë atë (nenet 21-30 të Konventës “Për vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve
penale”). Në interpretim të këtyre normave arrihet në përfundimin se, kur gjykimi i
çështjes nuk është zhvilluar në prani të personit të dënuar, ky i fundit ka të drejtë të
ankohet ndaj vendimit tw marrw in absentia, duke patur të drejtën e zgjedhjes ndërmjet
shtetit të kërkuar dhe atij kërkues, brenda një periudhe kohore të caktuar (30 ditë).
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“Një popull ka gjithmonë të drejtën për të rishikuar, reformuar dhe ndryshuar
Kushtetutën e vet. Brezat e tashëm nuk mund t’ia imponojnë ligjet e veta brezave të
ardhshëm”.1

Rishikimi kushtetues konsiston në plotësimin, ndryshimin ose zëvendësimin e
dispozitave të caktuara të kushtetutës ekzistuese, për ta përshtatur me realitetet e reja të
cilat nuk mund të parashikoheshin gjatë procesit të hartimit. Rishikimi kushtetues lidhet
ngushtësisht me idenë e Kushtetutës së ngurtë. Një kushtetutë përcaktohet si “e ngurtë”
nëse parashikon një procedurë të veçantë, më të vështirë për rishikimin e saj, sesa
procedura për miratimin e ligjeve të zakonshme.  Si Kushtetuta Shqiptare ashtu dhe ajo
Italiane janë Kushtetuta të ngurta dhe parashikojnë një procedurë të veshtirë për
rishikimin e tyre. Proçesi i rishikimit të kushtetutës është një proçes kompleks i cili
paraqet karakteristika specifike në të gjitha fazat e procesit legjislativ. Objekti  kryesor i
trajtimit në këtë punim janë fazat e procesit rishikues të paraqitura nën një vështrim
krahasues të Kushtetutës Shqiptare dhe Kushtetutës Italiane. Rishikim i kushtetutës
kalon nëpërmjet katër fazave, që janë : propozimi i Projekt-amendamentit kushtetues,
shqyrtimi, votimi dhe shpallja e amendamentit kushtetues. Në neni 177 të Kushtetutës
së Republikës së Shqipërisë të vitit 1998, është parashikuar procedura për rishikimin e
saj. Ndërsa procedura për rishikimin e Kushtetutës italiane është parashikuar në  nenin
138 të kësaj Kushtetute.

Hyrje

Në teorinë kushtetuese bashkëkohore ekziston ideja e ndryshimit të kushtetutës e
cila i kundërvihet teorive të dikurshme moderne-liberale në bazë të të cilave,
mbizotëronte ideja e pandryshueshmërisë së sistemit shoqëror-politik. Karl Shmidt
shkruante: “Cdo kushtetutë bazohet apo mbështetet në një mendim apo kompromis themelor,
prandaj ajo nuk mund të vihet në pikpyetje përmes procedurave që synojnë ndryshimin e saj”.
Sidoqoftë ishin të pakta ato kushtetuta që ndalonin shprehimisht ndryshimin e
tyre sepse zëri i kundërt u kthye në mbizotërues, pra kushtetutat mund të
ndryshojnë. “Demokracia nga vetë natyra e saj është relative, prandaj shumica ka të drejtë
të bëjë ndryshime të çfardollojshme për të cilat bie dakort,” shkruante Hans Kelzen
(Zaganjori, 2002, 63). Por nuk duhet të harrojmë se: një kushtetutë duhet të na japë
garanci për një kohe të gjatë si dhe qëndrueshmëri, dhe ajo nuk mund të ndryshohet sipas
dëshirës së shumicës politike. Rishikimi duhet të jetë i rrethuar nga maturia e kujdesi për të

1 Deklarata e të Drejtave të Njeriut në përmbajtje të Kushtetutës franceze të Republikës I, neni 28.
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nënvizuar aspektin themelor të paktit kushtetues (Duhamel & Meny, 1992, 213).
Procedura për rishikimin e kushtetutave të ngurta përgjithësisht është e parashikuar
në vetë kushtetutën që në momentin e hartimit të saj. Kushtetuta e ngurtë është një
kushtetutë e garantuar: është e garantuar epërsia e rregullave të saj mbi cdo rregull
tjetër.  Garancitë i ndajmë në dy lloje: procedura e rishikimit të kushtetutës dhe
kontrolli i kushtetushmërisë së ligjeve (Bartole, 1993, 80-84). Si kushtetutat e forta
ashtu edhe ato më elastiket  ndryshojnë relativisht nga njëra-tjetra,  dhe kanë
përpunuar rregulla e kritere për të ndërlikuar procesin e rishikimit të kushtetutës
me qëllim që ajo të mos bëhet objekt i ndryshimeve të shpeshta dhe të shpejta të
oportunitetit politik (Anastasi & Omari, 2010, 37).
Formula e rishikimit siguron një balancim ndërmjet ngurtësisë dhe elasticitetit të
tekstit kushtetutes. Vështirësia e tepërt për të realizuar rishikimin e kërkuar e të
nevojitur mund të bëhet shkak për “shkeljen ose shmangien” e kushtetutës, pasi do
kërkoheshin zgjidhje extra-konstitucionale. Gjithsesi, edhe realizimi me shumë lehtësi
i rishikimit kushtetues do ta bënte tekstin kushtetues shumë të ndikueshëm nga
politika e përditshme, gjë që do të mund të sillte gjithashtu paqëndrueshmëri prej
ndryshimit të vazhdueshëm të rregullave të lojës.
1. Procesi rishikues në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kushtetutën
e Italisë.
Procesi i rishikimit kushtetues është i ndryshëm nga vendi në vend sepse e ndryshme
është zanafilla e kushtetutave të tyre. Por asnjë kushtetutë nuk është kaq e ngurtë
sa që të ndalojë cdo lloj ndryshimi. Çdo kushtetutë mund të arrijë një pikë ekuilibri
ndërmjet dy nevojave të kundërta: nevoja e pare i përket stabilitetit të rregullave
kushtetuese dhe heqjen e tyre prej vullnetit të shumicës politike ndërsa nevoja e
dyte i përket ndryshimeve dhe përshtatjes së rregullave e problemeve që eksperienca
kushtetuese sjell (Bin & Pitruzzella, 2012, 107-110).
Ekzistenca e procedurës së veçantë të rishikimit në kushtetutat e ngurta nënvizon
njëkohësisht karakterin e qëndrueshëm të tekstit dhe atë të vështirësisë  së modifikimit
të paktit kushtetues fillestar, vështirësi e cila shprehet në paraqitjen e
projektamendamentit kushtetutes, kohën e paraqitjes së projektamendamentit,
shumicës së kërkuar për miratimin e projektamendamentit kushtetues, etj. Si elementë
shtesë këtu mund të shfaqen edhe kufizimet e vendosura në pushtetin e rishikimit
kushtetues, që ekzistojnë në rregullimin kushtetues të disa shteteve si: Gjermania,
Italia, Greqia, Norvegjia, Portugalia, etj., por në këtë çështje do të trajtohet vetëm
procedura për rishikimin e kushtetutës, kurse kufizimet në rishikimin e kushtetutës
janë objekt i trajtimit të pikes 1.4 te këtij punimi.
Është vetë kushtetuta ajo që përcakton rregullat për rishikimin e saj. Formulat e
zbatuara në Kushtetutën  e Shqiperisë dhe Italisë, siç do të shohim në vijim, paraqiten
të ndryshme, por e përbashkëta e tyre është që respektimi përkatës passjell një
rishikim kushtetues të ligjshëm, ndërsa derogimi prej tyre u jep efekt paligjshmërie
ndryshimeve të realizuara.
Si Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ashtu dhe Kushtetuta e Italisë parashikojnë
procedura të përforcuara për rishikimin e tyre. Kjo vihet re ne të gjitha etapat e
ndjekura për adoptimin e një rishikimi: në kushtet që vendosen për të iniciuar
procesin e rishikimit kushtetues, në quorumin e domosdoshëm që kërkohet për të
shqyrtuar një projekt rishikimi i cili nuk është i barabartë me atë që kërkohet për
shqyrtimin e ligjeve të zakonshme, në shumicën e cilësuar që kërkohet në rastet e
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rishikimit, shumicë jo e barabartë me atë të ligjeve të zakonshme, në nënshtrimin e
rishikimit të adaptuar nga parlamenti ndaj referendumit popullor, gjë që nuk bëhet
për ligjet e zakonshme (Anastasi & Omari, 2010, 39).
Duhet thënë që Kushtetuta Shqiptare dhe Kushtetuta Italiane parashikojnë një
proces të rishikimit kushtetues më të lehtë në krahasim me kushtetutat e tjera të
ngurta. Për shembull në Japoni dhe Portugali kërkohet votimi me referendum i
ndryshimeve kushtetuese.

1.1.  Iniciativa për rishikimin e Kushtetutës.
Që në fazën e parë të proçesit rishikues është e rëndësishme që të përcaktohet se
kush ka kompetencën për të propozuar një rishikim të kushtetutës. Kushtetuta të
ndryshme paraqesin një diversitet të madh zgjidhjesh, duke dhënë mundësinë që
për ushtrimin e kësaj kompetence të konkurojnë disa organe. Në këtë kuadër flitet
për iniciativë qeveritare,2 iniciativë presidenciale,3 inciativë parlamentare4 dhe iniciativë
popullore.5

Kushtetuta jonë e vitit 1998 është një kushtetutë e ngurtë, funksioni i rishikimit të
të cilës i është besuar Kuvendit, i cili mund ta ushtrojë këtë pushtet vetëm nëpërmjet
procedurave të veçanta. Kushtetuta është në pozita epërsie në krahasim me gjithë
burimet e tjera të së drejtës, që nuk janë kushtetuese, prandaj rishikimi i kushtetutës
nuk mund të realizohet në mënyrë tjetër përveçse me ligje formalisht kushtetuese.
Procedura e rishikimit të kushtetutës sonë parashikohet nga neni 177 i saj. Sipas
nenit 177 paragrafi 1, “nisma për rishikimin e Kushtetutës mund të ndërmerret nga jo më
pak se një e pesta e anëtarëve të Kuvendit”. Pra që në fazën e parë vihet re “vështërsia” në
krahasim me ligjet e zakonshme, për të cilat iniciativën legjislative, sipas nenit 81
paragrafi 1, mund ta ketë  çdo deputet, Këshilli i Ministrave si dhe 20 mijë zgjedhës.
Dispozitat Kryesore Kushtetuese të vitit 1991 në nenin 43 parashikonin që iniciativa
për të propozuar ndryshime kushtetuese  i përkiste Presidentit, Këshillit të Ministrave
ose një të katërtës së deputetëve.
Pra sic shihet Kushtetuta e vitit 1998 në një farë mënyre ka kufizuar subjektet që
mund të propozojnë rishikimin kushtetues vetëm te një e pesta e të gjithë antarëve
të Kuvendit. Ndërsa Kushtetuta e Italisë e vitit 1947 në nenin 138 të saj parashikon

2 Iniciativen qeveritare per rishikim te kushtetutes e gjejme ne Ligjin Themelor gjerman te vitit 1949,
kushtetuten spanjolle, Kushtetuten sllovene, kushtetuten Kroate, kushtetuten belge etj.
3 Kështu, për shembull, sipas nenit 89 të Kushtetutës franceze të vitit 1958 iniciativa për rishikimin e
kushtetutës i përket njëkohësisht Presidentit të Republikës mbi bazën e propozimit të kryeministrit (projekt-
rishikim) apo çdo anëtari të secilës prej dhomave të parlamentit, por gjithsesi në të dy rastet mund të ketë
kufizime të caktuara (propozim-për-rishikim), për të cilat do të flitet në kapitujt vijues të këtij punimi. Po
kështu iniciativa për rishikim i përket Presidentit edhe sipas: Kushtetutës bullgare (neni 154 paragrafi 1),
Kushtetutës kroate (neni 142), Kushtetutës hungareze (neni 25), Kushtetutës estoneze (neni 161), Kushtetutës
polake (neni 235 paragrafi 1).
4 Ligji Themelor gjerman i vitit 1949, neni 79 paragrafi 1, i cili i jep të drejtën për të propozuar rishikimin
përkatës çdo anëtari të Bundesratit ose Bundestagut, Kushtetuta belge në nenet 195 dhe 46 ia jep të drejtën
e iniciativës për rishikim çdo anëtari të dhomës së përfaqësuesve ose senatit; po kështu edhe Kushtetuta e
Finalandës në nenin 70; edhe Kushtetuta portugeze në nenin 285, ndërkohë që në praktikë janë pranuar
iniciativa për rishikim prej grupeve parlamentare.
5 Në Zvicër, sipas neneve 120 dhe 121 të Kushtetutës së vitit 1874, njihej iniciativa popullore për rishikimin
e kushtetutës pa kufizime përsa i përket objektit të rishikimit, kurse Kushtetuta aktuale e vitit 1999 njeh
iniciativën popullore për rishikimin e kushtetutës “100.000 shtetas me të drejtë vote„ si për rishikimin e
plotë (nent 138 dhe 193) ashtu edhe për rishikimin e pjesshëm (nenet 139 dhe 194), Kushtetuta sllovene në
nenin 168 të drejtën e propozimit për të iniciuar një amendim kushtetues ai lë të paktën 30.000 zgjedhësve;
Kushtetuta lituaneze 300.000 zgjedhësve (neni 147).
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procedurën e rishikimit të kushtetutës por ndryshe nga Kushtetuta e Shqipërisë  në
këtë nen ajo nuk parashikon subjektet që mund të iniciojnë një rishikim kushtetues.
Në nenin 71 të saj Kushtetuta Italiane parashikon subjektet që mund të propozojnë
një projektligj. Sipas nenit 71 mund të propozojë rishikimin kushtetues, cdo antar
i dhomave të Parlamentit, qeveria si dhe 500 mijë zgjedhës.

1.2.  Procedura e shqyrtimit dhe e miratimit të ndryshimeve kushtetuese.
Procedura e shqyrtimit dhe e miratimit të ndryshimeve kushtetuese përbën fazën e
dytë të proçesit rishikues, që është më e vështirë në raport me procesin legjislativ të
zakonshëm. Në këtë fazë të procesit kushtetues është e rëndësishme të trajtojmë
organin kompetent për realizimin e procesit  të shqyrtimit dhe miratimit të rishikimit
të kushtetutës si dhe procedurën që ndiqet.
Organi kompetent për realizimin e procesit rishikues në kushtetuta të ndryshme
mund te jete i posaçëm apo i zakonshëm. Organi konsiderohet “i posaçëm” kur
rishikimi i Kushtetutës zhvillohet nëpërmjet një Asambleje Kushtetuese apo Konvente
të posaçme;6 një Asambleje Kombëtare të formuar nga bashkimi i dy dhomave të
parlamentit;7 ndërhyrjes së nevojshme të shteteve anëtare  kur është fjala për
rishikimin e kushtetutës së një shtetit federal.
Në shumicën e rasteve proçesi i rishikimit të Kushtetutës zhvillohet nga organet e
zakonshme legjislative, por duke kërkuar procedura më të vështira sesa ato të
ndjekura për diskutimin dhe miratimin e ligjeve të tjera. Qëllimi kryesor i rëndimit
të procedurave nuk është vështirësia e rishikimit, por kërkimi dhe sigurimi nëpërmjet
procedurave më komplekse  i konsensusit më të gjerë, më të mirëmenduar dhe të
konsoliduar, sepse rregullat e lojes nuk mund te ndryshohen nga nje shumicë e
thjeshtë parlamentare (De Vergottini, 1998, 340). Procedura e rishikimit të
Kushtetutës së vitit 1998 parashikohet në nenin 177 të saj ku pas  propozimit të
projekt-amendamentit nga jo më pak se një e pesta e antarëve të Kuvendit  shqyrtimit
parlamentar mund të vijojë në dy drejtime:
- Projekti i rishikimit kushtetues miratohet nga një shumicë e cilësuar prej jo
më pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit.8 Që këtu pastaj mund të
kalohet në fazën e tretë që është shpallja e ndryshimeve kushtetuese. Por neni 177
paragrafi 5 parashikon mundësinë e zgjatjes së procedurës në fazën e dytë, që
konsiston në nënshtrimin ndaj referendumit të amendamentit kushtetues të
miratuar, nëse këtë e kërkon një e pesta e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Kjo
procedurë shtesë e rënduar  interpretohet  si një armë kontrolli në duart e pakicave
parlamentare, të cilat duke ushtruar këtë mundësi të dhënë nga Kushtetuta, ia
nënshtron votimit  të përgjithshëm popullor një modifikim “të diskutueshëm” të
Kushtetutës  të realizuar nga shumica qeverisëse (Anastasi & Omari, 2010, 40).
- Kuvendi mund të vendosë  me dy të tretat e të gjithë anëtarëve të tij,  që
projekt-amendamentet kushtetuese të votohen me referendum.9 Projektligji për
rishikimin e Kushtetutës hyn në fuqi pas ratifikimit me referendum, i cili bëhet jo
6 Aktualisht ndër kushtetutat europiane, që bëjnë një rregullim të tillë, është ajo bullgare e vitit 1991, e cila
në nenet 157-158 parashikon thirrjen e një Asambleje të Madhe Kombëtare (të përbërë nga 400 anëtarë të
zgjedhur) për një procedurë të veçantë rishikimi kushtetues për disa nene.
7 Bashkimi i dy dhomave të parlamentit për shqyrtimin dhe miratimin e ndryshimeve kushtetuese është
tradicionale në Francë.
8 Neni 177 paragrafi 2 i Kushtetutes se Republikes se Shqiperise miratuar me ligjin nr. 8417, date: 21.10.1998.
9 Neni 177 paragrafi 3 i Kushtetutes se Republikes se Shqiperise miratuar me ligjin nr. 8417, date: 21.10.1998.
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më vonë se 60 ditë nga miratimi i tij në Kuvend. Në këtë rast referendumit i
nënshtrohet projekt-amendamenti i paraqitur, ndryshe nga rasti i parë i përmendur
kur referendumit i nënshtrohej amendamenti kushtetues i miratuar tashmë me
shumicë të cilësuar prej dy të tretave nga parlamenti.
Procedura e rishikimit të Kushtetutës Italiane është një variacion i procedurës
legjislative të zakonshme (Gambino & D’Ignazio, 2007, 54). Procedura e zakonshme
legjislative parashikon vetëm një votim, miratim me shumicë të thjeshtë nga të dyja
dhomat e parlamentit mbi të njëjtin tekst dhe vijon me shpalljen nga ana e Presidentit
të Republikës, procedura për rishikimin e kushtetutës, sanksionuar nga neni 138 i
saj parashikon dy votime të njëpasnjëshme nga secila dhomë. Gjithsej kemi katër
votime mbi të njëjtin tekst: dy për çdo dhomë të parlamentit (Bin & Pitruzzella,
2011, 311).
Votimi i parë është me shumicë të thjeshtë, mjafton që votat pro të tejkalojnë votat
kundër. Votimi i dytë mund të bëhet vetëm pasi të kenë kaluar tre muaj nga votimi
i parë.10 Në votimin e dytë  rregulloret e dy dhomave ndalojnë amendime të tekstit
që është miratuar në votimin e parë, në të kundërt procedura fillon nga fillimi.11 Në
votimin e dytë hapen dy rrugë alternative:
- Nëse konsensusi politik mbi reformën kushtetuese është kaq i gjerë saqë në
votimin e dytë të dyja dhomat janë shprehur me shumicë të cilësuar prej dy të
tretave, ligji kushtetues shpallet nga Presidenti i Republikes.12

- Nëse shumica e cilësuar prej dy të tretave për rishikimin kushtetues nuk
arrihet, mjafton të miratohet me shumicë absolute nga të dyja dhomat, ama në këtë
rast nuk kemi të bëjmë me miratim definitiv.Teksi i miratuar nga parlamenti
publikohet në gazetën zyrtare për ti dhënë një publicitet sa më të madh. Brenda tre
muajve nga publikimi i tekstit në Fletoren Zyrtare mund të kërkohet që të bëhet një
referendum kushtetues për të miratuar në popull ndryshimet kushtetuese.
Referendumin kushtetues mund ta kërkojnë pakica e zgjedhësve,  (pesëqind mijë
zgjedhës), pakicat territoriale, ( pesë keshilla rajonale) dhe pakicat politike: mjafton
që e kërkon një e pesta e antarëve të një dhome. Nëse në referendum votat pro
reformës kushtetuese superojnë votat kundër, ligji kushtetues shpallet, në të kundërt
vullneti i shumicës parlamentare prishet.13

Sic shihet rruga kryesore për të modifikuar kushtetutën është konsensusi i forcave
të ndryshme politike, por për mos ta bërë shumë të vështirë procedurën dhe për të
mos i dhënë  minorancave  parlamentare të drejtën e vetos është parashikuar
mundësia që ndryshimet kushtetuese të bëhen nga shumica qeverisëse.Në këtë rast
minorancat mund ti drejtohen referendumit (Martinez, 2010, 90-94).
1.3. Shpallja  si fazë e procedurës së rishikimit të Kushtetutës.
Faza e tretë – shpallja – si në Shqipëri dhe në Itali, është detyrë e Presidentit të
Republikës, i cili, nuk mund të ushtrojë të drejtën e vetos për ligjet e miratuara nga
Kuvendi për rishkimin e Kushtetutës. 14 Siç shihet, edhe në këtë fazë, ka ndryshim
ndërmjet procesit rishikues të kushteutes dhe procesit të adoptimit të ligjeve të

10 Neni 138 paragrafi 1 i Kushtetutes italiane miratuar nga Asamblea Kushtetuese me 22 dhjetor 1947.
11 Neni 123 I rregullores se Senatit, neni 99 I rregullores se dhomes se deputeteve.
12 Neni 138 paragrafi 2 i Kushtetutes italiane miratuar nga Asamblea Kushtetuese me 22 dhjetor 1947.
13 Neni 138 pragrafi 1, pjesa e dyte  i Kushtetutes italiane miratuar nga Asamblea Kushtetuese me 22 dhjetor
1947.
14 Neni 177 paragrafi 6 i Kushtetutes se Republikes se Shqiperise miratuar me ligjin nr. 8417, date: 21.10.1998.
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zakonshme,  pasi në këtë të fundit Presidentit të Republikës i njihet e drejta e ushtrimit
të vetos pezulluese, që konsiston në të drejtën për t’ia kthyer ligjin për rishqyrtim
Parlamentit vetëm një herë.15 Ai, gjithashtu, detyrohet të shpallë ligjin e miratuar
me referendum, i cili hyn në fuqi në datën e parashikuar në vet ligjin.16

Ndërsa në rastin kur ligji kushtetues është miratuar nga parlamenti me shumicën e
kërkuar prej dy të tretave të të gjithë anëtarëve të tij dhe nuk ka pasur kërkesë për
t’ia nënshtruar referendumit, atëherë mund të themi se, pavarësisht përjashtimit të
të drejtës së vetos për shpalljen e ligjeve kushtetuese, kryetari i shtetit  nuk vendoset
përpara detyrimit për ta shpallur ligjin, pasi, edhe nëse nuk e bën, pas kalimit të
afatit të përcaktuar në vetë kushtetutë ai shpallet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në
fuqi sipas të njëjtave modalitete të parashikuara.
1.4.  Kufizimet në rishikimin e Kushtetutës.
Jo e gjithë Kushtetuta mund të jetë objekt i rishikimit kushtetues. Hartuesit e
kushtetutave të ngurta duke dashur të sigurojnë qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë
e tyre, por pa mohuar të drejtën për rishikim të brezave të ardhshëm, përveç
parashikimit të procedurave të ndërlikuara për realizimin e rishikimit të kushtetutës,
kanë vendosur shpesh edhe kufizime eksplicite në këtë proces, përveç atyre implicite
që rrjedhin prej kuptimit të kushtetutës materiale; madje edhe procedurat e
“vështirësuara” për realizimin e rishikimit përbëjnë kufizime formale në vendosura
në proçesin përkatës.
Në teorinë kushtetuese është folur për kufizime të shprehura apo të pashprehura.
Këto lloj kufizimesh përbëhen nga normat-parime mbi të cilat bazohet i gjithë sistemi
kushtetues. Mjaft kushtetuta parashikojnë shprehimisht dispozitat që nuk mund ti
nënshtrohen asnjë ndryshimi. Këto lloje ndalimesh janë garanci të shprehura për
të parandaluar mundësinë e veprimeve arbitrare që dëmtojnë rëndë demokracinë
dhe thelbin e kushtetutës (Anastasi & Omari, 2010, 37). “Kur  flitet për rishikim të
kushtetutës nënkuptohet ruajtja e bërthamës esenciale të kushtetutës së modifikuar, pra të asaj
pjese që disa e quajnë si super kushtetutë (De Vergottini, 1998, 206).”
Kështu, vendosen disa kufizime që konsiderohen si kufizime absolute për rishikimin
e Kushtetutës. Kufizime absolute përbëjnë parimet e përgjithshme që qëndrojnë në
bazë të rendit juridik, dispozitat që sanksionojnë të drejtat dhe liritë themelore të
shtetasve, dispozitat që përcaktojnë formën e qeverisjes etj. Disa Kushtetuta i
parashikojnë shprehimisht këto kufizime: si Kushtetuta e Franca, Italisë, Gjermanisë
Greqisë etj. Përsa i përket Kushtetutës Italiane, ajo parashikon në nenin 139 të saj
që “forma republikane nuk mund të jetë objekt i rishikimit kushtetues”. Neni 139 lidhet me
nenin 1 të Kushtetutës Italiane, pra forma republikane e qeverisjes është e pandashme
nga karakteri demokratik i Republikës.
Në këtë mënyre kufizimi i shprehur i rishikimit kushtetues zgjerohet dhe pasurohet
shumë sepse nuk mund të jenë objekt i rishikimit kushtetues ato parime që janë të
domosdoshme për të përcaktuar si demokratik një sistem politik. Këtu flitet për
parimet dhe jo për normat e veçanta të specifikimit nëpërmjet të cilave ajo aktualizon
parimet: pra secila dispozitë kushtetuese mund të modifikohet por këto modifikime
mund të jenë aq sa të vënë në diskutim parimin (Bin & Pitruzzella, 2012, 315).
Në Kushtetutën e vitit 1998 nuk është parashikuar një dispozitë e tillë, edhe pse në

15 Neni 85 paragrafi 1 i Kushtetutes se Republikes se Shqiperise miratuar me ligjin nr. 8417, date: 21.10.1998.
16 Neni 177 paragrafi 7 i Kushtetutes se Republikes se Shqiperise miratuar me ligjin nr. 8417, date: 21.10.1998.
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kushtetutat e mëparshme ka pasur eksperienca të tilla, si psh në Statutin Themeltar
të Republikës Shqiptare parashikohej shprehimisht se forma republikane e shtetit
nuk mund të ndryshohet në asnjë mënyrë.
Ky fakt konsiderohet nga shumë autor si mangësi për një kushtetutë të hartuar në
rrethanat e një vendi në tranzicion demokratik (Zaganjori, 2002, 73-75). Kjo nuk
do të thotë që Kushtetuta e Shqipërisë lejon rishikimin e të gjithave dispozitave
kushtetuese. Parimet që përbëjnë bazën e këtij shteti dhe bazën e qeverisjes , apo të
drejtat dhe liritë themelore të njeriut që qëndrojnë në themel të të gjithë rendit
juridik17 nuk mund ti nënshtrohen ndryshimeve kushtetuese. Nuk mund të
zëvëndesohet parimi i sovranitetit të popullit, parimi i ndarjes së pushteteve, parimi
i pluralizmit politik sepse ndryshohet vetë thelbi dhe përmbajtja demokratike e shtetit.
Sidoqoftë, doktrina dhe praktika kushtetuese i kanë përcaktuar qartë institutet që
mund të konsiderohen si pjesa e pandryshueshme e një kushtetute, super kushtetuta,
gjë që përbën garanci ndaj abuzimeve të  mundshme.
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Abstrakt

Arsimi i lartë është një investim shumë i rëndësishëm në zhvillimin e kapitalit human
dhe konsiderohet me të drejtë motorri i zhvillimit në ekonominë e re botërore. Masa e
financimit në Arsimin e  lartë kontribuon në rritjen e cilësisë së kapitalit njerëzor dhe në
rritjen ekonomike nëpërmjet kanaleve private dhe publike. Mekanizmat e finacimit
përbëjnë një nga instrumentat kryesore për nxitjen dhe rritjen e outputit shoqërore
duke ndikuar direkt mirëqënien e përgjithshme. Kontributi i arsimit të lartë në nxitjen
ekonomike është sinjifikativ, i cili mund të jetë i formave dhe rrugëve të ndryshme.
Motivacioni për këtë temë vjen pasi Financimi i arsimit përbën një problem shqetësues
për vendet në zhvillim ku përfshihet edhe vendi ynë. Gjithashtu ai është një nga faktorët
kyç që ndikon në shumë tregues të cilët përcaktojnë zhvillimin dhe performancën e vendit.
Ajo çfarë ky studim përpiqet të studiojë dhe analizojë është ndikimi që ka masa e finacimit
në në rritjen ekonomike dhe nëse ai mund të konsiderohet një nga faktorët kyç që kanë
ndikuar në ecurinë e saj.

Fjalë Kyçe: Kapitali njerëzor, Perfomanca e Financimit në Arsim, financimi publik,
Shqiperi.

Rëndësia e financimit në arsim

Shkalla në të cilën kapitali njerëzor, sidomos arsimi, kontribuon në mirëqenien
shoqërore dhe rritjen ekonomike është një pyetje e rëndësishme, dhe është adresuar
në studime të shumta hulumtuese. Rezultatet e këtyre studimet janë të ndryshme,
dhe po ashtu të diskutueshme dhe debatuar gjerësisht. Dëshmi për këtë çështje ka
implikime të rëndësishme për politikat publike ndaj arsimit dhe ekuilibërit optimal
publik privat në financimin e shërbimeve arsimore.
Një linjë e rëndësishme e kërkimit bazohet në “modelin e kapitalit njerëzor” zhvilluar
nga Becker (1964) dhe Mincer (1962) me pas e zgjerua dhe nga shumë autorë të tjerë
bashkëkohorë. Strategjia shërbeu për të vlerësuar empirikisht kthimin  e arsimit në
rritjen produktivitetit në tregjet e punës. Vlera e kësaj rritje në aftësitë dhe
produktivitetit e reflektuar në të ardhurat individëve identikë me nivele të ndryshme
e arsimit. Dyzet vjet kërkime të shumta dhe vetëm kohët e fundit është shfaqur një
konsensus lidhur me kthim në investmin në arsim.
Një çështje e rëndësishme në këtë artikull lidhet me paragjykimet e mundshme lidhur
me vlerësimet e kthimit të arsimit të shkaktuara nga një “paragjykim i aftësive.”
Konsensusi i tanishëm është diskutuar nga Card (Card, 2007, 340-356), i cili
përfundon se vlerësimet në bazë të variablave instrumentalë, janë më të larta se
studimet e mëparshme, bazuar në funksionet e pagave. Studimet empirike vlerësuan
keto te dhënave në prodhim ndërkombëtar për frymë (prodhimit të brendshëm bruto
për person), nivelet e kapitalit fizik dhe njerëzor, dhe karakterizime demografike të
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popullsisë kombëtare dhe nivelin e cilësinë e politikave dhe institucioneve të saj.
Nga keto kërkime u zbuluan efekte pozitive te vazhdueshme. Sasia dhe cilesia e
arsimimit, shpesh karakterizohet nga masat e viteve mesatare të arritjeve shkollore
të grupeve gjinore /moshës (Barro dhe Lee 2002), dhe nga treguesit e rezultateve te
testit, janë zakonisht një nga variablat qendrore të interesit. Përsëri, fokusi është në
përcaktuesit e rezultateve të bazuara në treg.
Autore te ndryshem theksojmë se një vlerësim i plotë i efektit të arsimit në mirëqenien
sociale kërkon lëvizjen përtej këtyre efekteve të bazuara në tregun e arsimit. Siç
kemi treguar, lista e efekteve potenciale të arsimit që nuk janë pasqyruar në vlerësimet
e kthimit të tregut është e gjerë, dhe përfshin dy efekte jo tregtare që janë private
(duke e parë nga këndvështrimi individual) dhe efektet sociale që përfshijnë mallrat
publike ose “përhapjen” e efekteve të arsimit. Pavarësisht nga madhësia e tyre, këto
efekte janë të rëndësishme për përcaktimin e nivelit optimal të investimeve sociale
(dhe të sektorit publik) në arsim. Ne përmendin disa nga kontributet më të
rëndësishme në literaturën kërkimore te cilat kane siguruar dëshmitë e këtyre
ndikimeve. Përmendin dokumentet që theksojnë kontribute bazuar në treg në të dy
tyregues, në  “normën e kthimit” dhe “rritjes”, dhe studimet që përpiqen të vlerësojnë
efektet sociale të arsimit.
Efektet e arsimit ,përfshijnë marrëdhënie afatgjata të tilla, si:
€ lidhje e mundshme pozitive midis një individi të arsimuar dhe arsimit të marrë
nga fëmijët e tij;
€ lidhje e mundshme pozitive midis një individi të arsimuar dhe statusit shëndetësor
të një prej anëtarëve të familjes së tij; Michael (1982), McMahon (2000), Greenwood
(1997) etj
€ marrëdhënie e mundshme pozitive midis arsimit dhe efikasitetit në zgjedhjet e
bëra, të tilla si zgjedhjet e konsumit (efikasiteti i të cilave kontribuon në një mirëqenie
të ngjashme me kontributin e të ardhurave të parave);
€ marrëdhënie pozitive në mes arsimit dhe zgjdhjet lidhur me fertilitetin,
€ një marrëdhënie në mes nivelin e tyre të arsimit, lindjes së fëmijëve jashtëmartese,
dhe pjesëmarrjes në aktivitete kriminale.
Pas kesaj paraqitjeje te efekteve sociale dhe individuale të arsimit dhe rezultatet e
kerkimeve që ofrojne prova për shtrirjen e këtyre efekteve, janë gjetur se vlerat e
këtyre kthimeve private në arsim janë potencialisht shumë të mëdha. Autore te
botimeve shkencore, kumtesa dhe institicione te ndryshme si banka boterore, OECD
, fondacione te ndryshme kombëtare dhe ndëkombëtare  vertetojne me se mire ,
tash,e lidhjen positive mes nivelit te arsimit, rritjes ekonomike dhe mireqenies sociale.
( U. Hoti 2013, D. Kule 2015, Katz 1998 etj).

Financimi i arsimit në Shqipëri-investimi ne kapitali ne human

Sistemi i buxhetit ne teresi dhe atij ne arsim ne vecanti duhet te arrij tre objektiva
baze:
1. Ruajtjen e një dispiline agregate fiskale – e cila ka të bëjë me një kontroll të

totalit nëpërmjet vendosjes së kufizimeve për shpenzimet. Pra që buxheti të jetë
efektiv duhet të ketë një kufizim të shpenzimeve të përcaktuar, në të kundërt
nuk do të ishte i nevojshëm një proçes i tillë, nëse shpenzimet do të rriteshin sa
herë do të kishte kërkesa për të plotësuar.

2. Alokimi i burimeve në përputhje me prioritetet e qeverisë – në këtë rast kemi
efiçence nëse i shpërndajmë burimet sipas sektorëve prioritarë, pra duke i
zhvendosur nga sektorë joproduktivë tek ata produktivë.
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3. Nxitja e efiçencës në shpërndarjen e burimeve – ky objektiv lidhet me kapacitetet
për të zbatuar programe dhe për të shpërndarë shërbimet me kosto sa më të
ulët.

Lidhja financim –perfomancë

Në bazë të studimeve të ndryshme të realizura për të vërenjtur lidhjen: masë
financimi në arsim dhe performancë, te dhënat dhe konkluzionet tregojnë dhe këtu
për një lidhje jo domethënëse pozitive për rastin e Shqipërisë.
Në bazë të Analizës së rezultatave të PVNN për vitet 2000-2012, nga Banka Botërore,
edhe pse niveli i finacimit në raport me vendet e rajonit dhe ato të vendeve të OECD-
së është pothuajse në nivele të njëjta, rezultatet e raportit PISA, janë më të dobëta
krahasuar me të njëjta vende.
Studimet e kryera, nga INSTAT (Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës) dhe Banka Botërore
mbi sasinë e shpenzimeve që kryejnë familjet/individët shqiptare (që jetojnë në
Shqipëri) për shkollimin e fëmijëve të tyre, flasin për vlera gjithnjë e në rritje vit pas
viti. Për vitin 2006 vlera e shpenzimeve familjare ka arritur vlerën 5,3 miliardë lekë,
ndërsa në vitin 2010 arriti në mbi 11 miliardë lekë.
Përqindja që zënë shpenzimet vjetore private/individuale/familjare kundrejt PBB
është një tregues i rëndësishëm në investimin e shoqërisë shqiptare për arsimin.
Nga krahasimi i vlerat e këtij treguesi për Shqipërinë me mesataren e vendeve të
OECD, shohim se jemi në nivele të krahasueshme. Konkretisht për vitin 2007, vlera
mesatare e këtij treguesi për vendet e OECD është 0.9%; për vendet e BE (19 shtete)
vlera mesatare është 0.4%, ndërsa për Shqipërinë  është 0.7% (Tabela1).
Tabela 1:  Shpenzimet totale vjetore të privatëve/individëve/familjeve për arsimin

(000/lekë)
Viti Shpenzimet vje

2006 5,295,414 0.6
2007 6,766,557 0.7
2008 7,615,069 0.7
2009 9,162,272 0.8
2010 11,005,670 0.9

Burimi: Ministria e Financës; INSTAT; Banka Botërore

Figura 1. Rritja ekonomike dhe numri i studentëve gjatë 1992-2013

Burimi: Banka Botërore 2014
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Gjithashtu nëse vëmë re nje prirje pozitive mes rritjes se Gdp dhe nivelit te numrit
te rregjistruarve ne arsim deri ne vitin e 2013. Sic  veme re dhe nga grafiku shohim
nje lidhje te zhdrejtë mes treguesve te analizuar. Sipas raportit te Bankes Boterore,
deri ne vitin 2008, (vit i cili lidhet me krizen financiare Botërore), ky raport ishte
pozitiv  gje qe tregon se edhe niveli i finacimit, me numrin e studenteve te regjistrruar
dhe me rritjen ekonomike ishin ne raporte te drejta. Ndersa pas ketij vitit 2008
arrihet nje nivel ngopje duke shkatuar nje fenomem i cili nuk konvergon me rritjen
ekonomike.

Konkluzione

Përfundimin se përfitimet e plota sociale nga arsimi shtesë tejkalojnë, ndoshta në
thelb, shkalla privat 7 deri 9 për qind gjenden në kthimit-të -arsimit ka implikime të
rëndësishme për politikat publike. Për shkak të këtyre efekteve duhet të vlerësohen
me përparësi.  përgjigjet e dy pyetjeve të politikave qendrore :
€ Në çfare mase nga vëllimi i shpenzime publike duhet të alokohen për arsimi ?
€ Kush do të paguajë për  arsimin?
Edhe pse nga artikulli konkluduam një lidhje pozitive mes financimit në arsim,
kthimit mbi investimit dhe mirëqënies shoqëore të pakontestueshme, cilat janë sfidat
dhe kush janë formulat optimale në arsim?
Nga ky artikull është e qartë se politika publike duhet të orientohet për të mbrojtur
sigurinë publike përmes mirëqënies së individëve. Ka një preferencë të qartë për
propozime që kanë efekte afatshkurtra dhe afatgjata në jetën sociale dhe ekonomike
të shoqerise. Efektet pozitive të politikave të reja po bëhen të dukshme përmes
bashkëpunimeve të ndryshme në nivel lokal, qendror dhe përfaqësuesve të shoqërise
civile dhe aktorëve të arsimit.
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Normat Sociale të Bashkëmoshatarëve dhe Impakti në Sjelljen Seksuale
në Radhët e Studentëve Shqiptarë

Msc. Dorina Zenelaj
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Ky studim ka për qëllim të hulumtojë impaktin e normave sociale mes
bashkëmoshatarësh në sjelljen seksuale të tyre, në mungesë të një edukimi seksual etik
në shkollat shqiptare, si dhe të informacioneve të nevojshme për marrëdhënien seksuale
të shëndetshme. Nga shumë studiues është vërtetuar se studentët e sidomos ato të viteve
të para të studimit janë jashtëzakonisht të cenueshëm ndaj pikëpamjeve alternative
morale, dhe si rrjedhojë edhe e shkëputjes nga prindërit mbeten një fokus grup i rriskuar
ndaj sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe shtatzanive të padëshiruara, etj.
Në këtë fazë tranzicioni të jetës së tyre ata i drejtohen bashkëmoshatarëve për mbështetje
emocionale. Bashkëmoshatarët krijojnë një normë sociale se seksi ndodh në komunitet
me model të gatshëm, njëri-tjetrin. Motivimet për sjelljen seksuale, perceptimi i sjelljes
së bashkëmoshatarëve, si dhe përfitimet sociale të perceptuara  formojnë vendimmarrjen
seksuale tek meshkujt dhe femrat. Për shumë autorë të tjerë, parashikuesi më i fuqishëm
i sjelljes seksuale ishte synimi dhe parashikuesi më i fortë i synimit ishte besimi se
shokët/shoqet tashmë po përfshiheshin në sjellje seksuale të caktuara, gjë që i bënte të
rinjtë më të motivuar për përfshirje në marrëdhënie seksuale. Pikërisht, këto të dhëna
nxisin pyetje të tilla si: Sa bashkëmoshatarët në Shqipëri nxisin njëri-tjetrin për
marrëdhënie seksuale, dhe cilat janë normat sociale seksuale të të rinjve në Shqipëri?
Nëpërmjet analizës teorike dhe empirike studimi do të analizojë marrëdhënien mes
normave sociale dhe bashkëmoshatarëve në sjelljen seksuale të të rinjve. Studimi ka
qasje metodologjike sasiore ku rezultatet e të dhënave nga anketimet e studentëve do të
analizohen nëpërmjet regresionit linear dhe analizave të tjera statistikore, të cilat do të
ndihmojnë në nxjerrjen e rezultateve mbi marrëdhëniet mes variablave kryesorë.

Fjalë kyçe: Bashkëmoshatarë, Norma Sociale, Sjellje Seksuale, Student.

Hyrje

Nga shumë autorë gjatë 25 vjetëve të fundit është dokumentuar saktë se
bashkëmoshatarët ushtrojnë ndikim tek sjellja seksuale e njëri-tjerit. (Hampton et.
al. , 2005:118). Të rinjtë kanë prirjen të zgjedhin shokë që janë të ngjashëm me veten
për sa i përket statusit të qenit i virgjër/jo i virgjër, në lidhje të qëndrueshme apo
rastësore. Kjo mbështetet nga përfundimi se të rinjtë që kanë bashkëmoshatarë më
aktivë seksualisht kanë më shumë gjasa të jenë vetë seksualisht aktivë si shkak i
presionit dhe ndikimit që kanë bashkëmoshatarët në jetën e tyre.
Nga ana tjetër, ndikimi i normave sociale, të cilat janë kulturalisht standarte të
njohura nga anëtarët e një shoqërie përdoren si udhëzime për sjelljen, por këto
norma formëzohen dhe ndryshojnë në bazë të popullsisë dhe mjediseve që
frekuentojnë grupe të caktuara. Universitetet, për shembull, janë bërë sinonim me
sjellje tolerante seksuale, e cila supozohet të jetë një pjesë e pandarë e nënkulturës që
të rinjtë e një shkolle apo universiteti krijojnë mes tyre (Shalet, 2011:9).
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Studimet tregojnë se presionet normative midis bashkëmoshatarëve ndikojnë në
sjelljet, qëndrimet dhe vlerat etike të tyre (Kirby, 2002:30). Miqësia sidomos midis
meshkujve prodhon përforcim shoqëror të sjelljeve dhe qëndrimeve stereotipike
mashkullore. Ndërkohe ajo mes femrave mund të ketë kah të kundërt ose të njëjtë
në varësi të kulturës, normave dhe vlerave etike seksuale. Sipas Cyranowski dhe
Andersen (2000), përcaktuan se femrat ndryshojnë në mënyrën sesi ato përpunojnë
nga pikëpamja konjitive informacionin seksual, si për shembull përvojat seksuale
personale, por edhe femrat nuk dalin jashtë kornizave normative të përcaktuara
nga shoqëria, ku e moralshmja dhe imoralja janë pjesë e këtyre kornizave
(Cyranowski & Andersen, 2000:529). Rrjedhimisht, vetë-skema seksuale zhvillohet
në bazë të faktorëve të ndryshëm nga përvojat seksuale personale, mundësisht duke
përfshirë mesazhe socio-kulturore rreth seksit (Stephens, 2003:43).
Premisa kryesore e teorive të ndikimit të shokëve është se nëpërmjet procesit të
përzgjedhjes, njerëzit zgjedhin shokë, qëndrimet dhe besimet e të cilëve përputhen
me qëndrimet dhe besimet e tyre (Kandel, 1978:311). Nëpërmjet socializimit me
shokët, qëndrimet dhe besimet e dikujt përforcohen dhe bëhen më ekstreme pasi
personat e tjerë të rëndësishëm i aprovojnë këto qëndrime dhe besime, si dhe nxisin
shprehjen e tyre. Studimet tregojnë dy motivues kryesorë të studentëve dhe të rinjve
në përgjithësi për angazhimin në aktivitete seksuale të cilat janë: kursi natyror i
marrëdhënieve, lidhjet personale me dikë dhe përvoja e fituar në marrëdhëniet e
tyre gjatë një lidhjeje me një bashkëmoshatar (Shalet, 2011:58). Motivimi i dytë në
një përfshirje seksuale, është dëshira për vizibilitet shoqëror, fitime të perceptuara të
vëmendjes apo popullaritetit, ndjenjë të komoditetit, dhe arritje të provës së pjekurisë,
që është shumë herë më e dallueshme në adoleshencën e hershme dhe në atë të vonë,
kryesisht në studentët e viteve të para të studimeve universitare (Lear, 1997:23).
Mbështetur në sa më lart, të rinjtë në Shqipëri të ndodhur përballë një edukim
seksual të munguar në shkolla, ku ka konfuzion të qartë mes asaj çfarë duhet trajtuar
si e moralshme apo jo në sjelljen seksuale, ku prindërit në të shumtën e rasteve
krijojnë forma komunikimi mbi moralin shoqëror, atë që pritet ose jo nga shoqëria
mbi sjelljen seksuale, e ku media e sidomos interneti janë rrugët e informimit që të
rinjtë përdorin më së shumti, edhe pse shpesh informacionet nuk janë profesionale
apo të mbështetura në etikën e sjelljes seksuale që çdo i ri duhet të mësojë, mbeten
një kontigjent me rrezikshmëri të lartë në shëndetin seksual si shkak i influencës që
mund të kenë pikërisht ata vetë tek njëri-tjetri.
Për rrjedhojë, ky studim ka për qëllim të identifikojë sjelljen seksuale mes
bashkëmoshatarësh dhe impaktin qe kanë normat dhe qëndrimet e një grupi të
caktuar tek anëtarët e grupit të bashkëmoshatarëve.
Për këtë studim u ngritën dy hipoteza si: H1- Normat dhe qëndrimet e
bashkëmoshatarëve mbi sjelljen seksuale, janë parashikues i rëndësishmë i aktivitetit
seksual të rrezikshëm tek të rinjtë që frekuentojnë të njëjtin grup. H2- Fillimi i sjelljes
seksuale të rrezikshme është i kushtëzuar nga niveli i përfshirjes dhe kohës së
shpenzuar me bashkëmoshatarët.
Pavarësisht rëndësisë që paraqet ky studim, mbi njohjen dhe ngritjen e një debati
për format e ndërhyrjeve mes të rinjve për një edukim seksual etik dhe që përshtatet
me nënkultura apo norma të caktuara të grupeve, ai shoqërohet edhe me vështirësi
dhe limite. Për këtë studim janë marrë në studim vetëm studentë të Universitetit të
Tiranës, konkretisht studentët e viteve të para të studimeve të larta. Limit tjetër i
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këtij studimi është natyra e tij vlerësuese dhe jo eksploruese, e cila kushtëzon
mundësinë për të ngritur strategji të ndërhyrjes së nevojshme për të nxitur një etikë
të re seksuale në radhët e studentëve, duke u mbështetur në normat sociale që ata
kanë krijuar mbi sjelljen seksuale të tyre.

Rishikim Literature

Dy nga teoritë kryesore të lidhura me ndikimin e bashkëmoshatarëve , si  Differential
Association Theory dhe Social Learning Theory, pranojnë se ndikimi i bashkëmoshatarëve
pjesërisht varet nga intensiteti dhe frekuenca e grupeve të të rinjve . Megjithatë, në
shumë literatura injorohet intensiteti apo frekuenca e ndërveprimeve mes
bashkëmoshatarëve. Kjo potencialisht është problematike, sepse në shumë studime
ndikimi i bashkëmoshatarëve në sjelljen seksuale ndodh sepse qëndrimet seksuale
ose sjellja mund të kërkojnë nivele të larta të intimitetit kur krahasohet me qëndrimet
ose sjelljet në dimensione të tjera (Eaves, 2007:23).
Një studim i kryer nga Little dhe Rankin (2001) konstatoi se të rinjve iu atribuoheshin
arsyeve të mëposhtme për kryerjen e marrëdhënieve seksuale: presioni i
bashkëmoshatarëve/dëshira për të respektuar rregullat e shoqërisë së tyre, një mjet
dënimi ose shpërblimi të partnerit seksual, devijim nga tensionet dhe presionet,
simbol pjekurie dhe burim/mjet i eksperimentimit dhe zbulimit të kënaqshëm (Little
& Rankin, 2001:713). Përveç bashkëmoshatarëve të përkufizuar si shokë që kanë një
presion të caktuar mes tyre, kërkuesit kanë analizuar ndikimin e vëllezërve dhe
motrave dhe partnerëve romantikë në fillimin e aktivitetit seksual, të cilët kanë
diferenca moshore të vogla mes tyre. Argys, Rees, Averett dhe Witoonchart (2006),
ofrojnë të dhëna se individët me motra ose vëllezër më të mëdhenj kanë prirjen të
fillojnë më herët aktivitetin seksual, si shkak i ndikimit që kanë motrat/vëllezërit e
tyre, dhe ky ndikim mund të vijë në formën e një presioni normativ për t’u njehsuar
me motrën ose vëllain, ose në formën e një modeli pozitiv, ku seksi perceptohet si
arritje personale dhe kënaqësi ( Argys, Rees, Averett & Witoonchart, 2006:223).
Lidhjet me bashkëmoshatarët janë një prej shumë mënyrave me të cilën adoleshentët
e vonë apo studentët e viteve të para fillojnë të përkufizojnë veten jashtë sferës
familjare. Ky identitet i ri është jashtëzakonisht i rëndësishëm për një student për
t’u pranuar në një grup shoqërie të caktuar (Warr, 2002:202). Për më tepër, studentët
e sidomos ato të viteve të para të studimit janë jashtëzakonisht të cenueshëm ndaj
pikëpamjeve alternative morale në këtë fazë të jetës së tyre dhe i drejtohen
bashkëmoshatarëve për mbështetje emocionale gjatë kësaj periudhe tranzicioni (Warr,
2002:203). Nga shumë studiues adoleshenca e zgjatur, e njohur edhe si fillimi i moshës
së rritur i referohet periudhës 18-25 vjeç, periudhë e cila është e ndryshme nga ajo
që njihet tradicionalisht si adoleshencë, pasi ky grup është shumë më i çliruar nga
kontrolli prindëror, e mbi të gjitha në këtë periudhë të jetës është koha e eksplorimit
më të madh të pavarur e sidomos atij seksual (Eaves, 2007:74).
Bashkëmoshatarët krijojnë një normë sociale se seksi ndodh në komunitet me model
të gatshëm, njëri-tjetrin. Sipas Kowenski-t (2012), dy tema u evidentuan për të
shpjeguar mënyrën sesi bashkëmoshatarët ndikonin në synimet ose sjelljet seksuale
– “sjellja seksuale e normalizuar” dhe “qëndrimi jogjykues”. Femrat, 20% dhe
meshkujt, 55. 2% pretendojnë se bashkëmoshatarët e tyre ishin përfshirë në aktivitet
seksual, gjë që i kishte shtyrë vetë ata të angazhoheshin në akte seksuale. Ndërsa
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70% e femrave dhe 41. 4% e meshkujve shpjeguan se shokët e tyre i kishin ndihmuar
të pranonin bashkëmoshatarët e tyre për atë çfarë ata ishin dhe t’i mësonin të mos
gjykonin, pavarësisht nëse bashkëmoshatarët e tyre ishin përfshirë në aktivitet
seksual apo jo (Kowenski, 2012:119). Kësisoj, presioni i perceptuar nga shokët dhe
qëndrimet e besimet personale pritet të kenë ndikime kryesore tek rezultatet dhe të
ndërveprojnë. Presioni nga shokët për të pasur shumë përvoja seksuale dhe
qëndrimet e burrave rreth marrëdhënieve seksuale rastësore pritet të lidhen me
numrin e tyre të partnerëve seksualë, si shkak i pranimit nga bashkëmoshatarët
dhe i gjykimit të këtij veprimi si normal dhe i suksesshëm (Warr, 2002:208)
Motivimet për sjelljen seksuale u shqyrtuan edhe nga Kinsman dhe Romer (1998).
Ata zbuluan se perceptimi i sjelljes së bashkëmoshatarëve, si dhe përfitimet sociale
të perceptuara formonin vendimmarrjen seksuale tek pjesëmarrësit meshkuj.
Parashikuesi më i fuqishëm i sjelljes seksuale ishte synimi dhe parashikuesi më i
fortë i synimit ishte besimi se shokët tashmë po përfshiheshin në sjellje seksuale të
caktuara (Kinsman & Romer, 1998:1187). Këto rezultate mbështesin më tej konceptin
se perceptimet rreth sjelljes së bashkëmoshatarëve motivojnë vendimet seksuale, në
përpjekje për të harmonizuar sjelljet për të reflektuar atë të normave të perceptuara
në rrethin e tyre të bashkëmoshatarëve por që kurrsesi në pjesën më të mirë të
rasteve nuk ka pasur të dhëna që këto sjellje seksuale të jenë të modeluara si etike,
por kryesisht janë të bazuara në aktivitet më të hershëm seksual dhe në numër më
të madh partnerësh (Warr, 2002:208).

Rezultatet e të Dhënave

Metodologjia e këtij studimi është sasiore, me procedur kampioni të shtresëzuar
dhe rastësor. Popullata për studim ishin studentët e viteve të para të Universitetit të
Tiranës, dhe pjesë e kampionit u bënë, 376 studentë të të gjithë fakulteteve të
Universitetit të Tiranës. Mbledhja e të dhënave u realizua nëpërmjet një pyetësori të
strukturuar me 29 pyetje dhe me shkallë matjeje të ndryshme si, përjashtuese,
semantike, horizontale dhe likert. Ndërkohë analizimi i të dhënave, ishte sipas modelit
statistikor dhe me anë të programit SPPS.20.

Nga analizimi i seksionit demografik të instrumentit matës rezultoi se në studim
morën pjesë,  211 studente femra dhe 165 meshkuj. Kryesisht ata i përkasin
grupmoshës 18-20 vjeç. Shpërndarja e tyre në fakultete ishte përkatësisht, 157
studentë që ndjekin studimet e larta në vitin e parë në Fakultetin e Ekonomisë, që
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është edhe fakultei me numrin më të madh të studentëve në vitet e para. Dhe
pjesëmarrje më të vogël patën studentët e Fakultetit të drejtësisë me 32 studentë të
viteve të para (Graf, No1). Nga 376 studentët e anketuar, rezultoi se 73% e tyre kanë
nisur aktivitetin seksual, ku rreth 11% e kampionit pohuan se aktiviteti seksual i
parë kishte qënë në moshën 15 vjeç. Në 61% të rasteve të studentëve që pohuan se
kanë kryer marrëdhënie seksuale, ishin aktualisht të përfshirë në marrëdhënie
seksuale me një partner seksual, ku në pjesën më të madhe të rasteve lidhja përceptohej
si e rëndësishme për ta. Në vazhdim në grafikun e dytë, paraqitet mesatarja e sjelljes
seksuale të të rinjve, ku është e qartë që normat dhe nënkulturat e të rinjve brenda
një shoqërie e cila ende paragjykon sjelljen seksuale, janë të hapura dhe jashtë çdo
tabuje në shoqëri, por nga ana tjetër pavarësisht kësaj sjellje duket qartë se nuk ka
informacion të nevojshëm për një marrëdhënie seksuale të sigurtë e të shëndetshme.
Nga testi i korrelacionit Pearson, rezultoi se ekziston një marrëdhënie korrelative
pozitive, statistikisht e qëndrueshme, mes variablave norma sociale të sjelljes seksuale
të një grupi bashkëmoshatarësh me aktivitetin seksual të grupit, ku sa më shumë
tolerant që janë të rinjtë ndaj sjelljeve seksuale si: anal, oral, marrëdhënie seksuale
me dy partnerë njëherësh apo mos përdorim të mjeteve kontraceptive, aq më shumë
ishin të predispozuar që të kishin norma të njëjta me grupin, pavarësisht
rrezikshmërisë që paraqesin ato në shëndetin seksual të tyre. Dhe në hipotezën
tjetër u testuan po me anë të korrelacionit Pearson, marrëdhënia mes kohës së
frekuentuar me bashkëmoshatarët dhe përfshirjes në sjellje seksuale të rrezikshme.
Nga analiza rezultoi një marrëdhënie pozitive e qëndrueshme statistikisht, ku sa
më shumë kohë e frekuentuar me bashkëmoshatarët aq më i madh ishte impakti i
tyre tek sjellja seksuale e njëri-tjetrit.

Dhe si përfundim, hipotezat u testuan me anë të regresionit linear, ku siç shihet
nga të dhënat e përmbledhura në tabelën no.1, variabilitetit i variablit të varuar është
afërsisht 59%, që konsiderohet një shifër e kënaqshme dhe e qëndrueshme statistikish.
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Në të dyja hipotezat e studimit, p-value është më e vogël se  5%, dhe niveli i
besueshmërisë është 95%. Çfarë  bën që hipotezat të vërtetohen me qëndrueshmëri
statistikore të testuar sa më lart në tab.no1.

Konkluzionet

Si konkluzion, nga analiza empirike dhe ajo teorike e këtij studimi, rezultoi se
bashkëmoshatarët kanë ndikim në sjelljen seksuale të njëri-tjetrit, deri në modelim
të sjelljes seksuale sipas normave sociale që të rinjtë kanë mes tyre. Koha dhe
intensiteti i marrëdhënieve të bashkëmoshatarëve ishte një tregues i rëndësishëm
për përfshirjen dhe fillimin e marrëdhënieve seksuale, por rezultoi se jo çdo
bashkëmoshatar ndikohet nga sjellja e tjetrit. Një prej faktorëve të rëndësishëm
ishte edhe koha që ata shpenzonin me njëri-tjetrin si dhe sasia e informacionit mbi
seksin dhe marrëdhëniet seksuale që ndanin mes tyre. Në këto raste kur të rinjtë
shkëmbejnë informacion të tillë, gjasat ishin shumë të mëdha tek të rinjtë që kishin
pasur eksperinca seksuale, që sjellja e tyre seksuale të modelohej nga
bashkëmoshatarët dhe të imitohej si një model i pranueshëm për grupin.
U vu re që, bashkëmoshatarët që ishin të virgjër, që nuk kishin kryer marrëdhënie
seksuale, kishin më shumë gjasa që të shoqëroheshin me bashkëmoshatarë që po
ashtu nuk kishin eksperinca seksuale, dhe ishin më pak tolerant ndaj nënkulturave
seksuale të krijuara në grupet e të rinjvë.
Në këtë situatë ku të rinjtë në universitet rezultojnë që të modelojnë sjelljen seksuale
e të përfshihen në sjellje seksuale të rrezikshme ndikuar  nga  bashkëmoshatarët e
tyre, është shumë e rëndësishme dhe imediate që të ketë ndërhyrje të menjëhershme
në edukimin seksual të tyre. Shkolla si një institucion i rëndësishëm duhet të
garantojë edukim seksual gjithëpërfshirës dhe profesional, dhe pse jo në një edukim
të mungur për të rinjtë që janë sot në universitet, të ngrihen programe të veçanta
sensibilizuese e informuese për një sjellje seksuale të shëndetshme.
Duhet kuptuar që në rast se garantohet ndërhyrje profesionale, modelimi i sjelljes
seksuale të shëndetshme që mund të arrihet qoftë edhe me një adoleshent, të ri apo
student, mund të jetë një nxitje e mirë për të zgjeruar më tej numri e
bashkëmoshatarëve të informuar mbi sjelljen seksuale të shëndetshme. Për rrjedhojë,
format e edukimit seksual në shkolla apo dhe në familje duhet të marrin një vëmëndje
më të madhe, në mënyrë që të kemi të rinjë më të informua e të shëndetshëm
seksualisht.
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Abstract

In the legal work relationship are included two of the most important rights of man: the
right to work and choice of occupation on the one hand, and the right to be equal and to
be free from discrimination on grounds of sex, race, political and religious beliefs, etc…
As human beings, both women and men enjoy equal rights with constitutional nature,
or otherwise fundamental rights related to work, creativity and professional
organization.
Recognition of the right to work includes the right to take the necessary steps to achieve
progressively the full realization of its protection. Also recognizing the legal rights
provided by law, as well as means of appealing, it is important that every employee is
able to understand and denounce cases of employer behaviors constitute discrimination.
The study of legal practices and legal framework related to disputes arising from the
labor relations from the perspective of gender equality, aims at identifying cases of
discriminatory treatment of employees. Based on this study, the challenge for the future
lies in the design and implementation of specific policies that guarantee real protection
at work, from any discrimination based on gender. Such measures based on the principle
of non-discrimination and equal treatment, can overcome any inequality in employment
relations.

Keywords: right, discrimination, employment, gender equality, legislation, policies.

Introduction

Employment is a process in which knowledge and information on the rights and
responsibilities of both parties involved in is a must. Respecting the rights of
employees in the working environment is the obligation of employers, but the
recognition of these rights before starting work is the obligation of the employee.
Employees in the private sector generally work in conditions of lack of safety and
health, with a salary not negotiated defined from the beginning of the work, often
without social and health insurance, in violation of the law, most of the times
without a working contract at all. High unemployment has made labor too cheap
and labor market quite confusing, creating convenience for the employers and openly
encourages discrimination against the employees.
Providing work for the fulfillment of minimum vital needs can not leave in limbo,
requesting and respecting of a number of elements related to the rights of the
individuals at work. The importance of treating and protecting the work relations,
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is one of the determining factors that defines the degree of civilization of a society. The
freedom to choose profession, non-discrimination of that choice because of gender,
knowledge of rights and obligations, legal instruments regulating the unjust
termination of employment agreement without reasonable cause, are the most
important principles to ensure the benefits earned at the workplace.
When we talk about equality in the labor relationship, three main topics are identified.
First, equality in employment starts from the moment of creation or the begining of
employment relation, the selection criteria, the procedures to be followed at the selection
process, the exemptions of certain categories to participate in the competition because
of gender, but also within gender there are cases of discrimination on grounds of age.
There are some professions in which younger women are most prefered rather than
women that have more than twenty years at work, in positions such as secretaries,
assistants, sales, etc.., women are prefered more than men. In management positions,
men are prefered rather than women.
Second, equality in employment is followed by the way of the fulfillment of labor
relations, the conditions arising from the salary value, from the descriotion of the
job, tasks and competencies, the right of leave, pregnancy leave, etc. One concerning
problem in this regard is the violation of the rules of conduct by the employer pointing
out in particular the case of sexual harassment.
Third, equality in employment is seen in the form of ending or the termination of
employment relation, which shows that women are considered to be a more fragile
category, that lose more easily the workplace compared to men based on the same grounds.
Employer pursuant to provisions of the Labor Code of the Republic and collective
agreements has the legal obligation to provide equal working conditions for all employees
without distinction regarding these terms regardless of gender, race, religion, ethnicity,
language, political opinions, religious or philosophical beliefs, economic, educational,
social or ancestry, color, age, sexual orientation, marital or family status, health status,
ownership status, disability status, affiliation to a particular group.
The category of civil servants have the right to have a guaranteed job in the civil
service, in accordance with the provisions of the Law on Civil Service in the Republic
of Albania, to be promoted and move in parallel, and is protected by state bodies in
performing their duties
Recognition of the right to work includes the right to take the necessary steps to
achieve progressively the full realization and protection. Also recognizing the legal
rights provided by law, as well as remedies, it is important that every employee is able
to understand and denounce cases of employer behaviors constitute discrimination.
The biggest challenge lies in the design and implementation of policies and temporary
special guaranteeing real protection from any kind of discrimination. Taking such
measures can overcome any disparity in working relationships observed to date. At
this moment, for the right to work can not leave without mentioning the principle of
non-discrimination measures and equal treatment. The spirit of these principles
pervade the whole law of social rights.
Special attention make the rules that ensure equal treatment of women in the labor
market. As a country who have already received an invitation for membership in
the European Union, the common objective of the labour market is following the
principle of fair competition among employees by employers.
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Understanding gender discrimination in labor relations

An important moment for the recognition of women’s rights in their involvement
in economic opportunities has been the adoption of the UN Convention “On the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women”. Non-discrimination
of women in labor relations is defined in the laws of the country, and also are
ratified by international conventions on equality of women and men in the labor
market. Gender budgeting is a feature that helps in reducing gender discrimination
in the country. In many countries there is a gender budget starting first in Australia
and South Africa etc. While in Albania it’s started by the Ministry of Education and
Science, which then can be a model for other sectors.
The gender gap of salaries is an element of discrimination which applies in every
country, where women are less paid compared to men. New forms of discrimination,
that complicate more the issue are based on sexual orientation, disabilities, genetics
and lifestyle. They challenge our nation’s ability to respond to these very important
issues related to workplace . Employees have the right of protection of their work
by state bodies. Completion of the constitutional and legal obligations is primarily
a moral obligation to anyone. The rights of employees as one of individual rights
should be prioritized by all national and international actors to ensure their rights
at their best. On the protection of economic and social interests of employees and in
general for the poor people in  Albania, special importance has been and development
and improvement of legislation and in particular the provisions of labor. The most
important task remains the strengthening of mechanisms to implement legislation
in practice the mechanisms of supervision, counseling, public and private awareness,
because the reality in this field has shown that in some cases are far from the
standards of the labor market in the European Union and our goal as a country
aspiring to become part of it is closer to the implementation of these standards.
According to the definitions of the Law on Protection against Discrimination and
those of the Law on Gender Equality, we can draw some definitions of the term
“discrimination”. Thus: - “Discrimination” includes any distinction, exclusion,
restriction or preference based on any legal reason, that has the purpose or effect of
hindering or making impossible the exercise in the same way with others, the rights
and fundamental freedoms recognized by Constitution of the Republic of Albania,
the international acts ratified by Albania, as well as laws.
-If Discrimination comes as a policy dictated by the structure or by higher stances,
then we are present to the case of “instruction to discriminate”, which is an
instruction or request, based on a hierarchical relationship, to discriminate against
one or more persons, according to the mentioned legal reasons.
-Also, discrimination is faced in the form of “denial of a reasonable accommodation,”
which is a form of discrimination that happens whenever there is a denial or
opposition to necessary and appropriate modifications or adjustments needed in a
separate case and do not impose an undue burden, in order to ensure the enjoyment
and exercise on an equal footing of human rights and fundamental freedoms for
persons with disabilities, or occurred in other legal conditions.
 -Any Action or inaction of public authorities, or the physical or juridical entities
who participate in the life of public or private sector that creates the basis for the
denial of equality to a person or group of persons, or expose them to unfair treatment
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disadvantaged when they are under the same or similar, compared with other
individuals or groups, constitutes discrimination.
-Discrimination on grounds of gender is any distinction, exclusion or restriction
based on gender, which is intended or consequently impairing the recognition,
enjoyment or exercise, on an equal footing from each gender, human rights and
freedoms provided in the Constitution and  the political, economic, social, cultural
and civil laws.
Discrimination at work involves three basic elements, first-is a decision against one
or several employees, second- the decision is made partly or wholly on the basis of
prejudice, and third- the decision of the employer has a negative impact on the
interests of employees. Discrimination has to do with all the practices, policies or
procedures that deny equal treatment to an individual or group.

Forms of discrimination

a)Direct or indirect discrimination
Direct discrimination is considered any unequal treatment of a person or group of
persons for reasons referred to in Article 1.3 of the Law “On protection from all
forms of discrimination”, which is performed through differentiation, exclusion,
or the creation of privileges compared to the treatment of another person or another
group of persons, in similar or same circumstances. “Direct discrimination” is that
form of discrimination that occurs when a person or group of persons are treated
less favorably than another person or another group of people in a similar or same
situation, based on any legal ground. Indirect discrimination consists in applying
of the provisions, conditions, criteria or practice, apparently neutral, but bringing
persons or groups of entities, in less favorable situations, for reasons referred to in
Article 3/1 , except when those conditions, criteria or practice is justified by objective
factors, according to Article 7 of this law.1 “Indirect discrimination” is that form of
discrimination that occurs when a provision, criterion or practice, apparently
neutral, would put a person or group of persons in unfavorable conditions, in
relation to another person or group of persons, and when that measure, criterion
or practice is not objectively justified by a legitimate aim or when the means of
achieving that aim either are not appropriate or necessary and in proportion to the
situation that caused it. Direct and indirect discriminations are two forms of
discrimination that have the same effect. The difference between them lies only on
the way of achieving this discrimination or the proximity or the remoteness of
cause and effect. Both of these forms of treatment are in the same measure illegal.

b) Sexual harassment
Harassment or sexual harassment as used by the Labor Code and the Law on
Gender Equality, is a form of gender discrimination. In our society it is faced in the
form of harassment by male employers or superiors or subordinates against female
employees and the more rare cases where such harassment may occur between fellow
employees. Identification of these cases is difficult because of the failure to denounce
from the victim because of fear, but rather more because of the mentality. In European

1 Law “Of protection from all forms of discrimination in Republic of Albania”.



358

Union countries the, problem of sexual harassment is treated in detail and in some
countries are also created specialized equality bodies in the Member State and EU level
in the implementation of anti-discrimination legislation. In this context, our country
has created the Office of the Commissioner for Protection from Discrimination, which
examines from the administrative aspect of the harassment. Harassment due to gender
is any form of unwelcome conduct related to the sex of a person and intended and / or
resulting in violating personal dignity or creating an intimidating, hostile, degrading,
humiliating or offensive environment. At the beginning the non-discrimination principle
is applied because of gender-based discrimination in connection with unequal pay for
women and men for the same work. The concept of “equal pay” is given a broad
definition, including not only dealing with net salary every month, but also to payments
for services, bonuses, incentives, social security benefits and pensions. Despite major
changes Albanian society still faces in cases when professional selections and preferences
in terms of gender go in favor of men, who are preferred in elite, high class work places
mainly or exclusively occupied by this genus. According to a study conducted by NIS,
over 60 per cent of men are employed and there is a large gap between wages, as men for
the same work are paid a salary of over 35% higher than women.
Constraints of the principles of equal treatment and non-discrimination were introduced
for the first time in the provisions of the Directive of 1976 and then in Article 141 (4) of
the Treaty EC (now Article 157 (4) TFEU) regarding the accepted practices and positive
quotas, albeit with a limited scope related to the so-called “positive discrimination”,
which should act only when the woman is underrepresented in a particular job or
position. The European Court of Justice has been particularly sensitive to the use of
quotas as a form of affirmative action. It has decided that employers may favor the
selection of a woman on a person of the other sex, when both are equally qualified, but
only in cases where women are under-represented within the classroom. Through the
jurisprudence of the European Court of Justice (ECJ), the principle of equal treatment
for men and women is treated not only as an economic element, but a social objective of
the Community taking the importance of a fundamental principle.

c) Discrimination by association
Occurs in cases where there is a distinction, restriction or preference, because of
association with persons belonging to groups defined by the law on protection
from discrimination, and due to the assumption of such an association. This allows
the courts to support the policy as neutral, which put a more protected in a particular
disadvantage, for example in cases where there is an indication that there is likely
to exclude women disproportionately more than men by an employment contract.
One such policy may be challenged on the basis of its discriminatory and non
judicially effect, if identified.

d) Discrimination and discriminatory behavior
Harassment performed under unwanted conduct on the grounds stipulated in Article
3/1, constitute a form of discrimination, the aim or result in violation of the dignity
of persons or creating an intimidating, hostile, degrading or humiliating. Unwanted
bullying behavior, based on the reasons referred to in article 1.3, such as sexual
harassment, incitement to discrimination, persecution and persecution, the threat
of violence, the latter are classified as criminal offenses, victimization, racial separation
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and isolation of the restriction of persons with disabilities from participating in
public life, constitute discriminatory behavior.

e) Legitimate and positive discrimination
The prohibition of discrimination described by this law does not apply in cases
where there is an order objectively justifiable under the Constitution, international
acts binding on the Republic of Albania and laws. The following cases are not
considered as discrimination:

€ Special treatment of persons due to foreign nationals or stateless persons, in
connection with the rights and freedoms provided in the Constitution, in
international documents that Albania has acceded to or ratified and laws;

€ Special treatment of persons, based on the features described in Section 1.3,
when these features, due to the nature of the occupation or activity or the
conditions in which this profession / activity is exercised, constitute a necessary
occupational requirement and definitive, provided that the purpose of special
treatment to be justified and the requirement not to exceed what is necessary
for its realization;

€ Handling special people because of religion, faith, about a job at religious
institutions or organizations when due to the nature of work or activity or
the conditions in which develops religion, creed and gender, constitute an
occupational requirement necessary and decisive, connected with the character
of the institution or organization is not discrimination, it provided that the
purpose of special treatment to be justified and the requirement not to exceed
what is necessary for its implementation;Trajtimi i diferencuar i personave për
shkak të fesë, besimit ose gjinisë në arsimim dhe trajnim, në dobi të vendit të
punës, që ka të bëjë me shkaqet e parashikuara në neni 7/c;

€ Defining the conditions for minimum age, professional experience or to extend
the service in the selection process or in the provision of privileges in jobs,
when it is objectively justified by a legitimate purpose, for achievement of which
necessary means are used;

€ Determining the requirement for maximum age in the selection process, which
is closely related to the need for training, or due to limits on the age of retirement
prescribed by law, when it is objectively justified by a legitimate purpose for
the achievement of which necessary means are used;

€ Special protection of women and pregnant women and mothers who breastfeed
their babies provided by law, except when the woman or expectant mother
does not want to use this protection willingness and has announced its
employers in writing...

Conclusions

€ It is imperative that action is taken to mitigate gender inequality in general
and in the legal labor relationship in particular. The reorganization of the
right facts for women to work equally with men, go career equally with men
compete equally with men, paid and treated equally with men starts from the
need for reorganized gendered division of labor within the family, because what
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men and women do not do equally without coercive power of the state of law,
it is just there. It is precisely the basic cell of society, the family, the one that
creates the personality and mentality of a generation to the next.

€ The large number of labor relations that terminated without reasonable cause
or justified, open violates women’s role in family and society. The lack of
economic income for women, makes them to be economically dependent on
their husbands, often due to lack of economic freedom in the family women
feel obliged to reach the compromises enduring to domestic violence. Still in
our society it is clear division of labor according to the nature of work that
should be done only by women and work that should be done only by men.

€ An additional issue that deserves attention is the mitigation of the gap between
the two sexes, in about child care, which has seen more and more treated as a
matter of public and civic responsibility and not just as a private family office
that belongs to the woman. The quality of being caring, considerate and details
must educate every citizen regardless of gender, and that education starts from
the parent, who must educate both sexes equally to born. Even schools have
to play in this aspect of its role in primary education programs, even at the
preschool stage, where the individual first join with the social age groups of
nursery gardens.

€ While respecting the achievements in the fight against gender discrimination,
it is important to understand reserves and replicas that come from self female
gender war. No matter what the motives actually creating an uneven ratio
couple to choose someone else’s inferior position marks the most difficult battle
to be won in the struggle for gender equality really placed. The European
Community has long established gender equality between women and men in
charge of social policy. For example, stretching far beyond the definitions of
direct discrimination and intentional, including indirect discrimination and
promoting positive action.

€ Problematic aspects are critical review of protective legislation for pregnant
womenand new mothers, child care and sexual harassment, as well as the
further development of gender equality legislation in relation to access to
employment, equal pay, working conditions, vocational training, pensions and
social welfare.

€ In government programs should be evaluated specifically the role and
contribution of women and girls in economic and social developments.
Employee training should be made to the State Labor Inspectorate in order to
know better and implement national standards, international and carry out
inspections of the implementation of legal principles concerning gender
discrimination of employees.
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Ndërmjetësimi në Sistemin e Drejtësisë së Republikës se Kosovës dhe
efekëshmëria pozitive e tij

Msc. Hajrullah Mustafa
Kolegji Universitar Humanistika

1.Vështrim  i Përgjithëshëm mbi Ndërmjetësimin

Dinamika  e shpejt e zhvillimit dhe ndryshimëve shoqërore dhe ekonomike ne botën
bashëkohore,  edhe në vendin tonë, në këto vitet  e fundit gjithësesi  është e
karakterizuar me rritjen e  numërit të madhë të mos  marrëveshtjeve,dhe konflikteve
të shumtanjerëzore.Gjithësesi, pjesa me e madhe e tyre  janë të determinuera nga
rrjedhatë impulsive  të jetës, ne veqanti të shkaktuera pas ndryshimeve të mëdha në
shoqërine bashëkohore sidomos nga dhjetëvjeteshi i fundit të  shek. te kaluar e
tutje, dhe interferimet që shkakton zhvillimi shoqëror i  bazuar në një ekonomi
tregu, dhe ku duhët domusdo te bashkëjetojn dhe veprojn  interesa te shumta edhe
private edhe publike.
Padyshim  zhvillimi i këtyre rrjedhave shoqërore, shkakton edhe
mosëpajtime,konteste  dhe konflike  ndërmjete palëve të ndryshëme.Në një  kuptim
te përgjithëshem  mund te themi se konflikti  përkufizohët si situatë në të  cilën
individët  nuk pajtohen  apo kanë, nevoja, interesa apo vlera te ndryshëme, të cilatë
rezultojnë me mosëpajtim, mosëbesim dhe tensione në mesë tyre.Me konkretisht
“konflikti është fakti, ajo që ndodh dhe që nuk përcetohet njësoj nga te dyja
palët.Është e kuptueshëme që perceptimi varet nga shumë faktor.Të tillë janë makro
dhe mikro mjedisi në të cilin ai person  është rritur, edukuar,steriotipe dhe
paragjykime të caktuera, të formuera nga ajo përvojë vetjake, ose  e jetës  së të
tjerëve,  të tillë si prindërit, motrat vëllezërit, të afermit mandje ndonjëherë edhe nga
ata që duken pa ndikimnë një moment te caktur, por mund të kenë dhënë ndikimin
e tyre në një deformim te caktuar”(Manual per Gjyqetar dhe Prokuror,2007,44).Ne
situata te tilla konfliktuale, shpesh njerëzit mendojn se  forma me e zakonshëme  e
zgjedhjës së konfliktit është përmesë procedures formale  gjyqësore.
 Shteti posedon me monopolin e  përdorimit te forcës, dhe venë në dispozicion
gjykatat  të cilat aplikojn procedurat  e përcaktuera me ligj për të zgjedhur kontestet
në mesë të personave, dhe zbatueshmerinë e vendimeve te marra nga gjykatat,
gjithësesi e siguon shteti përmese aparatit te tij administrativ.Megjithëate, gjykimi
nuk është  mjeti i vetëm i zgjedhjës efektive te kontesteve  ne mesë palëve të ndrysheme.
Forma më themelore e zgjedhjës së kontestit është ajo e negocimit, që kryesisht
përfshinë diskutimet në mesë te palëve te  interesuera me qëllim te pajtimit të
mendimeve të ndryshëme, apo s’paku te kuptojn qëndrimet e ndryshëme  të cilat
ata i kanë.
Kështu, në një kuptim të përgjitheshem, nderjetesimi mund te përkufizohët si
negocim i kryer me ndihmën e palës së tretë, apo një formë e  ndihmës nga pala e
tretë për të zgjedhur një contest.
Me fjalë tjera,”ndërmjetësimi është nje veprimtari jashtëgjyqësore qe realizohet
nga një person i tretë(ndermjetësi) për zgjedhje  të mosëmarrëveshtjeve ndërmjet
subjekteve të së drejtes në pajtim me  kushtët e parashikuera me ligj “(Ligji per
Ndermejtesimin  2008, 41).
Nga kjo mund te theksojm se ndermjetesimi në esence, është vetem një negocim ku
perfshihet nje pale e trete  e njohur ne proceduren efektive te negocimit, dhe qe ka
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për qellim   te ndihmoj personat ne konflikt, të koordinojn aktivitetet e tyre dhe te
jenë sa me efektiv ne arritjen e marrëveshtjës në mesë tyre.Në kete procedure dhe në
tër këte veprimtari del ne pah roli i pales se tretë perkatesisht i ndermjetësit nga
edhe tër kjo veprimtari emërtohet si ndërmjetësim apo veprimtari ndërmjetesimi.
Roli dhe rendesia e tij gjithesesi mbetet  vetem qe te lehtësoj zgjedhjën e kontesit dhe
arritjen e marrëveshtjës në mesë të palëve ne  kontest.Autoriteti i ndërmjetesit nuk
guxon te reflektoj fuqinë e imponimit  për vendimin tek palët, por vetem ushtron
një formë të zgjatur të një negocimi në mesë tyre,sepse të drejtën në  vendim marrëje,
e kanë  vetem palët ne kontest, që finalizohet me aktin final te nënëshkrimit të
marrëveshtjës.
Pikrisht per kete, ndermjetesi duhet te jete palë neutrale përkatësisht, person që
lehtëson negocimin ne mese paleve ne konflikt,duke begatuar mungesen ne
komunikim, duke shtruar nje perspektive dhe nje dimension tjeter te kontestit por
edhe duke pasuruar ate me  ofrimin e ideve te reja gjithëhere te fokusuar ne drejtim
që palët te jenë sa me afër një marrëveshtje miqësore të kontestit te tyre.
Esenca, kuptimi dhe filozofia e ndërmjetësimit qëndron ne faktin se
mosëmarrëveshtjet në mesë njerëzëve, janë gjithëherë pjesë e  pandar e zhvillimit të
jetës normale.Mosëmarreveshtjet,burojn  si pasoje e keqkuptimeve.Prandaj me
rendësi është si duhet t’i  çasemi dhe te trajtojm ato.Cdo trajtim  konstruktiv dhe
permbajteësor, ofron mundesinë per perparim, zgjedhje te konliktit, dhe arritjen
marrëveshtjeve ne mese palëve.Ne te kunderten ato munden qe te shenderrohen ne
konflik qe gjithesesi mund do te jete pastaj i rrezikeshem dhe i dameshem per jeten
normale te paleve.
Bazuar ne kete mund te konstatohet se palet, gadi gjithëhere jane te interesuera per
arritje te mosëmarrëveshtjeve.Megjitheate por te arritur ket, nevojitete nje person
qe ndermjeteson, pra ndermjetesuesi  i cili padyshim behet si ideator ne  zgjedhjen
e konflikteve ne  tyre.
Katalizatori kryesor ne suksesin e ndermjetesimit si veprimtari, gjithesesi mbetet
zhvillimi dhe perfeksionimi i aftesivete larta  komunikuese.Aftesite e mira  te
komunikmit padyshim  jane mjeti me me ndikim ne ndermjetesim. Nese
ndermejtesuesi gjate séances se ndermjetesimit  komunikon me profesionalizemte
larte, vetebesim, fryteshmeri, sinqeritet dhe njeshemeri, gjithesesi krijohen mudesite
shume reale per arritjene e marreveshtejeve ne mese paleve.Sepse ndermjetesimi  nuk
eshte asgje tjeter por ne thelb eshte vetem  dialogu ose negocimi me perfshirjen e nje
te treti, ku permesë qendrimeve  dhe komunikimit te barabart por te qart u tregon
paleve se marreveshtja  eshte  e tyre dhe se ata vete jane “zot” ne zgjedhjen e konliktit
ne mese  tyre.
Realizohet permese disa fazave dhe me te drejte kjo veprimtari shpesh here
pershkruhet si”rruga e krijimit shkalle- shkalle e rendit dhe bashkepunimit
midise paleve”( Gulliver,PH, 1979, 69).
Prandaj mund te konstatojm se kur te gjitha çeshtjet qe jane pjese e konfliktit  do te
zgjedhen permese ndermjetesimit, krijohen gjasa shume reale se suksesi i arritur do
te rezistoj testit te kohes, duke u cilesuar si nje avatazhe te cilin e ka  ky proces, me
teper se sa zgjedhjet gjyqesore.

2.  Percaktimi dhe Definimi Juridik i Ndermejetesimit ne Republiken e Kosoves
                    2.1.Ligji Per Ndermjetesim
Duke u bazuar ne rolin dhe rendesin qeka procedura e ndermjetesimit ne sistemin
e drejtesise, shume vende sot ne boten bashkohore,kane aplikuar kete forme te
zgjedhjes alternative te mosemarreveshtjeve ne mese paleve, jasht procedurave
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gjyqesore, duke miratuar ligje  qe decidivisht percaktojndhe definojn kete veprimtari
permese akteve ligjore.Bile eshte nje shembull i mire  ne Norvegji, ku ndjekja  me
ndermjetesues e çeshtjeve familjare eshte edhe e detyruar.
“Origjina e Ndermjetesimit per zgjedhjen e konflikteve ne menyre paqesore ne
Kosove  eshte nje institut i ri juridik, ndersa ne te kalueren eshte  praktikuar
edhe ne te drejten Zakonore shqipetare si ne Kanunin e Leke Dukagjini, Kanunin
e Arberit(Kanuni I Skenderbeut) Kanunin e Labit dhe ne te drejten Zakonore
Islame(Sheriati”, ( Tryeze Shkencore, 2011,2) Ndonëse ka një lidhje të fortë
gjenetike midis ndërmjetësimit tradicional dhe atij modern, prap ka mjaft
karakteristika qe bëjnë të mundur dallimin ndërmje tyre. Ndër tëtjera mjafton te
analizohet pozicioni I pales se trete,ne kete proces. Në qoftë se në ndërmjetësimin
“modern”, pronësia e procesit lidhet me palët në konflikt, çka do të thotë se palët
janë “zot” i procesit dhe ndërmjetësi thjesht asiston palën që të zhvillojnë zgjidhjet
e tyre, në atë tradicional ndihet roli zotërues i palës së tretë, sugjerimet e të cilit kanë
autoritet të madh mbi palët.Pra,ekzistojne dallime te duksheme ne mese formes
tradicionale dhe  asaj moderne te veprimtaris se ndermjetesimit.Megjitheate, marre
ne  pergjithesi ndermjetesimisot ne boten bashkohore, posedon me shume perparsine
zgjedhjen e kontesteve te ndrysheme ne mese paleve, krahsuar me rrugete  dhe
menyrtae tjera nga te cilat do te potencoj disa nga ato:
· Zgjedhja arrihet shpejt dhe pa hubur shume kohe;
· Per fillimin e procedures se ndermjetesimit duhet te ekzistoj vullnet i plote i

paleve dhe procedura fillon ne momentin kur palet pajtohen per fillimin e saj;
· Kosto e shpenzimeve procedural eshte  shume  e vogel krahasuar me menyrtae

tjera;
· Ceshtja gjithehere mbahet nen kontroll, ngase  palet nen ndermjetesim kane

plotesisht nen kontroll rezultatin;
· Gjate ndermjetesimit, palet edukohen me situaten reale dhe ligjore;
· Zhvillohen komunikim aktiv dhe shume negociata gjate nje procesi;
· Procedura e Ndermjetesimit zgjate deri ne 90 dite(Ligji Mbi

ndermjetesimin,2008,neni 13)
· Procedura e ndermjetesimit eshte e natyres konfidenciale,pasi qe  deklaratat

dhe te gjitha informacionet tjera lidhur me procedure e ndermjetesimit nuk
mund te perdoren si deshmi ne ndonje procedure tjeter, pa miratimin e paleve.

Ashtu sikurse shume vende te tjera, edhe Kuvendi i  Republikes se  Kosoves, me
qellim qe te krijon mundesi sa do pak per avancimin e ter sisitemit juridik,por edhe
“me qellim te rregullimit, organizimit, funksionimit si dhe zgjedhjes se kontesteve
ne menyre sa me efektive me ndermjetesim, si dhe   duke respektuar historine
tradicionale te ndermjetsimit ne Kosove,  miraton Ligjin mbi Ndermjetsimin- Ligji
Nr.03/L-057,te shpallur me Dekretin Nr.DL-048 —2008, date:03.10.2008.Miratimi i
ketij ligji,edhepse pak me vonese, mendoj se nxiti avansimin  e sistemit  juridik ne
Republiken e Kosoves, duke krijuar mundesi te mira ne afirmimin  e menyrave
alternative te zgjedhjes se kontesteve ne mese te subjekteve juridike,edhe jasht
procedurave gjyqesore,pasi që ne realitetin aktual te Kosoves, gjykatat  jene  shume,
te stergjatura, te kushtuesheme, te sterngarkuera dhe mjaft komplekse.  Ky ligj i cili
tani me rregullon ne pergjithesi procedure e ndermjetesimit , themelimin ,
organizimin, funksionimin e Komisionit te Ndermjetesimit si dhe  te drejtat, detyrate
dhe pergjegjesit e ndermjetesuseve ne nivel te shtetit, gjithesesi shenon nje hap me



365

rendesi ne sistemin e drejtesise se Republikes se Kosoves.
Pa hyre ne analizen dhe interpretimin e detajizuar te keti ligji, do te ndalem vetem
ne disa ceshtje me rendesi.Keshtu, Neni 15- Konflikti i interesit ku Ligji ne menyre
shume konkrete percakton se”Ne rast se paraqitet konflikt i interesave,
ndermjetesuesi perjashtohet nga  procedura e ndermjetesimit, perveq nese palet,
pasi te jene te informuar per ekzistimin e rrethanave te tilla, jane pajtuar qe ai
te zhvilloj proceduren”(Ligji Mbi Ndermjetesimin  2008, neni 15).Ne vazhdimsi,ne
ligj percaktohet, Themelimi i Komisionit per Ndermjetesim dhe kompetencat e
tij,(Kreu i IV- neni 17).Komisioni i  Ndermjetesimit themelohet nga Ministria e
Drejtesis(Neni17.1.) dhe  perbehet nga Kryetari dhe kater(4) anëtar(Neni 17.2.i ketij
ligji).
Ndersa anetaret e Komisionit per Ndermjetsim, perkatesisht subjektet qe perfaqesohen
ne Komision jane:
a.Minsitria e Drejtesise;
b.Keshilli Gjyqesor i Kosoves;
c.Keshilli Prokurorial  i Kosoves;
d.Oda e Avokateve te Kosoves;
e.Ministria e Punes dhe Mireqenjes Sociale( Neni-18.1.)
Po keshtu nje vend te veqant ne kete ligj, zen edhe  percaktimi i kushteve te kerkuera
per ndermjetsesit te perfshira ne Kreun e V- neni  22.1 – 22.5.
Prandaj ne kuptim te plotë të fjalës, mirtaimi i ketij ligji, por edhe akteve tjera
nenligjore te cilat jane te domusdoshëme per te materializuar  ne menyre sa me
pozitive, gjithesesi jane suksese dhe nisma per  nje reformim te sistemit juridik ne
Kosovë
Gjitheherë mbetet fakt i pamohuar se “dhënia e mundësisë palëve për të zgjidhur
mosmarrëveshjet brenda ndërmjetësimit është një alternative e dobishëme. Kjo
kërkon jo vetëm kontributin e ndërmjetësve si të tillë, por atë të të gjithë
komunitetit të juristëve dhe të atyre që e kuptojnë mirë se aksesi te drejtësia,
qëndron gjithashtu, tek realizimi në kohë i së drejtës. Sepse “drejtësia e vonuar
është drejtësi e mohuar”(Manual per Gjyqëtar dhe Prokuror,2007,51)
Çeshtje  me rendesi nga i cili me se tepermi mevaret suksesi i ndermjetesimit, jane
aftësitë komunikuese  te ndermejetsit, pa te cilat nuk mund qe te paramendohet
efekshmeria dhe suksesi ne kete proces.Komunikimi ne mese njerzeve gjithehere
permban mesazhe joverbale ( mimika, levizje trupore etj) por edhe mesazhe verbale
te shprehura permese fjaleve.Megjitheate ne ket dimension, shpesh ka dhe  hasen
edhe keqekuptime,dhe pikerisht kjo e vene  ne rend te pare rendesine qe kane aftesite
komunikuese e  sidomos te  ndermjetesuesit.
“Aftesite komunikuese qe kerkohen nga ndermjetesi, i cili nderhyne ne nje situate
konflikti ne menyre te suksesheme jane keto ne vijm:
· Qendrim profesional;
· Aftesi te forta verbale dhe joverbale;
· Aftesi te forta ndegjimi”( Manual per Gjyqëtar dhe Prokuror, 2007, 46)
Zbatimi dhe respektimi i ketyre parimeve gjate nje procesi te ndermjetesimit padyshim
qe paraqiten  edhe si  indikatoret kryesor per suksesin dhe efekshmerin e
ndermjetesimit.
            2.2.Efektët Pozitive  te Ndermjetesimit ne Republikën e Kosoves
Sipas analizave dhe rapoteve  te marra,miratimimi i Ligjit mbi Ndermjetesimin ne



366

Republiken e Kosoves, dha efekte pozitive në realitetin e Kosoves , sepse u krijuan
kushtet duke u ofruar qytetereve, nje mundesi dhe nje mekanizem  te zgjedhjes se
mosemarreveshtjeve permesë instrumenteve jasht gjyqesore,qe gjithesesi mundesoi
uljen  e numerit ptencial te lendeve   neper gjykatatatë e rregullta te Kosoves, por
gjithsesi nxiti edhe  çasjen me te madhe  ne drejtesi, por hapi mundesin per nje
sundim dhe funksionim me te  shpejt dhe me efikaste ligjit .Efektet dhe perfitimet e
ndermjetesimit ne mesë tjerash janë :
· Efiçenca   -   Shumica e rasteve jane zgjedhur brenda disa seancave;
· Qëndrueshmëria– Ndermjetesimi ofron ne zgjedhje te qendrueshme;
· Konfidencialiteti– Palet dhe ndermjetesuesit ruajne konfidencialitetin e

procesit;
· Suksesi– Perqindja e rasteve te suksesshme eshte shume e larte dhe ne ngritje

e siper.
Ne zhvillimin afirmimin dhe avansimin sa me te mire  te procesit te ndrmjetesimit,
padyshim nje  vend te veqant, kane Qendrat e Ndermjetesimt  ne Republiken e
Kosoves, te konstituera pas miratimit te Ligjit, te koordinuera ne harmoni me
Komisionin per Ndermejtesim dhe te mbeshtetuar nga Ministria e Drejtesise se
Kosoves por edhe partner tjere nderkombetar.Keto Qendra, tani me funkcionojn ne
6 qytetet te Kosoves.Fokusi i veprimtarise se tyre  mesë tjerash, perqendrohet ne
implemntimin  e ketyre objektivave ne nivelin e teritorit te tyre siq jane:
· Bëjnë pranimin, planifikimin dhe  menagjimin e rasteve;
· Jepin mbeshtetje per ndermjetesuesit ne koordinimin dhe implementimin e

aktiviteteve përmesë:
- Krijimit dhe menaxhimit te bazes se te dhenave per çështjet e ndermjetesuesëve

ne ndermjetesim;
- Promovimit te inovacionit dhe efektivitetit ne ndermjetesim;
· Mban konfidencialitet te te gjitha aktiviteteve te rastit dhe informimit te klientit;
· Promovon ndermjetesimin si zgjidhje alternative te kontesteve;
· Zhvillon dhe implementon trajnime per ndermjetesues;
· Lehëtëson marrdhenien e punes me gjyqtaret,avokatet,punetoret social,ofruesit

e sherbimeve dhe profesioniste te tjere dhe individet e perfshire ne procesin e
ndermjetesimi;

· Organizon dhe koordinon aktivitetet e Qendres per Ndermjetesim ne perputhje
me protokolet e ndermjetesimit, rregullave dhe rregulloreve, sipas Ligjit per
Ndermjetesim.

Efektet e veprimtarise se  Qendrave per Ndërmjetësim, pasqyrohen me te dhenate
ne vazhdim.
Analiza e te dhenave, konforme raportit  nga gjashte  Qendra te Ndermjetesimit
ne Kosovë per vitin 2013,argumenton mese tjerash faktin se:
· Ka nje ngritje te pergjthesheme te interesimit te paleve per ndermjetesim nga se

jane referuar 530 raste, nga te cilate me suksese jane zgjedhur 303 ose 57.16%,
duke treguar efekt pozitiv por edhe avantazh, krahasuar me 84 ose 15.84%, te
rasteve te pa zgjedhura.

· Keto te dhena  tregojn se perkunder efekteve pozitive qe jane ne ngritje e
siper,akoma  eshtë interesim i vogel  i rasteve te paraqitura me vete referim,(
pra ende dominojn rastete e referuera vetem nga gjykatat dhe prokuroritë)
sepse permesë kesaj forme  ne nivel te vendit per vitin 2013, ishin vetem 19ose
3.58 %,  nga numeri  total i tyre;
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Tabela1.- Te dhenate per rastet e referuera per ndermjetesimne nivel te vendit
per vitin2013 (http//www.md.ks.net)

Tabela 2. – Paraqitja grafike e te dhenave ne nivel te vendit per vitin 2013.
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Tabela3.- Praqitja grafike e te dhenave per rastet e pa zgjedhurate
ndermjetesimt  ne nivel vendi per vitin2013.

· Bazuar ne keto te dhena dhe duke u sherbyar me  metoden krahasiomore,bien
ne sy, Prishtina dhe Ferizaji.Keto qytete, ndonese kane ndryshime te medha ne
mesë veti perkah numeri i banoreve,rastet e referuera per ndermjetesim jane
shume te aferta.Ne Ferizaj kemi  vetem  16  apo3.01%.me pak raste te referuera
per ndermjetesim, edhepse Prishtina ka per disa here numer me te madh te
banoreve.

· Megjitheate ne aspektin e zgjedhjeve me sukses te rasteve, shifet dallim shume
imadh ne mese ketyre qyteteve.Prishtina  nga162 raste,me sukses jane zgjedhur
145 ose 89.50% qe vertet eshte  nje sukses  shume i mire, ndersa ne Ferizaj nga
146 raste te referuera, jane zgjedhur vetem 40 ose 27.39 % ,qe vertet eshte
perqindje shume e  vogel.Tek rastet me vetëreferim ne mese ketyre dy qyteteve
kishte prap dallime.Në Prishtine kishim 2 raste ndersa ne Ferizaj 7 raste, aq sa
kishte edhe Mitrovica.

· Nje karakteristike tjeter  duket tek qyteti i Mitrovices,qe ne realitetin e ri te
Kosoves, dallohet me shume rrjedha te veqanta sociopolitike.Ne procesin e
ndermejtesimit kishim 11 raste te referuera, nga te cilat 7 ishin permesë vetë
referimit, dhe  te gjitha te zgjedhura.Ky rezultat gjithesesi tregon edhe per nje
performance  te susksesheme te Qendres per Ndermjetesim te Mitrovices.

· Nje efekshmeri akoma  e vogel e rasteve te ndermjetesimit dhe zgjedhjeve pozitive
te kontesteve  sipas ketyre te dhenave shifet tek qyteti i Pejes.Numeri  total i
rasteve te referuera eshte 75, nga te cilat jane zgjedhur vetem 28 ose 37.33%
ndesa nuk jane zgjedhur 19 apo 25.33%  te rasteve, ndonese ne proces te
zgjedhjes ishin edhe 48 raste.

· Ne Gjakove dhe Gjilan, rastet e zgjedhura me sukses, tregojn index pozitiv
sepse, me teper se gjysma e rasteve te referuera kane arritur marreveshtje, ndonese
ende ka nevoje per nje sensibilizim me te madh te opinionit per ngritje te
performances se metejme te ndermjetesimit ne keto qytete.
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Përfundim

Ndermjetesimi eshte veprimtari dhe alternative e rëndesishëme per zgjedhjen e
konfliketeve ne mesë paleve.Megjithëate procesi i ndermjetesimit  ka qellime shume
me te medha se sa thjesht  vetem nxitjen e zgjedhjeve konsensuale, ndonese kjo
permban  edhe  objektiven dhe qellimin final.Duke elaboruar procesin e
ndermjetesimit, mundemi te shofim shume avantazhe , nga te cilate do te permendim
vetem disa nga ato:
- Ndermjetesimi  nuk ofron vetem nje pajtim te thjesht  te paleve.Ndermjetesimi
ka per qellim  te ndihmoj palete  qe te arrijne nje zgjedhje funksionale, e cila do te
jete ne favorin e tyre, te permiresoj komunikimin midis tyre, dhe te nxise ndarjen e
drejte  dhe racionale  te pergjegjesive aktuale dhe ne perspektive.
- Ndermjetesimi  u ofron paleve te perfshira ne konflikt zgjedhje  afategjate dhe
permese nje afati te shkurter kohor.Zgjedhja e konflikteve  ne mese paleve, permese
procesit te ndermjetesimit, mundesohet  qe te zgjedhet ne nje afat  kohor te shkurter
dhe te shpejt,  duke u dalluar  nga cdo procedure tjeter.Ky proces padyshim, mundeson
shmangejet nga zvarritjet e gjata prane organeve te drejtesise, duke minimizuar dukshem
kohen dhe kostot finansiare.Per ceshtjet e referuara nga gjykatat dhe prokuroria,
procedura e ndermjetesimit ne Republiken e Kosoves  zgjate deri ne ‘90 dite.
- Procesi i ndermjetesimit eshte proces me nje kosto modeste  finansiare krahasuar
me procedurate tjera te drejtesise.
- Ndermjetesimi mundeson qe palet qe kane mosemarreveshtje te kene pozita te
barabarta. Gjate ter procesit te ndermjetesimit  palet luajn rol aktiv dhe  te barabart,
duke i edukuar me ndjenjen e tolerences dhe mirekuptimit.Ne ket proces, palet
shmangine pasigurine qe shpeshe perjetohen ne gjykate, si rezultat edhe i vendimeeve
“arbitrare” ne gjykimin e tyre.
- Procesi i ndermejtesimi u jepe mundesi paleve, te njofin opcionet e njera
tjeteres,me  transparence. Komunikimi dhe gjuha e perdorur gjate séances se
ndermjetsimit,eshte e thjeshte  dhe e afert ku palet kuptojn dhe zhvillojn dialogun
ne favor te nje zgjedheje efektive dhe te dobisheme per te dy palet.
 Duke u bazuar  ne keto dhe shume avantazhe tjera qe karakterizohet procesi i
ndermjetesimit, aplikohet ne shume vende  sot ne boten bashëkohore,prandaj edhe
ne Republiken e Kosoves, e cila ne vitin 2008, ka miratur Ligjin dhe aktet tjera
nenligjore.Kontribut  dhe avansim te kesaj sfere jane duke treguar, konstitumi dhe
funksionimi i Qendrave per Ndermjetsim ne gjashte qytete e medha te Kosoves,
duke organizuar dhe koordinuar aktivitetet e tyre ne harmoni me Ligjin per
Ndermjetesim si dhe duke sensibilizuar opinionin publik,per mundesite qe ofron
ndermjetesimi ne zgjedhjen e konflikteve,qendrushmerine, dhe perfitimet afategjate
te palëve dhe  duke krijuar impakt thelbësor ne cilësine e zhvillimit te jetës se tyre.
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Abstrakt

Analiza e raporteve të financave personale gjithmonë ka shërbyer për të evidentuar
dobësitë në menaxhimin e financave të familjes. Një vend të rëndësishëm në raportet e
financave personale e zënë dhe raportet e borxhit, pra ato raporte ku njëri nga elementet
e treguesit janë dhe detyrimet e familjes.
Për NJEF që kanë detyrime dhe nuk arrijnë nivelet e rekomanduara për këto raporte,
keshillohet se duhet patjetër që të arrijnë në nivelet guide ndryshe perspektiva e tyre
financiare do të ketë probleme të konsiderueshme.
Qëllimi i këtij artikulli është llogaritja e arritjes së niveleve të rekomanduara për raportin
e: aftësisë paguese totale me mjete monetare likuide, aftësisë paguese së pjesshme me
mjete monetare likuide, aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare likuide për një
vit për qarkun e Gjirokastrës.
Për NJEF që kanë detyrime dhe nuk arrijnë nivelet e rekomanduara për raportet e borxhit,
mund të thuhet se duhet patjetër që të arrijnë në nivelet e rekomanduara për këto raporte
se ndryshe perspektiva e tyre financiare do të ketë probleme të konsiderueshme.
Për arritjen e këtij qëllimi janë mbledhur të dhëna nëpërmjet pyetësorëve, për analizën
dhe nxjerrjen e rezultateve janë përdorur programet Microsoft Office Excel dhe Spss Ibm
Statistics.

Fjalë kyçe: Raportet e borxhit, Financa personale, Nivel i rekomanduar.

Hyrje

Qarku i Gjirokastrës në të cilin është shpërndarë dhe pyetësori për këtë studim
shtrihet në Jug të Shqipërisë dhe kufizohet me qarqet e Korçës, Beratit, Fierit dhe
Vlorës.
Në aspektin e organizimit administrativo-territorial, qarku i Gjirokastrës përbëhet
nga rrethet e
 Gjirokastërs, Përmetit dhe Tepelenës (Zyra e Turizmit, Gjirokastër). Ky studim është
pjesë e një studimi më të gjerë në lidhje me raportet e financave personale dhe arritjen
e nivelit të rekomanduar për këto raporte në qarkun e Gjirokastrës. Në fokus të
kësaj paraqitje janë mendimet e menaxherëve të NJEF(personave që menaxhojnë
financat e familjes) në lidhje me huanë si dhe kalkulimi i raportit të aftësisë paguese
totale me mjete monetare likuide, aftësisë paguese së pjesshme me mjete monetare
likuide, aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare likuide për një vit si dhe
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pasqyrimi i arritjes së nivelit të rekomanduar për këto raporte në qarkun e
Gjirokastrës.

Rishikim i literaturës

Cilësia e borxhit të ekonomive familjare është vendimtare për ecurinë e bankave dhe
stabilitetin financiar. Për këtë arsye, të kuptuarit adekuat dhe vlerësimi i borxhit të
ekonomive familjare është thelbësor për stabilitetin financiar, Jung (2011). Zhao
(2003), konstatoi se familjet që shpenzojnë pak ose mesatarisht në pagesat e borxhit
jo domosdoshmërish mund të jenë pa probleme.
Hilgert, Hogarth, & Beverly (2003) në studimin e tyre vërtetuan statistikisht se
personat që kishin njohuri rreth kredisë, kursimit dhe investimit kishin rezultate
më të larta përkatësisht në lidhje me menaxhimin e indeksit të kredisë, kursimit,
dhe praktikat e investimeve.
E shprehur në mënyra të ndryshme, theksohet se çelësi i arritjes së një situate të
kënaqshme financiare familjare janë njohuritë mbi financat personale dhe raportet
financiare personale.
Si në aplikimet e individëve ashtu edhe në aplikimet e bizneseve, në mënyrë që
raportet të jenë të dobishme, ato duhet të jenë të tillë që të interpretohen lehtë dhe të
japin informacion kuptimplotë për krahasime. Për shembull, krahasimi i aktiveve
me detyrimet për të reflektuar aftësinë paguese përgjithësisht është i kuptueshëm,
DeVaney (1993).
Charles dhe Farrell (2006) në studimin e tyre konstatuan se ashtu si raportet e
aksioneve që nuk tregojnë gjithë historinë e financave të kompanisë, edhe raportet
personale financiare kanë kufizime.
Aftësia paguese totale me mjete monetare likuide = aktivet likuide / detyrime totale.
Sipas (Prather 1990) ky raport shqyrton marrëdhëniet midis aktiveve likuide dhe
detyrimeve totale të borxhit të familjes.
Aftësia paguese e pjesshme me mjete monetare likuide = aktivet likuide / detyrime
(pa huatë e hipotekës). Sipas Prather (1990) kreditë hipotekare në përgjithësi hyjnë
në kategorinë e borxhit afat-gjatë, prandaj do të duket më reale për të parë asetet
likuide si një “jastëk” për trajtimin e borxhit afat-shkurtër.
Aftësia paguese e pjesshme me mjete monetare likuide për një vit = aktive likuide /
pagesa një vjeçare të borxhit. Sipas Prather (1990) ky indeks ofron një pamje të një
çështjeje të komplikuar financiare, detyrimi i borxhit të familjes, duke krahasuar
aktivet likuide me pagesat një vjeçare të borxhit. Përshkrim teorik më i detajuar për
tre raportet e mësipërme është parqitur tek Xarba, Peta, Bejko, fq.102.

Metodologjia

Mendimi i menaxherëve të NJEF në lidhje me blerjen me hua është matur me anë të
pyetësorit ku është vlerësuar me 1 = Ide e mirë, 2 = Ide e keqe.
Veprimet e mëposhtme: Të marrësh para hua për të mbuluar shpenzimet e një
udhëtimi për pushime, Të marrësh para hua për të mbuluar shpenzimet e jetesës
kur të ardhurat janë ndërprerë, Të marrësh para hua për të mbuluar shpenzimet e
blerjes së një veshje apo bizhuje të shtrenjtë, Të marrësh para hua për të mbuluar
shpenzimet e blerjes së një makine, Të marrësh para hua për të mbuluar shpenzimet
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e blerjes së shtëpisë së banimit, Të marrësh para hua për të mbuluar shpenzimet e
arsimimit të fëmijës tuaj u koduan me 1 në qoftë se personi i intervistuar e quante si
veprim pozitiv dhe 0 në të kundërtën, pra 1 = “E përzgjedhur”, 0 = “E papërzgjedhur”,
veprime këto të kryera në programin Spss Ibm Statistics.
U përpunuan të dhënat dhe u llogaritën raportet në vijim:
Aftësia paguese totale me mjete monetare likuide = aktive likuide /detyrime totale, Aftësia
paguese e pjesshme me mjete monetare likuide = aktive likuide / detyrime (pa huatë e
hipotekës), Aftësia paguese e pjesshme me mjete monetare likuide për një vit = aktive
likuide / pagesa një vjeçare të borxhit. Gjatë përllogaritjes së këtyre raporteve për variablin
“Aktive likuide të NJEF” u veprua sipas (Xarba, Peta, Ruspi, 2015, fq. 54), krijimi dhe
llogaritja e variablit “detyrime totale” u krye sipas (Xarba, Bejko, Peta 2015 fq.149).
Variabli Detyrime (Pa huatë e hipotekës), u llogarit nga diferenca e variablit “detyrime
totale” me “Shuma e huasë së shtëpisë për NJ.E.F”.
Për krijimim e variablit “Pagesa një vjeçare e borxhit (përfshihet borxhi i
konsumatorit dhe borxhi afatgjatë)” u veprua si më poshtë:
Pagesat vjetore të borxhit = Shpenzime huaje (karta krediti, kësti i huasë së makinës,
kësti i huasë personale, linjë kredie, etj pa përfshirë huanë e shtëpisë). + Shpenzime
pagimi kësti mujor i huasë së shtëpisë) x 12.
Pëe të dhënat shih pyetësor faqe 57-58, Xarba, Peta, Ruspi 2015 dhe pyetësor faqe
156-158, Xarba, Bejko, Peta 2015.

Analiza e rezultateve

Menaxherët e familjeve u pyetën në lidhje me mendimin e tyre për marrjen e llojeve
të ndryshme të huave. Mendimi i menaxherëve të NJEF në lidhje me huanë paraqitet
në tabelë ku konstatohet se vetëm 1 nga 302 të intervstuarit ka pohuar si veprim të
rregullt marrjen e huasë për të blerë një veshje ose bizhu luksoze. Veprim i rregullt
në lidhje me huanë konsiderohej marrja e saj për arsimimin e fëmijës e përzgjedhur
nga 46% e të intervistuarve, e ndjekur nga huaja për mbulimin e shpenzimeve të
jetesës me 37.4% dhe huaja për blerjen e shtëpisë së banimit 29.8%.

Tabela 1: Mendimet e menaxherëve të NJEF ne lidhje me huanë

Edhe pse në opinionet e tyre menaxherët e familjeve shpreheshin dhe vlerësonin
negativisht marrjen e huave për arsye jo të nevojshme, nga kalkulimi i raporteve
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të borxhit, konkretisht raportit të: shkallës së likuiditetit të pasurisë në zotërim,
aftësisë paguese totale me mjete monetare likuide, aftësisë paguese së pjesshme me
mjete monetare likuide, rezultoi se përqindja e NJEF që arrinin nivelet e
rekomanduara për këto raporte ishte shumë e ulët, fakte këto të analizuara dhe në
vijim.
Raporti i aftësisë paguese totale me mjete monetare likuide = aktive likuide /detyrime
totale
Baza teorike e studiuesve të ndryshëm shërbeu për llogaritjen e raportit aktive likuide
/detyrime totale (veprimet për llogaritjen e këtij raporti, duke u bazuar tek teoria e
lartë përmendur, me të dhënat e përfituara dhe gjeneruara nga pyetësori u kryen në
programin Excel). Për NJEF e studiuara në këtë punim u llogarit niveli i këtij raporti
për gjithsecilën, ku NJEF vlera e raportit të të cilave ishte më e madhe se 0.1 (Grifith
1985) u konsideruan si NJEF që kapnin nivelin guidë për këtë raport dhe e kundërta
për të tjerat. Në këtë përllogaritje nuk u përfshinë NJEF që e kishin vlerën e borxhit
total të barabartë me 0, si rrjedhim në analizën e arritjes së nivelit guidë për këtë
raport morën pjesë vetëm 73 familje ose 24% e kampionit.

Tabela 2: NJEF të klasifikuara sipas arritjes të nivelit të rekomanduar të
raportit të aftësisë paguese totale me mjete monetare likuide * Gjinia e

menaxherit të NJEF

Nga NJEF që u përfshinë në llogaritjen e nivelit guidë të raportit aktive likuide /
detyrime totale, tabela 15, vetëm 39.7% arrinin nivelin guidë të raportit aktive likuide
/ detyrime totale, nga të cilët 23.3% ishin meshkujt që menaxhonin financat e familjes,
9.6% ishin femrat dhe 6.8% menaxhoheshin dhe nga meshkujt dhe nga femrat,
pjesa tjetër e NJEF pra 60.3% nuk arrinin nivelin guidë të raportit aktive likuide /
detyrime totale, nga të cilët 35.6% ishin meshkujt që menaxhonin financat e familjes,
16.4% ishin femrat dhe 8.2 % menaxhoheshin dhe nga meshkujt dhe nga femrat.
Nga analiza që u krye mbi raportin e aftësisë paguese totale me mjete monetare
likuide, rezultoi se vetëm 39.7% e NJEF që kishin detyrime të pashlyera ende e arrinin
nivelin e rekomanduar për këtë raport, por meqenëse kjo kategori zinte vetëm 24%
të NJEF të marra në studim, pjesa tjetër pra 76% klasifikoheshin automatikisht në
nivelin shumë mirë duke i çuar në 85.4% NJEF të cilat arrinin nivelet e rekomanduara
për këtë raport. Gjithsesi për 60.3% e NJEF që kanë detyrime dhe nuk arrijnë nivelin
e rekomanduar për këtë raport, arsyetohet si fakt shqetësues dhe problematik për
familjen, që do të thotë, me fjalë të tjera se mungesa e likuiditetit tregon se familja po
akumulon nivele të papërballueshme borxhi, ndoshta një borxh i vjetër shlyhet me
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një borxh të ri! Familja futet në një rreth vicioz, që ia vështirëson shumë mënyrën
e jetesës.
Raporti i aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare likuide = aktive likuide /
detyrime (pa huatë e hipotekës) i cili u kalkulua (veprimet për llogaritjen e këtij
raporti, duke u bazuar tek teoria e lartë përmendur, me të dhënat e përfituara dhe
gjeneruara nga pyetësori u kryen në programin Excel) duke patur parasysh
konkluzionet e studiuesve të ndryshëm për këtë raport. Për NJEF e studiuara në
këtë punim u llogarit niveli i këtij raporti për gjithsecilën, ku NJEF vlera e raportit
të të cilave ishte më e madhe ose e barabartë me 1 (Grifith 1985) u konsideruan si
NJEF që kapnin nivelin guidë për këtë raport dhe e kundërta për të tjerat. Në këtë
përllogaritje nuk u përfshinë NJEF që e kishin vlerën e detyrimeve (pa huatë e
hipotekës) të barabartë me 0, si rrjedhim në analizën e arritjes së nivelit guidë për
këtë raport morën pjesë vetëm 48 familje ose 16% e kampionit. Nga NJEF që u
përfshinë në llogaritjen e nivelit guidë të raportit aktive likuide / detyrime (pa huatë
e hipotekës) vetëm 25% arrinin nivelin guidë të raportit aktive likuide / detyrime
totale, nga të cilët 18.8% ishin meshkujt që menaxhonin financat e familjes, 6.2%
ishin femrat dhe 0.0% menaxhoheshin dhe nga meshkujt dhe nga femrat, pjesa
tjetër e NJEF pra 75 % nuk arrinin nivelin guidë të raportit aktive likuide / detyrime
(pa huatë e hipotekës), nga të cilët 45.8% ishin meshkujt që menaxhonin financat e
familjes, 20.8% ishin femrat dhe 8.3 % menaxhoheshin dhe nga meshkujt dhe nga
femrat.

Tabela 3: NJEF të klasifikuara sipas arritjes të nivelit të rekomanduar të
raportit të aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare likuide * Gjinia e

menaxherit të NJEF

Nga analiza që u krye mbi raportin e aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare
likuide, rezultoi se vetëm 25% e NJEF që kishin detyrime të pashlyera ende e arrinin
nivelin e rekomanduar për këtë raport, por meqenëse kjo kategori zinte vetëm 16%
të NJEF të marra në studim, pjesa tjetër pra 84% klasifikoheshin automatikisht në
nivelin shumë mirë duke i çuar në 88.1% NJEF të cilat arrinin nivelet e rekomanduara
për këtë raport. Gjithsesi për 75% të NJEF që kanë detyrime dhe nuk arrijnë nivelin
e rekomanduar për këtë raport, arsyetohet se “jastëku” mbështetës likuiditeti nuk
do të jetë fare në gjendje të mbulojë borxhin e familjes arsyetim i cili të çon në të
njëjtin konkluzion me sa më sipër qe familja po futet në një rreth vicioz, që ia
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vështirëson shumë mënyrën e jetesës.
Raporti i aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare likuide për një vit = aktive
likuide / pagesa një vjeçare të borxhit. Për NJEF e studiuara në këtë punim u llogarit
niveli i këtij raporti (veprimet për llogaritjen e këtij raporti, duke u bazuar tek
teoria e lartë përmendur, me të dhënat e përfituara dhe gjeneruara nga pyetësori u
kryen në programin Excel) për gjithsecilën, ku NJEF vlera e raportit të të cilave ishte
më e madhe me 0.5 Grifith (1985) u konsideruan si NJEF që kapnin nivelin guidë
për këtë raport dhe e kundërta për të tjerat.
Në këtë përllogaritje nuk u përfshinë NJEF që e kishin vlerën e pagesave një vjeçare
të borxhit të barabartë me 0, si rrjedhim në analizën e arritjes së nivelit guidë për
këtë raport morën pjesë vetëm 73 familje ose 24% e kampionit. Nga NJEF që u
përfshinë në llogaritjen e nivelit guidë të raportit aktive likuide / pagesa një vjeçare
të borxhit vetëm 32.9% arrinin nivelin guidë të raportit aktive likuide / pagesa një
vjeçare të borxhit, nga të cilët 20.5% ishin meshkujt që menaxhonin financat e
familjes, 5.5% ishin femrat dhe 6.8% menaxhoheshin dhe nga meshkujt dhe nga
femrat, pjesa tjetër e NJEF pra 67.1% nuk arrinin nivelin guidë të raportit aktive
likuide / pagesa një vjeçare të borxhit, nga të cilët 38.4% ishin meshkujt që
menaxhonin financat e familjes, 20.5% ishin femrat dhe 8.2 % menaxhoheshin dhe
nga meshkujt dhe nga femrat.
Nga analiza që u krye mbi raportin e aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare
likuide, rezultoi se vetëm 32.9% e NJEF që kishin detyrime të pashlyera ende e arrinin
nivelin e rekomanduar për këtë raport, por meqenëse kjo kategori zinte vetëm 24%
të NJEF të marra në studim, pjesa tjetër pra 76% klasifikoheshin automatikisht në
nivelin shumë mirë duke i çuar në 83.8% NJEF të cilat arrinin nivelet e rekomanduara
për këtë raport. Gjithsesi për 67.1% e NJEF që kanë detyrime dhe nuk arrijnë nivelin
e rekomanduar për këtë raport, mund të thuhet se duhet patjetër që të arrijnë në
nivelet e rekomanduara ndryshe perspektiva e tyre financiare do të ketë probleme të
konsiderueshme.

Tabela 4: NJEF të klasifikuara sipas arritjes të nivelit të rekomanduar të
raportit të aftësisë paguese të pjesshme me mjete monetare likuide për një vit

* Gjinia e menaxherit të NJEF
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Konkluzione

Bazuar në opinionet e menaxherëve të familjeve konstatohet se marrja e huave për
arsye jo të nevojshme është vlerësuar në një përqindje të konsiderueshme negativisht
por nga kalkulimi i raporteve të borxhit, konkretisht raportit të: shkallës së
likuiditetit të pasurisë në zotërim, aftësisë paguese totale me mjete monetare likuide,
aftësisë paguese së pjesshme me mjete monetare likuide, rezultoi se përqindja e NJEF
që arrinin nivelet e rekomanduara për këto raporte ishte shumë e ulët, gjë të cilën e
tregojnë dhe rezultatet në vijim.
Vetëm 23.8% e popullsisë arrinin nivelin e rekomanduar për raportin e shkallës së
likuiditetit të pasurisë në zotërim = aktive likuide / pasuria neto. Ky fakt tregon se
një shumë mjaft e vogël e vlerës neto po mbahet në formë likuide dhe në aktive
investuese.
Nga analiza që u krye mbi raportin e aftësisë paguese totale me mjete monetare
likuide, rezultoi se vetëm 39.7% e NJEF që kishin detyrime ende të pashlyera e arrinin
nivelin e rekomanduar për këtë raport. Për sa i takon 60.3% NJEF që kanë detyrime
dhe nuk arrijnë nivelin e rekomanduar për këtë raport, arsyetohet si fakt shqetësues
dhe problematik për familjen, që do të thotë, me fjalë të tjera se mungesa e likuiditetit
tregon se familja po akumulon nivele të papërballueshme borxhi, ndoshta një borxh
i vjetër shlyhet me një borxh të ri! Familja futet në një rreth vicioz, që ia vështirëson
shumë mënyrën e jetesës. Për raportin e aftësisë paguese të pjesshme me mjete
monetare likuide, rezultoi se vetëm 25% e NJEF që kishin detyrime ende të pashlyera
e arrinin nivelin e rekomanduar për këtë raport, mund të themi se për 75% të NJEF
që kanë detyrime dhe nuk arrijnë nivelin e rekomanduar për këtë raport, arsyetohet
se “jastëku” mbështetës likuiditeti nuk do të jetë fare në gjendje të mbulojë borxhin
e familjes.
Fakti që menaxherët e NJEF nuk mbështesnin idenë e marrjes së huasë për arsye jo
të nevojshme por nderkohë nuk kishin nivelet e raporteve të borxhit pranë niveleve
të rekomanduara tregon se faktorë të ndryshëm, ku mund të përmendim edhe
mungesën e njohurive mbi nivelin që duhet të arrijnë raportet “pengojnë”
menaxherët që të arrijnë dhe të mbajnë këto parametra të raporteve.
Grupet e interesit duhet të stimulojnë edukimin e financave persoale në vend si dhe
të përcaktojnë një grup rregullash të qarta për të bërë të mundur vendosjen e niveleve
të rekomanduara të raporteve financiare edhe për familjet shqiptare në mënyrë që të
informohet sa më mirë familja në lidhje me këtë fakt si dhe të arrihet që të analizohet
më mirë situata financiare.
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Abstract

The European Convention of Human Rights (ECHR) of the Council of Europe, effective
from 1953, stipulates among others that in the determination of his civil rights and
obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair trial and
public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal
established by law. Albania is party to this Convention and at the same time subject to
European Court of Human Rights (ECtHR) for human rights violations claimed in front
of this court. Albania has established recently its domestic administrative court system,
while the jurisprudence of the ECtHR has developed significantly during the years of its
existence. This paper focuses in the description and analysis of the Albanian
administrative justice system, the development of the ECtHR jurisprudence on
administrative proceedings, in connection with Article 6 of the ECHR, the right to a fair
trial. The latter also implies the right to adversarial proceedings, according to which the
parties must have the opportunity not only to make known any evidence needed for
their claims to succeed, but also to have knowledge of, and comment on, all evidence
adduced or observations filed, with a view to influencing the court’s decision. Several
cases adjudicated by the ECtHR will illustrate the theoretical explanations in this paper
to provide a clearer understanding of the developments of the ECtHR jurisprudence on
Article 6 of the ECHR. The authors will also present their views with regard to the
current national legislative and institutional framework for a better observance of the
fair trial principle in the national context.

Keywords:  administrative court system, administrative proceedings, European
Convention of Human Rights, European Court of Human Rights, fair trial.

Introduction

Administrative law covers a very wide range of issues, including expropriations,
urban planning, civil registration, issuance of business licenses, protection of the
environment, operation of public utilities and access to information. Administrative
authorities are the main interfaces between private persons (natural or legal) and
the State and, as such, they effectively determine rights, entitlements, duties and
responsibilities. For instance, the processes of civil registration like the issuing of
birth, death and marriage certificates create legal documents that authorize access
to entitlements connected to the full exercise of civil, political, economic and social
rights such as health care coverage, social security and tax benefits, and the ability
to vote.(ODIHR-FBA, 2013, 10) Thus, administrative acts have an all-encompassing
impact on daily life and, as such, it is important that private persons have the right
to appeal administrative decisions that affect their rights, liberties or interests. The
existence of administrative justice is a fundamental requirement of a society based
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on the rule of law. It signifies a commitment to the principle that the government,
and its administration, must act within the scope of legal authority. It also signifies
the right of private persons to seek legal redress whenever their rights, liberties or
interests are negatively affected when the public administration exercises its duties
in an unlawful or inappropriate manner (Copenhagen Document, 1990, 5.10 &
5.11). In such cases, meaningful redress should be obtainable through the initiation
of an administrative proceeding in a court or tribunal. The court or tribunal should
have the power to exercise judicial review to determine the lawfulness or
appropriateness of an administrative act, or both, and to adopt suitable measures
that can be executed within a reasonable time. A balance should be struck between
the legitimate interests of all parties, with a view to reviewing the complaint without
delay, and efficient and effective public administration (ODIHR-FBA, 2013, 11).
Guaranteeing judicial review of administrative acts by a competent and independent
court or tribunal that adheres to international and regional fair trial standards is
fundamental to the protection of human rights and the rule of law. The right to a
fair trial in administrative justice derives directly from international and regional
conventions on human rights, including the International Covenant for Civil and
Political Rights (ICCPR), Article 14(1), the European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), Article 6(1), the American
Convention on Human Rights (ACHR), Article 8(1) and the African Charter on
Human and Peoples Rights, Article 7(1). The rights and obligations referred to in
these international treaties include those that are at stake in administrative
proceedings before the courts. Furthermore, in the framework of the OSCE as
international organization, the core of the OSCE’s commitments related to
administrative justice are enshrined in the 1990 Copenhagen Document, where the
States declared that “effective means of redress against administrative decisions” are
“among those elements of justice which are essential to the full expression of the
inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all human beings”. It
further states that administrative decisions should be reasoned and justified, and
should indicate the remedies available.

Administrative Court System in Albania – its organization and principles of
adjudicating administrative disputes

An Administrative Court System is in place in Albania from 4 November 2013,
while previously administrative disputes were adjudicated by specific sections within
the courts of the ordinary civil jurisdiction. The establishment of specialized courts
for adjudicating administrative cases by following specific procedures is believed to
affect the performance of the public administration, and as a result this will improve
the climate for business activity. The main expectancies focus on the following points:
Reductions of procedures and bureaucracy associated with the resolution of
administrative cases by defining a procedure different from the ordinary civil courts
(Xhaferllari, 2014, 13). The new procedural rules set forth no conditions on maximum
time frame within which the first instance court must decide. Instead, the
administrative courts law has specific steps to be followed with maximum terms
allowed which enables the prediction of time limits for the duration of proceedings
in each instance of administrative disputes. Another improvement is considered to
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be the increase in the type of cases classified as administrative ones which has resulted
in a high number of cases that are adjudicated in accordance with the new rules
within shorter time frames than under the procedural rules in ordinary civil courts.
With the aim of guaranteeing the ‘equality of arms’ in administrative disputes
between the State and a private party before administrative courts is the burden of
proof which belongs to the State body (Law on Administrative Courts, 2012, Art.35).
Another novelty of the Administrative Courts Law relates to the cases for which a
decision cannot be further appealed at higher administrative courts. Some court
decisions cannot be appealed, such as Administrative penalty for violations
amounting to less than twenty times the value of the minimum wage, administrative
act that has refused to give a monetary obligation in the amount of less than twenty
times the value of the minimum wage. The establishment of an administrative courts
system in Albania is considered to be very important as it seeks to significantly
improve the behavior of public administration bodies by making them more
responsible and cautious in fulfilling their legal duties. The administrative courts law
in Albania stipulates the fair trial principle as in the European Convention of Human
Rights (ECHR). The court in an administrative adjudication should guarantee,
through a due judicial process and within swift and reasonable time periods, the
lawful protection of the constitutional and legal interests, rights and freedoms of
subjects which might be violated as a consequence of the exercise or not of public
functions by the public administration. In addition, the administrative courts should
apply the principle of protection of the public interest and the lawful interests and
rights of private persons. On the other hand, a public administration body has the
obligation to prove that actions performed by it are in compliance with the legislation
in force. According to the nature of the case, an administrative court examines a case
orally in judicial session or on the basis of written acts in chambers. The failure of the
parties to appear does not constitute a reason to dismiss the adjudication. The courts
competent for the examination of administrative disputes according to this law are
the administrative courts of first instance, the Administrative Court of Appeal and
the Administrative College of the High Court. The administrative courts of first instance
are located in Tirana, Durrës, Shkodra, Vlora, Gjirokastra and Korça, while the sole
Administrative Court of Appeal is located in the capital and functions with seven
judges. The courts competent for the examination of administrative disputes according
to this law are the administrative courts of first instance, the Administrative Court of
Appeal and the Administrative College of the High Court. The administrative courts
of first instance are organized in number and by territory equal to that of the courts
of civil appeal at the time of entry of this law into force. The activity of an administrative
court of first instance, as a rule, is exercised in its centre. The administrative court
judges are assisted by legal counselors from June 2015. This novelty of the
administrative courts law has been introduced with the aim of facilitating the
management of the administrative proceedings and in respecting the principle of
proceedings within reasonable time frames.

Jurisprudence of the European Court of Human Rights on administrative cases
under Article 6 (1) of the European Convention of Human Rights

The right to a fair hearing in administrative proceedings derives from international
and regional fair trial standards, both as an inherent human right and as a key
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feature of rule of law in public administration. It is a fundamental right that all
persons should be equal before the courts and tribunals and that in the
determination of rights and obligations everyone shall be entitled to a fair and
public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by
law (ICCPR, 1966, Article 14(1)). According to the United Nations Human Rights
Committee, the definition of “determination of rights and obligations in a lawsuit”
is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of
the parties or the particular forum provided by the domestic legal system for the
determination of a particular right. Examples of administrative law matters that
are covered include termination of employment of civil servants for other than
disciplinary reasons, determination of social security benefits, and procedures
regarding the use of public land. Other examples may be assessed on a case-by-case
basis, taking into account the nature of the right in question. Based on the
jurisprudence developed by the European Court of Human Rights in relation to
Article 6(1), the standards set forth by this article explicitly applicable in civil and
criminal proceedings, apply also to administrative proceedings, provided the outcome
is decisive for the individual’s private rights and obligations (Ringeisen v Austria,
ECtHR, 16 July 1971, para 94; Ferrazzini v Italy, ECtHR, 12 July 2001, para 27).
Such has been the case, for example, in matters involving administrative discretion
regarding the sale of land, denial of enrolment in state education, and issuance and
revocation of licenses to sell alcohol. Some disputes will, nonetheless, fall outside
the scope of Article 6(1) when the State is exercising its core public authority
prerogatives such as tax matters, where the State has clearly intimated its intention
to exclude proceedings from its scope such as expulsion of a foreigner, and where
political, not civil, rights are concerned. With regard to disputes over civil service
employment – specifically relating to recruitment, careers and termination of service
– the ECtHR initially deemed them to be, as a general rule, outside the scope of
Article 6. However, in other cases (Pellegrin v France, ECtHR, 8 December 1999),
the Court began to step away from this rule by adopting criteria to be applied on a
case-by-case basis that focused on the nature of the employee’s duties and
responsibilities. Unsatisfied with the anomalous results in cases following Pellegrin,
the Court clarified the assessment criteria (Vilho Eskelinen and Others v Finland,
ECtHR, 19 April 2007, para 62). In order for a civil service employment dispute to be
excluded from Article 6 of the ECHR, the State must have explicitly excluded access
to a court in its national law, and the exclusion must be justified on objective
grounds in the State’s interest, meaning that there exists a special bond of trust and
loyalty between the civil servant and the state, and the subject matter of the dispute
at issue is related to the exercise of state power or has called into question the
special bond. The State has the burden to overcome the presumption that Article 6
is applicable.

Conclusions

The European Court of Human Rights has delivered more judgments concerning
Article 6(1) than any other right or freedom guaranteed by the Convention. This is
a consequence of both systemic failures in member States to organize their domestic
judicial systems in ways which meet the minimum requirements of Article 6, by
tolerating excessive delays in the judicial determination of the case (Mowbray, 2012,
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344). The concept of a fair hearing implies the right to adversarial proceedings,
according to which the parties must have the opportunity not only to make known
any evidence needed for their claims to succeed, but also to have knowledge of, and
comment on, all evidence adduced or observations filed, with a view to influencing
the court’s decision. Furthermore, “effective remedy” means an appropriate and
functioning judicial and administrative mechanism for addressing and deciding
upon claims of violations under domestic law. This applies equally when the violation
has been committed by persons acting in an official capacity. In order to guarantee
respect for fundamental rights and ensure legal integrity, States that have agreed to
obey to the jurisdiction of the ECtHR have also specifically agreed that the right to
“an effective means of redress shall apply to administrative decisions and regulations
for individuals affected thereby”. Remedies cannot be considered effective when they
prove false because of the general conditions prevailing in the country, when they
are excessively burdensome for the affected individual, or when the State does not
ensure their proper enforcement by the judicial authorities. Furthermore, if a court
refuses to review issues related to an administrative action by an executive body
that it deems to be a permissible exercise of its full discretion, the appeal cannot be
considered an effective remedy. Likewise, if the administrative agency fails to comply
with a judgment in favor of a claimant, an appeal to the court becomes an ineffective
remedy. The burden of proof lies on the State to demonstrate that the specific remedy
is effective. The right to an effective remedy also requires the termination of the
violation and implementation of provisional or temporary measures to avoid
continuing violations and the provision of adequate compensation. While remedies
granted to applicants in administrative proceedings vary from country to country,
some of the most common are:  full or partial invalidation of an unlawful
administrative act;  obligation of the administrative authority to adopt the
administrative act requested by the applicant; obligation of the administrative
authority to decide certain acts in favor of the applicant or prohibiting the
administrative authority to decide certain acts against the applicant, and recognition
that a legal relationship exists or that the challenged administrative act was null
and void from the beginning.
Article 6 of the ECHR is of a primary importance for Albania as well, as a member
State to the Council of Europe. It guarantees not only access to justice, but also
determines the principles for the procedure to be followed before a court of tribunal
(Sadushi, 2014, 89). All member States to the Council of Europe should guarantee
the judicial review of administrative acts in order to protect the rights and interests
of individuals under their jurisdiction, as a crucial element for the protection of
human rights (Rec (2004) 20 the Judicial Review of Administrative Acts). The
administrative court system is relatively new in Albania, and its jurisprudence still
young, but its underlying principles are in full compliance with the principles of
fair trial stipulated under Article 6 of the European Convention of Human Rights.
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Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has become a global trend that is recently developed
in Albania. The need for coexistence of corporations with the community makes them
more sensitive to different issues of the latter and of a number of stakeholders. Without
doubt, the perception and approach of corporations to the social responsibilities differs
from a corporation to another as many factors may impact this decision making process.
Most corporations see it as a wasted expense but many others treat it as a good investment
not only for the community where it operates but also for the corporation itself. Yet,
what is CSR per se and which are the real benefits the corporations derive from such
investment? These and many other questions are answered in this quantitative empirical
study, where local and foreign companies operating in Albania are the study sample
populations. Based on an online survey, a number of about 100 managers from various
sectors of the Albanian economy were surveyed. The measuring instrument with a
Likert scale, multi-factorial analysis realized through SPSS program, which affords an
opportunity for the implementation of ANOVA test,  Chi-square (÷2), means, standard
deviations, frequencies, as well as correlations between the key variables have proven
the study hypothesis. Finally, some conclusions and recommendations close this scientific
study.

Keywords: CSR, reputation, investment, corporate, effectiveness.

Introduction

Corporate governance is designed as the creation and implementation of processes
aiming to enhance shareholders’ revenues, without involving the latter in
management and control (Llaci, 2012 ), but at the same time meeting the demands
of the other stakeholders.  This wide range of shareholders have legitimate
expectations to the corporation (Waring 2008) on one side and on the other side
they largely contribute to the balance of ‘building the value of shareholder’ with
the ‘protection of the value of stakeholders” (Law 2011).
CSR has already become a global phenomenon, starting as a gesture of philanthropy
by wealthy people in the beginning of the twentieth century and gradually through
multinational corporations has presently become a corporate culture (Llaci, 2012).
This is surprising given that CSR has become a priority issue on many governments’
strategic agendas (Albareda etc, 2007),  if we refer to the objectives and Strategy of
Europe-2020 for smart, sustainable and inclusive growth (EC, 2011).
It is worth mentioning that corporate social responsibility is a moral right of the
corporations towards the community and various stakeholders rather than a legal
responsibility.  Hence, the investment of corporations in different social
responsibilities is classified as corporate citizenship, which considers organization
as a member of the society that has to behave like the way humans relate with each
other or people and the surrounding environment (Quaak etj., 2007; Rahimzah
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etc., 2009). Such engagement with CSR may fall outside of their normal economic
contract between the company and various stakeholders; it may be viewed as a
social moral contract within an organizational context.
Considering the major importance of CSR for the corporate reputation and its
duration has urged many researchers to investigate in this field, in order to see
which are the components mostly influenced by CRS and the way how they are
affected? Currently being a serious and coherent issue for the companies, it has
motivated me for my research study. Based on an empirical quantitative research, I
will highlight some of the CSR impacts on the company and beyond. The basic
purpose of the study is to analyze the impact of CSR on the corporate reputation,
competitive skill and financial performance of the corporation. Considering the
theoretical and empirical gap of studies of this kind in Albania, the present study is
based on the investigative research question: Do CSR, corporate reputation,
competitive skill and financial corporate performance in Albania have an impact?

Literature Review
CSR has an impact on the enhancement of company reputation

Taking into account the major importance of CSR to enhance the reputation, a
large number of researchers have taken into consideration the study of this
phenomenon. Based on the conclusions of Barney (1991), company reputation is a
highly valuable,  rare and irreplaceable role which can develop trust and goodwill
of the stakeholders (Goldsmith etc, 2000), thus giving them competitive and
sustainable advantages in the market competition ( Kolk and Pinkse 2010). Hall
(1993) goes further by concluding that “positive” reputation of the company is
identified as an intangible resource which may provide the organization with a
basis for sustaining competitive advantage given its valuable and hard to imitate
characteristics (Hall, 1993).
Company engagement in social responsibility activities enhances the company
reputation and meanwhile it strongly increases reputation (Li etc, 2010), as
relationships between the stakeholders are based on a positive and reliable mutual
exchange of benefits (Bear, etj, 2010). Loyalty and social responsibility of the company
to the clients enhances the corporate reputation (Matten 2006) on one side and on
the other side it obviously increases customer loyalty to their product and brand
(Mackenzie 2007). According to Herbig and Milewicz, (1995), the corporate reputation
includes the attributes and images collected gradually over a long time, from the
past to the present. This reputation may include a series of factors, among which
we may mention the  reputation of prices, reputation of the product quality,
innovation (Weigelt and Camerer, 1988), or the link between the actions and past
results to demonstrate skills for the presentation and benefits for shareholders
(Fombrun and Van, 1997).
In conclusion, CSR significantly increases the corporate reputation and at the same
time it causes positive perceptions of the products and goods of that corporation
(Smith and Higgins, 2000; Jones, 2005). H.1 CSR increase impacts the increase of
company reputation.
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CSR enhances the company competitive skill

Based on a large number of literature resources, some researchers state that CSR
has a positive impact on the competitive skill of companies (McWilliams etc, 2006)
by a number of methods, for instance, through cost decrease (Jenkins 2006),
establishment of new values and skill to enter new markets (Porter and Kramer
2006), increase of human asset performance on one side and on the other side the
attraction of new talents and their long-term retention (Montgomeri and Ramus
2011), building good relations with the employees, clients, suppliers and the
surrounding community (Hillman and Keim 2001), and enhancement of the
corporate image and reputation (Fombrun etc, 2000), thus contributing to the
increase of financial performance (Orlitzky 2005). All of the foregoing factors cited
above are compensated by the investors of share market, increase of share value
and frequent trade (Brown 1998).
Accordingly, CSR is a key factor for the business development to sustainability,
competition and development (Kemper etc, 2013), in a growingly turbulent and less
secure market, without underestimating that social responsibility to the vulnerable
groups is the fundamental concept of religious ethics  (Baker, 2003).
Though, there are other researchers who are skeptical about the link of CSR with
the competition, when applied at macro level. According to them, they are elusive
and controversial (Frynas, 2008).  H.2 CSR increase enhances the competitive skill
of the company.

CSR versus the corporate financial performance

CSR impact on the financial performance of companies has been an attractive field
of study for many researchers by the end of the twentieth century and in the
beginning of the new century. There are even data that CSR activities have a positive
impact on the firm’s financial performance (Waddock and Graves 1997), increasing
revenues and reducing cost.  It is often stated that the high financial performance is
provided through CRS basically because of the positive effects they produce on
company reputation (Orlitzky etc, 2003). Since the investment in CSR may have a
positive impact on the perceptions of the stakeholders for the firm’s good performance,
the value conveyed by the company, as well as the synergic effect it generates for the
company revenues, (Lourenco etc, 2012). Furthermore, various stakeholders are
liable to be identified with companies that have a high approach to social
responsibility. According to the conclusions of Wang and Fesenmaier (2001), these
shareholders are more likely to be involved in a positive behavior of communication
and Exchange with the company. Supporting this theory, a strong CSR image
provides brand differentiation (McWilliams and Siegel 2001), consumer purchase
attitudes and behaviors and product loyalty, thus strongly impacting the competitive
advantage (Porter and Kramer 2006).
CSR and corporate reputation within the community enhance financial performance
(Jones, 2005). This makes the consumers, when faced with a solution among
competitive products, prefer to buy the products of the company with the best
reputation, including the willingness to pay highest prices for products and services
from the companies supporting the community (Barone etc, 2000).  H.3 CSR has a
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positive correlation with the company financial performance.

Research methodology

This study is based on the positivist approach with an ontological objective attitude,
where the social reality exists and we may separately study it in the quality of
researchers. The study hypotheses derive from the existing reality and include casual
links between both study variables, CSR and corporate reputation.
Factual data with an easily observable value, obtained from the survey with 92
mid-level and high-level managers in Albania, were used to prove the hypothesis.
Of these, 26 are female managers and 66 are male managers. Data are coded and
further they are analyzed through the statistical program SPSS (Statistical Package
for Social Sciences, version 20). The mean, standard deviation, frequency and other
statistical data will describe the characteristics of the sample population. Testing of
hypothesis is done through Chi-square test (÷2), where the genuine statistical level
is accepted at the quota of p < .05. Data were collected through the standardized
questionnaire under an inverted funnel approach, where questions started from
the least important to the most important for our study.

Data analyses

Three hypothesis of this study are: H1: CSR enhancement impacts the increase of
company reputation. H2: CSR enhancement increases the company competitive skill.
H3: CSR has a positive correlation with the company financial performance. CSR is
an independent variable in the present study, while dependent variables under the
study analysis are: company reputation, competitive skill and financial performance.
Pearson correlation is applied, in order to prove the relationship between variables
of the study hypotheses, wherefrom it was proven a significant statistical and
positive link between CSR variables and company reputation, proving that CRS
performance is associated with the increase of reputation of a company, where for t
= 7.2869, df = 12,  p-value = 2.648e-12   (error margin rate lower than 5%), with 95%
of reliability between variables at the interval: 0.4733494 - 0.2834056, with a coefficient
resulting in the value of 0.3824103. As a result, it is proven a positive relationship
between the variables.
The degree of CRS impact on the enhancement of the corporate competitive skill
was further tested, wherefrom it results that for t = 4.5031, df = 12, p-value = 9.494e-
06 (error margin rate lower than 5%),with 95 % of credibility at the interval of: 0.3492130
-0.1406123, coefficient value is 0.2477823. Even in this case we prove a positive
statistical stability between both variables, where CRS enhancement is associated
with the corporate competitive skill.
While analyzing the CRS impact on the company financial performance, it was
observed that there is a link of statistical stability with a positive value, wherefrom
it resulted that for t = 5.001, df = 12, p-value = 9.566e-07(validity lower than 5%), 95%
reliability at the interval of 0.1672644 0.3729522, coefficient acquires a positive value
of 0.2732285. Again, the relationship between the two main variables of the third
hypothesis is positive and statistically stable. As a result, we admit that CRS
enhancement is associated with an increase of 27% of probability for a better financial
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performance. A brief overview of data obtained from the Pearson correlation for the
three study hypothesis is presented in the following table (Tab No. 1)

Tab No.1: Testing of relationship of variables through Pearson Correlation

The following table further introduces the results obtained from the chi-square
test, which analyzed the reliability of hypothesis of the present study. As observed
in the three cases where the independent variable is set in relation with the
independent variables of this study such as the reputation, competitive skill and
company financial performance, it has followed with a freedom degree of 24 that
the security level is that in all cases it is lower than 5%, we admit that hypothesis of
the present study are proven and are statistically valid.

As noted from the above results, CRS is a key component for its increase and
basically a positive impact and increase of the corporate reputation for the

enhancement of competitive skill and financial performance of a local company or
business.

Other results obtained from the data analysis reported that about
68% of the interviewed managers, inter alia, perceive the commitment to social

responsibility as a good marketing instrument for the company.

Conclusion and recommendation

The following results were reported based on empirical quantitative research
conducted in Albania between September and November 2015 with medium and
large business as sample population, wherefrom a number of 92 managers were
surveyedwith66 men and 26 women respectively:
A fairly low percentage of female managers was observed in relation to the male
managers. Accordingly, there is a ratio of 28% female managers and 72% male
managers. Other researches have to investigate why there is such a low rate of
female managers in relation to the male counterparts, taking into account that
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gender ratio in Albania is almost equal.
The first study hypothesis is tested through hi-square test, where according to data,
H1: results proven: CSR enhancement has an impact on the increase of corporate
reputation. Meanwhile, Pearson correlation reported the result that there is a positive
and significant statistical link between CSR variables and corporate reputation, under
the same approach to the above literature (Matten 2006; Li etc, 2010). Based on the
above conclusion, we recommend that attention should be paid to CSR as the
corporate involvement in CSR significantly increases corporate reputation.
To further proceed with the study conclusions and analysis conducted through the
hi-square test, hypothesis H2: CSR increase is associated with the corporate
competitive skill, namely the hypothesis is proven. Even in this case, the Pearson
correlation analysis reported a positive and statistically sustainable link between
both variables, where CRS enhancement is associated with the increase of corporate
competitive skill (McWilliams etc, 2006).
Finally, according to the third study hypothesis, H3: CSR has a positive correlation
with the company financial performance from the hi-square test results and Pearson
correlation, therefore the hypothesis is proven.  CRS variables and financial
performance of a company have a positive and sustainable statistical link (Lourenco
etc, 2012).
As in the above cases, based on the results obtained from the study, I recommend
that the companies are broadly involved in social responsibilities as CSR involvement
significantly increases the company competitive skill on one hand and on the other
hand it impacts the increase of their financial performance.
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Mësimi i gjuhëve të huaja për qëllime profesionale

Alma Breshani
Doktorante pranë Universitetit të Tiranës

Abstrakt

Në ditët e sotme, gjithnjë e më shumë po vihet theksi në mësimin e gjuhëve të huaja për
qëllime profesionale, pra që nxënësi i sotëm, i cili do të jetë punonjësi i ardhshëm i cili do
të zhvillojë veprimtarinë e tij në sektorë të ndryshëm si në biznes, në fushën ligjore, apo
në mjekësi a në administratë, të jetë i aftë të përballojë situata komunikimi të larmishme
dhe të zgjidhë detyra e probleme në fusha të ndryshme të veprimtarive shoqërore në
bashkëpunim me partnerë vendas e  të huaj.
Formulimi i qëllimeve dhe objektivave të mësimdhënies dhe të mësuarit të gjuhëve në
këtë kontekst duhet të bazohet në një vlerësim të nevojave të nxënësve dhe të shoqërisë,
në detyrat, aktivitetet dhe operacionet që nxënësit duhet të bëjnë me qëllim që të
përmbushin këto nevoja, kompetencat apo srtrategjitë që duhet të ndërtojnë apo të
zhvillojnë për t’i arritur këto objektiva.
Në këtë kumtesë do të përpiqemi të paraqesim atë që një njohës realisht kompetent i
gjuhës është i aftë të bëjë dhe cilat janë njohuritë e tij, shprehitë dhe veprimet që bëjnë të
mundur aktivitetin e tij gjuhësor në një situatë të caktuar komunikimi dhe në një fushë
të dhënë të veprimtarive shoqërore. Do ta trajtojmë këtë çështje në mënyrë të përgjithshme,
të lidhur edhe me aspektet të ndryshme të komunikimit në fushën e biznesit, në njohjen
e ndërmarrjes dhe të funksionimit të saj të cilat janë të pranishme të pothuajse tek të
gjitha metodat e mësimit të gjuhëve të huaja për qëllime profesionale. 
Synimi ynë është të aftësojmë të rinjtë të dinë të shprehen me etikën që kërkon situata e
komunikimit, të dinë të argumentojnë e të negociojnë, të shkruajnë letra me përmbajtje
të ndryshme, të raportojnë, të bëjnë analizë e sintezë, të hartojnë projekte etj. Pra, në
mësimdhënie, seicila nga këto aftësi përbën një objektiv që duhet arritur me veprimtari
praktike në klasë duke përdorur një metodologji ndërvepruese.

Fjalët kyçe: komunikim, ndërmarrje, profesion, objektiva të mësimdhënies, aftësi,
ndërveprim.

Hyrje

Një përdorues i gjuhës angazhohet në një akt komunikimi me një ose disa bashkëfolës
me qëllim që t’u përgjigjet një ose disa nevojave në një situatë të dhënë. Në fushën
personale, qëllimi mund të jetë zhvillimi i një bisede me një visitor për të shkëmbyer
informacion për familjen, miqtë, për çka i pëlqen ose nuk i pëlqen, të krahasojë
përvojat dhe qëndrimet etj. Në fushën publike, shkëmbimi do të jetë i tipit tregëtar,
për shembull, për të blerë veshje të cilësisë së mirë me një çmim të arësyeshëm apo
për të zgjidhur një problem në administratën publike. Në fushën profesionale, do
të mund të bëhet fjalë për të kuptuar një rregullore të re dhe rrjedhojat e saj mbi
klientin; në fushën arsimore, të marrë pjesë në një lojë me role ose në një seminar,
ose të shkruajë një artikull mbi një temë të specializuar për një kolokium ose një
revistë etj. (Kuadri evropian i referencës per gjuhët, kap 4).
  Analiza e nevojave dhe studimet gjuhësore u kanë dhënë dritë gjatë kohës, shumë
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botimeve në lidhje me detyrat gjuhësore që një nxënës duhet të përmbushë ose
duhet të jetë në gjendje të përmbushë me qëllim që t’u bëjë ballë kërkesave  që dalin
në situata të ndryshme.
Përmes shembujsh të shumtë, mund të citojmë një pjesë sipas Threshold Level 1990
(Kapitulli 2, seksioni 1.12 ) në lidhje me fushën profesionale.
Gjatë procesit mësimor të gjuhës së huaj, si nxënësi ashtu edhe mësuesi duhet të
ndërgjegjësohen se të mësosh një gjuhë nuk do të thotë vetëm të përvetësosh njohuri mbi
gjuhën, por në radhë të parë të dish të veprosh me njohuritë gjuhësore, të bësh zgjedhjet e
duhura në një mori fjalësh, shprehjesh e strukturash që të shprehësh atë që dëshëron në momentin
e duhur dhe në përshtatje me idenë që kërkon të transmetosh.

Llojet e detyrave në komunikimin profesional

Nxënësit në situatën e një rezidenti të përkohshëm do të duhet të jenë në gjendje
– të bëjnë formalitetet e nevojshme për marrjen e një lejeje pune ose çdo lloj dokumenti
tjetër e këtij tipi
– të informohet (për shembull, prane një agjensie punësimi) mbi natyrën e punëve,
hapjen e vendeve, kushtet ( për shembull profili i postit, pagesa, e drejta e punës,
oraret, lejet, zgjatja e paralajmërimit, etj.)
– të lexojë ofertat e punës
– të shkruajë kërkesa dhe të përballojë një intervistë punësimi. Të japë informacione
gojore ose të shkruara mbi veten, formimin dhe përvojën dhe t’u përgjigjet pyetjeve
për të njëjtat pika.
– të kuptojë dhe të ndjekë rregullat e punësimit
– të kuptojë detyrat që do të përmbushë në momentin e hyrjes në punë dhe të bëjë
pyetje në lidhje me të.
– të kuptojë rregullat e kujdesit dhe të sigurimit si dhe udhëzimet e zbatimit të tyre
– të paralajmërojë një aksident, të bëjë një deklaratë sigurimi
– të përfitojë nga sigurimi shoqëror
– të komunikojë në mënyrë të përshtatshme me eprorët e tij, me kolegët dhe vartësit
– të marrë pjesë në jetën shoqërore të ndërmarrjes ose të institucionit (për shembull
restoranti i ndërmarrjes, klubet sportive dhe shoqatat).
 Si anëtar i komunitetit pritës, një nxënës duhet të ndihmojë një folës të huaj (folës
vendas ose jo) në detyrat e sipërpërmendura

                                     Veprimtari ndërveprimi dhe strategji

Ndërveprimi gojor
Në veprimtaritë ndëraktive, përdoruesi i gjuhës luan në mënyrë alternative rolin e
folësit dhe të dëgjuesit ose marrësit me një ose më shumë bashkëfolës me qëllim që të
ndërtojnë sëbashku një ligjërim bisedor duke i dhënë kuptim sipas një parimi
bashkëpunimi. Strategjitë e prodhimit dhe të marrjes përdoren vazhdimisht gjatë
ndërveprimit. Ekzistojnë gjithashtu strategji kognitive dhe bashkëpunimi (të
quajtura strategji ligjërimi dhe strategji bashkëpunimi) tipike për qëndrimin
bashkëpunues dhe ndërveprimin të tilla si radha e fjalës (dhënia dhe marrja e saj),
kuadrimi i diskutimit dhe zbatimi i një ecurie, propozimi i zgjidhjeve, sinteza dhe
përmbledhja e përfundimeve, sheshimi i mosmarrveshjeve. Midis veprimtarive
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ndërvepruese gjatë ligjërimit gojor mund të përmendim: shkëmbimet e përditshme  dhe
bisedat e përditshme, diskutmet jo zyrtare  dhe diskutimet zyrtare, debate, intervista,
negocimi, planifikimi bashkarisht, bashkëpunimi për të arritur një ojektiv etj.

Veçori  tekstuale
Shtrohet pyetja: Cilat janë kriteret sasiorë dhe cilësorë të cilat mund të etiketojnë
një tekst si tekst specialiteti? Sa specializim disiplinar duhet të jetë i pranishëm
(leksiku, sintaksa, aspekte të përmbajtjes etj) në një tekst që ai të mund të deklarohet
tekst i fushës së specialitetit? E mbi të gjitha ç’farë është një tekst i specialitetit?
Për të klasifikuar apo përshkruar një tekst mikrogjuhësor duhet të arrihet “niveli i
pragut” në kompetencat shkencore dhe profesionale të lidhura me të. Këto
kompetenca duhet të ndahen nga mësues e nxënës, edhe pse përqasja bëhet nga
perspektiva të ndryshme. Një përkufizim i thjeshtë mund të jetë: është një tekst
(zakonisht i shkruar), me një gjuhë specifike, me veçori leksiko morfo sintaksore,  i
cili ndjek disa rregulla të dhëna nga disiplina e referencës, të kuptueshëm për
specialistët e fushës. Lidhja me disiplinën referuese, në bazë të mendimit të
specializuar dhe të shfaqjeve të tij konkrete shprehet përmes tekstit.
Sipas Sager, 1980,  tre kritere bazë duhen marrë parasysh për ta konsideruar nje
tekst si tekst specialiteti:  përkatësia, ekonomia, saktësia.
Këto kritere janë të ndërvarura mes t¯re me qëllim që komunikimi të arrijë qëllimin
e vet dhe ekuilibri i t¯re është i rëndësishëm për efikasitetin maksimal të procesit
komunikues të specializuar. Studiues të tjerë përcaktojnë si të tillë një tekst nëse ai i
përgjigjet kritereve të mungesës së emocioneve, të transparencës, të saktësisë apo
karakterit shkencor. Ky pohim lejon të diferencohen gjuhët e specialitetit nga gjuha
e letërsisë, pasi kjo e fundit, e ndryshme edhe nga gjuha e zakonshme, arrin qëllimin
e saj estetik duke luajtur pikërsisht me ambiguitetin, sinoniminë, metaforën,
metoniminë, dhe jo mbi saktësinë e termit mikrogjuhësor. Diferenca mes një teksti
të zakonshëm dhe një teksti të specialitetit është pikërisht mungesa e lirisë dhe e
kreativitetit tekstual të autorit, i cili duhet t’i qëndrojë rregullave të hekurta, nëse
dëshiron që teksti i tij të arrijë qëllimin e komunikimit më të madh të mundshëm
(brenda një rrethi të ngushtë). Tekstet e specialitetit përputhen me strukturën
konvencionale ‘e cila gjendet në çdo lloj teksti dhe influencon edhe zhvillimin konceptual  dhe
retorik, e si rrjedhojë edhe zgjedhjet gjuhësore (Borello E. 1994).
Teksti i specialitetit niset pra nga gjuha e zakonshme dhe merr forma të cilat ekzistojnë
edhe në realizimin e një teksti të zakonshëm, por ai vjen duke u specializuar nga
rregulla të cilat respektohen nga studiuesi i disiplinës. Veçoria e tij lidhet me shkallën
e lartë të specializimit të përmbajtjes.
Tekstet e specialitetit  karakterizohen dhe grupohen në lloje tekstesh të ndryshme
dhe me karakteristika qartësisht të përcaktuara. Ato diferencohen edhe nga natyra
e tyre: kemi tekste deskriptivë të cilat sjellin raportet me hapësirën, tekste narrativë
që ndjekin një linjë kohore, ekspozitivë të një koncepti, argumentativë lidhur me
raportet mes koncepteve, rregullues të sjelljeve, estetikë, fokusuar mbi formën e
mesazhit e mund të vazhdojmë me radhë me tipologji të ndryshme. Një nëndarje e
parë e teksteve të specialitetit mund të jetë midis teksteve shkencore ose
epistemologjike qëllimi i të cilave është dija dhe tekstet relacionale qëllimi i të cilave
është veprimi.
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Tesktet e natyrës epistemologjike
Në gjuhët e specialitetit të fushës epistemologjike, sikurse gjuha e së drejtës, e
filozofisë, e artit, e mjekësisë, teksti është i llojit argumentativo-shkencor. Ai
kushtëzohet nga një përshkrim specifik. Përmendim këtu manualët shkollorë, një
tekst fizike apo historie, revistat e specializuara dhe esetë specifike të cilat  kanë si
qëllim dijen. Disa shembuj të teksteve epistemologjike janë:
a.Vëllimet enciklopedike
b.Artikuj shkencorë: nuk kanë përhapje në masë por i drejohen një publiku të interesuar.
c.Eseja: Paraqet një strukturë hierarkike informacionesh, e cila sillet edhe grafikisht
përmes përdorimit të paragrafeve dhe nënparagrafeve.
d.Raporti. Studjuesi pasi prezanton një argument (temën) shkruan në vazhdim
komentin mbi të (remën). Në koment specialisti sjell kontributin e tij personal dhe
zgjeron konceptin e shprehur në argument.
e.Abstrakti dhe recensioni. Karakterizohen nga sinteza dhe nga dendësia e
informacioneve, nga struktura të bashkërenditura dhe të nënrenditura.
Nëse do i referoheshim teksteve të natyrës epistemologjike ato karakterizohen si
nga rregulla retorike ashtu edhe nga rregulla logjiko-semantike. Rregullat retorike
lejojnë përcaktimin e llojeve të komunikimit. Rregullat logjiko-semantike janë
konceptuale dhe e organizojnë tekstin në paragrafë konceptualë.
Tekstet relacionale
Bëjnë pjesë tekstet e nevojshme për realizimin e ngjarjeve të tilla si një eksperiment
në fizikë, (prenotimi i një laboratori, kërkesa ndaj materialeve dhe substancave,
thirrja e pjesëmarrësve, dhënia e udhëzimeve) apo korrespondenca tekniko-tregtare,
tekste të karakterit rregullues e të tjera të ngjashme me to. Këto tekste kanë si qëllim
veprimin dhe mbizotëron aspekti i marrëdhënies ndërpersonale më shumë se aspekti
epistemologjik. Shembuj:
a)Letra tregtare. Standartizimi tekstual është i pranishëm në të gjitha fushat e
disiplinave (data, adresa, numri i protokollit, formulat e hapjes e të mbylljes). Por mund të
shprehen edhe variante të ndryshme kulturore (pozicioni i ndr¯shëm i datës apo i
dërguesit).
b)Fax-i. Bëhet fjalë për module të gatshme të kompiuterit i cili plotësohet me të
dhëna specifike.
c)Kontratat: tregojnë kushtet dhe det¯rimet normative të kontraktuesëve. Kemi një
gërshetim të gjuhës tregtare dhe juridike.
a.Fletëpalosjet publicitare: Ndeshet shpesh prania e ikonave që kanë si qëllim të
zëvendësojnë tekstin apo t’i referohen atij.
b.Curriculum vitae: Ka një strukturë hierarkike.
Shumë studime janë kr¯er lidhur me përcaktimin e karakteristikave të përgjithshme
që qëndrojnë në bazë të teksteve të specialitetit. Në veçanti në këto studime janë
sjellë kritere pragmatikë mbi aspekte të ndr¯shme të kët¯re gjuhëve (P.E.Balboni,
1999). Karakteristikat e përbashkëta të teksteve te specialitetit të cilat i bëjnë të dallojnë
nga gjuha standard janë:
a)Saktësia, thjeshtësia dhe qartësia
b)Objektiviteti: teksti i specialitetit ka si objekt informacionin dhe si i tillë nuk shpreh
subjektivizëm emocional.
c)Përgjithësimet
d)Prania e përkufizimeve: objektet dhe konceptet e lidhura me argumentin e paraqitur
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përkufizohen saktësisht. Përkufizimi ëshë i saktë, e nuk lejon ndërhyrje personale.
e)Koherenca dhe kohezioni si dy elementë bazë te tekstit të shkruar. Një tekst ka një
koherencë (lidhje e thelluar) të vetën logjiko-semantike (i ashtuquajturi fill i bisedës)
dhe mbahet mbi mekanizma formalë të kohezionit (lidhja sipërfaqësore) që lidhin
fjalitë (përemra, lidhorë etj).
f)Regjistri formal (zyrtar)
g)Funksioni referencial (kujt i referohet, ajo që duhet të komunikohet);
h)Organizimi rigoroz i tekstit: teksti paraqitet si një sekuencë informacionesh/
udhëzimesh kundrejt audiencës. Është i strukturuar përmes rregullave logjiko-
semantikore, me ndarje në paragrafë të cilët kanë një kohezion të dukshëm dhe janë
mbajtës së koncepteve. Fjalia e pare e çdo paragrafi shpreh idenë kryesore. Struktura
e tekstit bazohet mbi skemën thelbësore me katër pjesë Hyrja -   Problemi – Zgjidhja
– Përfundimi.
i)Lidhja me mendimin e specializuar. Struktura e tekstit varet drejtpërsëdrejti nga mendimi
disiplinor i sjellë në referim, lidhja mes mënyrës së argumentimit të një disipline dhe
realizimeve tekstuale të saj si dhe me përhapjen relative të informacioneve.
d)Raporti shkak-pasojë. Rregullat retorike janë mjaft të theksuara, pasi janë tipike të
komunitetit shkencor referues. Është mjaft i dukshem funksioni organizativ i
lidhorëve tekstualë të raportit shkak-pasojë; përdorimi i lidhorëve dhe i anaforave
të tipit psh: ‘’shih më lart’’;
e)Prania e shembujve: të pranishëm në masë më të madhe në tekstet e shkencave
natyrore, dhe më pak në ato sociale. Prania më e vogël e shembujve në këto të
fundit lidhet më mundësinë më të madhe për të interpretuar dhe përgjithësuar.
f )Prania e termave në gjuhë të huaja.
g)Prania e kodeve jo gjuhësore, simbole, figura dhe ndërveprimi mes imazhit dhe tekstit.
h)Bibliografia apo një listë referimesh bibliografike për veprat e cituara në tekst.

Tipologjia e tematikës profesionale

Ne tekstet shkollore të gjuhëve të huaja tipologjia e tematikës  profesionale është e
pranishme në nivelet A1,A2,B1,B2, sipas Kuadrit evropian të përbashkët të referencës
për gjuhët.  Kryesisht lidhet me fusha dhe sektorë si gastronomia, turizmi, ambienti,
mjeksia, interneti, kultura dhe ritet. Veçoritë që paraqet terminologjia profesionale
janë të shumllojshme. Ajo ndryshon si nga lloji ashtu edhe nga sasia e përcjelljes se
tyre. Duke kaluar nga niveli A1 në nivelin B2 vëmë re se fjalët e përdorura në lidhje
me terminologjinë profesionale rriten. Gjithashtu menyra e trajtimit te kësaj
termonilogjie ne nivele me te larta vjen në formë më të shtjelluar dhe më natyrshëm
brënda situatave të përditëshme apo pjesëve të cilat trajtojnë problematika që lidhen
me sektorë të veçantë. Termonilogjia profesionale vjen tek nxënësi brënda njësive
didaktike. Në çdo njësi didaktike mbizotëron tema kryesore e cila gjatë orëve mësimore
shtjellohet dhe zgjerohet në një sërë procesesh didaktike p.sh. fjalori, gramatika,
tekstet që ndihmojnë të kuptuarin, temat e ndryshme që ndihmojnë të folurin dhe
të shkruarin etj.
Tekstet shkollore të gjuhëve të huaja që përdoren në shkollat e mesme të
përgjithshme, paraqesin një material të bollshëm që konsiston në paraqitjen e një
leksiku i cili emërton profesione dhe zanate, vendet e punës ku ushtrohen ato si
edhe mjete kryesore me të cilat mund të punojë çdo specialist i fushës.
Gjatë procesit të mësimdhënies, nxënësve duhet t’u bëhet e qartë që gjuha është një
kod që rregullon komunikimin shoqëror në një situatë të caktuar; nxënësit që janë
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në kontakt me gjuhën frënge per shembull duhet të njohin funksionimin e gjuhës
dhe ligjet e saj, gjuha është një objekt për t’u mësuar në dimensionin e saj semantik,
ligjërimor, tekstor e komunikativ (Defays, 2003). Mësimi i gjuhës në klasë është i
lidhur me dy shtylla të rëndësishme përbërëse që janë leksiku dhe gramatika. Leksiku
zë një vend qëndror në mësimin e çdo gjuhe të huaj siç thekson Picoche (1993: 39),
leksiku e zbukuron gjuhën, gramatika e strukturon atë. “Ashtu si montimi një bizhuje
vë në dukje vlerën e një guri të çmuar, roli i strukturave sintaksike është që t’u lejojnë leksemave
të prodhojnë kuptim”. Cristelle Cavalla dhe Elsa Crozier (2005 : 5) në qasjen e tyre te re
leksikore të mësimit të gjuhës frënge mbrojnë idenë e mësimit të leksikut: « [….] në
një frazë dhe në një kontekst të caktuar në mënyrë që vendi i tij sintaksor dhe vendi i tij në
ligjërim të shpjegohen dhe të mësohen në të njëjtën kohë». Pra, në orën e mësimit të gjuhës
së huaj, mësuesi duhet të marrë edhe pozicionin e gjuhëtarit edhe të sigurojë
ndërveprimin midis gramatikës dhe leksikut.

Konkluzion

Në përfundim mund të themi se gjuhët e specialitetit janë një pasq¯rim i
drejtëpërdrejtë i raportit mes formës dhe përmbajtjes. Veçoritë leksikore e morfo
sintaksore justifikojnë veçoritë tekstuale sa më lart shpjeguar.
Prania e gjuhëve të specialitetit do lehtësonte komunikimin në fushën profesionale.
Për këtë arsye në tekstet shkollore të gjuhëve të huaja  në tre vitet e shkollës së
mesme trajtohen tematika që lidhen me punën dhe profesionet. Trajtimi i kësaj
tematike  lidhet jo vetëm me dhënien apo përcjelljen e një fjalori  te përbërë nga
terma profesionalë por me një sërë aktivitetesh te cilat ndihmojnë në përmirësimin e
përvetësimit të gjuhës si p.sh tekste që ndihmojnë në përmirësimin e të kuptuarit,
lojëra apo tema diskutimi dhe shtjellimi. Në këtë aspekt  formimi dhe aftësitë e mesuesit
të gjuhës duhet te jenë më komplekse, sepse procesi i mësimdhënies kërkon jo vetëm
një njohës dhe metodist  të mire të gjuhës por një person të kompletuar me njohuri
të përgjithshme në sektorë të ndryshëm të botës së punës.
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Menaxhimi I Riskut Tatimor dhe rimbursimi I tvsh-së
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Abstrakt

Në këtë punim do përpiqemi të permbledhim shkurtimisht risitë në fushën e menaxhimit
të riskut tatimor si dhe ndryshimit të procedurave tatimore përsa I përket rimbursimit
të tvsh-së, që është dhe një nga cështjet më të debatuara të fiskut. Kohët e fundit në
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve janë ngritur dy drejtori të reja, ajo e Manaxhimit
të Riskut dhe ajo e Rimbursimit të Tvsh-së. Do trajtojmë  sesi përcaktohet risku në një
shoqëri , kush janë faktorët që ndikojnë në treguesit e tij. Gjithashtu do të trajtojmë
ndryshimet në procedurat e rimbursimit të tvsh-së e cila është e lidhur në mënyrë të
drejtëpërdrejtë me treguesit  e riskut të shoqërisë.
Për punimin e këtij paper do bazohemi në Legjislacionin tatimor, në Ligjin e Tvsh-së si
dhe në të dhëna të tjera të siguruara në Administratën Tatimore.

Fjalë Kyçe: risku tatimor, manaxhimi I riskut, rimbursimi i tvsh-së.

Hyrje

Tvsh –ja është një nga temat më të diskutuara të fiskut dhe nga debatet më të nxehta
momentalisht në fushën e biznesit.
Të gjithë përfituesit janë të inetersuar për procedurat e rimbursimit të Tvsh-së dhe si të perfitojnë
sa më shumë prej saj. Me ndryshimet e  fundit ligjore është përmirësuar edhe procedura e
rimbursimit  të tvsh-së e fokusuar në analiën e riskut, sipas të cilës jo çdo kërkesë për rimbursim
I nënshtrohet proçedurave të kontrollit tatimor në vend sic ishte në fillim.
Verifikimi I te gjitha kerkesave përmes një kontrolli të tvsh-së kerkon kohë dhe
është I panevojshëm. Shumica e vendeve ndjekin një qasje të bazuar në risk për
verifikimin e kërkesave për rimbursim. Normalisht, kjo do te thotë një ndërthurje e
vleresimit të përgjithshëm të riskut plus disa analiza konkrete të historikut të  tvsh-
së të subjektit kërkues.
Në DPT janë ngritur dy Drejtori të reja, ajo e Riskut Tatimor dhe ajo e Rimbursimit
të TVSH-së.
Në këtë mënyrë qëllimi I këtij paperi është të na japë ndryshimet që janë bërë në
procedurat e rimbursimit të tvsh-së si dhe të paraqesë shkurtimisht funksionet e
këtyre dy drejtorive të reja të ngritura në DPT, cfarë pritet prej tyre dhe si do të
ndikojnë ato në përmirësimin e eficencës së performancës fiskale.

Manaxhimi i Riskut Tatimor

Administrata Tatimore është drejt adoptimit të modelit të strategjisë së menaxhimit
të riskut të përputhshmërisë te BE, në perputhje me rekomandimet e FMN-së.
Modeli I riskut tatimor është një përpjekje sistematike për të matur nivelet e
përmbushjes nga ana e biznesit në të gjithë popullsinë tatimpaguese apo në një
sektor ekonomik. Ky model përbëhet nga një numer elementësh:
1. Një bazë e strukturuar të dhënash nga tatimpaguesit



398

2. Një grup rregullash për identifikimin e shenjave të evazionit fiskal nga analiza
e të dhënave,
3. Një program kompjuterik ku zbaton cdo rregull mbi të dhënat për çdo
tatimpagues dhe iu shton pikët e riskut dhe tatimin e humbur për secilin prej tyre,
duke I renditur sipas nivelit të riskut.
Modeli zbaton me përpikemëri parimin e segmentimit të tregut mbi kritere objektive
duke mundësuar trajtimin e përshtatshëm të vecorive të riskut, për risqe të vecanta
të lidhura me tatimpaguesin.
Strategjia e BE për menaxhimin e riskut rekomandon se përpjekjet për uljen e
evazionit tatimor duhet të përqëndrohen në të gjithë sektorët, tatimet, ose proceset
ku ka rreziqe të dukshme dhe mbi një perzgjedhje të pastrukturuar te tatimpaguesve
individuale për kontroll, bazuar vetem në pikët e riskut nga një model kompjuterik.

Procedurat e Rimbursimit të Tvsh-së

Në bazë të Ligjit nr. 91/2015 dhe Udhëzimit nr. 14 /1 dt 04.09.2015, rimbursimi I
tvsh do të kryhet nga Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-se në DPT dhe Drejtori I
Pergjithshëm I Tatimeve ka të drejtë të përcaktojë mënyrat për evidentimin e kërkesave
për rimbursim me risk më të  madh dhe për të korigjuar mënyrën e trajtimit të
niveleve të ndryshme të riskut.
Kërkesat për rimbursim subjekti I bën online në sistemin efiling, dhe gjithashtu
manualisht ja drejton DRTVSH pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
Më pas kërkesa shqyrtohet me kujdes dhe nqs nuk përmbush kriteret ligjore
refuzohet, nëse është me risk të larte I përcillet Drejtorive Rajonale Tatimore përkatëse
për kontroll të thelluar nga zyra, dhe nqs kërkesa për rimbursim I kalon me sukses
te gjitha kriteret e riskut atëere DRTVSH dhe Drejtori I Përgjithshëm miratojnë
Shumën dhe bëjnë kalimin e lekëve nëpërmjet Thesarit.
Analiza e riskur në këtë rast eleminon kontrollin e atyre subjekteve të cilët realisht
janë me risk 0 dhe nuk kanë perse të kontrollohen duke humbur kohe si dhe duke
shtuar koston e administratës.
Por nga ana tjetër mund të ndodh që disa të dhëna kompjuterike dhe disa raporte të mos
e pasqyrojnë saktë situatën e subjektit, prandaj dhe kjo metodë do të ketë mangesitë e saj.
Nqs inspektori I dosjes e njeh situaten e subjektit ai I DRTVSH në DPT Tirane niset vetëm
nga disa të dhena statistikore të cilat mund ta shtyjnë në marrjen e vendimeve të gabuara.
Prandaj duhet gjithmonë të ketë një bashkëpunim midis Drejtorisë së Pergjithshme
dhe Drejtorive Rajonale, sepse gjithmonë baza është më afër me subjektin, e njeh më
mirë ate, si dhe është më pranë realitetit.
Gjithashtu një përmirësim tjetër në rimbursimin e tvsh –së është bërë për eksportuesit
ku është ulur afati I rimbursimit, nuk është më 60 ditë nga data e kërkesës për
rimbursim, por vetëm 30 ditë, cka presupozon se që nga momenti kur subjekti bën
kërkesë për rimbursim tvsh-je Administrata Tatimore brenga 30 diteve duhet të
mbyllë komplet ciklin e procedurës së rimbursimit dhe të rimbursojë subjektin
nëpermjet Thesarit apo duke kompesuar detyrime të tjera tatimore.
Duhet theksuar se nga ndryshimet e shumta ligjore që kanë ndodhur muajt e fundit si
dhe nga ndryshimi I sistemit tatimor shumë subjekte kanë hasur veshtersi ne plotesimin
e formularit për rimbursim prandaj dhe numri I kerkesave për rimbursim ka rënë ndieshëm.
Konkretisht për Drejtorinë Rajonale Elbasan për periudhën Shtator – Nëntor 2015
është regjistruar vetëm një kërkesë.
Ekonomistët, perfshirë ketu edhe ekspertët kontabël e kanë shumë të vështirë të
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plotësojnë online në faqen e tyre efilin një formular kërkese për rimbursim apo për
kompesim të tvsh-së, sepse me implementimin e sistemit te ri ka ndryshuar komplet
mënyra e funksionimit të tvsh-së.
Tepricën kreditore të tvsh-së nuk e shohim më të mbartet progresivisht, sic jemi
mësuar ta shohim për vite me rradhë dhe per mendimin tim kjo eshte nje e mete e
ketij sistemi e cila na ka sjelle shume vështërsi në leximin e tvsh-së.
Nga ana tjeter edhe trajnime përsa I perket ndryshimeve ligjore dhe atyre të sistemit
nuk janë bërë mjaftueshëm.
Gjithsesi siç do gjë e re e cila kërkon kohë te adaptohet dhe të perfeksionohet, edhe
procedurat e reja do të behen me te lehta per të gjithë dhe do te jenë në ndihmë te
biznesit si dhe te administratës tatimore.
Duke qenë se sistemi tatimor c@ts është në fillimet e tij vështersitë jane të shumta
sidomosh përsa I përket tëpricës kreditore të tvsh-së por shpresojmë te gjendet një
zgjidhje që të na lehtësoje punën tonë të përditeshme në mënyrë që në cdo moment
të jemi në gjendje të përcaktojmë tepricën kreditore të tvsh-së për cdo subjekt, ashtu
sic e kishim tek sistemi I mëparshëm , një e dhënë kjo e domosdoshme e cila lidhet
drejtepersedrejti me eficencën e punës tonë.

Konkluzione

Legjislacioni tatimor ka pësuar një sërë ndryshimesh kohët e fundit dhe një ndër to
është edhe Ligji I Tvsh-së dhe procedurat e rimbursimit të  tvsh-së.
Tashme ne Drejtorine e ergjithshme te Tatimeve jane ngritur dy Drejtori, ajo e Riskut
dhe ajo e Rimbursimit te Tvsh-se. Në bazë të Ligjit nr. 91/2015 dhe Udhëzimit nr. 14
/1 dt 04.09.2015, rimbursimi I tvsh do të kryhet nga Drejtoria e Rimbursimit të
TVSH-se në DPT dhe Drejtori I Pergjithshëm I Tatimeve ka të drejtë të përcaktojë
mënyrat për evidentimin e kërkesave për rimbursim me risk më të  madh dhe për të
korigjuar mënyrën e trajtimit të niveleve të ndryshme të riskut.
Kërkesat për rimbursim subjekti I bën online në sistemin efiling, dhe gjithashtu
manualisht ja drejton DRTVSH pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të
cilat do ti nenshtrohen analizes se riskut..
Analiza e riskur në këtë rast eleminon kontrollin e atyre subjekteve të cilët realisht
janë me risk 0 dhe nuk kanë perse të kontrollohen duke humbur kohe si dhe duke
shtuar koston e administratës.
Por nga ana tjetër mund të ndodh që disa të dhëna kompjuterike dhe disa raporte të mos
e pasqyrojnë saktë situatën e subjektit, prandaj dhe kjo metodë do të ketë mangesitë e saj.
Prandaj duhet gjithmonë të ketë një bashkëpunim midis Drejtorisë së Pergjithshme
dhe Drejtorive Rajonale, sepse gjithmonë baza është më afër me subjektin, e njeh më
mirë ate, si dhe është më pranë realitetit.
Përmirësim tjetër në rimbursimin e tvsh –së është bërë për eksportuesit ku është
ulur afati I rimbursimit, nuk është më 60 ditë nga data e kërkesës për rimbursim,
por vetëm 30 ditë, cka presupozon se që nga momenti kur subjekti bën kërkesë për
rimbursim tvsh-je Administrata Tatimore brenga 30 diteve duhet të mbyllë komplet
ciklin e procedurës së rimbursimit .
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The process of enforcement of court decisions as integral part of
fundamental human rights

Emine Zendeli

Abstract

The idea of this paper is to bring the attention of the challenges for developing of efficient
normative framework for enforcement of court decisions within the legal system of
Republic of Macedonia (RM). The RM’s orientation to become full member of the European
Union, brought up the need for harmonization of the legislation with the regulation of
the European Union. This effort derives as response to the request foreseen with the
European Convention on human rights and fundamental freedoms, according to article
6, RM as member is obliged to guarantee the right of conducting the citizen’s rights and
obligations in “reasonable term”. In this context, the European Court practice has
confirmed that including the process of enforcement of court decisions, consists integral
part of fundamental human rights. This would mean that this principle doesn’t include
solely the period of adoption of court decisions, but, includes the procedure of enforcement
too.

Keywords: enforcement, enforcement procedure, enforcement agent, court decision.

Introduction

The process of enforcement of court and administrative decisions, so as the
enforcement upon ships and aircrafts in Former Socialistic Republic of Macedonia,
that have been realized in accordance with the provisions of the Law on enforcement
procedure of Former Socialistic and Federative Republic of Yugoslavia (Law on
enforcement procedure, (,, Official Gazette of SFYR”, no. 20/78, 6/82, 74, 87, 57/89,
27/90, 35/91)-LEP). In 1997, indeed six years after declaration of independence of
Republic of Macedonia was adopted new republican Law on enforcement procedure
(LEP 53/97). Beside few minimal technical changes, with the adoption of this law,
the Republic of Macedonia, in fact only confirmed that has accepted the federal Law
of Former Socialistic and Federative Yugoslav Republic, what part has been it itself.
So, with this law were not changed the basic principles and the concept of the
procedure of enforcement and as consequence the conduction of the obligation
foreseen with this law testified for unefficiency in enforcement of court decisions in
the civil field, in few segments. Major deficiencies are occurred on the large dependency
of the procedure from the enforcement judges, that managed, controlled the court
procedure in general and brought decisions, while other officials had limited
authorizations (Article 6, paragraph.1, LEP). This fact shows the court overburdens
with enforcement files that consequently cause huge delay of enforcement
procedures. The deficiencies in the field of enforcement were dealt also with: sending
of paperwork; bigger opportunity for objections and stopping of the procedure
from debtor’s side and third parties; the miss of public books and reliable registers;
insufficient information of creditors; transactions for the deception of creditors;
privileged position of the debtors; the problems with the valuation and public selling
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of the real estate that resulted with frequent interruption of enforcement procedure
etc.
Proof for the existing of systematic, structural and conceptual problems with the
law, are the alarming figures with the number of unsolved court cases. Thus, in
1997 from the total number of the cases consisting 263.070, were resolved only
163.124, and remained unsolved 99.946 cases from miscellaneous field. The trend
was increasing, thus in 2000 the total number of unsolved cases was 201.421 and in
2003 were 210.588 unsolved cases. The enforcement of court decisions often lasted
in years, here counting the time of adoption of the decisions on the contentious or
administrative procedures lasted even decades.
The generated situation, respectively dragging to infinity the enforcement procedure
complicated and further deepened the problem of realizing the rights of citizens. It
was clear that this law as such cannot fulfill the conditions required by market
economy, in which way was oriented the Republic of Macedonia, and furthermore
cannot represent a secure basis for attracting foreign capital. So it was more than
evident the need for creating a new legal framework that would ensure the efficient
enforcement of court decisions.
The orientation of the Republic of Macedonia to become a full member of the European
Union imposed the need for reform of the judicial system and harmonization of
legislation in general, and in this context, the Law on enforcement with the relevant
regulation of the European Union.
Since 1997 the Republic of Macedonia is a member of the European Convention on
human rights and fundamental freedoms (European Convention on protecting of
fundamental human rights and freedoms is adopted by the Europen Council in
1950, mean time the Convention and its Protocols 1,4,6, and 7 are ratified from the
Parliament of RM on 10.04.1997,) and as result, and as a result, among other things,
according to Article 6, Section 1 of the Convention is obliged to guarantee the right
of realization of the rights and obligations of citizens in “understandable term”.
The European court practice has proved that the process of execution of court
decisions is an integral part of fundamental human rights, for “trial within a
reasonable time”. It means that the principle of  “trial within a reasonable time”
includes not only the period of judicial decisions, with what are proved the rights
of citizens but also the procedure of enforcement (vicious enforcement-realization).
Hence, the area of enforcement of judicial decisions is protected by the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Pursuant to Article 6, section 1 of this Convention, the citizens of the Republic of
Macedonia who are dissatisfied with the respecting by the courts of the country of
the principle “trial within a reasonable time”, have the right to turn to European
Court of human Rights in Strasbourg.
As a result of the above referred factual situation and in order to increase the efficiency
of the enforcement procedure, on 18.05.2005 was adopted the Law on enforcement,
that was implemented one year after the entry into force (Law on enforcement
(,,Official Gazette of R. of Macedonia”), no.35/05-LE).  By adoption of the new law
were foreseen conceptual changes to the former Law on enforcement procedure,
intended to enable fast and secure enforcement, consistent with current social needs.
With the adoption of the new law our legal system has acquired a modern and
efficient regulation in line with current social problems and needs.
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As per the naming, the Law on enforcement (2005), didn’t preserve continuity with
its predecessor (the Law on enforcement procedure (1997)), but is named considering
the need to redefine the notion, “enforcement proceeding”, this, because the
enforcement according to the new law doesn’t represent judicial procedure. With
this changed terminology, also is acknowledged the general public about this
important and substantial change. In fact, it is desired to raise the attention that
the enforcement would not be court procedure, but simply only act of enforcement
of decisions adopted by the court.
The new law on enforcement represents reformist law which has brought some new
solutions: to the system of enforcement; shortening of deadlines; postponement of
enforcement (postponement now can be done only with the proposal of the creditor);
inability to appeal against the decision of the court president; exemption from
enforcement of assets in cash (subject to execution are also cash assets acquired on
decorations medals, war memorials, etc.); drastically increase of monetary penalty for
debtors that do not perform the actions, which can be carried up only by them, etc.
Given that under the rules of the Law on enforcement, the enforcement act in several
types of enforcement such: effective enforcement of a judicial decision that has to do
with the fulfillment of the obligation, effective enforcement of the decision to bring the
administrative procedure that has to do with the performance of the obligation in cash
as well as enforcement on ships and aircrafts (Article 1, paragraph1, 2, 3- LE). In
continuation we will focus on a few moments and institutes on the enforcement of civil
court decisions, for which we think they have given a stamp to the Law on enforcement.
The law on enforcement has promoted several new solutions regarding: the system
of enforcement; shortening the time; postponement of enforcement (now the
postponement can be done only with the proposal of the creditor); inability to
appeal against the decision of the court president (this article was abolished by the
Constitutional Court): enforcement on the monetary means (already subject to
enforcement are the monetary means acquired on the basis of decorations medals,
war memorials, etc.); drastic increase of the monetary penalty for debtors who do
not perform the actions, which can be carried up only by them, etc.

The notion of enforcement (compulsory enforcement)

Execution means entirely related actions of the parties (and other participants) and
executors, respectively officials, that undergo in order to situations which do not
correspond to the positive law, which is verified by a final court or other decision
execution , to respond to a legal order given.
Unlike the litigation procedure the enforcement does not have the aim for meritorious
resolution of the issue. The enforcement as a rule applies after the litigation has
been resolved definitely and the debtor to be obliged to a certain prestation.
Characteristic of the enforcement is the direct or indirect use of forcible act towards
the debtor who does not act in accordance with the final decision. In the
contemporary legal systems the enforcement realizes on the wealth and not on the
personality of the debtor.
The enforcement as method of factual implementation of the individual legal provision
in the lives reality, using the states force, should secure that the implementation of
the right in the vital factual relations to be legal, effective and economic. This is the



403

final phase that links with the realization of the right and refers to the cases when
the confirmed right confirmed with final decision, is been contested (Vasili, 2005,
262).
The reason and the aim of the enforcement is that the decisions of the state organs
that are suitable for enforcement (enforcement document), to be enforced within
shorter term and with less expenses.
The base for enforcement is the enforcement document (titulus executionis) (Article 2,
para.1-LE) (court enforcement decision or settlement; administrative enforcement
decision or settlement; notary enforcement document and other document which
enforcement is foreseen with law).
The enforcement document is document which consists the legal act with which is
confirmed the existence of the request (credit) (Brestovci,1997, 38). With the
enforcement document the creditors receive the subjective right towards the other
party (debtor) to request the fulfillment of certain request (Ristic, 2000, 57).
With court decision means the verdict, decision or payment order that are adopted
by the court, by the selected court and by the arbitrary court in litigation procedure
or extra contentious procedure that instructs in fulfilling of one request in money,
not in money or to render an action, not to act, patience or suffering.
The court decision is enforceable if it has full legal power, i.e. the time for voluntary
fulfillment of the obligation of the debtor has passed (Article 14, parag.1-LE).
The decision brought in administrative procedure is enforceable if it is definitive
and if the time for voluntary fulfillment of the obligation of the debtor has passed
(Article 14, parag. 2, LE).
The enforcement document is suitable for enforcement if in it are written the creditor
and the debtor, the object, the kind, the volume and the time of fulfillment of the
obligation (Article 17, paragraph 1-LE.
The enforcement starts with the request of the creditor (Article 2, paragraph. 2-LE),
directed towards the enforcement agent which acts within the territory of the court
that has adopted the enforcement document. The enforcement agent is obliged to
act upon the request of the creditor (Article 27, paragraph. 1, 2-LE), other than the
cases when there exist the reasons for excluding it or the same enforcement document
is implemented by another enforcement agent (Article 3, paragraph. 2-LE).

System of Bailiffs

The enforcement of the court decisions, in accordance with the new legal solutions
is not anymore obligation of the court, but it is realized through the system of
bailiffs (This system has functioned some time already in many European states
and since 1998 it functions in Slovenia). The bailiffs are persons that practice public
authorizations verified by law. They are appointed in accordance with the law and
within the boundaries of their authorizations they decide directly for the implementation
of the enforcement decisions and for the enforcement actions that should be undertaken
with the aim of its implementation (Article 11, paragraph 6-LE).
The bailiffs are appointed by contest (Article 33, paragraph 1-LE) for the territory
of the primary court and enforce enforceable documents of the court of organs
which headquarter is in the territory where he is appointed (Article 31, paragraph
2-LE). But it happens often that for the implementation of the enforcement to be
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undertaken enforcement actions in all the territory of Republic of Macedonia.
The number of bailiffs for the territory of one court is determined by the minister of
justice on basis of the preliminary opinion of the president of the primary court for
the number of the decisions that are final and enforceable of the primary court,
while from the Government of the Republic of Macedonia secures information’s for
the definitive administrative decisions that have to do with requests in money and
that can be object of enforcement (Article 31, paragraph 4-LE).
In order for one person to be appointed as enforcement agent it is requested for him
to fulfill couple of conditions:
-to be citizen of Republic of Macedonia,
-capacity to work and general health ability
-to have Law Faculty
-to have at least five years working experience in legal works or three years in
enforcement works,
-to have passed the exam for enforcement agent according to the program appointed
by the minister of justice
-to be speak Macedonian language actively
-to not have been convicted for criminal act nor to be initiated criminal procedure
against him
-to have the necessary equipment and space for the performance of the enforcement
actions
-to give statement for his wealth state before notary, with all the consequences of
false statement (Article 32, paragraph, 1,2,3,4,5,6,7,8,9-LE).
The bailiffs enforce the greater mass of court decisions approved by the court. Only
small part of enforcement actions still remain within the court. With these
organizational changes it has been made full discharge of the courts. The judge
now is not obliged to undertake enforcement actions, thing that presented one
serious problem till the adoption of the Law on Enforcement (Article 31-40). The
mentioned organizational changes, had impact on reducing of the ability for
statement of objection and appeals by the debtors. Since the majority of the
enforcement actions which until the adoption of the new Law on Enforcement
where undertaken by the judges have passed in the competence of the bailiffs, and
there is no chance of appeal to the same.
For the realization of the enforcement, the enforcement agent undertakes the
following actions:
-accepts oral and written requests for enforcement;
-makes court submissions;
-makes submission of ordinances, minutes, conclusions and other documents that
derive from his scope of work;
-does legitimate of the parties and the participants in the enforcement;
-gathers information’s related to the wealth state of the debtor for the effect of the
enforcement;
-adopts decrees and conclusions, forms minutes, requests and official records, in
accordance with this law;
-makes registration, evaluation, sequestration, and selling of movable objects, of
the rights and real estates, accepts funds from the debtor gives the funds in possession
and divides them;
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-makes displacement and other enforcement actions needed for the implementation
of the enforcement with law and by laws;
-makes notifications in the media and other actions assigned with law (Article 40,
parag.1-LE);
Procedural actions can be done in personal by the enforcement agent or with his
authorization by his deputy or assistant of the enforcement agent (Article 42, parag.1 -LE)
The enforcement agent his deputy and his assistant can not undertake enforcement
actions on the concrete object for the same reasons for which is excluded the judge
from the concrete judging case (Article 64, Law on litigation procedure ,(,,Official
gazette of R. of Macedonia” no. 79/2005-LO).
The function of the enforcement agent ceases:
• With death;
• With fulfilment of the criteria for pension;
• With written resignation;
• If he is convicted for criminal act;
• If without reasonable grounds does not start with work in time of three

months from the publication of his name in the “Official Gazette of Republic
of Macedonia”

• With dismissal.

Principles on which the enforcement is grounded

A great number of rules of the Law on enforcement secure the implementation of
important principles on basis of which the enforcement is realized, such as: the
principle of legality, equality, objectivity, urgency and economy, effectiveness and
impartiality.
- The principle of legality. Means that the enforcement agent is bound to the act that
presents enforcement document (titulus executionis). He has not the right to discuss
the content of the document and the material legality of it.
- The principle of equality. The enforcement has the aim the fulfillment of the request of
the creditor and not the disappearance of the material existence or incapacitation of
the debtor. That why the enforcement agent is obliged that during undertaking the
enforcement actions, to secure the equality of the parties. In favor of the equality of
the parties goes the principle of contradictory, however because of the specifics of
the institute of the enforcement there has been several limitations. Thus, the debtor
understands that against him there is ongoing procedure of enforcement the time
when he is informed by the enforcement agent. The reason of this limitation should
be seen in so to be hindered the debtor to be able to hide the material values.
- The principle of objectivity. The enforcement realizes by the authorized persons with
the law (enforcement agents). In order to avoid their subjective actions, i.e. in order
to secure their objectivity during the act of enforcement, the lawmaker has foreseen
the possibility of exclusion of the enforcement agent from the concrete enforcement
in cases when the condition for his exclusion are met (Article 3, paragraph.2, related
to article 44, paragraph.1, 2,LE).
- The principle of effectiveness. The effectiveness of the enforcement means to be realized
the aim of the norm in practice and the behavior of the subjects in accordance with
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the norm. But in order for the norm to be implemented it should be in accordance
with the reality. Other than this the enforcement is one special institute with all its
characteristics that divide it, that why it would be wrong to try to give to it litigation
nature.
-The principle of urgency and economy. Is imperative principle that derives from the
nature of the institute of enforcement and has for aim that the request of the creditor
which is verified with final decision to be realized in most short term and with less
expenses. This principle is characterized with the rules on the reduction of certain
terms ex. Counter enforcement, the term for the submission of the request for counter
enforcement (Article 78, paragraph.2-LE) has been three months now is one month;
as for the publication in the media of the public selling of the movable objects, there
was no term but the publication  the enforcement to be quick.
- The principle of protecting the debtor. The protection of the debtor, with smaller intensity, but
however has saved the place in the system of norms. As the former Law on enforcement
procedure also the Law on Enforcement, in the article 5 contains the request of the lawmaker,
that during the implementation of the enforcement to be taken in consideration the
dignity of the debtor, so the enforcement to bring less unsatisfactory for him.

 Objection

In article 77 of the Law on enforcement it is determined the right of objection against
irregularities that are being done during the enforcement (while the former Law on
the enforcement procedure, counted literally the reasons in contrary the Law on
enforcement has included under one joint constituent as “irregularities during the
enforcement”). The party or the participant which considers that during the
implementation of the procedure have being done irregularities, can make objection
for the avoidance of the irregularities directed to the president of the court in the
territory of which the enforcement has been realized or one piece of it.
The reasoned objection, argued and backed up by proofs, is submitted within 3
days from the day when it is understood for the irregularities, but not more than
15 days from the implementation of the enforcement (Article 77 –LE).
Related to the objection the president of the court will decide in time of 72 hours
after its receipt. In case of need the president of the court can decide to hear the
parties participants and the enforcement agent (the principle of contradictory) The
objection is given to the participating parties and the enforcement agent, in order
for the to give response to the objection) Thus, the president of the court will bring
decision within the assigned time frame of 72 hours, regardless weather the counter
party has given response to the objection or has declared that he has no objection
to the same (Article 77, paragraph.1,2,3,4,5,6). In paragraph 7 of article 77 it was
stated that: against the decision of the president of the court it is not allowed appeal,
with this provision was attempted to avoid the delays that the debtors would make
if this right was recognized to them. But, this provision has caused great un-
satisfaction amongst the debtors that felt discriminated, respectively missed the
rights that where recognized by the Law on enforcement procedure (Article 20-
LE). For this reason during 2006, before the Constitutional Court of Republic of
Macedonia was initiated procedure for the evaluation of the constitutionality of
paragraph 7, article 77 of the Law for enforcement (not having the right of appeal
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against the decisions of the president of the Court). In the court procedure held on
17.01.2007, the Constitutional Court with decision disclaimed paragraph 7 article
77 of the Law on Enforcement.

Postponement of enforcement

The Law on enforcement has reduced the possibility of submission of request to
postpone the enforcement in regards of the subject that had this right. In article 77,
paragraph 7, of this Law it is stated that postponement of enforcement can not
request the debtor, rather the postponement of the enforcement ca be made with
the request of the creditor (Article 81, paragraph.1-LE). With the request of the
creditor, the president of the court will postpone the implementation of the
enforcement, but this in accordance with the facts in the file will condition it with
deposition of guarantee (Article 81, paragraph 5 –LE). The creditor has the right to
request the postponement of the enforcement for a certain period of time but not
more than 30 days (Article 81, paragraph 2-LE). This opportunity the creditor can
use not more than two times. If the creditor request for postponement of the
enforcement more than twice, the enforcement agent will stop the enforcement
(Article 83-LE). The creditor should be aware that for the time that has requested
the postponement loses the priority for enforcement of the request that has won in
the time when has submitted the request for enforcement. After the elapse of the
time for which he has requested for postponement of the enforcement, the creditor
wins new Order for enforcement of the request (Article 83, paragraph 2).

Counter enforcement (Counter execution)

Counter enforcement is defined as legal measure for the protection of the debtor.
After the enforcement is being realized, the debtor has the opportunity that in
front of the court or other organ that has adopted the enforcement document to
initiate proposal for counter enforcement (Even though in the provisions of the
Law it is not defined, the counter enforcement will be realized in litigation procedure,
see article 21, Law on change and amendment of the law on enforcement  (,,Official
Gazette of R. Of Macedonia”), no.8/08). With this the debtor requests from the creditor
to return back the thing that he has obtained with the enforcement (Article 78,
paragraph 1).
The proposal for counter enforcement can be submitted if there exit reasonable
grounds. As grounds that justify the counter enforcement are: 1/ if the enforcement
document is abrogated with full legal power decision, 2/ is changed, 3/ is annulled
or 4/ is put out of legal power.
The proposal for counter enforcement can be initiated in time frame of 1 month
from the moment when the debtor has understood for the reasons for the counter
enforcement and no latter than 1 year after the enforcement has been implemented
(newness regarding the Law on enforcement procedure, which has foreseen the
subjective time frame of 3 months).
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Setting the personal enforcement for actions which can be performed only by
the debtor

At the obligation of the debtor that consist in acting, non-acting and endure, which
can realize only he personally, the Law on enforcement has brought newness. In
fact in a very strict manner and under very certain rigorous conditions is established
the punishment with imprisonment.
In the provisions of the article 222 it is stated: if according to the enforcement
document the debtor is obliged to perform a certain action, that can not be done by
another person, the enforcement agent with order for enforcement can assign to
the debtor needed time frame for the fulfillment of the obligation. With the decree
for enforcement the debtor in same time is informed that if in the given time frame
does not fulfill the obligation, the court in time frame of 48 hours, with decision
will assign punishment in money. During the measurement of the height in money
the court will bear in mind for the importance of the action that had to be done by
the debtor as well as for the other circumstances. The court will assign punishment
from 20.000 till 80.000 den for physical persons, and punishment from 100.000 denars
till 30.000.000,00 denars for legal persons. With amount of 20.000 till 80.000 denars
will be punished the responsible person in the legal person ( Article 222, paragraph.1,
2-LE). If the debtor within this time frame does not fulfill the obligation, the
enforcement agent will implement the decision for punishment with money. In this
case, the enforcement agent same time adopts new decree with which is determined
new time frame for the fulfillment of the obligation by the debtor and is informed
that if within the determined time frame does not fulfill the obligation the court in
time frame of 48 hours with decision will adopt new punishment in money, in
bigger amount than the first punishment Article 222, paragraph 3, 4-LE). Towards
the debtor who in contrary to the punishment does not fulfill the obligation, the
court will act in the foreseen manner in paragraph 2, 3 and 4, of the article 222, up
until the sum of punishment in money from the previous decisions does not reach
the ten time the sum of the first punishment in money (Article 222, paragraph 5-
LE). If the enforcement agent does not have possibility to enforce the punishment
in money towards the physical person, for this he will inform the court, which
based on the information by the enforcement agent will replace it with punishment
with imprisonment according to the rules that are applicable in the penal law.

 Sending of papers

The issue of submission of court papers that derive from the work of the enforcement
agent was regulated with article 40 paragraph 1 item 2 of the Law on Enforcement.
But these provisions where not regulated in precise manner, that why the parties
did not meet to use as it should the services of the bailiffs. With the changes and
amendments of the Law on enforcement (Law on change and amendment of the
Law on enforcement (,,Official Gazette of R. of Macedonia”, no.8/08,) the issue of
sending of letters is regulated in different manner. According to the provisions of
article 46-a, the submission of the documents will be done according to the rules of
the Law for litigation procedure on the personal submission of the documents. The
submission of all the letters that derive from the work of the enforcement agent,



409

foreseen with the article 40 of the Law on enforcement, it is done with personal
submission of the documents and by postal office. The enforcement agent is obliged
to write in the official record every unsuccessful attempt for the submission of the
document. If the submission of the documents is made impossible, than it will be
considered that the document is submitted the moment when it is stated on the
court billboard (Article 46-a, paragraph. 1, 2,3, 4, Law on change and amendment
of the Law on enforcement (,,Official Gazette of R. of Macedonia”, no.8/08). In this
manner it is secured the timely information of the debtor for the act of enforcement
that it is ongoing against him, and it is made space that he can prepare for the
defense of his rights.

Conclusion

The Law on enforcement has been adopted in 2005, i.e. it started to be implemented
since 2006, as one reforming law, with aspirations of reforming the judicial system
and the creation of one effective judicial system. The law on enforcement should
have been corrected the deficiency that has shown its predecessor, the Law on
enforcement procedure (1997) as for the non-effectiveness and duration to eternity
of the enforcement procedure and to create on court system, capable of responseing
the challenge that the trade economy brings with itself. This also linked with the
aspiration of the Republic of Macedonia for accession in the European Union, that
for consequence has the necessity of the harmonization of the positive legislation
with the given regulation of the European Union, in function of creating a modern
and effective regulative adapted with the problems and the contemporary needs of
the society, in the field of enforcement and court decisions.
The Law on enforcement has promoted several new solutions concerning: the system
of the bailiffs; the shortening of the time frames; delay of the enforcement (now the
delay can be done only with the proposal of the creditor); the inability for appeal
against the decision of the president of the court (this article was abrogated by the
constitutional court); the enforcement on the money (now the object of enforcement
are the money that are obtained based on decorations medals, military monuments
etc.); the drastically increase of the punishment in money for the debtors who will
not act, that can implement only them, etc.
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Abstract

Since in antiquity human beings driven by instinct the union of the sexes, recognized by
moral and religious principles. Marriage at all times is considered, except for a personal
and private act and a public act.
Legislation  Albanian institute of marriage is defined  as a legal  union between two
people of different genders, who intend living together  based on the feeling of love and
fulfillment of personal and material  interests,  thus forming the institution of marriage
as a very important  institution in the field of right.
But marriage in the foreign citizens of the foreign state, interfere a foreign element by
making a crash in the legal, moral and social development.
Foreign element, such as the European Union countries give rather different definitions
institute of marriage. Those different that violate the essence and create a lot of problems
for a society like our society.
It is not necessary the existence of a different sex for marriage in the EU, unlike Albania
was considered as an existential element.
But in the EU and the first important element in the historical context for marriage is
being given two different sexes.

Keywords: European Union, marriage, act public, element foreign.

Background on marriage and its overall meaning

Throughout the times has been found that human being accompanied by instinct
the union of the sexes, the union recognized as one of moral and religious principles.
Roman principle is known himinem non esse bonum Solum, according to which is
the best of each individual fact in accordance with another individual. Based on the
definition of the time, it noticed that even before the existence of modern society,
marriage is seen not only as personal and private act, but the opposite was considered
a public act, which consequently also of interest to society.
We attempt to provide a definition of marriage represents a union legal between
two people with different genres, which aim a common living and the realization of
personal interests and property, forming a set in terms of the contribution and
performance of the family. (Sonila Omar, family Law, Tirana, 2015, p 45)
Albanian legislation provides for marriage as a legal cohabitation that is based on
the moral and legal equality of the spouses, the feeling of love, respect and mutual
understanding as the basis of unity in the family.
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The relationship of marriage and legal

a) The substantive conditions for marriage
Moral norms that have regulated family in times when there was no law,
Today governed by the law to bring legal consequences and to be part of the legal
order and had to special protection by the state. (Family in RA).
It is worth mentioning here Kanun of Lek Dukagjin today in modern society is the
only source of law.
It is therefore natural that the legal regulation of marriage the law of nationality,
lex patriae.
Albanian legislation recognizes the above principle under which, for marriage
requirements as prescribed by the law of the state whose citizenship has each of the
spouses during the marriage. (Article 21/1 Law NO. 10428 Dt. 2.06.2011 for DNP)
This means that the marriage bond between two Albanian nationals, substantial
conditions shall be governed by the law of their nationality, so by Albanian law
(the Family Code)
But for foreigners, who marry in the Republic of Albania to change the Albanian
citizens, must meet the substantive requirements for marriage under the provisions
of the Family Code of the Republic of Albania (Article 21/2 Law NO. 10428 no.
2.06.2011 for DNP)
The word in Albanian is the relative pronoun which means that additional concerted
conditions except foreign person must meet under the law of his state,
simultaneously filling.
Under the legislation of the state of his country also must meet the conditions set
by our law.
It is the principle of all accepted that a legal relationship cannot implement even the
two Albanian legislation and the foreign.
If the foreign person does not meet the requirements under their state law (lex
patriae) cannot marry in the territory of R.SH
This is aimed to prevent overcoming the law and avoidance of it benefiting from
the Albanian law.
The same situation applies to the Albanian citizens who want to marry in another
state in order to avoid the conditions set by our legislation.
But after every rule we have and an exception, as a legal vacuum Zezula.
 This the exception made in cases where one of the spouses is a national or has
residence place process in Albania these cases, if by lex patrea foreign state lacks any
of the conditions for marriage, marriage can be concluded in the territory of RA not
lacking sufficient conditions under our law. (Article 21/3 of the Law No.10 for DNP
428 dated 2.06.2011)
These above-mentioned had to do with connection marriage. Regarding the
recognition of a marriage which is connected to a state different from the Albanian
the situation is simpler. Here is unnecessary to refer to lex patriae of foreign state.
A marriage entered into by a foreign law can be identified in Albania if it meets the
conditions for marriage under Albanian law. (Article 21/4 of the Law No.10 for
DNP 428 dated 2.06.2011)
In contrast, if the marriage relationship conflicts with the Albanian public order
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and basic principles laid down in the Constitution ingrained RA Family Code, the
marriage cannot be recognized in our country. (Article 7 Law No.10 for DNP 428
dated 2.06.2011).

b) The forms of marriage ceremonies in Albania
Since marriage is a legal act should apply the general acceptance REGI Logus actus
principle of form. Also affirms this principle of our law which provides that the
“form of marriage is regulated by the law of the State where the marriage” (Article
22/1 of the Law No.10 for DNP 428 dated 2.06.2011)
It may happen that foreign nationals are in Albania and wish to marry but cannot
return to carry out a formal legal action their state. In marriage in these cases
foreign nationals can be addressed to diplomatic or consular representations of
their state connect marriage law marriage if the state allows it. (Article 22/2 of the
Law No.10 for DNP 428 dated 2.06.2011)
 Enjoy this right and Albanian citizens who are in states where the RA has diplomatic
or consular representation. In any case, forms of marriage, which is considered
valid under state law, according to which it is connected, can be recognized as such
in the RA.
Marriage of foreigners not in their country but a State is valid in Albania if it is
connected in the form specified by the law of the state, whose citizens are married
or duly Actum REGI locus. This means that Albanian courts will consider valid the
marriage of a French citizen with a German citizen connected in Germany under
German law form of marriage even if not recognized as such by French law. (DR.Maks
Qoku, International Private Law, lectures, fq.232)

c) Personal Relations and property between spouses
Some states regulate this problem departing from the principle of full equality of
rights and obligations for men and for women, some underdeveloped countries
recognize more rights to men than women.
Albanian legislation implements the first, based on the principle of non-
discrimination on grounds of gender as one of the fundamental constitutional rights.
Therefore our law cannot refer to foreign law which places women in an inferior
position compared with men.
In case of conflict, the court must apply the Albanian law except when the agreement
State, whose citizens are parties.
The convention of The Hague of 1905 has adopted the principle that the property
relations of spouses are governed by the law of the state, whose citizenship had
been spouses at the time the marriage. The subsequent change of nationality to
spouses or one of them does not influence on these relations. (The Hague
Convention of 1905)
The same principle is affirmed and our law on private international law in which
stipulates that personal relationship and property of spouses are governed by the
law of the State of which are spouses and when those having different nationalities,
this relationship governed by the legislation of the state in the territory of which
that have a common domicile. But it may be that because of the different we are
unable to applying the lex patriae of the spouses or common law their Residence. In
these cases the law of the state, with which mate relationship with close links (Article
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23/3 of the Law No.10 for DNP 428 dated 2.06.2011)
“Connecting to close” each case is assessed by the court taking into account the
country in which the property is located in which is celebrated the marriage or the
criterion of concentration greater part of marital life. . (DR.Maks Qoku, Private
International Law (lectures), fq.86)
Also spouses also have the right to change their matrimonial property regime but
this change is not retroactive effect which means that the rights previously acquired
by spouses not affected. This agreement must be notarized or other equivalent act
and issued by a public body, in which the spouses may decide that for the matrimonial
property regime, regardless of general rules, to apply the law of the state
a) Citizenship of which has one of the spouses
b) In which has its usual place of residence one of the spouses
c) In which the immovable property is situated.
In such case, the marital property regime is governed by the law of the foreign
claims arising in relation to the validity of the agreement, they will have effect
against a third person only if he knew the existence of this factor was not aware of
his for his error. (Article 24 of Law No.10 for DNP 428 dated 2.06.2011)

Dissolution of marriage

Marriage arranged the death of spouses or separation. The way the first end of
marriage is recognized by all legislation, but problems in practice can occur more to
dissolution of the marriage by divorce, because each country has set down principles,
as there are countries which do not they recognize at divorce.
When an issue for divorce presented in the Albanian court, the judge is obliged to
apply the law of nationality of the spouses at the time of submitting the claim and
the spouses having different nationalities, choice of marriage governed by the law
of the state in whose territory spouses They have their usual place of residence or
domicile of the last common at the time of filing the lawsuit. It may be that
dissolution of the marriage as if the above is not permitted under the law of that
State divorce is banned or absent if necessary for reasons of its resolution. In these
cases, the judge is unable to resolve their marriage. Exception is made only when
the applicant is a citizen
Albanian or Albanian citizen was at the time of marriage, issues in which the law
applies Albanian. (Article 25/3 of the Law No.10 for DNP 428 dated 2.06.2011)
But as to the question of the separation of our citizens abroad, our law does not
apply, since it remains to be evaluated from the jurisdiction of a foreign state where
they make the claim.
When the Albanian citizens have their residence abroad and that state law allows
the divorce, the decision of the court has the power for our country. Estimated
principles as above apply for a declaration of invalidity of marriage, taking into
account the nationality of the spouses at the time of marriage. (DR.Maks Qoku,
Private International Law (lectures), fq.235)

Final Conclusions

Institute of marriage as well as diverse ancient appear difficult in the national and
even more in the international plan. For this reason, a plurality of conventions
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have been ratified for the regulation of the relationship, which is party to and
Albania, bringing a better management terribly ambiguous situations that may
arise during the judicial practice of each country.
If we take the study Jurisprudence United Trial Chambers of the Supreme Court of
the Republic of Albania and its practice was viewed unifying issues for regulation
of marital relations between spouses are nearly nonexistent.
This means that the Private International Law in domestic and International has
realized the purpose of their best to avoid the uncertainties and disputes about
vibrations in relation to the regulation of marriage with foreign elements.
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Abstrakt

Në kohën e Globalizimit kur kalimi i kufijve është lehtësuar dhe njerëzit lëvizin lirshëm
nga një shtet në tjetrin, rritet edhe numri i personave të cilët vendosin të studiojnë,
punojnë apo të jetojnë jashtë. Disa nga këta njerëz bashkëjetojnë me partner të huaj,
ndërsa disa  vendosin të lidhin martesa me karakter ndërkombëtar. Krijimi i familjes me
një partner të huaj në praktikë mund të sjell ndonjë vështirësi, duke qenë se shtete të
ndryshme kanë mënyra dhe ligje të ndryshme për sa i përket rregullimit ligjor të martesës.
Me anë të këtij punimi, mendojmë të paraqesim një prezantim të përgjithshëm për çështjet
që lidhen me rregullimin e martesës në një dimension ndërkombëtar, duke prezantuar
edhe zhvillimin e normave të së Drejtës Ndërkombëtare Private në Shqipëri. Qëllimi
është të trajtojmë çështje që lidhen me pozitën, formën e lidhjes së martesës, zotësinë e
palëve për të lidhur martese dhe trajtimin e normave të së Drejtës Ndërkombëtare Private
që rregullojnë martesat me element të huaj.  Gjithashtu, ky punim ka synim të hedhë
dritë mbi procedurën e lidhjes të martesës në rastin kur bashkëshortët e ardhshëm kanë
shtetësi të ndryshme, por edhe formalitetet e nevojshme që një martesë e lidhur në Shqipëri
të njihet dhe të prodhojë efekte edhe jashtë shtetit.

Fjalë Kyçe: martesë, e drejtë ndërkombëtare private, bashkëshortë, zotësia për tu martuar,
forma.

Hyrje

Martesa është një institucion universal. Ajo është një nga burimet e lindjes së
marrëdhënies familjare (Omari, 2007, 34) dhe si e tillë ajo gëzon rregullim dhe
mbrojtje nga legjislacionet e çdo shteti. E drejta për të lidhur martesë si një e drejtë
me karakter social, bën pjesë në të drejtat themelore të njeriut dhe gëzon rregullim
të veçantë nga Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut1. Sipas nenit 12 të KEDNJ,
“Burri dhe gruaja që kanë mbushur moshën për martesë kanë të drejtë të martohen
dhe të krijojnë familje sipas ligjeve kombëtare që rregullojnë ushtrimin e kësaj të
drejte” dhe në përputhje me nenin 8(1) të po kësaj Konvente, “Çdokush ka të drejtën
e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës së tij”.
Sipas doktrinës të së drejtës së brendshme, martesa konsiderohet si një veprim juridik
“sui generis” ajo përkufizohet si një bashkim juridik ndërmjet dy personave të gjinive
të ndryshme që synojnë një jetesë të përbashkët dhe realizimin e interesave personalë
dhe pasurorë duke formuar një bashkësi në drejtim të kontributit dhe mbarëvajtjes

1 Republika e Shqipërisë, ka ratifikuar me Ligj. Nr. 8137, datë 31.7.1996 “Për Ratifikimin e Konventës
Evropiane për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore” si dhe  Protokollet Shtesë Nr. 1,
Nr. 2, Nr.4, Nr.7 dhe Nr.11 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore.
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të familjes. (Omari, 2010, 45)
Për shkak të rëndësisë që mbart. martesa gëzon mbrojte të veçantë edhe nga shteti
ynë. Kështu, neni 53 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë sanksionon se,
“Kushdo ka të drejtë të martohet dhe të ketë familje. Martesa dhe familja gëzojnë
mbrojtjen e veçantë të shtetit. Lidhja dhe zgjidhja e martesës rregullohen me ligj”. Në
plotësim të këtij rregullimi, neni 1 i Kodit të Familjes parashikon se: “Martesa si një
bashkëjetesë ligjore mbështetet në barazinë morale dhe juridike të bashkëshorteve
në ndjenjën e dashurisë, respektit, si baza e unitetit ne familje. Martesa dhe familja
gëzojnë mbrojtjen e veçante të shtetit.” 
Duke qenë se fokusi i këtij punimi qëndron në analizën e martesës me elementë të
huaj mund të themi se, Martesa me elementë të huaj është pjesë e së Drejtës
Ndërkombëtare Familjare, sepse, në mënyrë direkte por edhe indirekte, ajo rregullon
marrëdhënien mes dy personave. (Collier, 2006, 278)
 Martesa është një e drejtë themelore që u njihet të gjithë personave pa dallim nga
shtetësia, vendbanimi, vendqëndrimi i zakonshëm i tyre apo kriteret e tjera që do ta
bënin këtë institut të konsiderohej ndërkombëtar. Kjo rezulton nga përmbajtja e
nenit 16 të Kushtetutës, sipas të cilit: “Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet
e parashikuara në Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt
e për personat pa shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të
rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare
ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara”.

Zotësia për të lidhur martesë dhe kërkesat në lidhje me përmbajtjen e
martesës

Zotësia për të lidhur martesë përfshihet në kushtet materiale pozitive që duhet të
kenë bashkëshortët për të lidhur një martesë të vlefshme, ku përveç moshës,
përfshihen edhe pëlqimi i lirë të palëve që duhet shprehur përpara nëpunësit të
Gjendjes Civile, si edhe ndryshimi i gjinive të tyre.
Sipas nenit 7 të Kodit të Familjes parashikohet se: “Martesa mund të lidhet ndërmjet
një burri dhe një gruaje që kanë mbushur moshën 18 vjeç. Gjykata e vendit ku
lidhet martesa, për shkaqe me rëndësi, mund të lejojë martesën edhe përpara kësaj
moshe”.
Pra, ligjvënësi ynë ka konsideruar se me arritjen e moshës 18 vjeçare, personat do të
jenë të aftë për të kuptuar pasojat e këtij veprimi i juridik. Megjithatë, për shkaqe me
rëndësi mund të lejohet lidhja e martesës dhe para kësaj moshe. Pra, në raste të
caktuara ligjvënësi ka konsideruar se është interesi privat i palëve që lidhin martesë
ai që do të ketë epërsi mbi interesin publik (Omari, 2007, 49).  Kështu, subjekti i
mitur i cili kërkon të lidhë martesë legjitimohet ti kërkojë gjykatës autorizim për
lidhjen e martesës (Omari, 2007, 49). Gjykata në varësi te rrethanave të faktit vlerëson
nëse duhet dhënë autorizimi ose jo për lidhjen e kësaj martese.
Ndërsa, ndër pengesat ligjore për lidhjen e martesës sipas legjislacionit shqiptar
përfshijmë: Ekzistencën  e një martese të mëparshme (neni 9 i Kodit të Familjes);
Ekzistencën e lidhjes gjinore në shkallën e ndaluar nga ligji (neni 10 i Kodit të
Familjes); Ekzistencën e lidhjes së krushqisë (neni 11 i kodit të Familjes); Ekzistencën
e një sëmundjeje të rëndë psikike ose zhvillim mendor të metë, që e bën të paaftë të
kuptojë qëllimin e martesës (neni 12 i Kodit të Familjes); Ekzistencën e marrëdhënies
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së Kujdestarisë (neni 13 i Kodit të Familjes); Ekzistencën e lidhjes së birësimit (neni
14 i Kodit të Familjes).
Ndër pengesat për të lidhur martesë sikurse paraqitëm më sipër, sipas të drejtës sonë
paraqitet edhe ekzistenca e një martese të mëparshme. Sipas nenit 9 të Kodit të
Familjes: “Nuk mund të lidhë martesë të re personi që është martuar, derisa martesa
e mëparshme nuk është shpallur e pavlefshme ose nuk është zgjidhur”.Në këtë
kontekst, nëpunësi i Gjendjes Civile duhet të verifikojë “status libertatis” të personit
që do të lidhë martesë. Sipas të drejtës tonë, “status libertatis” gëzon personi:
€ i/e beqar. Person që s’ka lidhur ndonjëherë martesë apo martesa e të cilit ka

qenë e pavlefshme (pavlefshmëria duhet të jetë shpallur nga gjykata). Këta
persona do të konsiderohen sikur nuk kanë pasur kurrë statusin e të martuarit.

€ i/e shkurorëzuar. Person që ka zgjidhur martesë. Kjo ndodh kur vendimi i
gjykatës ka marrë formë të prerë pasi askush s’mund ta ankimojë më atë.

€ i/e ve. Vdekja e njërit bashkëshort. Në këtë rast lidhja martesore ka pushuar
dhe bashkëshorti tjetër merr statusin e personit të ve.
Gjendja i/e ve do të provohet/vërtetohet nëpërmjet aktit të vdekjes. Në rast se
jemi përpara situatës të vdekjes së prezumuar pasi plotësohen afatet ligjore, me
kërkesë të interesuarve në gjykatën kompetente, ajo del me vendim për shpalljen
e vdekjes të subjektit. Vendimi i gjykatës është deklarativ sepse konstaton një
gjendje ekzistuese.
Në rastin kur martesa do te lidhet ndërmjet personave me shtetësi të ndryshme,
gjendja e lirë e bashkëshortit të ardhshëm do të përcaktohej gjithmonë në bazë
të ligjit të shtetësisë së personit në fjalë.
Në rastin e lidhjes të një martese ndërmjet një shtetasi shqiptar dhe një të huaji
në Republikën e Shqipërisë, në rast se shtetasi i huaj ka një vendim gjyqësor që
vërteton zgjidhjen e martesës të parë, duhet që ky vendim të njihet në Shqipëri.
Gjykata kompetente për të realizuar njohjen, është Gjykata e Apelit. Njohja e
vendimeve gjyqësore të huaja ka rëndësi për të përcaktuar gjendjen e lirë të një
personi i cili në rastin tonë mund të paraqitet për të lidhur një martesë në
Shqipëri .
Njohja e vendimeve të gjykatave të huaja do të ishte e nevojshme për të prodhuar
gjendjen e lirë të një personi në rastet kur :

€ Martesa e mëparshme e shpallur e pavlefshme apo e zgjidhur të ketë qenë
konsumuar në Shqipëri dhe martesa e re të lidhet në Shqipëri.

€ Martesa e re të lidhet në Shqipëri. (Kalia, 214)
Në kuadër të së Drejtës Ndërkombëtare Private, zotësia dhe kërkesat lidhur me
përmbajtjen e martesës deri në vitin 2011 rregulloheshin nga Ligji  Nr. 3920 datë
21.11.1964 “Mbi gëzimin e të drejtave civile nga të huajt dhe zbatimin e ligjit të
huaj”.  Ky ligj e rregullonte rastin e lidhjes së martesës të dy personave të shtetësive
të ndryshme në Shqipëri në nenin 5 të tij. Sipas kësaj dispozite, “ Zotësia e palëve
për të lidhur martesën do të rregullohen në bazë të ligjit të shtetësisë të secilit prej
bashkëshortëve të ardhshëm”.
Sipas doktrinës juridike, e drejta jonë Ndërkombëtare Private sikurse në shumë
shtete të “civil law”, parashikon zbatimin e kritereve personale në këtë fushë, në
kuptimin e shtetësisë apo të vendbanimit të personave që dëshirojnë të celebrojnë
martesë. Pra, në rast se personat do të kenë shtetësi të ndryshme, atëherë zotësia
dhe kërkesat për përmbajtjen e martesës së ardhshme duhet të vlerësohen në mënyrë
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të veçuar në bazë të ligjit të shtetësisë së çdonjërit nga personat. (Kalia, 212)
Referimi tek ligji  i shtetësisë së personit është bërë duke mbajtur parasysh se, zotësia
për të vepruar në përgjithësi por edhe ajo për tu martuar në veçanti, gjithashtu
edhe përmbajtja e martesës janë çështje me karakter personal. Si të tilla, ato lidhen
në mënyrë të drejtpërdrejtë me individin.
Megjithatë, doktrina juridike gjithashtu, ka argumentuar se në rast të kolizionit të
dukshëm të ligjeve respektive të palëve, vjen në ndihmë i ashtuquajturi kriter i
lidhjes më të afërt ose më të favorshëm “favor negotii”. Një lidhje e afërt do të ishte
edhe “lex loci celebrationis”. Si shkak për aplikimin e asaj që quhet lidhje më e afërt
bëhet edhe e ashtuquajtura klauzolë e rendit publik, e cila vepron më shumë se
kurrë në rastin konkret. (Kalia, 213).
Aktualisht, në Shqipëri konflikti i ligjeve rregullohet nga ligji i posaçëm nr. 10 428,
datë 02.06.2011  “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private” dhe kushtet për lidhjen e
martesës me element të huaj rregullohen nga neni 21 i tij. Pika (1) e kësaj dispozite
parashikon se : “Kushtet për lidhjen e martesës rregullohen nga ligji i shtetit, shtetësinë
e të cilit ka secili prej bashkëshortëve të ardhshëm në kohën e lidhjes së martesës”.
Pra, sikurse rezulton nga interpretimi literal i kësaj dispozite, rëndësi merr jo vetëm
kriteri personal, i ruajtur nga ligji i vjetër por, edhe koha e kryerjes së veprimit
juridik. Secili nga bashkëshortët e ardhshëm duhet të respektojnë kushtet e ligjit të
shtetësisë që ai ka në kohën e lidhjes së martesës. Ndërsa, në përputhje me pikën 3 të
kësaj dispozite në rast se mungon ndonjë nga kushtet për lidhjen e martesës sipas
ligjit të shtetësisë të secilit prej bashkëshortëve të ardhshëm, martesa mund të lidhet
sipas ligjit shqiptar, kur njëri prej bashkëshortëve është shqiptar ose ka
vendqëndrimin e zakonshëm në Shqipëri, pra që krijon një lidhje të ngushtë më
ligjin e vendit ku kryhet veprimi juridik. Në këtë kontekst vërehet karakteri i
njëanshëm i dispozitës.
Të njëjtin qëndrim  mban edhe pika 4 e po të njëjtës dispozitë, sipas të cilës: “Një
martesë e lidhur e cila respekton kushtet e ligjit të shtetësisë të secilit prej
bashkëshortëve të ardhshëm mund të njihet në Shqipëri, nëse plotëson kushtet për
lidhjen e martesës, sipas ligjit shqiptar”. Kjo dispozitë paraqet një karakter lejues,
çka në gjykimin tonë nënkupton se një martesë e lidhur duke respektuar kushtet e
ligjit të shtetësisë të secilit prej bashkëshortëve të ardhshëm do të njihet në Shqipëri
vetëm në rast se nuk bie në kundërshtim me parashikimet e ligjit të brendshëm
(Gutmann, 2009, 189), konkretisht dispozitat e Kodit të Familjes.
Ndërsa, neni 21(2) parashikon se: “Shtetasit e huaj apo pa shtetësi, që lidhin martesë
në territorin e Republikës së Shqipërisë, duhet të përmbushin edhe kushtet thelbësore
për lidhjen e martesës, sipas përcaktimeve të Kodit të Familjes”, duke parashikuar si
kriter të zbatueshëm edhe kriterin “lex loci celebrationis”.
Pra, vërejmë se ndryshe nga ligji 3920/1964 i cili parashikonte si kriter lidhjeje vetëm
kriterin personal të bashkëshortëve të ardhshëm, përsa i përket kushteve për lidhjen
dhe përmbajtjes të martesës, tashmë ligji aktual rregullues ”Për të Drejtën
Ndërkombëtare Private”, ka plotësuar kriteret e lidhjes në këtë dispozitë. 

Forma e lidhjes së Martesës

Sipas të drejtës Shqiptare, martesa është një veprim juridik formal. Doktrina e
brendshme argumenton se, forma e lidhjes të martesës tregon se ky eveniment i
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rëndësishëm në jetën private ka një karakter publik dhe përbën një akt publik
gjithashtu. Lidhja e martesës është një akt publik sepse e gjithë procedura që
parashikohet në Kodin e Familjes tregon për një akses të gjerë e të lirë të të gjithë të
interesuarve lidhur me të. (Mandro/Balili, Walker, Kalia, 2005, 387) Po ashtu, forma
e lidhjes të martesës nënkupton rregullimin ligjor të shprehjes së vullnetit të palëve
dhe verifikimit të kushteve të martesës para nëpunësit të Gjendjes Civile, në vendin
ku njëri nga bashkëshortët e ardhshëm ka vendbanimin e tij. Megjithatë, ligji njeh
edhe rastet e lidhjes të martesave në zyrat e përfaqësive diplomatike apo konsullore.
Procedura për lidhjen e martesë sipas të Drejtës Shqiptare përfshin:
Së pari, paraqitjen e kërkesës për shpalljen e martesës personalisht, në Bashkinë ose
Komunën e vendit ku secili nga bashkëshortët e ardhshëm ka vendbanimin ose
vendqëndrimin, ose nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. Kërkesa
mund të bëhet me shkrim ose me gojë. (neni 16 i  Kodit të Familjes).
Së dyti, në përputhje me nenin 15 të Kodit të Familjes nëpunësi i Gjendjes Civile
shpall martesën. Shpallja e martesës ka efekt publikues, njoftues ndaj të tretëve që
mund të jenë në dijeni për rrethana që pengojnë lidhjen e martesës. Sipas nenit 17 të
Kodit të Familjes, “Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e
nesërmja e shpalljes. Në qoftë se shpallja ndërpritet përpara mbarimit të këtij afati,
ky fakt duhet të përmendet në shpalljen e re.” Përjashtimisht martesa mund të lidhet
edhe pa shpallje me autorizim të gjykatës në disa raste të posaçme, si për shembull:
për personat që gëzojnë statusin e dëshmitarit etj.
Së treti, në rast se nëpunësi i Gjendjes Civile konstaton se janë plotësuar kushtet
materiale pozitive si edhe nuk ka pengesa ligjore për lidhjen e martesës dhe pasi
kanë kaluar fazat ligjore, ai njofton palët për ditën e lidhjes së martesës. Lidhja
bëhet në praninë e bashkëshortëve të ardhshëm, dy dëshmitarëve dhe të nëpunësit
të Gjendjes Civile. Nëpunësi i gjendjes civile lexon të drejtat dhe detyrimet e palëve,
pyet secilin nga bashkëshortët të shprehin vullnetin në atë moment. Ky përbën
pëlqimin e palëve për lidhjen e martesës. Momenti që lidhet martesa është shumë i
rëndësishëm pasi nga ky moment rrjedhin të drejtat dhe detyrimet e palëve. Më pas,
nëpunësi i Gjendjes Civile shpall lidhjen e martesës (nga ky moment martesa
konsiderohet e lidhur) dhe në fund përpilon aktin e martesës i cili firmoset nga
nëpunësi i gjendjes civile, bashkëshortët dhe dëshmitarët. Ndryshe nga legjislacioni
i mëparshëm, aktualisht akti i martesës shërben për efekt provueshmërie dhe jo për
efekt vlefshmërie.
Kësaj procedure i nënshtrohen si shtetasit shqiptarë, edhe shtetasit e huaj me
vendbanim në Shqipëri. Kështu, që nga viti 1964, përmes ligjit Nr. 3920 datë
21.11.1964 “Mbi gëzimin e të drejtave civile nga të huajt dhe zbatimin e ligjit të
huaj”, është përcaktuar se forma e lidhjes të martesës përcaktohet nga ligji i shtetit
ku lidhet martesa. Pra, lidhur me formën e lidhjes të martesës legjislacioni ynë i
qëndron parimit “lex loci celebrationis”, i cili ka karakter imperativ (Mandro/Balili,
Walker, Kalia, 2005, 386).
Neni 6 i këtij ligji parashikonte se: “Ne rast se martesa do te lidhet ne territorin e
Republikës së Shqipërisë atëherë, do të jetë e vlefshme vetëm në rast se është në
formën civile”. Pra, sipas kësaj dispozite rezulton se: martesat e lidhura ndërmjet
një shqiptari dhe një të huaji në Shqipëri, martesat e lidhura midis dy shtetasve të
huaj në Shqipëri por edhe martesat e lidhura ndërmjet dy shtetasve Shqiptarë jashtë
shtetit duhet të respektojnë formën e martesës civile. (Mandro/Balili, Walker, Kalia,
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2005, 390).
Kjo dispozitë nuk ka lënë pa rregullim edhe rastin e një martese të lidhur pranë
ambasadave apo konsullatave nga përfaqësuesi i këtyre të fundit. Në lidhje me
formën, kjo martesë do ti nënshtrohet legjislacionit të shtetit që i përkasin përfaqësitë.
Pra, edhe në këtë rast, respektohet parimi “lex loci celebrationis”.
Aktualisht Forma e lidhjes të martesës, kur martesa shfaq elementin e huaj,
rregullohet nga neni 22 i ligjit nr. 10 428, datë 02.06.2011  “Për të Drejtën
Ndërkombëtare Private” sipas të cilit: “Forma e lidhjes së martesës rregullohet nga
ligji i shtetit ku lidhet martesa”. Pra si rregull i përgjithshëm edhe sipas ligjit në
fuqi do të vazhdojë të respektohet parimi i “lex loci celebrationis”. Po ashtu, pika e
dytë e kësaj dispozite  jep mundësinë e lidhjes së martesës edhe në rast se të dy
bashkëshortët e ardhshëm janë të huaj dhe dëshirojnë ta lidhin martesën në Shqipëri,
kështu ligji parashikon se: “Martesa ndërmjet personave, ku asnjëri prej tyre nuk
është shtetas shqiptar, mund të lidhet para përfaqësisë diplomatike apo konsullore
të një shteti të huaj, nëse ligji i këtij shteti e lejon këtë”.
E njëjta mundësi, u njihet edhe shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë.
Kështu, punonjësi konsullor, në rast se nuk parashikohet ndryshe nga legjislacioni
i vendit pritës, lidh martesa dhe lëshon certifikata martese, për sa kohë që të paktën
njëri nga bashkëshortët është shtetas shqiptar. Lidhja e martesave nga punonjësit
konsullorë regjistrohet në regjistrin përkatës për martesat dhe njoftohet Ministria e
Punëve të Jashtme, duke i përcjellë asaj dokumentacionin përkatës, për të kryer
veprimet e mëtejshme.
 Ndërsa parashikimi i pikës 3 të nenit 22 shfaqet me karakter disi më elastik se neni
5 i Ligjit 3920/1964 i cili njihte martesat vetëm në formën civile, aktualisht neni 22/
3 parashikon se: “Forma e lidhjes së martesës, e cila konsiderohet e vlefshme në bazë
të ligjit të shtetit, sipas të cilit është lidhur, mund të njihet si e tillë edhe në Republikën
e Shqipërisë”.
Në interpretim të këtij parashikimi, në kuadër të përgjithshëm mund të themi se në
rast se kërkesat e formës plotësohen sipas ligjit të vendit ku është lidhur martesa
atëherë si rregull ajo duhet të njihet edhe nga shtetet e tjera. Megjithatë, pavarësisht
se dispozita ka karakter lejues, ajo përdor togfjalëshin: “mund të njihet” edhe sipas
ligjit Shqiptar. Mendojmë se një martesë e tillë do të njihet në legjislacionin tonë
vetëm në rastin se nuk bie në kundërshtim me formën e martesës të parashikuar në
të drejtën shqiptare. Pra, duhen respektuar kërkesat e formës të martesës sipas
legjislacionit tonë, në të kundërt një martesë e tillë nuk do të mund të regjistrohej
në vendin tonë.

Përfundime

Në përfundim mund të themi se, në kuadër të respektimit të nenit 16 të Kushtetutës,
sipas të cilit: “Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në
Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa
shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur
Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e të
drejtave e të lirive të caktuara”. Shtetasit e huaj mund të lidhin martesë në Shqipëri,
sipas zgjedhjes të tyre: pranë përfaqësive Diplomatike/Konsullore të shtetit shtetas i
të cilit është njëri apo të dy bashkëshortët e ardhshëm ose para organit kompetent
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të përcaktuar nga legjislacioni shqiptar.
Martesa e lidhur nga shtetasit e huaj para organit kompetent shtetëror shqiptar do
të kërkojë respektimin e kushteve martesore që kërkon legjislacioni i shtetit shtetas
të të cilit ata janë. Ndërsa, lidhur me formën,(në lidhje me veprimet paraprake,
përcaktimin e organit kompetent për lidhjen e martesës dhe procedurën e celebrimit)
kur martesa lidhet në Shqipëri apo në përfaqësitë Diplomatike ose Konsullore
Shqiptare jashtë shtetit, do të zbatohen rregullat e legjislacionit Shqiptar duke
respektuar parimin “lex loci celebrationis” (Mandro/Balili, Walker, Kalia, 2005, 390).
Një e drejtë e tillë u njihet edhe shtetasve shqiptare që lidhin martesa jashtë shtetit.
Në çdo rast martesat e lidhura jashtë vendit do të njihen nga legjislacioni shqiptar
vetëm në rast se ato nuk bien në kundërshtim më normat ligjorë dhe kushtetuese të
vendit tonë.
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Kurrikula shkollore dhe rëndësia e saj për zhvillimin   intelektual,
shoqëror dhe emocional të nxënësve

Msc Aida Zhupa
Shkolla e Mesme “Hoteleri-Turizëm”

Abstrakti

Roli i kurrikulës shkollore është i njohur për rëndësinë që ka në formimin jo vetëm
intelektual, por dhe shoqëror dhe emocional të nxënësve. Ajo përcakton aftësitë dhe
kompetencat që nxënësit duhet të fitojnë gjatë viteve të shkollimit, por njëkohësisht dhe
vlerat shoqërore që duhen kultivuar për të qenë anëtarë të denjë të një shoqërie të hapur
dhe globale. Vlera të tilla si: mirëkuptimi, toleranca, patriotizmi, respekti për veten dhe
të tjerët, janë detyrime që rrjedhin nga ndryshimet social-ekonomike dhe kulturore
globale. Kurrikula duhet të ndihmojë nxënësit të bëhen qytetarë aktivë dhe bashkëpunues,
si brenda procesit mësimor, ashtu dhe ne jetën reale. E gjithë jeta shkollore duhet të
edukojë vlerat qytetare dhe demokratike, shpirtin kritik dhe iniciativën e lirë, ndjenjën e
barazisë dhe drejtësisë, larg çdo pabarazie dhe diskriminimi, të çdo lloj natyre. Vetëm
kështu, brezi i ri do të të jetë i përgatitur për të gjitha sfidat e shoqërisë së sotme globale
dhe ekonomisë së tregut. Për këtë arsye, kurrikula duhet të jetë në proces të vazhdueshëm
reformimi dhe progresi, duke iu përgjigjur ndryshimeve, apo transformimeve që ndodhin
në shoqëri, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ajo duhet te udhëheq zhvillimin e të
gjithë procesit të arsimimit në vend, në përputhje me aspiratat e të gjithë shoqërisë.
Kurrikula e planifikuar, ose zyrtare, përbëhet nga: kornizat kurrikulare, udhëzuesit
kurrikularë, programet lëndore dhe tekstet shkollore, të cilat janë në themel të procesit
mësimor të të nxënit dhe mësimdhënies. Ky dokument ndihmon mësuesit në planifikimin
dhe realizimin e veprimtarive mësimore në klasë dhe jashtë saj. Si rrjedhim, kurrikula
shkollore duhet të konsiderohet si një proces, që nënkupton zhvillim të vazhdueshëm
dhe lidhje të ngushtë mes të gjitha derivateve të saj.

 Fjalë kyçe: Sisteme arsimore, kurrikul zyrtare, programe lëndore, korniza kurrikulare,
tekste shkollore, roli i mësuesit.

Kurrikula zyrtare, funksionet dhe rëndësia e saj në procesin mësimor-
edukativ

Shumë studiues kanë dhënë përcaktime të ndryshme për kurrikulën shkollore, të
cilat theksojnë kuptimin e saj lidhur me përmbajtjen si një plan apo program edukimi,
me qëllim organizimin dhe udhëheqjen e procesit të të mësuarit në shkollë. Ajo
çfarë kanë të përbashkët të gjitha llojet e përkufizimeve të dhëna, është pranimi i saj
si një plan i dokumentuar dhe i detyrueshëm për t’u realizuar. Kurrikula, në
kuptimin e gjerë, përcakton se çfarë duhet të dinë dhe çfarë duhet të jenë në gjendje
të bëjnë nxënësit, cilat vlera duhen kultivuar tek ata, si duhet të aftësohen për
bashkëjetesë dhe tolerancë, si mund të japin ndihmesën e tyre në mënyrë aktive për
mirëqenie shoqërore dhe vetjake. Si e tillë, kurrikula është themeli mbi të cilin ngrihet
procesi i arsimimit, që u përgjigjet ndryshimeve shoqërore e ekonomike në vend
(MAS, 2012: 1-3). Pra, në këtë kuptim kurrikula vjen si një sistem objektivash të
përshkallëzuara, që duhen arritur nga nxënësit në fund të periudhave të caktuara
të shkollimit, nëpërmjet një sistemi të organizuar formash, mjetesh dhe metodash.
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Kurrikula i referohet përmbajtjes dhe qëllimeve të një programi edukimi së bashku
me organizimin e tij (ISP, 1995: 46). Nga ana tjetër kurrikula zyrtare përcaktohet si
tërësia e elementeve që mundësojnë zbatimin e politikave pedagogjike dhe
administrative në sistemin arsimor (Jonnaert, 2009, fq. 33). Ajo përfshin kornizat
dhe udhëzuesit kurrikular, programet mësimore dhe lëndore, deri tek tekstet
shkollore, të cilat kanë si përdorues kryesor nxënësit dhe mësuesit. Kurrikula zyrtare
përcakton qëllimet dhe objektivat e përgjithshëm arsimorë për cikle dhe nivele të
ndryshme, për lëndë të veçanta dhe grupe lëndësh, metodat dhe mjetet didaktike që
do të përdoren gjatë procesit mësimor, sistemin e vlerësimit të nxënësve (teste,
provime) për arritjet e tyre në këtë proces, si dhe mënyrat për vetëvlerësim të nxënësve,
duke i dhënë mundësinë e reflektimit mbi rezultatet (si psh., portofoli i nxënësit, në
të cilin mblidhen të gjitha punët e tij gjatë vitit shkollor). Për pasojë, edhe kur
flasim për reformim të kurrikulave do të nënkuptojmë reformimin e gjithë elementëve,
të cilët në tërësinë e tyre përbëjnë këtë proces. Por, kurrikula nuk duhet kuptuar si
një dokument burokratik, sepse ajo krijon hapësira të mjaftueshme për zhvillim të
mëtejshëm të materialeve mësimore dhe të organizimit të mësimdhënies/nxënies. Në
bazë të orientimeve që ajo jep, ndërtohen tekstet shkollore dhe çdo material tjetër
mësimor. Në këtë rast, autorët e teksteve detyrimisht duhet të kenë parasysh që
përmbajtja e tekstit duhet të pasqyrojë përmbajtjen e programeve kombëtare dhe të
ndjekë drejtimin e tyre themelor. Kjo nuk do të thotë që teksti duhet të jenë një
kopje e saktë e programeve mësimore kombëtare, përkundrazi ai duhet të jetë një
faktor progresi në mësimdhënien e çdo disipline (Gerard & Roegiers, 2003:35).
Kurrikula zyrtare jep mesazhet qëndrore të arsimit, ajo mund të rrisë, apo të ulë
motivimin e nxënësve për angazhim, përpjekje dhe zhvillim (Bank, 2007: 336). Në
se kurrikula nuk u përgjigjet interesave të nxënësve dhe nuk i pasqyron ato, mesazhi
i saj nuk është i plotë.
Disa nga tiparet e kurrikulës zyrtare duhet të jenë:
€ Kurrikulë me nxënësin në qendër, që plotëson nevojat dhe
interesat e tij dhe të shoqërisë për tani dhe për të ardhmen;
€ Kurrikulë me ngarkesë të normalizuar;
€ Kurrikulë me thekse integruese;
€ Kurrikulë që nxit mendimin kritik e krijues dhe aftësi të tjera bazë të nxënësve;
€ Kurrikulë që siguron jo vetëm njohuri lëndore, por dhe aftësi sociale dhe vlera
   qytetare;
€ Kurrikulë që jep shanse të barabarta për të gjithë nxënësit, duke
   respektuar edhe veçoritë individuale të tyre. (Hamza, 2011: 13).

Progresi i kurrikulës zyrtare gjatë tranzicionit demokratik

Analiza e kurrikulës së arsimit parauniversitar, ndryshimet dhe reformimi i saj në
vite, kryhet për vetë rëndësinë që ajo ka për sistemin arsimor. Shkolla përmes
kurrikulës zyrtare, ka “fuqinë” të krijojë modele sjelljesh, që çojnë drejt një socializimi
të shëndetshëm, jashtë çdo indoktrinimi dhe sjelljeje paragjykuese. Kurrikula ka
fuqinë e një dokumenti kushtetues dhe fryma e saj “dikton” gjithë proceset e tjera të
hartimit të dokumenteve, që vihen në funksion të saj, përfshirë kornizën kurrikulare,
programet lëndore, udhëzuesit kurrikularë, tekstet, etj. (IZHA, 2011:12-20).
Konkretisht kjo analizë synon të evidentojë përmirësimin e këtij dokumenti bazë,
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në përshtatje me nevojat për zhvillim të arsimit në Shqipëri, gjatë viteve 1992-2015.
Po ashtu, analiza synon të japë disa nga objektivat e MAS, në strategjinë e saj për
vitet 2015-2020. Kurrikula, në fakt, është një harmonizim dinamik i kurrikulës së
synuar që përfshihet në dokumentet e shkruara dhe i asaj që zhvillohet e zbatohet
realisht në praktikën e shkollës. Koncepti tërësor i kurrikulës duhet të përfshijë
përmbajtjen, mjedisin e të nxënit, metodat e mësimdhënies, burimet e të nxënit,
praktikat e vlerësimit dhe mënyrat e shumta të bashkëveprimit ndërmjet nxënësve
dhe mësuesve. Ky kuptim bën të domosdoshëm që rinovimi i saj të përfshijë të
gjitha hallkat përbërëse. Zhvillim i kurrikulës, përcaktohet si:  “Cikli plotë i
planifikimit, i hartimit, i zbatimit, i vlerësimit dhe rishikimit, për të përshtatur
kurrikulën me nevojat aktuale të arsimit” (MAS, 2014: 150-156). Në Shqipëri ky
proces ka kaluar në shumë faza dhe vazhdon të jetë në zhvillim. Që nga viti 1993,
kurrikula e arsimit parauniversitar dhe procesi i mësimdhënies/nxënies kanë qenë
dhe mbeten objekt përmirësimesh të vazhdueshme. Më poshtë, do të japim një kornizë
historike të procesit të reformimit të kurrikulave zyrtare në arsimin bazë. Nga sistemi
komunist vendi ynë trashëgoi një sërë problematikash. Izolimi nga përvojat e vendeve
të zhvilluara dhe politizimi i sistemit arsimor në Shqipëri, bëri që përpjekjet për
modernizimin e këtij sistemi të ishin të pasuksesshme. Pas ardhjes së demokracisë,
gjatë viteve 1990, filluan përpjekjet për transformimin e arsimit në të gjithë strukturën
dhe format e tij. Një nga detyrat kryesore ishte hartimi i kurrikulave dhe programeve
të reja shkollore, si dhe përshtatja e standarteve të arritjeve për nxënësit dhe mësuesit.
Në vitin 1995, u miratua Ligji “Për Arsimin Parauniversitar”, në bazë të të cilit u
rikonstruktuan të gjitha nivelet e arsimit: parashkollor, 8-vjecar, të mesëm të
përgjithshëm dhe profesional dhe deri tek arsimi i lartë. U hartuan programe dhe
tekste të reja, si dhe filloi përgatitja dhe trajnimi i mësuesve me metodat e reja të
mësimdhënies. Në vitet 2000, u realizuan shumë ndryshime cilësore në programet e
shkencave bazë si gjuha shqipe, matematika, fizika, biologjia etj. Përshtatja e arsimit
profesional me kërkesat e ekonomisë së tregut, solli ndryshimin e strukturës së tij
në sistem 5-vjecar (3+2), sipas modelit të shkollave europiane, për pasojë dhe hartimin
e programeve të reja lëndore. Në 2004 u miratua nga Këshilli i Ministrave “Strategjia
Kombëtare e Arsimit”, e cila rikonstrukturoi nivelet dhe vitet e shkollimit (arsimi i
detyrueshëm u zgjat në 9 vjet, ndërsa arsimi i mesëm u ul me një vit: arsimi i
përgjithshëm bëhet 3 vjet dhe ai profesional katër vjet), sipas modelit të vendeve të
zhvilluara të Europës Juglindore dhe të vendeve anëtare të OECD-së (CDE, 2006:
12). Ndryshimi i strukturës së arsimit parauniversitar parashtronte një reformë për
të gjitha fushat kryesore të arsimit, duke përcaktuar objektiva për secilën prej tyre.
Disa prej këtyre synimeve lidheshin me përmirësimin e kurrikulës dhe programeve
të reja shkollore në përshtatje me përvojat e përparuara europiane, si dhe
përmirësimin e teksteve përmes liberalizimit të sistemit të botimit (altertekstet).Tekstet
alternative duhej të ishin një sukses për reformën e arsimit në Shqipëri. Ato duhej
të hartoheshin në përputhje me standartet dhe kriteret e vendosura nga MAS, në
përshtatje me objektivat e kurrikulave dhe standarteve të cilësisë, të miratuara nga
MAS. Mësuesi do të kishte mundësinë të zgjidhte tektin më të përshtatshëm për
nxënësit e tij, që do të plotësonte më mirë kriteret e mësipërme. Reformimi i kurrikulave
shkollore gjatë viteve 2003-2007, mundësoi ndryshimin e strukturës së APU, si dhe
bëri disa ndryshime pozitive në kurrikulën ekzistuese, duke e bërë atë më fleksibël
për mësuesit dhe nxënësit dhe duke krijuar mundësinë e zbatimit të politikës së
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alterteksteve. Por, krahas risive dhe vlerave që pati kjo reformë, në arsimin bazë u
vunë re një sërë problematikash. Ky proces nuk ndoqi  një vijë lineare, për të krijuar
një vazhdimësi të përmirësimit të problemeve, duke krijuar kështu mosrealizim të
funksioneve kryesore të sistemit arsimor në Shqipëri. Në vitin 2009, MASH pranon
se, pas miratimit të kornizës së re kurrikulare për gjimnazin, vazhdonte të ishte
problem kurrikula e arsimit bazë, e cila mbetej në kundërvënie me prirjet zhvillimore,
me një përmbajtje jorelevante dhe me metoda disi arkaike dhe jo efektive të mësimit.
“Vlerësimi dhe rihartimi i saj mbeten një sfidë në zhvillimin e një reforme tërësore
dhe funksionale për cilësinë e arsimit” (MASH,2009). Në vitin 2013, reforma
kurrikulare e arsimit bazë u përpoq të ofronte një kurrikul të re, por me gjithë
përpjekjet e bëra, nuk arriti të zhvillojë një kurrikul me bazë kompetencat. Duket se
arritja e këtij synimi është kthyer në një sfidë të politikës së re arsimore të MAS, e
cila thekson se: “…kurrikula aktuale bazohet kryesisht në qasjen me bazë objektivat
dhe është e organizuar në programe lëndore të veçanta, të cilat strukturohen
kryesisht më vete, të palidhura me njëra tjetrën, që vendosin theksin te formimi
teorik dhe më pak tek ai praktik i nxënësve”  (MAS, 2014c: 11-12). Nevojat për
zhvillimin dhe reformimin e kurrikulës kërkojnë  rishikimin për qëllim përmirësimi,
të të gjithë elementeve përbërës të saj: të synimeve, të objektivave, të fushave të
integrimit ndërlëndor, të përshtatjes më të mirë me interesat e nxënësve, të ngarkesës
mësimore, të trajnimeve të mësuesve, të vlerësimit etj. (MAS, 2014a). Paketa e re
kurrikulare e APU-së, sipas MAS, përcakton njohuritë dhe kompetencat që do t’u
duhen nxënësve për një formim të plotë dhe praktik, në përputhje me kërkesat e
kohës. Nga ky qëllim derivojnë këto parime të reja për sistemin e APU-së në Shqipëri:
· kalimi nga kurrikula që përqëndrohet në lëndët, tek kurrikula që bazohet
në kompetencat;
· Unifikimi dhe përmirësimi i teksteve shkollore;
· mësimi me në qendër mësuesin/en, do të përqëndrohet mbi nxënësin/en;
· nga metodologjia ligjëruese, do të zbatohen metodologjitë ndërvepruese
dhe gjithëpërfshirëse (MAS, 2014h: 6).

 Kurrikula me bazë kompetencat- një sfidë e re për të ardhmen

Për aftësimin e nxënësve në tregun real të punes, strategjia e re për zhvillimin e
arsimit në Shqipëri për 2015-2020, hartuar nga MAS, ka vendosur si synim kryesor
nxënien me bazë kompetencat. Kompetenca kyçe janë kompetenca për të cilat kanë
nevojë të gjithë individët për plotësim dhe zhvillim vetjak, për qytetari aktive, për
përfshirje sociale dhe për punësim. Kjo kurrikul, që siguron zhvendosjen e fokusit
të nxënies nga përmbajtjet lëndore me mësuesin në qendër, në metodat me në qendër
nxënësin, që i pajis ata me aftësi, për të cilat kanë nevojë të dinë dhe të bëjnë me
efikasitet, në situata të ndryshme (MAS, 2014: 7).  Kurrikula duhet të ndihmojë
nxënësit të bëhen qytetarë aktivë dhe bashkëpunues, si brënda procesit mësimor,
ashtu dhe gjatë organizimit të aktiviteteve brënda dhe jashtë shkollës. E gjithë jeta
shkollore duhet të edukojë vlerat qytetare dhe demokratike, shpirtin kritik dhe
iniciativën e lirë, ndjenjën e barazisë dhe drejtësisë. Vetëm kështu, brezi i ri do të të
jetë i përgatitur për të gjitha sfidat e shoqërisë së sotme globale dhe ekonomisë së
tregut. Kurrikula e re duhet të jetë me thekse integruese, që siguron lidhjen
ndërlëndore për një arsyetim më të thellë të nxënësit dhe nxitje të mendimit kritk



426

analitik dhe vlerësues. Temat ndërkurrikulare krijojnë shanse që nxënësit të përballen
drejtpërdrejtë me çështje dhe probleme që vlerësohen vendimtare në jetën e shoqërisë
bashkëkohore, si p.sh., çështjet e mjedisit, të drejtave të njeriut etj. Ajo duhet të ketë
një ngarkesë të normalizuar, duke shmangur prësëritjet dhe duke u fokusuar në
dije që do t’i vlejnë nxënësve për të nxënit gjatë të gjithë jetës. Kjo kurrikul e re,
duhet të aftësojë nxënësit jo vetëm në dije teorike, por në shprehi praktike, aftësi
sociale dhe vlera qytetare, që do të plotësojnë interesat e tij dhe të shoqërisë në të
ardhmen. Kurrikula e re ka në bazë mësimdhënien me në qendër nxënësin, e cila
nënkupton që metodat e përdorura nga mësuesi gjatë procesit mësimor, duhen
përshtatur me nevojat individuale, interesat dhe veçoritë e nxënësve, me qëllim që
të sigurohet suksesi i secilit prej tyre. Mësuesit duhet të pranojnë se mënyra e të
nxënit ndryshon nga njëri nxënës tek tjetri, prandaj duhen përzgjedhur metoda,
teknika dhe strategji të mësimdhënies që nxitin gjithëpërfshirjen aktive të nxënësve
në orën e mësimit. Duke përdorur burime të ndryshme të nxëni, të cilat rrisin
pjesëmarrjen, interesin, pavarësinë, kërkimin dhe kureshtjen e nxënësve. Përmes
një mjedisi miqësor dhe motivues në klasë, duhen trajtuar në mënyrën e duhur si
nxënësit e talentuar, edhe ata që kanë vështirësi në të nxënë (MAS, 2014: 140-142).
Procesi i arsimimit duhet t’i mundësojë çdo nxënësi zotërimin e kompetencave kyçe,
të nevojshme për jetën dhe punën. Zhvillimet e reja ekonomike, shoqërore dhe
teknologjike ofrojnë sfida të vazhdueshme për brezin e ri, të cilët kanë nevojë të
pajisen me kompetenca të reja, që i ndihmojnë të përshtaten në botën e sotme, jo
vetëm nëpërmjet fitimit të njohurive dhe aftësive teknike, por edhe nëpërmjet të
kuptuarit të thellë të mundësive, sfidave dhe çështjeve etike, ligjore dhe shoqërore,
që lindin ose shoqërojnë këto ndryshime (MAS, 2014:7). Zotërimi i kompetencave,
synon zhvillimin e personalitetit të fëmijëve dhe të rinjve, si dhe aftësimin e individëve
për të menaxhuar ndryshimet dhe situatat e reja. Kompetencat-kyç lidhen me
zhvillimin e aftësive të tyre për të nxënë, për të menduar në mënyrë kritike dhe
krijuese, komunikimin efektiv, vetëbesimin dhe besimin tek të tjerët, pjesëmarrjen
aktive në shoqëri, si dhe kompetencën qytetare për të qenë qytetarë të përgjegjshëm
të një shoqërie globale dhe diverse në vlera sociale dhe kulture (ibid., 8). Kompetenca
shoqërore dhe qytetare zhvillohet duke bazuar në konceptet themelore të demokracisë,
të drejtësisë, të barazisë, të qytetarisë dhe të të drejtave të njeriut. Nxënësi njeh
konceptet themelore që lidhen me individët dhe grupet shoqërore, me barazinë dhe
mosdiskriminimin, me shoqërinë dhe kulturën. Ai kupton dhe merr vendime mbi
bazën e të kuptuarit të dimensioneve shumëkulturore, ekonomike, ligjore, politike
e sociale të shoqërisë europiane, si dhe të ndërveprimit të identitetit kulturor kombëtar
me atë europian e më gjerë. Nxënësi vlerëson diversitetin, respekton të tjerët dhe
përgatitet për të kapërcyer paragjykimet dhe për të arritur kompromise (MAS, 2014:
78-79). Mësimdhënia e bazuar në kompetenca kërkon që mësuesit të përzgjedhin
strategji, metoda, teknika dhe forma të ndryshme të punës me nxënës, si dhe të
organizojnë përvojat mësimore të nxënësve që integrojnë njohuritë përkatëse me
shkathtësitë, vlerat dhe qëndrimet. Kuptohet se, sado mirë të jetë hartuar një kurrikul,
nuk mund të arrij suksesin e parashikuar, nëse mësuesi nuk është pjesë integrale e
arritjes së këtyre qëllimeve. Mësuesi është një faktor kyc në një reformë kurrikulare
(Hamza, 2011: 14). Prandaj kërkohet që përmes materialeve ndihmëse si udhëzuesit
kurrikular dhe trajnimeve të vazhdueshme me specialistë të kurrikulës, të bëhet
njohja e tyre me kërkesat e reja në mënyrën e konceptimit të lëndës dhe mënyrës së
dhënies së mësimit.
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Abstrakt

Papunësia në R. Maqedonisë është një nga problemet më të rënda dhe më të vështira si
ekonomike ashtu edhe sociale dhe politike. Një kohë të gjatë papunësia në R. e Maqedonisë
ka qenë e lartë dhe e pandryshuar si rezultat i kushteve të paqëndrueshme socio-
ekonomike në vend dhe mos përputhjes në mes të ofertës dhe kërkesës në tregun e punës,
duke përfshirë këtu edhe shkallën e lartë të ekonomisë jo-formale. Të prekur nga kjo
gjendje janë si meshkujt ashtu edhe femrat, por të fundit e gjejnë vetën më shpesh të
papunë krahasuar me meshkujt si dhe ballafaqohen me më shumë vështirësi për të u
kyçur në tregun e punës. Sipas Mojsoska-Bllazhevski et al. (2009) tregu i punës në R. e
Maqedonisë është treguar i paaftë në aspektin e përfshirjes së femrave në tregun e punës,
ngjashëm si edhe vendet fqinjë.
Qëllimi kryesor i këtij studimi është që të shqyrtojë trendin e papunësisë në pikëpamje të
gjinisë gjatë viteve të fundit në R. e Maqedonisë, duke u fokusuar tek papunësia e femrave
dhe duke u krahasuar me rastin e R. së Shqipërisë. Studimi bazohet në të dhënat zyrtare
nga Anketa e Forcave të Punës (AFP) të realizuara nga Entet Shtetërore Statistikore (ESHS)
të të dy vendeve.
Në R. e Maqedonisë shkalla e përgjithshme e papunësisë në nivel të shtetit në vitet e
fundit shënon rënie ku kjo normë nga 32.2% (2009) ka rënë në 28.0% (2014) gjegjësisht për
4.2 p.p. Papunësia shënon rënie edhe tek femrat edhe tek meshkujt, megjithatë shkalla e
papunësisë së femrave (28.6%) i paraprinë papunësisë së meshkujve (27.6%) me 1.0 p.p.
Një trend i kundërt vërehet në rastin e R. së Shqipërisë ku shkalla e përgjithshme e
papunësisë në nivel të shtetit shënon rritje dhe në vitin 2014 arrin vlerën prej 17.5% që si
përqindje është shumë më e ulët se në rastin e R. së Maqedonisë edhe atë prej 10.5 p.p. Një
dallim i madh, por i kundërt, vërehet edhe gjatë krahasimit të shkallës së papunësisë në
mes të meshkujve dhe femrave ku kjo e fundit në vitin 2014 shënon një shkallë prej 4.0
p.p. më të ulët se meshkujt.

Fjalët kyçe: Tregu i punës, papunësia, papunësia e femrave, papunësia e meshkujve.

Hyrje

Në të gjitha vendet botërore çështjet që janë të lidhura me tregun e punës paraqesin
thelbin e debatit shoqëror dhe politik në vend. E njëjta gjë ndodh edhe në rastin e
R. së Maqedonisë, ku që nga pavarësia e saj e deri më tani janë bërë reforma të
shumta me qëllim të rritjes së zhvillimit ekonomik me të cilën, në të njejtën kohë, do
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të ndikohet edhe në rritjen e punësimit. Papunësia në R. e Maqedonisë është një nga
problemet më të rënda dhe më të vështira si nga aspekti ekonomik ashtu edhe nga
aspekti social dhe politik. Të prekur nga kjo gjendje janë si meshkujt ashtu edhe
femrat, por të fundit ballafaqohen me më shumë vështirësi për t’u kyçur në tregun
e punës kryesisht për shkak të rolit të tyre në shoqëri (Mojsoska-Bllazhevski, 2011,
8). Me një shkallë të pjesëmarrjes në forcën e punës prej 45.3% dhe një shkallë të
punësimit prej 32.4% të femrave në 2014, kundrejt 69.3% dhe 50.1% respektivisht të
meshkujve, tregu i punës në R. e Maqedonisë është treguar i paaftë në aspektin e
përfshirjes së femrave në tregun e punës, ngjashëm si edhe vendet e tjera të Ballkanit
Perëndimor (Eurostat, Labor Force Suvey, 2015). Kjo, pavarësisht legjislacionit në
vend për marrëdhëniet e punës, barazisë gjinore, anti-diskriminimit dhe mundësive
të barabarta të punësimit. Krijimi i vendeve të reja të punës për grupet më të
rrezikuara në shoqëri, e veçanërisht femrave, është një komponent kyç në luftën
kundër përjashtimit social si dhe mënyra më efektive për t’u siguruar atyre një
ndjenjë të pavarësisë, sigurisë financiare dhe ndjenjës së përkatësisë. Femrat zakonisht
janë të përjashtuar nga  tregu i punës jo vetëm për shkak të diskriminimit apo
pabarazisë në tregun e punës, por në mënyrë të konsiderueshme edhe për shkak të
rolit që ata e luajnë brenda familjes që shpesh ua bën të vështirë që të hyjnë në
tregut e punës dhe që ta ndjekin karrierën (Mojsoska-Bllazhevski et al, 2009, 78).
Në anën tjetër të rrezikuar nga aspekti i papunësisë janë edhe meshkujt. Prandaj,
qëllimi i këtij studimi është që të hedhë një dritë mbi zhvillimin dhe sfidat e papunësisë
sipas gjinisë në vitet e fundit në R. e Maqedonisë duke analizuar papunësinë në
vend nga një këndvështrim multidimensional dhe duke krahasuar këto zhvillime
me tendencat në shtetin fqinj, R. e Shqipërisë. Si bazë për këtë analizë janë shfrytëzuar
të dhënat zyrtare të publikuar nga Entet Shtetërore Statistikore (ESHS) të të dy
vendeve. Më saktësisht, studimi bazohet mbi të dhënat e publikuara nga Anketa e
Forcave të Punës (AFP)  të realizuara gjatë periudhës 2007-2010 që llogaritet si një
nga burimet më të rëndësishëm në të dy vendet në monitorimin e ngjarjeve në
tregun e punës.

Shkalla e papunësisë në R. Maqedonisë sipas gjinisë

Në R. e Maqedonisë shkalla e përgjithshme e papunësisë (figura 1) në nivel të shtetit
në vitet e fundit shënon rënie ku kjo normë nga 32.2% (2009) ka rënë në 28.0%
(2014) gjegjësisht për 4.2 p.p. Papunësia shënon rënie edhe tek femrat edhe tek
meshkujt, megjithatë shkalla e papunësisë së femrave (28.6%) i paraprinë papunësisë
së meshkujve (27.6%) me 1.0 p.p. Sipas Mojsoska-Bllazhevski et al. (2009, 52) arsyeja
e dallimit të ulët në këtë rast mes gjinive krahasuar me dallimet e mëdha në rastin e
shkallës së punësimit dhe të pjesëmarrjes në forcat e punës lidhet me atë se femrat
janë më të gatshëm për të pranuar punë me paga të ulta si në sektorin publik apo
privat. Një trend i kundërt vërehet në rastin e R. së Shqipërisë (figura 1) ku shkalla
e përgjithshme e papunësisë në nivel të shtetit, nga viti 2007-2014, shënon rritje dhe
në vitin 2014 arrin vlerën prej 17.5% që si përqindje është shumë më e ulët se në
rastin e R. së Maqedonisë edhe atë prej 10.5 p.p. Një dallim i madh, por i kundërt,
vërehet edhe gjatë krahasimit të shkallës së papunësisë në mes të meshkujve dhe
femrave ku kjo e fundit në vitin 2014 shënon një shkallë prej 4.0 p.p. më të ulët së
meshkujt.
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Figura 1: Shkalla e përgjithshme e papunësisë në R. e Maqedonisë dhe në R. e Shqipërisë

Burimi: Enti Statistikor i R.së Maqedonisë dhe i R. së Shqipërisë (LFS, 2007-2014)

Papunësia në R. Maqedonisë sipas grupmoshës

Papunësia është një fenomen që prek të gjitha grupmoshat, por jo të gjithë
grupmoshat rrezikohen njejtë ndaj këtij fenomeni. Në rastin e R. së Maqedonisë
shihet qartë se më të prekur nga ky fenomen janë të rinjtë (tabela 1), gjegjësisht
personat në grupmoshën prej 15-24 vjeç. Shkalla e përgjithshme e papunësisë për
këtë kategori qëndron në një nivel mbi 50%. Nga viti 2011 vërehet rënie e lehtë e
këtyre shkallëve por përsëri shkalla e papunësisë së të rinjëve nga 51.9% (2013)
rritet në 53.1% (2014). Gjithashtu vërehet se shkalla e papunësisë së të rinjëve është
1.9 herë më e lartë se shkalla e përgjithshme e papunësisë së përgjithshme prej 28.0%.
Edhe pse ndarja e grupmoshave nuk është e njëjtë (tabela 2), shihet gjithashtu
qartë së R. e Maqedonisë ka një shkallë të papunësisë në mesin e të rinjëve që është
shumë më i lartë se ajo që është shënuar në vitet e fundit në R. e Shqipërisë, edhe pse
te kjo e fundit kjo shkallë në vitin 2010 ka qënë 22.5% dhe në vitin 2014 arrin vlerën
prej 32.5%, gjegjësisht ka një rritje prej 10 p.p. Krahasuar me shtetet e tjera evropiane,
vërehet se Maqedonia në vitin 2014 rangohen si shtet me një shkallë më të lartë të
papunësisë së të rinjëve, ndjekur pas nga Spanja me 52.6% dhe Greqia me 51.9%
(Eurostat, Labour Force Survey 2015). Prandaj, një shkallë e lartë e papunësisë në
mesin e të rinjëve nuk mund të llogaritet si një fenomen prezente vetëm në shtetet
në zhvillim por ajo është është prezente edhe në vendet e zhvilluara.
Shikuar nga aspekti i gjinisë për grupmoshën 15-24, në rastin e R. së Maqedonisë,
vërehet një dallim relativisht i vogël në mes të meshkujve dhe femrave (3 p.p më e
lartë tek të rinjtë femra se tek meshkujt, në vitin 2014). Ajo që vërehet është së trendi
i shkallës tek meshkujt shënon rënie të lehtë prej 1.9 p.p. në 5 vitet e fundit kurse
ajo e femrave ka shënuar një rritje prej 1.7 p.p në të njëjtën periudhë. Në këtë kontekst,
kjo gjendje në rastin e R. së Shqipërisë paraqitet më problematike (tabela 2), edhe
pse vërehet një nivel më i ulët i shkallës së papunësisë në grupmoshën e të rinjëve
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(15-29) krahasuar me rastin e R. së Maqedonisë. Në 5 vitet e fundit shihet një rritje
mjaft domethënësë në të dy rastet, me një rritje prej 6.7 p.p. në rastin e femrave dhe
një rritje dramatike prej 11.8 p.p. në rastin e meshkujve.
Tabela 1: Shkalla e papunësisë në R.e Maqedonisë sipas grupmoshës

Burimi: Enti Statistikor i R. së Maqedonisë (Anketa e Forcave të Punës 2010-2014)

Tabela 2: Shkalla e papunësisë në R.e Shqipërisë sipas grupmoshës

Burimi: Enti Statistikor i R. së Shqipërisë (Anketa e Forcave të Punës 2010-2014)

Më pak të rrezikuar nga papunësia si në R. e Maqedonisë poashtu edhe në R. e
Shqipërisë janë grupmoshat mbi 25 vjeç apo 29 vjeç në rastin e R. së Shqipërisë. Në
rastin e R. së Maqedonisë ka një rënie të shkallës së papunësisë në këto 5 vitet e
fundit tek të dy gjinitë për grupmoshat mbi 25 vjeç, kurse në R. e Shqipërisë paraqitet
një situatë pak më ndryshe që reflektohet përmes fluktuimeve në të dyja anët për të
dy gjinitë varësisht prej grupmoshës.

Shkalla e papunësisë në R. e Maqedonisë sipas nivelit arsimor

Të prekur nga papunësia në R. e Maqedonisë më së shumti, nëse e vështrojmë këtë
fenomen sipas nivelit të arsimit (tabela 3), janë personat me nivele më të ulta arsimimi.
Në kontkekst të gjinive për nivelet me arsim më të ultët nuk vërehet ndonjë dallim
i madh, por dallime të theksuara vërehen në kategorinë e personave me arsim të
lartë (shkollë e lartë profesionale) ku në vitin 2014 diferenca është 6.7 p.p. në disfavor
të meshkujve dhe në kategorinë e personave me arsim të lartë universitar ku dallimi
është 5.8 p.p. në disfavor të femrave. Dallim tjetër në këto kategori është fakti se
shkalla e papunësisë në rastin e meshkujve është në rritje, kurse ai i femrave shënon
një zvogëlim të lehtë.
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Tabela 3: Shkalla e papunësisë në R. Maqedonisë sipas nivelit arsimor

Burimi: Enti Statistikor i R. së Maqedonisë (Anketa e Forcave të Punës 2010-2014)

Në R. e Shqipërisë shihet një trend i kundërt ku të dhënat nga Enti Shtetëror
Statistikor – Anketa e Forcave të Punës (2014) tregojnë se personat me një nivel më
të lartë arsimimi janë më të prekur nga papunësia se ata me arsimim më të ulët dhe
se në vitin 2014 është shënuar një rritje në krahasim me vitin paraprak, gjegjësisht
2013.

Papunësia në R. e Maqedonisë sipas kohëzgjatjes së papunësisë

Papunësia në R. e Maqedonisë karakterizohet kryesisht nga papunësia afatgjate (i
papunësuar mbi një vit ose më shumë) dhe kjo vërehet si tek femrat poashtu edhe
tek meshkujt pa ndonjë dallim të theksuar (Figura 3). Shkalla e papunësisë afatgjate
ka shënuar rënie në këto 5 vitet e fundit me afërsisht 3 p.p. si në shkallën e
përgjithshme të papunësisë poashtu edhe kur dallojmë shkallën e papunësisë afatgjate
në aspekt të gjinisë. Ndërsa, pjesëmarrja e personave të papunësuar një vit dhe më
shumë në numrin e përgjithshëm të të papunësuarve është mbi 80% gjegjësisht
83.4% në v. 2014 dhe kjo përqindje është gati e njejtë si për femrat ashtu edhe për
meshkujt. Kjo sigurisht që ka implikime të rëndësishme në aspekt të humbjes së
kapitalit njerëzor, mosinvestim në arsimim, veçanërisht në mesin e njerëzve me arsim
të lartë.

Tabela 4: Papunësia në R. e Maqedonisë sipas kohëzgjatjes

Burimi: Enti Statistikor i R. Maqedonisë (Anketa e Forcave të Punës 2010-2014)
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Përderisa në R. e Maqedonisë paraqiten fluktuime relativisht të ulta dhe shkalla të
ngjashëm nga aspekti i gjinisë në konteks të pjesëmarrjes së personave të papunësuar
mbi një vit apo më shumë, në R. e Shqipërisë shkallët janë më pak se 80% dhe të
dhënat tregojnë lëvizje mjaft të theksuar në drejtim pozitiv nga viti 2013 në vitin
2014 (figura 4) si për femrat poashtu edhe për meshkujt. Në rastin e femrave,
pjesëmarrja e personave të papunësuar mbi një vit apo më shumë në kuadër të
numrit të përgjithshëm të të papunësuarve është zvogëluar me 6.8 p.p kurse në
rastin e meshkujve zvogëlimi është edhe më i theksuar me 8.7 p.p.

Tabela 5: % e papunësisë afatgjatë (12 muaj e më shumë) në numrin e
përgjithshëm të personave të papunësuar në R.e Shqipërisë

Burimi: Vet-llogaritje sipas të dhënave nga Enti Statistikor i R. së Shqiperisë (Anketa
e Forcave të Punës 2014)

Arsyet dhe sfidat lidhur me zvogëlimin e papunësisë në R. e Maqedonisë

Papunësia është studiuar mjaft dhe nuk paraqet ndonjë fushë të pa-exploruar. Madje,
shkaku i  një shkalle të lartë të papunësisë rrallë herë mund të atribuohet një faktori
të vetëm. Në rastin e R. së Maqedonisë shkalla e lartë e papunësisë mendohet të jetë
e trashëguar nga e kaluar falë zhvillimeve dhe politikave të ndryshme socio-
ekonomike (Kjosev 2007, 153) dhe lidhur me shumë faktorë, përfshirë këtu një
ekonomi të madhe jo-formale. Një ndër faktorët, që reflektohet në shkallën e lartë të
papunësisë në mesin e të rinjëve, është se papunësia në R. e Maqedonisë është nga
natyra friksionale që nënkupton së të rinjtë e kanë të vështirë të bëjnë tranzicion
nga shkolla në tregun e punës apo prej një pune në tjetrin nëse përjashtohen nga
puna. Edhe pse kjo nuk është një argument që i takon vetëm R. së Maqedonisë,
padyshim se kjo hedh dyshime rreth cilësisë apo mungesës së orientimit dhe
përgatitjes së të rinjëve në nivel të institucioneve arsimore për të lehtësuar
transferimin e tyre. Problematika qëndron jo vetëm tek institucionet arsimore për
të ndërmjetësuar transferimin e të rinjëve nga shkolla në tregun e punës por në
veçanti edhe tek shërbimet e dobëta (apo të mangëta) të Agjensioneve për Punësim
që nuk arrijnë dot të luajnë rolin urë lidhëse për të cilin edhe ekzistojnë. Sipas Mitev
(2013, 5) Agjensioni për Punësim i R. së Maqedonisë më së shumti promovohet si
institucion shtetërore për rregullimin e tregut të punës se sa një agjencion i cili ka
për qëllim përkrahjen e të papunësuarve në arritjen e punësimit. Në këtë kontekst si
të rinjtë poashtu edhe të papunësuarit në grupmoshat e tjera janë në disfavor kur
vjen koha për të gjetur një punë, qoftë të parë apo të re. Vëmendja politike rreth
kësaj çështje nuk ka munguar dhe në dekadën e fundit ku janë ndërmarrë disa masa
dhe reforma nga Qeveria e R. së Maqedonisë për të luftuar papunësinë në grupet më
të prekur nga ky fenomen, perfshirë këtu edhe paraqitjen e një sistemi të ri dhe
“modern” në vitin 2007 me shërbime dhe programe aktive për punë me qëllim të
nxitjes së punësimit dhe uljes së papunësisë tek të rinjtë dhe grupet e tjera të
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margjinalizuara, por efekti i këtyre është mjaft i debatuar në skena të ndryshme
akademike dhe jo-akademike dhe masat e ndërmarra aludohen të jenë mjaft të dobëta,
të pakoordinuara dhe jo-gjithëperfshirëse. Sipas European Training Foundation
(2013, 52) dhe Janeska (2013, 10),  programet aktive për punë në R. e Maqedonisë
janë treguar të pamjaftueshëm dhe jo-gjithpërfshirëse duke vuajtur edhe nga kufizime
buxhetore dhe mungesë të punëtorëve të kualifikuar për të ekzekutuar këto programe
brenda agjencionit shtetëror për punësim.
Nga një këndvështrim tjetër, me rritjen e numrit të regjistrimeve nëpër shkolla të
larta universitare (European Training Foundation, 2013, 28) dhe duke konsideruar
rritjen e ulët ekonomike dhe nivelin e ulët të vendeve të reja të punës, si rezultat i
mos tërheqjes së investimeve të huaja dhe rritjes së exportit, në R. e Maqedonisë
ekziston një mospërputhje të theksuar në mes të kërkesës dhe ofertës në kontekst të
tregut të punës. Kështu që natyra e papunësisë në R. e Maqedonisë është edhe
strukturore. Për fat të keq, institucionet e larta arsimore, si ato privat dhe publik,
janë duke prodhuar një numër të madh profilesh të aftësuar të cilët tregu i punës
apo industria nuk mund t’i apsorbojë si për arsye sasiore poshtu edhe për arsye
cilësore. Madje, në mungesë të mundësive për aftësim apo ri-aftësim profesional në
vend, të papunësuarit viktimë të papunësisë stukturore e kanë të vështire të ri-
orientohen nëpër profesionë të tjera ku mundësitë e punësimit janë më të mëdha.
Si arsye për papunësinë e lartë në R. e Maqedonisë në veçanti për femrat paraqitet
edhe mundësia e ulët për t’u dislokuar brenda shtetit në vende ku mundësitë e
punësimit janë më të mëdha (migracion të brendshëm) si psh. nga zona rurale në
zona urbane apo në aspekt më të gjërë gjeografik. Kurse një arsye është edhe fakti se
shumë prej të papunësuarve realisht nuk kanë nevojë të punojnë falë ndihmave
financiare që vijnë nga diaspora apo thjesht nuk duan të punojnë në sektorin privat
dhe janë në pritje apo në kërkim për punë në administratën publike.

Përfundimi

Duke analizuar treguesit statistikorë konkludojmë së niveli i papunësisë megjithësë
ka pësuar luhatje të vogla gjatë viteve në vazhdim përsëri mbetet problematik dhe
kërcënon rritjen e qëndrueshme ekonomike si në R. e Maqedonisë poashtu edhe në
R. e Shqipërisë edhe pse kjo e fundit ka një shkallë mjaft më të ulët se R. e Maqedonisë.
Kurse nga analiza më e thelluar kuptojmë se nuk ka ndonjë dallim apo pabarazi
tejet të theksuar gjinor kur flitet për shkallën e papunësisë në të dy vendet përfshirë
këtu edhe nëse konsiderojmë nivelin e arsimimit, grupmoshën apo kohëzgjatjen e
papunësisë.
Shkalla e lartë e papunësisë në R. e Maqedonisë dhe ngjajshëm edhe në R. e Shqiperisë
nuk mund të shpjegohet thjeshtë, por është një problem multi-dimenzional që lidhet
jo vetëm me faktorë ekonomik por edhe me faktorë social dhe arsimor. Është qartë
se një qasje multi-dimenzionale nevojitet për të zgjidhur këtë problem dhe atë duke
kuptuar se kjo nuk zgjidhet vetëm brenda një nate dhe se zgjidhja do të nënkuptonte
inkuadrimin e të gjitha aktorëve në shoqëri si ata qeveritarë, jo-qeveritarë, sektorit
privat si dhe investime dhe një plan afatgjatë të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës.
Megjithatë, zhvillimet makroekonomike janë kyçe në këtë kontekst për sigurimin e
vendeve të të reja të punës, po aq sa janë të rëndësishme, masat aktive të tregut të
punës për promovimin dhe mbështetjen e grupeve të përjashtuara nga tregu i punës,



435

e veçanërisht për femrat që të kenë qasje në objektet për kujdesin e fëmijëve, qasje të
përmirësuar në arsimin cilësor dhe trajnim për të reduktuar aftësitë e mospërputhjes
mes ofertës dhe kërkesës, konkurrencën e grave në tregun e punës dhe përmirësimin
e kapaciteteve të Agjensionit për Punësim që të jetë në gjendje t’i mbështesin
punësimin në përgjithësi.

Literatura

Enti Statistikor i R. së Maqedonisë, Anketa e Forcave të Punës (2008-2014) [online], http:/
/www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast_en.aspx?id=3&rbrObl=14.
Enti Statistikor i R. së Shqipërisë, Anketa e Forcave të Punës (2007-2014) [online], http://
www.instat.gov.al/al/themes/tregu-i-pun%C3%ABs.aspx.
European Training Foundation (2013). Former Yugoslav Republic of Macedonia - Review of
Human Resources Development. Publications Office of the European Union, Luxemburg.
Eurostat, Labour Force Survey (2015) [online], http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do.
Janeska, V (2013). Labour market and labour migration in the Republic of Macedonia - Changes and
current Situation. Institute of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje.
Kjosev, S. (2007). Unemployment in the Republic of Macedonia – Specifics and possible solutions.
Facta Universitatis, Economics and Organization Vol. 4, No 2, pp. 153 – 160.
Mitev, M. G. (2013) Former Yugoslav Republic of Macedonia Country Profile: A Study of National
Policies. Peer Reviews in Social Protection and Social Inclusion. European Commission.
Mojsoska-Blazevski, N, Najdova, J., Stojkov, A. and Asenov, L. (2009). Labour Market in the
Former Yugoslav Republic of Macedonia. A Study for the European Commission Employment.
Social Affairs and Equal Opportunities DG, Brussels.
Mojsoska-Blazevski, N. (2011). Supporting strategies to recover from the crisis in South Eastern
Europe: - Country assessment: The Former Yugoslav Republic of Macedonia. International Labour
Organization, Budapest.



436
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Abstrakt

Sot kur një prej prioriteteve për integrimin e Shqipërisë në strukturat europiane janë të
Drejtat e Njeriut, fokus të vecantë merr mbrojtja dhe promovimi i të drejtave për grupet
vulnerabël.
Ofrimi dhe aksesi në shërbimet publike sikundër është edhe furnizimi me energji elektrike
ndikon drejtëpërdrejtë dhe krijon hallka në cilësinë e jetës së individëve, vecanërisht tek
grupet më të pambrojtura, që janë në risk të vazhdueshëm për shkak të gërshetimit të
shumë faktorëve ekonomikë apo social.
Nisur nga situata e kohëve të fundit në të cilën po përballet sistemi i energjitikës në
Shqipëri, aksionet që janë ndërmarrë lidhur me ndërprerjen e furnizimit me energji
elektrike për konsumatorët që rezultojnë debitorë, vështrimi duhet të kthehet mbi ata
konsumatorë, qytetarë të këtij vendi të cilët janë në pamundësi ekonomike dhe që nuk
arrijnë të përmbushin as nevojat më minimale për një jetesë normale.
Nëpërmjet këtij punimi do të synojmë të sjellim një vështrim mbi konceptet e varfërisë
ekstreme dhe absolute, konceptet mbi konsumatorët e cënueshëm, një pasqyrë mbi
kuadrin ligjor që rregullon ofrimin energjisë elektrike për konsumatorët familjarë në
shqipëri, lidhjen që ekziston ndërmjet të drejtës për akses në energji elektrike për grupet
e cënueshme dhe të drejtave të njeriut sipas akteve ndërkombëtare si dhe një vështrim
mbi situatën aktuale sot në Shqipëri.

Fjalë kyce: Konsumatorë të cënueshëm, Varfëri, Akses, Furnizim,  Energji elektrike.

Hyrje

Aksesi në burimet thelbësore të jetesës është një nevojë humane thelbësore, një e
drejtë themelore dhe mungesa e aksesit të plotë në këto burime është një rrezik i
madh edhe për dinjitetin njerëzor.
Agenda e miratuar në samitin e Kombeve të Bashkuara në muajin Shtator 2015 “Për
Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030”, objektivën numër 7 e lidh me sigurimin, aksesin dhe
furnizimin me energji elektrike,  të përballueshëm, të qendrueshëm dhe modern për
të gjithë.
Në harkun kohor të viteve 1990 deri 2010, numri i personave të cilët kanë akses në
furnizimin me energji elektrike është rritur me 1.7 miliardë qytetarë dhe në kushtet
kur ka një rritje globale të popullsisë është i nevojshëm ofrimi i energji elektrike të
përballueshëm nga të gjithë.
Megjithatë ende një në pesë persona nuk kanë akses në energjinë elektrike. Në kushtet
kur kërkesa për akses në energjinë elektrike vazhdon të rritet kjo duhet të shoqërohet
edhe me një rritje të konsiderueshme në prodhimin e energjisë së rinovueshme në të
gjithë botën (United Nations Sustainable Development 2030).



437

Kuadri ligjor “Mbi energjinë elektrike”

Ligji nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, në nenin 95 të tij përcakton  “klientët
në nevojë”, harton kriteret, procedurat për përfitimin e statusit të klientit në nevojë
dhe mënyrën e trajtimit të tyre. Ndërkohë në vijim neni 96, përcakton “Furnizimin
me energji elektrike për klientët në nevojë” sipas këtij neni klientët familjarë, të cilët
kanë përfituar statusin e klientëve në nevojë, kanë të drejtën e përfitimit të shërbimit
të furnizimit universal, sipas parashikimeve të këtij ligji.
- Pas ndryshimeve që pësoi cmimi i energjisë elektrike, me heqjen e fashës për
konsumin e energjisë elekrike në muajin Janar 2015 është miratuar VKM nr. 8, datë
14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të heqjes së fashës së konsumit të
energjisë elektrike deri në 300 kËh në muaj”
Neni 1 i VKM-së së mësipërme përcakton kompensimin e diferencës së çmimit të
energjisë elektrike, për efekt të heqjes së fashës së konsumit deri në 300 kËh në muaj,
për: familjet, që trajtohen me ndihmë ekonomike, si dhe familjet që kanë në përbërje
anëtarë me aftësi të kufizuar, kryefamiljarët, që përfitojnë pension invaliditeti
shtetëror dhe pension invaliditeti të plotë në fshat dhe nuk kanë anëtarë të familjes
të punësuar ose të vetëpunësuar; kryefamiljarët, që përfitojnë pension pleqërie
shtetëror ose pension pleqërie fshati, por që janë me banim në qytet dhe nuk kanë
anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar; familjet e punonjësve buxhetorë,
me pagë mujore bruto nën 35 000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë në muaj, kur punonjësi
është kryefamiljar dhe nuk ka asnjë anëtar të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar;
të verbrit; personat paraplegjikë e tetraplegjikë.
- Në zbatim të VKM-së së mësipërme është miratuar edhe Udhëzimi nr. 1, datë
02.02.2015 “Mbi zbatimin e vendimit nr.8, datë 14.01.2015 të Këshillit të Ministrave për
mbrojtjen e shtresave në nevojë nga heqja e fashës deri në 300 kËh për faturimin e cmimit të
energjisë elektrike”
Gjithashtu, ligji nr. 9902, datë 17.04.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorit”, i ndryshuar,
përbën legjislacionin bazë për këtë të drejtë, ku në nenin 56, një rol i veçantë i njihet
edhe Avokatit të Popullit, për mbrojtjen e interesave të konsumatorit, dhe për më
tepër në kushtet e atyre që do të konsiderohen “Konsumatorë vulnerabël”.
Direktiva 2009/72/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës, për rregullat
e përbashkëta për tregjet e brendshme të energjisë elektrike, lidhur me ofrimin e
shërbimit publik të energjisë elektrike me fokus mbrojtjen e grupeve të cënueshme,
i cili duke iu referuar varfërisë ndalon ndërprerjen e energjisë elektrike për
konsumatorë të tillë në raste kritike.
Aktualisht sistemi i energjitikës në Shqipëri, megjithëse ka një frymë për përqasje të
legjislacionit të energjisë elektrike me direktivat europiane, megjithëse ka VKM që
plotësojnë kuadrin ligjor dhe që konsiderohen si “mbrojtje” për grupet vulnerabël,
ende nuk ka një studim mbi ngritjen e skemave të mirëpërcaktuar për konsumatorët
të cilët sot rezultojnë debitorë, qytetarë të këtij vendit, të cilët janë në pamundësi
ekstreme ekonomike dhe që nuk arrijnë të përmbushin as nevojat më minimale për
një jetesë normale.
Qasja me energjinë elektrike është gjithnjë e më e vështirë për grupet e cënueshme.
Duke mbajtur në konsideratë ndryshueshmërinë në cmimin e energjisë elektrike,
pamundësisë në pagesën e saj, kjo e lidhur me faktorin ekonomik, shumë qytetarë
sot po përballen me mungesë në akses për furnizimin e vazhdueshëm me energji
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elektrike e ndjerë më së shumti me afrimin edhe të stinës së dimrit.

Aksesi për furnizim me energji elektrike si pjesë e të drejtave të njeriut.
Pasqyrimi i situatës në Shqipëri

Aftësia e individit për të përmbushur nevojat jetësore bazë si dhe të ardhurat për
frymë lidhen dhe janë tregues me atë që konsiderohet “Varfëri”. Varfëria ekstreme
dhe varfëria absolute, shpesh nga praktika jonë e përditshme kanë shenjë barazimi
mes këtyre dy koncepteve definuar si “Të varfër”.
Varfëria ekstreme, sipas një përkufizimi tashmë të zyrtarizuar paraqet ato familje
apo individë të ardhurat e të cilëve janë më pak se 1 dollar në ditë/person, kurse
pjesa tjetër e të varfërve ndodhet në kushte të varfërisë absolute.
Treguesit më të rëndësishëm të nivelit të varfërisë janë:
- Përqindja e popullsisë (rreth 14.3%) që jeton në varfëri absolute (e përcaktuar
në shqipëri si numri i personave me konsum mujor real nën 4891 lekë).
- Përqindja e popullisisë (rreth 2.2%) që jeton në varfëri ekstreme e përcaktuar
si numri i përsonave që kanë vështirësi në përmbushjen e nevojave bazë ushqimore
( INSTAT  2015, 04)
Këto kategori familjesh apo individësh janë pjesë e skemave sociale, të cilat financohen
nga buxheti i shtetit.
Sot aktualisht në skemën e ndihmës ekonomike trajtohen rreth 80.000 mijë familje
(Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë) dhe individë në nevojë nga rreth 1.1
milion familje që janë në shkallë vendi, dmth 7.3% e familjeve shqiptare trajtohen
me ndihmë ekonomike. Por, në realitet nuk është ky numri i familjeve që kanë
nevojë për mbështetje nga skema,pasi numri i kërkesave është shumë më i madh.
Ndryshimi i cmimit të energjisë elektrike, i shoqëruar me vendimet përkatëse për
mbrojtjen e shtresave në nevojë, mund të jenë me kosto të ulët, në kuptimin që
shërbimi bazë ofrohet me çmim të ulët, por kjo nuk do të thotë se konsumatorët
kanë të ardhura të mjaftueshme për të përballuar pagesat për të.
Përballueshmëria është e lidhur me aftësinë e konsumatorëve të caktuar ose grupet
e konsumatorëve për të paguar për një nivel minimal të shërbimit, e lidhur
ngushtësisht edhe me varfërinë.
Direktiva 2009/72/EC në lidhje me rregullat e përbashkëta të tregut të brendshëm të
energjisë elektrike, duhet të sigurojë një seri të të drejtave për furnizimin me energji
elektrike të një cilësie të specifikuar, transparente dhe jo diskriminuese.
Paragrafi 7 i direktivës përcakton se “Shtetet anëtare duhet të marrin masa për mbrojtjen
e konsumatorëve fundorë dhe në veçanti të sigurohet që ka marrë masa mbrojtëse adekuate për
të mbrojtur konsumatorët e cënueshëm.Në këtë kontekst cdo shtet anëtar do të definojë konceptin
e konsumatorëve të cënueshëm, i cili do t’i referohet varfërisë dhe midis të tjerave duhet të
ndalojë ndërprerjen e energjisë elektrike për konsumatorë të tillë në raste kritike”.  Duke vijuar
me paragrafin 8 të kësaj direktive sipas të cilës “Shtete anëtare duhet të ndërmarrin masa
adekuate sikundër janë formulimi i planeve kombëtare të veprimit për energjinë, që sjell përfitime
në sistemin e pagimit social dhe për të siguruar furnizimin  e nevojshëm të energjisë elektrike për
konsumatorët e cënueshëm apo ofrimin e përkrahjes për përmirësimin e eficiencës së energjisë….”.
Varfëria e energjisë shpesh përcaktohet si një situatë kur individë apo familje nuk
janë në gjendje për t’u ngrohur në mënyrë adekuate apo të mund të kenë akses në
banesën e tyre për shërbimet e energjisë elektrike, me kosto të përballueshme, e cila
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sjell dhe ka një ndikim të drejtpërdrejtë që lidhet me shëndetin dhe cilësinë e jetës.
Në këtë kontekst Komisioni Europian thekson se duhet të merren masa të
përshtatshme të politikave për mbështetjen e konsumatorit në situata të pambrojtur
për ata në rrezik nga varfëria energjitike. Kështu, ekzistojnë një sërë udhëzime të
miratuara në Forumin  “Energjia e qytetarëve” më 16 dhjetor 2013, ku është
propozuar një përzierje dhe ndërlidhje ndërmjet energjisë sociale dhe strehimit.
Aktualisht sot në Shqipëri, nga Operatorit i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
ofrohen disa modele për shlyerjen e detyrimet për konsumatorët që rezultojnë
debitorë.
- Modeli i parë u ofron familjeve të cilët kanë detyrime ndaj OSHEE  deri në
vlerën 100 mijë lekë, të lidhin aktmarrëveshje për pagesë të borxheve me 6 këste
mujore. Në rast se abonentët zgjedhin të paguajnë detyrimin me afat deri në një të
tretën e afatit të sipër-përmendur ofrohet reduktim për 50% të kamatvonesave.
- Skema e dytë përfshin abonentët me detyrime që arrijën shumën 300 mijë
lekë, të cilëve u ofrohen akt-marrëveshje për pagesën e borxhit me 12 këste mujore.
Nëse abonentët zgjedhin që të paguajnë detyrimin në afat deri në një të katërten e
afatit, pra në tre muaj atyre u reduktohen në vlerën e masës së kamatës 50%.
- Modeli tjetër lidhet me konsumatoret me detyrime deri në 600 mijë lekë dhe
u ofrohen aktmarrëveshje për pagesën me 24 këste mujore
Nisur nga realiteti, megjithëse sot ekzistojnë skema lehtësuese për pagesën e
detyrimeve të prapambetura, për të gjithë ata konsumatorë të cilët rezultojnë debitorë,
mbrojtja sociale dhe ekonomike e grupeve të cënueshme duhet të konsiderohet si
prioritet dhe kërkon politika të integruara për shkak se familjet në nevojë ekstreme
nuk arrijnë dot të sigurojnë mbijetesën dhe jo më të përballen me faturat për pagesat
e shërbimet publike.
Sot, realiteti i pasqyruar në median e shkruar apo vizive tregon për shumë familje
të cilat jetojnë në kushte ekstreme varfërie, në përbërje të tyre me fëmijë me aftësi të
kufizuar; familje me një anëtar të moshuar pensionist herë edhe të vetëm kyefamiljarë/
e  të cilët vuajnë për bukën e gojës; familje të komunitetit Rom, në shumë pak rast
përfitues të skemës së ndihmës ekonomike, familje të tjera të papunë, punëkërkues,
dhe të përjashtuar edhe nga skema e ndihmës ekonomike
Të gjitha rastet me vlerë debie të akumuluar me vite, në disa raste me akt-marrëveshje
për pagesa me këste të detyrimeve të energjisë elektrike, por sërish të ndodhur në
udhëkryq për shkak të pamundësisë financiare në pagesat qoftë edhe të një shumë
minimale prej 1000 lekësh, familje të cilat do të duhen të përballen për muaj të tërë
me mungesnë e aksesit për furnizimit me energji elektrike.

Konkluzione

Duke mbajtur në konsideratë agendën e miratuar në samitin e Kombeve të
Bashkuara në muajin Shtator 2015 “Për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030”, objektivën
numër 7 e cila lidhet me sigurimin, aksesin dhe furnizimin me energji elektrike, të
përballueshëm, të qendrueshëm, si dhe direktivat europiane për aksesin në shërbimin
e energjisë elektrike, del i nevojshëm kryerja e një studimi për të identifikuar numrin
e familjeve në varfëri ekstreme dhe absolute të cilët përballen me mbijetesë dhe vuajnë
për të siguruar ushqim si dhe gjetjen e mekanizmave për evidentimin e këtyre
familjeve.
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Duke mbajtur në konsideratë lidhjen që ekziston ndërmjet aksesit në energjinë
elektrike dhe të drejtave të njeriut, është shumë e nevojshme ofrimi i zgjidhjeve për
konsumatorët e cënueshëm, për të mos u privuar nga e drejta për furnizimin e
nevojshëm me energji elektrike, duke siguruar minimumin e mundshëm, ndricimin
në banesë.
Së fundi, krijimi i mundësive të diferencuara dhe skemave lehtësuese për pagesat e
energjisë elektrike për këto familje është një nevojë emergjente që edhe këto grupe të
cënueshme, vulnerabël të gëzojnë të njëjtin akses, të njëjtat të drejta sikundër cdo
qytetar i këtij vendi.
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Disa probleme të zhvillimit ekonomik të qarkut të Gjirokastrës

MSc. Elona Shehu
Pedagoge në “Shkollën e Lartë Mesdhetare të  Shqipërisë”

Abstrakt
Ky artikull bazohet në analizën e tendencës së treguesve ekonomikë të qarkut të
gjirokastrës. Situata e këtyre treguesve ka qënë në luhatje të vazhdueshme për të gjithë
vendin. Por, analiza është kryer për këtë qark i cili për vite me radhë ka dhënë kontribut
të rëndësishëm në PBB-në e vendit. Orjentimi që i kanë dhënë politikat ndër vite këtij
qarku, kanë çuar në devijim të treguesve kryesorë ekonomik. Studimi kryesisht prek
problematikat e hasura gjatë viteve të fundit lidhur me popullsinë, GDP-në, punësimin,
turizmin, industrinë dhe treguesit financiarë. Artikulli ka për qëllim të tregojë përbërësit
e GDP-së dhe tendencën e tyre mbas viteve 90-të. Të dhënat e paraqitura dhe të analizuara
në këtë shkrim janë marrë nga faqet zyrtare të institucioneve shtetërore të cilat më pas
janë përpunuar dhe analizuar nga autori. Konkluzioent e paraqitura në këtë hulumtim
tregojnë se burim rritje i PBB-së duhet të jenë pikërisht industria nxjerrëse dhe përpunuese,
energjia dhe në krah të tyre duhet të jetë bujqësia. Nuk duhet të shihet si sektor prioritar
transporti dhe shërbimi i hotelerisë, pavarësisht se këta të fundit kanë të bëjnë me
zhvillimin e turizmit. Metodologjia e përdorur në shkrim është ajo e përshkrimit, metoda
statistikore dhe e analizës.

Fjalë Kyçe: PBB, papunësi, industri, bujqësi, turizëm, sistem financiar, emigracion, etj.

Hyrje

Qarku i Gjirokastrës është një nga qarqet më të mëdhenj dhe më të vlerësueshëm të
jugut të Shqipërisë. Qarku i Gjirokastrës, sipas censusit të vitit 2011, ka një sipërfaqe
prej 2,884 km² me popullsi të regjistruar prej 72,176 banorësh, në Rrethin e
Gjirokastrës 35,843 banorë, në Rrethin e Përmetit 16,727 banorë dhe në Rrethin e
Tepelenës  19,606 banorë. Krahasuar me vitin 2009, popullsia është rritur 0.4% (600
banorë) duke sjelle ndryshimin e dendësisë me 0.2 banorë për km2. Gjirokastra zë
vendin e parë në Shqipëri për numër nën 50 frymë për km2. Vetë Qarku i Gjirokastrës
ndodhet në qendër të Shqipërisë Jug–Lindore dhe përshkohet nga dy lugina të
rëndësishme të Shqipërisë Jugore, nga Lugina e Vjosës së Sipërme dhe nga lugina e
Lumit Drino. Në këto lugina është përqendruar edhe pjesa më e madhe e popullsisë
së qarkut Gjirokastër si dhe në të njëjtën kohë ato përbëjnë edhe pjesët kryesore të
zhvillimit ekonomik dhe industrial të rajonit. Qarku i Gjirokastrës ka si qendër
administrative qytetin e Gjirokastrës.
Para reformës teritoriale Qarku i Gjirokastrës përfshinte rrethet:
1. Gjirokastër me dy bashki dhe 11 komuna (96 fshatra)
2. Tepelenë, e përbërë nga dy bashki dhe 8 komuna (77 fshatra)
3. Përmet, e përbërë nga dy bashki dhe 7 komuna (98 fshatra)
Pas Reformës Teritoriale Qarku i Gjirokastrës përbëhet nga 7 Bashki dhe 31 njësi vendore:
1. Gjirokastër (Gjirokastër, Picar, Çepo, Lazarat) 
2. Libohovë (Libohovë, Qendër Libohovë, Odrie, Zagorie, Lunxhëri, Antigfonë) 
3. Dropull (Pogon, Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërm) 
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4. Tepelenë (Tepelenë Qendër, Lopës, Kurvelesh) 
5. Memaliaj (Memaliaj, Memaliaj Fshat, Buz, Krahës, Qesarat, Luftinjë) 
6. Këlcyrë (Këlcyrë, Ballaban, Sukë, Dishnicë) 
7. Përmet (Përmet, Frashër, Qendër, Petran, Çarçovë) 
Qyteti i Gjirokastrës perveç të qenit qendër Administrative e rajonit, këtu kanë
prezencën e tyre kompanitë më të njohura prodhuese dhe tregtare të vendit si: Glina,
Fresh Compani, Elka, Uji i Ftohte Tepelene, Harri Lena Grup, Ferruni, SAM 0-13
Baby Clothes etj. Përbën edhe qendrën më të madhe bankare në jug të Shqipërisë ku
kanë selinë e tyre: Banka e Shqipërisë, Banka Kombëtare Tregtare, Raiffaisen Bank,
Intesa SanPaolo Bank, Alpha Bank, Tirana Bank, NBG Bank, Emporiki Bank,
UNION BANK, Banka Popullore.
Aktivitet kryesore ekonomike në rajonin e Gjirokastres janë: Tregetia, Industria e
amballazhimit të ujit dhe pijeve freskuese si Glina, Uji i Ftohete Tepelene, Uji
Trebeshina, Uji Çajupi, Fresh Compani etj. Fabrikat e përpunimit të qumështit dhe
prodhimit të djathrave dhe nënprodukteve të qumështit si Gjirofarma dhe Libohova.
Industria e tregëtimit dhe përpunimit të Drurit. Industria e prodhimit të Inerteve
dhe Ndërtimit. Repartet e shumta të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve për tregjet
e huaja. Industria e nxjerrjes dhe përpunimit të gurit për ndërtim dhe atij dekorativ.
Përgjithësisht, baza e ekonomisë është bujqësia, por në rajon po rritet dhe industria
e përpunimit të ushqimit, duke shfrytëzuar mundësinë që jep prodhimi i frutave,
perimeve dhe nënprodukteve blegtorale. Për të apasionuarit e natyrës me shumë
vlera janë Parqet natyrore si Viroit, Sotires, Ujit të Ftohtë Tepelenë, Hotova, Pllaja
e Cajupit (1200 m), Ujrat Ternale të Benjës (Permet) si dhe kanionet e Lumit te
Suhës Zagorisë dhe Vjosës.
Gjirokastra lidhet me Greqinë nëpërmjet pikës Doganore të Kakavijës. Ajo ka edhe
një aeroport jo në gjendje pune por të mundshëm që në të ardhmen të vendoset në
funksionim. Ky aeroport i ndërtuar në vitet ’30 nga italianet, shërbente si një pikë
lidhjeje e Gjirokastrës me qendrat e tjera të Shqipërisë. Gjirokastra, pavarisht nga
shtrirja e saj dhe pozicioni gjeografik nuk zë ndonjë peshë të konsiderueshmë në
ekonominë shqiptare. Më poshtë do të analizojmë disa tregues ekonomikë të
Gjirokastrës dhe raportin e tyre me qarqet e tjera dhe në shkallë vendi. Këtë do ta
bëjmë për të parë burimet, mundësitë dhe perspektivën e këtij qarku në fushën e
ekonomisë. Kjo sepse Qarku i Gjirokastrës para viteve 90 ka qënë përgjithësisht një
qark ku dominonte prodhimi industrial, ndërsa bujqësia ka qënë në vendin e dytë.

PBB e Gjirokastrës në raport me qarqet e tjera dhe vendin

Gjirokastra shtrihet në 10% të teritorit të Shqipërisë, ka 2.57% të popullsisë
(72176:2800000 = 2.57) dhe jep vetëm 2.6% të PBB-së. Ajo jep 8.3% të PBB-së  së
Jugut ku përfshihen edhe qarqet e Beratit, Fierit, Kor«ës dhe Vlorës. Është qarku i
parafundit në rënditje para Qarkut të Kukësit që jep 2.3% të PBB-së. Megjithëse
është një nga qarqet më të rëndësishëm në jugun e Shqipërisë, kjo shifër ështe e
pajustifikuar për sa i përket burimeve të tij mbi e nën tokësore. Të ardhurat për
frymë janë të larta. Kjo shpjegohet me numrin e ulët të popullsisë dhe me të ardhurat
nga emigracioni sepse prodhimi i brendshëm nuk i kalon të 36 miliardë lekë. Si i
tillë të ardhurat i ka 2.3% më të larta se mesatarja e republikës duke u renditur në
vendin e tretë pas Tiranës dhe Fierit. Për të pasur një pasqyrë më të plotë mbi analizën
e këtyre treguesve kemi dhënë tabelën e mëposhtëme.
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Tabela 1. PBB totale dhe PBB për frymë sipas qarqeve

Burimi: INSTAT, llogaritjet e autorëve

Tab2.StrukturaeVlerëssëShtuarBrutosipasdegëvetëekonomisëdherajonevestatistikore(Rajoni=100%),viti2013

Burimi: INSTAT
Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë se burimet kryesore të PBB-së për qarkun
e Gjirokastrës kanë qënë:
Tregtia, transporti, hotele që kanë zënë 21.1% të totalit të PBB-së, ndërtimi me 13.7%
dhe administratë publike me 15.6%. Këto tregues janë më të lartë se mesatarja e
rajonit të Jugut. Rajon i Jugut në përgjithësi mbështetet në bujqësi, pyje dhe peshkim
me 34.2% të PBB-së nga 29.9% që ka Gjirokastra, industri nxjerrëse dhe përpunuese
me 19.4% nga 7% që e ka Gjirokastra. Zërat e tjera luhaten jo në masa të dukshme.
Në këtë mënyrë mund të nxjerrim konkluzionin se nëse jugu ka sektor prioritar
bujqësi, pyje, peshkim dhe industrinë me rreth 53.6%, Gjirokastra ka bujqësi, pyje,
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peshkim, tregti, hotele etj me 51%. Burim rritje e PBB-së duhet të jenë pikërisht
industria nxjerrëse përpunuese, energjia dhe uji dhe në krah të tyre duhet të jetë
bujqësia. Nuk duhet të shihet si sektor prioritar transporti, hotele dhe motele,
pavarësisht se këta të fundit kanë të bëjnë me zhvillimin e turizmit. Zhvillimi i
turizmit në qark është pozitiv në lidhje me rritjen e të ardhurave dhe rënien e
papunësisë por krahas anëve të mira ka edhe një anë negative që është shpërndarja
jo e barabartë e të ardhurave. Nga ky sektor do përfitojnë hotelet dhe restorantet e
pikave turistike, të kalave, shtëpive muze dhe muzeumeve, parqeve apo ujrave
termale, të parqeve natyrore etj. Në këtë mënyrë do përfitojnë ata që kanë përfituar
deri tani, ndërsa nuk do fitojë masa e gjerë në përgjithësi.  Kjo shpërndarje në
strukturën e PBB-së gjen shprehjen e vet edhe në një sërë treguesish të tjerë,
konkretisht:

Shpërndarja e bizneseve sipas qarqeve

Tabela 3. Numri i bizneseve sipas rajoneve

Burimi: QKR
Fig.nr 1.Përqindja e bizneseve sipas qarqeve

Të dhënat e tabelës dhe paraqitja e tyre grafike tregojnë se qarku i Gjirokastrës zë
vendin e 9 për nga numri i bizneseve të mëdha me 209 njësi duke lënë pas Dibrën,
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Beratin dhe Kuksin. Qarku ka 2.4% të bizneseve të mëdhaja në vend, shifër kjo që
në krahasim me sipërfaqen ndaj totalit është disa herë më e vogël. Gjirokastra
përfshihet në rrethet e prapambetura të Shqipërisë pavarësisht nga PBB-për frymë
që zë vendin e tretë. Biznese të mesme ka 78 njësi duke zënë vendin e tetë dhe biznese
të vogla 4116 njësi duke zënë vendin e nëntë në shkallë republike. Në total në këtë
qark shtrijnë aktivitetin e tyre 4455 biznese ose 2.8% e bizneseve të vendit. Lë mbrapa
Lezhën, Dibrën dhe Kukësin. Mundësitë e rritjes së numrit të bizneseve janë të
shumta nëse do të marrim në konsideratë strukturën e PBB-së para viteve 90 kur
tre rethet shquheshin për prodhimin e tyre industrial.
 Në rrethin e Tepelenës ka qënë Miniera e Qymyrgurit në Memaliaj që prodhonte
rreth 1 milionë tonë qymyr në vit, Fabrika e seleksionimit të qymyrit, Fabrika e
tullave, Fabrika e përpunimit të miellit të fosforit, Ndërmarrja e përpunimit të
produkteve bujqësore në Tepelenë. Ndërmarrja e përpunimit të bimëve medicinale
në Memaliaj, Fabrika e tullave në Këlcyrë, Fabrikat e trikotazhit në Gjirokastër dhe
Përmet, Uzina Metalike në Gjirokastër dhe dhjetra ndërmarrje të tjera të shtrira në
të gjithë teritorin për përpunimin e qumështit dhe të rrushit.  Në këto kushte me të
tilla resurse e quajmë të nxituar që kryesisht qarku të bazohet në sektorin e turizmit.
Turizmi duhet të nxitet dhe të zhvillohet por është e pa mundur që të kthehet në
degë kryesore për këtë qark.

Bilanci i krahut të punës

Tabela Nr.4. Të dhëna mbi forcat e punës 2012

Burimi: INSTAT LFS 2012, nga Miluka et al Studim i tregut të punës në zonat rurale (UNDP
2013
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Sa i përket numrit të popullsisë Gjirokastra ka pasur një rënie të dukshme. Në
censusin e 2011 janë regjistruar 72.176 frymë nga mbi 156 mijë që ka pasur para vitit
2009. Pra numri i popullsisë gati është më shumë se i përgjysmuar si rezultat i
emigracionit. Nga qyteti i Memaliajt janë larguar më shumë se gjysma e popullsisë.
Një pjesë e saj është larguar jashtë Shqipërisë, në Greqi, Itali, SHBA e në vende të
tjera, një pjesë është larguar në Vlorë, në Gjirokastër dhe në Tiranë. Më pak janë
larguar nga qyteti i Tepelenës dhe zona për rreth. Emigracioni është ndjerë më
shumë në rrethin e Gjirokastrës dhe në rrethin e Përmetit. Gjirokastra zë vendin e
fundit sa i përket popullsisë në shkallë vendi me 2.6% të popullsisë. Popullsia në
moshë punë ndaj totalit zë 67.3% nga 68% që është mesatarja e vendit. Sa i përket
normës së papunësisë dhe normës së punëzënjes për shkak të numrit të vogël të
popullsisë renditet në vendin e 6-të me 13.3% dhe 57.1%. Norma e papunësisë është
thuajse e njëjtë me normën e papunësisë në shkallë vendi me 13.3%. Qarqet me
shkallën më të ulët të papunësisë janë  qarku i Elbasanit me 5.8%, qarku i Durrësit
me 6.9%, ndërsa me shkallë më të ulët janë qarqet  Lezhë me 29.2%,  Shkodër me
20.1%, i kukës dhe Vlorë me 19% etj.

Punësimi sipas sektorëve

Tabela Nr.5.  Punësimi sipas sektorëve në sektorin urban për vitin 2013

Burimi: INSTAT LFS 2012, nga Miluka et al Studim i tregut të punës në zonat rurale
(UNDP 2013)
Qarku i Gjirokastrës ka të punësuar 14.255 persona në sektorin urban që zënë 2.4%
të të punësuarve në shkallë vendi. Vjen i treti pas Dibrës dhe Kukësit. Që kanë 8.880
dhe 10.747 të punësuar në sektorin urban. Punësimi është i përqëndruar në sektorin
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e shërbimeve me 9.633 persona ose 67.5%, ky sektor jep 21.1% të PBB-së së qarkut.
Bujqësia dhe industria së bashku kanë 4.420 forca punë ose  31% të totalit. Në degë
të tjera janë të punësuar 3.853 ose 27%. Edhe në këtë shpërndarje duket qartë
shpërndarja jo uniforme e të punësuarve. Në sektorin e shërbimeve që jep vetëm
21.1 % të PBB-së janë të punësuar mbi 67% të fuqisë punëtore ndërkohë që në bujqësi
dhe industri që japin 50,6% janë të punësuar 31% e totalit. Në këto shifra dhe në të
tjera që do ekspozojmë shihet rritja e mundësisë së punësimit sipas bashkive dhe
zonave ekonomike.

Punësimi sipas sektorëve në sektorin rural

Tabela Nr.6. Punësimi sipas sektorëve në sektorin rural

Burimi: INSTAT LFS 2012, nga Miluka et al Studim i tregut të punës në zonat rurale
Më lartë analizuam shpërndarjen e të punësuarve në sektorin urban. Në këtë tabelë
kemi paraqitur shpërndarjen e të punësuarve në sektorin rural. Shihet qartë që
numri i të punësuarve në sektorin rural është më i lartë sesa në sektorin urban. Në
bujqësi janë të punësuar 91.5% e forcave të punës, ndërsa në shërbime 3.533 forca
ose 5.5%. Në industri janë të punësuar 1.848 forca ose 2.9%. Këto shifra tregojnë se
përgjithësisht forca punëtore rurale është e përqëndruar në bujqësi dhe shumë pak
janë të përqëndruar në sektorin e turizmit, shërbimeve e industrisë. Në këtë mënyrë
kur flasim për turizëm më së shumti kuptojmë se të punësuar në këtë degë janë
punonjësit e zonave urbane dhe jo ato të zonave rurale. Prandaj është e
domosdoshme që kur flasim për turizëm të mos kemi parasysh vetëm kalatë apo
muzetë port ë kemi parasysh edhe vlerat e Bashkive të Tepelenës, Memaliajt e Përmetit
sepse edhe këto Bashki kanë zona që mund të organizohet turizmi kulturor, malor,
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arkeologjik, kulinar etj.
Për ta analizuar më hollësisht sektorin rural kemi ekspozuar edhe disa tregues të
tjerë ekonomiko-social.

Disa tregues ekonomiko-social

Tabela Nr.7. Disa tregues ekonomiko social

Nga analiza e shpërndarjes së ditëve të punës shikohet edhe specializimi i qarqeve
sipas drejtimeve, bujqësi, pemtari dhe blegtori. Këtë analizë do ta bëjmë për çdo
qark sepse në analizën që do tu bëjmë vëllimit të prodhimeve bujqësore e blegtorale
do ti krahasojmë edhe më vellimin e punës që kryhet në këtë degë. Gjirokastra e ka
numrin e ditëve të punës në bujqësi më të ulët se mesatarja e vendit, por zë vendin
e tretë për ditët e punës jashtë fermës. Kjo reflektohet edhe në treguesit e emigracionit.
Kështu ky qark ka refugjatë të përherëshëm 4.733 persona ndërsa të përkohëshëm
3.087 persona që do të thotë se 10.8% e frymëve janë refugjatë. Gjirokastra ka vetëm
3.2% të numrit të fermave në shkallë republike me 11.265 nga 350.916 që ka gjithë
vendi. Prej tyre dalin në treg rreth 90%. Të ardhurat për fermë janë më të larta se
mesatarja e republikës duke zënë vendin e katërt në shkallë vendi. Kultivon pak
bimë arash duke zënë vendin e tretë nga fundi para Kukësit, Lezhës dhe Shkodrës.
Për tregëtimin e prodhimeve blegtorale është nën nivelin mesatar të republikës me
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87.1% të fermave që shesin.

Shpenzimi i ditëve të punës në bujqësi dhe jashtë fermës

Tabela Nr.8. Shpenzimi i ditëve të punës sipas qarqeve

Burmi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

Gjirokastra shpenzon për blegtorinë 2 herë më shumë ditë pune se në bujqësi dhe 4
herë më shumë se në pemtari. Kjo do të thotë se në këtë sektor, në këtë qark duhet të
rriten shpenzimet për blegtorinë, por të shikohen edhe sektorët e tjerë pasi janë
burime të rritjes së të ardhurave sepse rrethi i Gjirokastrës ka me mijra hektarë tokë
në Luginën e Drinos për ta shfrytëzuar. Bashkia që ka shkallë të lartë të shfrytëzimit
të tokës është ajo e Përmetit, gjithë lugina nga Këlcyra deri në Përmet është e
kultivuar. Për tu risistemuar mbeten Luginat e Vjosës, në Dragot, Qesarat, Bambull
etj. Ka 7.820 emigrantë të përkohshëm dhe të përherëshëm, ka 2488 ferma që sigurojnë
të ardhura nga emigrantët, prej të cilave 1.428 që sigurojnë mbi 200 mijë lekë.
Më poshtë po japim edhe sipas qarqeve mënyrën e punimit të tokës.

Mënyra e punimit të tokës
Të dhënat e mëposhtme tregojnë për shkallën e mekanizimit të bujqësisë shqiptare.
Qarqet ku fermat përdorin më pak mjetet mekanike janë Vlora, Kuksi dhe Dibra, më
shumë të mekanizuara janë Shkodra, Elbasani, Fieri dhe Gjirokastra. Në shkallë
republike 61648 ferma nuk përdorin në punimet e tyre bujqësore mekanikën. Qarku
i Gjirokastrës ka 11 265 hektar tokë prej të cilave me dorë punohen 7128 hektarë, me
kafshë 774 hektarë dhe me traktor 11024 hektarë.  Në këtë mënyrë rreth 98% e tokës
punohet me traktor nga 82.4% që e kemi në shkallë republike. Në tabelën e mëposhtme
e gjejmë të paraqitur shkallën e mekanizimit në bujqësi të ndarë sipas qarqeve.
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Tabela Nr.9.  Mënyra e punimit të tokës

Burmi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

Kredi sipas qarqeve

Në analizë kemi marrë në konsideratë edhe dy tregues financiarë, kredinë sipas
qarqeve dhe shpërndarjen e degëve dhe agjencive bankare. Të dhënat tregojnë se
vetëm Tirana me Durrësin tërheqin  mbi 80.3% të totalit të kredive të sistemit bankar.
Gjirokastra futet në ato katër rrethe që marrin më pak se 1.5% të kredive ndaj totalit.
Të njëjtën gjë mund të themi edhe për shpërndarjen e degëve dhe agjencive bankare.
Në këtë Qark funksionojnë vetëm 20 të tilla nga 499 që ka gjithë Shqipëria, ose në
Gjirokastër janë përqëndruar vetëm 4% e tyre. Pavarësisht se ka 20 njësi bankare
kredia është në përmasa të papërfillëshme pot ë kemi parasysh se në këtë qark rreth
30% të PBB-së sigurohet prej sektorit të bujqësisë.

Tabela Nr.10. Kredia sipas qarqeve
Qarku 2,012 2015 2015,% ndaj totalit
Tiranë 390 397 72.7
Durrës 41 41 7.51
Elbasan 15 16 2.93
Shkodër 13 12 2.2
Korce 8 9 1.65
Vlorë 16 14 2.56
Fier 14 14 2.56
Lezhë 11 9 1.65
Të tjera 35 33 6.04
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Gjithsej 544 546

Fig.Nr. 2.  Kredi në % ndaj totalit

         

Tabela Nr..11. Degë dhe agjenci bankare sipas qarqeve për vitin 2014

Burimi:Banka e Shqipërisë. Raporti Vjetor i mbykqyrjes. 2014

Konkluzione

1. Qarku i Gjirokastrës  shtrihet në 10 % të sipërfaqes së vendit duke zënë mbi
2880 km2. Ai jep vetëm 2.6% të PBB-së në shkallë vendi.

2. Jugu ka sektor prioritar bujqësi, pyje, peshkim dhe industrinë me rreth 53.6%,
Gjirokastra ka bujqësi, pyje, peshkim, tregëti, hotele etj me 51%.

3. Qarku i Gjirokastrës ka në strukturën e tij 2.4% të bizneseve të mëdhaja në
vend, shifër kjo që në krahasim me sipërfaqen ndaj totalit është disa herë më e
vogël.

4. Gjirokastra përfshihet në rrethet e prapambetura të Shqipërisë pavarësisht nga
PBB-për frymë  që zë vendin e tretë.

5. Popullsisa gati është më shumë se e përgjysmuar si rezultat i emigracionit.
6. Numri i të punësuarve në sektorin rural është më i lartë sesa në sektorin urban.

Në bujqësi janë të punësuar 91.5% e forcave të punës, ndërsa në shërbime 3.533
forca ose 5.5%. Në industri janë të punësuar 1.848 forca ose 2.9%. Përgjithësisht
forca punëtore rurale është e përqëndruar në bujqësi dhe shumë pak janë të
përqëndruar në sektorin e turizmit, shërbimeve e industrisë.

7. Qarku i Gjirokastrës ka 11 265 hektar tokë prej të cilave me dorë punohen 7128
hektarë, me kafshë 774 hektarë dhe me traktor 11024 hektarë.  Në këtë mënyrë
rreth 98% e tokës punohet me traktor nga 82.4% që e kemi në shkallë republike.

8. Gjirokastra futet në ato katër rrethe që marrin më pak se 1.5% të kredive ndaj
totalit. Në këtë Qark funksionojnë vetëm 20 degë dhe Agjensi nga 499 që ka
gjithë Shqipëria, ose 4% e tyre. Por,  po të kemi parasysh të dhënat e paraqitura
më sipër në këtë qark rreth 30% të PBB-së sigurohet prej sektorit të bujqësisë.
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Rekomandime
1. Burim rritje i PBB-së duhet të jenë pikërisht industria nxjerrëse dhe përpunuese,

energjia dhe uji dhe në krah të tyre duhet të jetë bujqësia. Nuk duhet të shihet
si sektor prioritar transporti, hotele dhe motele, pavarësisht se këta të fundit
kanë të bëjnë me zhvillimin e turizmit.

2. Mundësitë e rritjes së numrit të bizneseve janë të shumta nëse do të marrim në
konsideratë strukturën e PBB-së para viteve 90.

3. Kur flasim për turizëm të mos kemi parasysh vetëm kalatë apo muzetë por të
kemi parasysh edhe vlerat e Bashkive të Tepelenës, Memaliajt e Përmetit sepse
edhe këto Bashki kanë zona që mund të organizohet turizmi kulturor, malor,
arkeologjik, kulinar etj.
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Abstract

Taxes and fees represent the main source of the of the public revenues, most needed for
the realization of financial activity of the state and thereby meeting the needs of citizens.
Especially for a capitalist state revenues collected from taxes and fees come to dominate
the public revenue system thus affecting the fulfillment of the state budget.  Considering
the importance they have in any democratic state this incomes has arisen the need for
legal protection. The first step in realizing this is the design of a more efficient legislation
for the collection, management and then shares the incomes. Legal protection starts
with their forecast in the country’s constitution, which is the basic act that underlies the
foundations of a democratic state, then continues to forecast their codes, laws, regulations
and ordinances up orders to the relevant Ministers.
The aim of this paper is to make an analyze of offenses in the area of taxes and procedural
mechanism and to explain the treatment of violations of the administrative nature, seen
from the criminal jurisdiction point of view in Albania. A short historical review of the
legislation for the fiscal system in Albania will be given too.

Keywords: fiscal system, taxes, fees, offenses, criminal jurisdiction.

Introduction

Taxes and levies (fees) represent the main instruments for securing and centralization
of public revenues so indispensable for the realization of financial activity of the
state and through it the fulfillment of the needs of citizens. Especially for a capitalist
state revenues collected from taxes and levies dominate the public revenue system
thus affecting the fulfillment of the state budget.
Low income is realized in a capitalist nation state of its properties, most of them
realized via collecting taxes. For this reason any democratic state compiles and tries
to improve the collection policies in the most effective of these incomes. Due to the
importance these incomes have in any democratic state, there was the need of a
legal protection as their best. And it starts with the drafting of a more efficient
legislation for the collection, management and distribution of the revenues. Legal
protection starts with their prevision of a country’s constitution (which is the basic
act that supported the foundations of a democratic state), then continues with the
previsions in codes, laws, bylaws up to ordinances and orders to the relevant
Ministers. As shown the right has the most difficult burden for laying the basis of
a healthy policy and then collecting the fruits that come from it. But a legal policy
would not be as healthy if it does not contain and sanction element. It’s exactly this
styptic element of the state that obliges citizens in the implementation and correct
application of the legislation. Precisely, the prevision of these sanctions in the
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Criminal Codes of each state gives an authority to the relevant legislation and the
responsibility of the citizens to fulfill their obligations.

Tax crime, a short literature review

There a lot of researches made in the field of tax evasion. Differ authors have discusted
about the “costs and benefits” analyse from the perspective of the tax offenders
engage in such activities. Some of them have tryied to anazyle the effectiveness of
penalties again tax evasion in changing behavior. It has been difficult to understand
whether it was the effect of penalities that decreases the level of tax evasion or there
are other factor affecting it? They all agree to the fact that detection of tax evasion is
improving, rather than tax evasion is increasing. The most frequent topics in
research in this field are determination and deterrents of tax crime and the variables
used in such research are peanlties and discovery of tax evasion which goes together
with tax authorities tools, monitoring and punshiment. Differ researchers agree
that audit is an effective tool that can be used in the deterring phase. They are not
yet convinced on the effectiveness of the penalities. Research results show that fines
have little impact on behavior. Over 30 years ago, Pontell noted that doubt was
starting to be cast on the classical assumption that certainty and severity of
punishment were important factors in deterring criminal behavior (Marriot, L.,
2012).
For example, research results by Devos in the Australian context investigates
whether tax compliance levels are influenced by penalties, shows that theren is no
significant changes in taxpayer compliance over the 20-year period investigated,
despite penalties increasing significantly during the time period (Marriot, L., 2012).
Devos conducted other researches, focusing in a more in-depth analysis of the
punishments awarded to the specific offences, and the results shows that tax offences
are viewed in a less serious light than more traditional forms of crime (Marriot, L.,
2012). Other researches have tried to investigate the perception of the seriousness of
tax evasion, when compared to other forms of crimes and violations. Forms of
crimes included in the research varied from traditional forms of crime like murder
to those which are often thought of as more acceptable such as failing to stop a
vehicle at a red traffic light (Marriot, L., 2012). The same research was carried out in
other countris too, and the research results were the same, tax evasion was perceived
to be less serious than other white-collar crimes such as accounting fraud and
welfare fraud (Marriot, L., 2012).

A brief history of the Albanian legislation in taxes and levies field

If we will refer to Albania, legal protection of taxes and levies is not only a
constitutional principle but is reinforced with their prediction in a particular section
of the Albanian Penal Code. These offenses belong to Chapter III of the present
Criminal Code (offenses against property) in economics field and exactly Section VI
(offenses in relation to taxes and levies). Our country being a society still in transition
is faced with frequent changes in the fiscal policy. Although advances in the field of
the right are galloping, correct implementation of this coherent and contemporary
legislation leaves a little to be desired, but this is an objective that in a near future
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can be fulfilled successfully.We can say that as our capitalist society it has been
during these years, in a impetuous development, it was necessary to adoupt the
legislation to the needs and developments of the time in which we are passing. The
fact that it was a fragile democracy in our country is reflected in the implementation
of laws. So in Albania, despite a higher spread of criminal acts in connection with
taxes and levies during the years 1990-2006, the judicial practice in this area has
been poor, with a visible contrast to the social reality of the evasion phenomenon.
I think that the main reason in this direction has been previously the punishment
of violations of the legislation on administrative measures, as a necessary condition
for their qualifying as a crime or criminal contravention. On the other side even the
few issues which have arrived in Court are characterized by  very “dry ‘’ court
proceedings in the sense of overcoming as granted to the most of the crime figures
elements. Albanian criminal legislation in the area of taxes and levies is characterized
by a fragmented history. If we refer to the monarchy period (1924-1939), for the first
time we face an extensive system of public income in Albania. In the Criminal Code
of the time we didn’t record any chapter given to the criminal acts in the area of
taxes and levies.The Criminal Code of 1952 contains a special chapter which provides
for crimes against the socialist economy system that includes among other things
the crimes related to taxes and duties.Here we find clauses with identical containing
with Articles 180 and 181 of the Criminal Code. The particularity stands on the fact
that these provisions contain even the qualifying circumstances of committing crime
and dealing with cases where the offense is committed for the first time, in
collaboration between a group of persons, if committed in time of war or kulak
elements. The Criminal Code of 1977 does not provide at all criminal offense in the
area of taxes and levies. The reason is simple, according to the theory of that time,
the tax was a category of economy and of capitalist production, whereas in socialist
countries, characteristic was the fulfillment of the needs of the people and not the
profit.

Analyze of Albanian legislation

Before starting with the treatment of criminal (penal) offenses in the area of taxes
and levies, we should affirm an important and common moment of sections 180;
181; 182 of the Criminal Code. The tax system of Albania Republic consists of a
package tax laws, tax agreement with other countries, the guidelines, regulations,
methods for establishing, modifying and removing taxes, by the conditions to ensure
their payment as well as forms and methods of tax control and the imposition of
responsibility for the violation of tax legislation (Article 2 of Law No. 8560 dated
22.12.1999, “On Tax Procedures in the Republic of Albania”). All persons are obligated
to pay taxes and fees imposed by law and the decisions of the local government,
issued in accordance with the law, as far as they are taxpayers. Nobody can be
required to pay taxes if they are not set in the law (Article 3 of this law).
 But first qe should give  the definition of the terms “levies” and “tax” to better
understand where the common and differences remain between them. For this law
no 8560 itself is expressed in Articles 4 and 5:
- Definition of levies by Article 4 of the law, “levies” is a payment to the state
budget (hereinafter “budget”, obligatory and irreversible nature, which includes
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administrative penalties and interest for late payment defined in law.
- Definition of tax by Article 5 of this law, “tax” is a requested contribution to
be paid by any person who directly benefit from public service.
So, as understood by the definition, they are both payments, but while the first is
obligatory and irreversible nature (eg, income tax, profit, VAT.), the second is given
for the benefit from a public service (eg, school taxes, for cleaning, for electricity,
etc.). The placement, the change or the removal of a tax or levies, national or local,
becomes with law. The placement, the change or the removal of a local tax becomes
by the decision of the local government. As far as the tax law allows them this
(article 7 of the law).  The tax responsibility of a person begins when a person is
involved in activities or acquires assets which have taxable elements under the
provisions of tax legislation and ends at the moment when that person is no longer
involved in activities or doesn’t own assets that have taxable elements. Inside this
time segment, the subject taxpayer is obligated, in cases where the law requires,
declaring his income to the tax authorities. I want to put emphases to the definition
that the law no. 8560 makes for “tax evasion”. According to him, tax evasion is
called every action of taxpayers who submit false picture of its data identification,
confirmed with facts argued by the tax authority, with the aim of distorting the
data necessary for assessing and determining of tax liabilities (Article 36 / 3, Law no
8560).
The provisions of this law and all other provisions of the tax laws are applied even
to the economic activities that are contrary with the effevtive legislation, but that
does not constitute a criminal act (Article 36/4). This law contains an article for the
tax police, which states: In the structure of tax administration, functionate the tax
police.
Tax Police employees maintain the service uniform, as defined by the General Director
of taxes, can be equipped with weapons. in cases when for the service needs, it is
necessary to proceed without uniform tax staff must present identification document
issued by the General Director of Taxes (Article 20/3). So we note that our country
has built a complete legislation to operate an organic system such as that of tax
collection. The increase of tax appeals commission to me it seems very significant.This
commission consists of seven members, who are appointed by the minister of finance.
Of these, two members are selected by the Minister of Finance, two are selected on
the basis of the proposals of the union of commerce and industry chamber in
consultation with business associations, a member on the basis of the proposals of
the association of economists; a member on the proposal of the Minister of Justice
and a member on the basis of the proposal of the Minister of Economy. Members of
tax appeals commission must be an economist and lawyer profession. Tax Appeal
Commission is an independent body at the Minister of Finance and independent
decision making. He has in its composition and a secretary. The Mandate of members
of the Tax Appeal Commission is not less than two years, with the right to re-
proposal and reappointment. The manner of functioning of the tax appeal
commission, its operating procedures, the procedure of dismissal of members and
their mode of remuneration, is determined by regulations issued by the Minister of
Finance. Tax appeals commission has all the authority necessary to review the appeal,
including the right to conduct investigations and recalculation of taxes provided
(Article 21 of the law on fiscal package 2004). As noted tax appeals commission is an
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administrative body , where decisions of an administrative character are made. While
the criminal offenses that we are examining  in our study, mainly examined by the
court after taking a preliminary decision in administrative ways.This thing is clearly
expressed in Articles 180 and 181, so previously taking an administrative measure
and its violation is a necessary condition for the initiation of a regular judicial
process. Below We will present the articles of the Penal Code Section VI. As follow
Articles 180, 181, 182 and 183.
Article 180: Hiding incomes - Hiding or false statement of incomes or objects that are
subject to taxes or fees when previously administrative measures are taken constitutes
a criminal offense punishable by fine or imprisonment up to three years.
Features of criminal figures - Physiognomy of fiscal evasion becomes even more
understandable by detailed the content of article 180 of the criminal code because it
provides some indirect ways through which this phenomenon is displayed, which
are:
- Hiding of income or objects that are taxes subject.
- False statement of income or other objects which are subject to taxes.

Previously we need to clarify that the first has to do with hiding the full income
and objects that are subject to taxes and fees while the second way has to do with
their partially hiding. To reach the conclusion that a subject has hidden or shown
incorrectly income or objects subject to taxation or tax is necessary and inevitable
comparison and interconnection between the various texts of the Criminal Code
legislation. This way we discover how the legislator has created autonomous regimes
to fight in the most efficient tax evasion. This mechanism works like this: the tax
authorities determine the base, the type and size of the tax and the levies for each
taxable entity on the basis of the monetary and material values circulation documents
that they present in these organs. If a taxpayer misrepresents the information that
reflects these documents he become transgressor of article 51 (Law 8560 of the tax
code) which predicts that. Hiding from tax authorities amounts collected and
falsification of information on income are in violation of this law - In this case, the
responsible person besides the obligation to the payment in the amount of 100% of
the original amount of the hidden tax, it will be punished by a fine five times the
amount of tax hidden. Inspectors and heads of tax authorities have the right to
take these measures. For disagreements that arise in connection with the mass and
manner of calculation of taxes or levies and the fine, between tax authorities and
taxpayers, taxpayers have the right to written appeal within 10 days from the date
of birth of the disagreement, to the chairman of the tax office in the municipality or
municipal or to the tax branch chairman of the tax district. These are obliged to
respond within 10 days from receiving the complaint.When the subject does not
agree with the answer given by them has the right, within 10 days from receiving
notice, of appeal to the director of the Department of Taxation in the Ministry of
Finance, which is obliged to respond within 10 days from receiving the complaint
.When taxpayer does not agree either with the response given by the latter, has the
right within 10 days  from receiving the notice of appeal to the Appeal Commission
of taxes, act of which it is final (Article 30 of Law 7681 ). If after all these procedures
taxpayer do not executes voluntarily the administrative penalty, tax police employees
take measures for its execution forcefully. Again if the taxpayer refuses to pay the
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fine employees of that police keep a record which through an accompanying letter
shall send to their supervisor. The latter under article 281 of the criminal procedure
code does report in prosecution. From this moment the issue emerges from the
administrative jurisdiction to subsequently subject to the court’s jurisdiction.
Administrative measures taken under this provision must be made within one year
from the date of determination of the violation, but no later than three years from
the commission of it, while the submission of complaints listed above suspend the
obligation to discharge the tax and tax until we resolve this issue (Article 31 law
7681).Therefore the court has to take care in verifying observancies of deadlines
otherwise their disregard  would serve as a reason to dismiss the case by the court
under article 387 to the criminal procedure code.
Refer to administrative legislation becomes necessary especially in the case of hiding
of the income subject to taxes and levies. The reason lies in the fact that the
configuration of the crime that we take on analysis requires confirmation of the
overcoming “exclusionary threshold” fact, on the basis of which is calculated even
the taxable income.Eg .the owner of a real estate during tax period income benefits
as a result of exercising his rights of ownership of this property. If the income that
he realizes not overcome the amount of 10 thousand then this income does not
constitute subject to tax .If this minimum income of  10 thousand lek, which
constitutes the threshold of exclusionary  from any tax liability, undergoes then
the income growth  is subject to tax, and is expressed as a percentage. By hiding
this taxable income the taxpayers exclude himself from the tax liability at the same
time performs one of the violations provided in Article 14 / A of the Law 3488 dated
28.12.1998 “for the income tax”, setting in motion the mechanism that we explained
above.  If during the court process is not proved the overcoming of the exclusionary
threshold, the criminal responsibility cant e declared for the subject with the claim
to have violated Article 180 of the Criminal Code. Court itself through a careful
analysis of the documentation presented by the tax authorities may issue itself a
conclusion regarding the overcoming or not this threshold. But taking into account
that such trials need assessments that require special technical knowledge, the
criminal procedure code remains the only regulator with Article 366, the expert
assistance. To reach the conclusion that the subject has hidden taxable income to
tax authorities, the court will be able to seek by an expert his evaluation of the level
of effective income to evaluate subsequently by themselves if they overcome the
threshold of exclusion specified in administrative legislation. Hiding in terms of
Article 180 of the penal code will have only when in judicial proceedings shall be
proved the exclusion threshold overcoming with a sum of X money, which the
subject has hidden. Refer to the act of expertise during the trials of this nature
would be the most efficient solution because this act other than an important test
represents even an instrument of assistance in assessing the outcome of the
investigation regarding this fact or admission granted to those outcomes
investigation does not need for a new expertise during the trial.
The taxpayer, in the case of false declaration of income, subject to taxes and duties,
on material and monetary circulation documentation which presents the tax
authorities did not hide the lucrative activity reality, but declares it in size unreal,
only partially. Or in the case of buildings, he does not hide them physically but
presents them in tax documents with nonconforming qualities,eg. He represent his
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van with a lower number of seats  in documents then the real number.This excludes
him from paying the tax at that level that corresponds to the number of seats of
this vehicle. While in case of hiding it does not include at  the tax documents the
income or facilities (the latter physically hidden) that are subject to taxation, but
presents in them only those income or objects for which is not  forced to pay tax or
fees. is The determination of the type and amount of tax or fee by the tax authorities
in both cases would be incorrect, in benefit of taxable person, because of falsification
of documents by him .
Adulteration by fully or partially hiding material and monetary values that the
taxpayer has circulated becomes with the intention to avoid payment of taxes that
correspond to these values.For this reason, in our case, falsification and hidding of
income represent different offenses. So we have two criminal offenses but that will
not be considered to compete with each other, after falsification serves as an
instrument offense, while hidding income serves as purpose offense. In our case we
do not have competition between them, after all the purpose offense (hiding of
income) can not be achieved any other way than the instrument offense instrument
(falsification).So instrument offenses is an  indispensable element constitutes the
criminal act aims, represents the socially dangerous and  outlaw actions, through
which concealing income is performed. Tax evasion in terms of Article 180 can not
stand without falsification. In our case, we are dealing with what in legal terminology
is called apparent real competition.

Conclusions

In the analysis that we made to criminal offenses in the area of taxes, we explained
among other things the procedural mechanism for the treatment of violations with
administrative nature always seen in the field of criminal jurisdiction. From this
analysis, we note that we have two jurisdictions: Jurisdiction that is followed in
administrative ways (by tax authorities) and the criminal one. Meanwhile only
ordinary courts have the competence of the trial of these issues, with their respective
sections (of course when the issue comes under the criminal jurisdiction).As far as
the violation is subject to administrative measures, Its evaluation and judgment is
made by the tax authorities. So in Albania lacks a court for matters of economic
character in relation to tax evasion which it is a widespread social phenomenon
thinking that a capitalist society based on private property and market economy is
totally based on the collection of these revenues. Plenty of other developed countries
have put a lot the emphasis on avoiding this negative phenomenon which directly
influences the economy of a state taking effective measures for strengthening the
state’s coercive character by raising even special courts for this purpose. Our country
also has made significant steps in the area of legislation but in the future it is expected
to be taken such fiscal and criminal policies to really eliminate this phenomenon.
The question is what is ascertained today? While the number of cases that reach the
courts is very small, the social reality reflects otherwise. In our country “evasion”
phenomenon is very pervasive.
The causes of the issue we raise, in my opinion, shall not seek as the absence of a
special court but mostly to the conditions that legislator set in Articles 180 and 181
of the Criminal Code. In fact, that a violation of law to be considered a criminal
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offense in terms of these Articles it must have been previously a subject to
administrative measures, imposed by tax authorities. Without imposing such
conditions, legislator taking into account the height of the fine, may precede problems
that creates the absence of courts for special fields previously separating issues that
enter in administrative competence, to be evaluated by tax authorities the issues
that are directly subject to the criminal jurisdiction. Avoiding the condition for
establishing first administrative measures against violations, will be avoided at the
same time the possibility of tax authorities to cover violations of tax payers within
the institution of their, without investing at all the court. They can realize this
quite easily by registering the violation of the tax law as a violation occurred recently.
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Abstrakt

Femra shqiptare sot përveç barazisë ligjore me burrin, të garantuar me akte ligjore e
nënligjore, përpiqet të arrijë dhe barazinë gjinore në çdo fushë të jetës. Por si ka qenë
pozita e femrës në shekuj në Shqipëri në institutin e trashëgimisë? Çfarë kanë parashikuar
ligjet e pashkruara por që zbatoheshin nga shqiptarët ndër vite?
Fokusimi i këtij shkrimi do jetë Kanuni i Lekë Dukagjinit si përmbledhja më e madhe e
ligjeve zakonore në Shqipëri dhe krahasimi me Kanunin e Labërisë. (jugut të Shqipërisë)
Mjafton të shihet vetëm një nen dhe kuptohet si e trajton Kanuni i Lekë Dukagjinit
trashëgiminë për femrën. Në nyjen 20 të titulluar “Trashëgimi i gruas Shqiptare”,
parashikohet se: “Grueja shqyptare farë trashigimit s’ka te prindja, as më plang, as në shpi, - kanuja
e xen gruen si nji tepricë në shpi. Prindja s’mendon për pajë as për kurrnji send për vajzë të vet; qi e xen
do t’ia bajë kujdesin. Prindja e djalit, qi e xun vajzën do të mendojn për gjithshka duhet për martesë të
saj.”
Analiza e kësaj logjike do trajtohet në shkrimin në vijim.

Fjale Kyçe: E drejtë trashëgimore, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Kanuni i Labërisë, femër.

Hyrje

E drejta zakonore shqiptare rrjedh prej lashtësisë dhe përben një prej sistemeve
juridike më të vjetra në Europë. Kjo e drejtë nuk është veçori vetëm e popullit shqiptar
por ka vepruar edhe ndër popuj të tjerë të botës. Ajo është një e drejtë popullore, e
pashkruar dhe e transmetuar brez pas brezi nga tradita gojore që ka shërbyer për
regullimin e marëdhënieve juridike gjatë shekujve në vendin tonë.
E drejta zakonore shqiptare karakterizohet nga uniteti dhe diversiteti. Është unike
se i përket një populli të tërë nga veriu në jug duke patur të njëjtat parime dhe
institucione themelore. Ajo ndërkohë është e shumllojshme sepse kanunet u përkasin
krahinave të ndryshme e përmbajnë veçori lokale ndonjëherëë mjaft të spikatura.
(Prof.Dr.Vilson Kuri “Tradita dhe e drejta dokësore shqiptare” Cikël leksionesh)

Kanunet kryesore shqiptare që kanë trajtuar të drejtën familjare e
trashëgiminë si institucione të së drejtës

Kanuni i Lekë Dukagjinit

Ky kanun ka vepruar ne malësinë e veriut, kryesisht në Malësinë e Madhe dhe
krahinën e Dukagjinit, në Kosovë etj. I pari që e mblodhi dhe kodifikoj atë ishte
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Shtjefën Kostandin Gjeçovi në fund të shekullit XIX, fillim të shekullit XX dhe u
botua së pari pjesërisht në revistën “Hylli i dritës” në Shkodër. Pas vdekjes së tij në
vitin 1929, kanuni u botua i plotë në vitin 1933 në Shkodër nga etërit françeskan
me titullin “Kanuni i Lekë Dukagjinit”. Kjo vepër është botuar disa herë në gjuhën
shqipe si dhe në disa gjuhë të huaja.
Gjeçovi e mblodhi këtë kanun nga goja e popullit dhe ky përbën burimin kryesor të
së drejtës zakonore shqiptare pasi përbën korpusin më të plotë e më të ruajtur më
mirë.
Të gjitha ligjet e Kanunit me disa përjashtime (përjashtimi gruas nga do tagër civile,
gjakmarrja dhe gërvishtja e fytyrës ne rast vdekje), përkojne me ligjet e Romës,
Bizantit, Teutoneve, Sllavëve, Indianeve etj dhe nuk përkojnë me ato të barbarëve.

E drejta e trashëgimisë sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit

Kanuni njeh për trashëgimtarë vetëm djemtë e familjes dhe asnjëherëë vajzat. As
djali pa kurorë nuk njihet si trashëgimtar. Në kanun tagri i trashëgimisë është në
linjë mashkullore dhe nipit të trungut të gjakut (dmth nga babai) i përket
trashëgimia. Kanuni nuk pranon qe nipi i tamblit (qumështit) dmth nip nga gruaja
ose nipi i bijave t’i përkasë trashëgimia. Gjithashtu edhe gruaja si nga prindërit e
saj dhe nga ana e burrit nuk hyn në pjesën e trashëgimisë për këto arsye:
1- Të mos pretendojnë nipërit e gruas të hyjnë në pjesën e pasurisë së burrit e djemve
të saj.
2- Të mos pretendojnë prindërit e gruas për të trashëguar pasurinë e dhëndrit.
3- Të mos përzihen fiset e një bajraku me fiset e bajrakut tjetër.
Kanuni ka përcaktuar në mënyrë të prerë se në rast se në një shtëpi ka edhe 100 bija,
ato nuk kanë tagër të përzihen në trashëgiminë e prindërve, as ato e as bijtë e bijat
e tyre pasi sipas kanunit “Nip bije nuk mund të varet në Kërrabe t’ungjeve”.
Pra babai edhe në mos pastë djem nuk mundet me u lënë bijave as tokë, as plang, as
shtëpi.
Si përjashtim kanuni përcakton se, babai për së gjalli ka të drejtën t’u falë bijave të
holla, orendi e plaçka. Por, pas vdekjes së tij, bijat nuk kanë të drejtë të kërkojnë
qoftë dhe pare e orendi, pavarësisht se ua ka premtuar sa ishte gjallë i ati.
Kanuni parashikon se në qoftë se në një shtëpi ka mbetur vetëm një djalë i vogël pa
prindër e pa vëlla e motër, atëherë kushërinjtë e tij kanë për detyrë ta rrisin, tokën
dhe gjënë e gjallë t’ia ruajnë dhe s’kanë të drejtë ta shesin ose ta ndërrojnë. Kur të
bëhet 15 vjeç djali, kanuni e njeh për burrë dhe atij i dorëzohen pronat e pasuria e
shtëpisë.
Por, në rast se shtëpia mbetet pa djalë, atëherë kushëriri më i afërm shkon në shtëpi
të mbesës ose e merr në shtëpi të vet dhe në këtë rast ai merr edhe të drejtën e
sundimit mbi pasuritë, pronën e gjënë e gjallë.

Kanuni i labërisë

Ky kanun ka vepruar në Jug të Shqipërisë dhe njihet në popull me emrin Kanuni i
Idriz Shulit. Ky ka qenë një reformator popullor i cili bëri disa ndryshime në normat
e kanunit për ta përshtatur me normat ekonomike shoqërore të krahinës gjatë
pushtimit osman. Institucionet e  tij themelore janë të njëjta me të kanunit të veriut
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por ai ka një kolorit të fortë lokal që e bën atë origjinal dhe me interes të veçantë.
Kanuni, si monument i kulturës shpirtërore të bashkësisë labe, i ngjan një kalaje
qindravjeçare të Jugut, të ndërtuar gur mbi gur, si monument i kulturës materiale,
dhe të dyja bashkë në unitet të pandarë janë pjesë përbërëse e kulturës së kombit
shqiptar.
Në përmbajtje të Kanunit, veç normave të përgjithshme, në vend të parë janë
paraqitur parimet kryesore: liria, barazia, nderi, besa, mikpritja, si vlera morale
shoqërore dhe parime juridike.
Rendi shoqëror (vëllazëria, farefisi, barku, brezat, gjinia), marrëdhëniet familjare e
martesore në Kanun pasqyrojnë evoluimin nga bashkësia gjinore te rendi patriarkal
në familje, me ndikime nga e drejta romake – për paterfamilias dhe me prirje zhvillimi
gradual drejt një farë emancipimi në marrëdhëniet familjare. Shtylla kryesore
qëndronte te martesa monogame e egzogame dhe mosbarazia e gruas, si rezultat i
ndikimit të madh të sheriatit.
Si rrjedhojë e këtyre dallimeve ekonomike-shoqërore, Kanuni i Labërisë rregullonte
marrëdhëniet juridike ndërmjet çifligarëve e çifçinjëve, marrëdhënieve civile e
kontraktore të pronarëve të tokës e bujqve, agallarëve pronarëve të kopeve të bagëtive
e çobanëve që paraqesin dallim të dukshme të Kanunit të Labërisë nga Kanuni i
Lekës apo Kanuni i Skënderbeut në Veri të Shqipërisë.
Dallime jo të pakta vërehen edhe në rregullimin e marrëdhënieve familjare e
martesore. Fiset dhe familjet e mëdha patriakale në Labëri, që nga gjysma e dytë e
shekullit XVIII- fillimet e shek.XIX, ishin në procesin e shpërbërjes së plotë dhe ua
linin vendin vëllazërive, familjeve të mesme e të vogla, të ndara nga trungu prindëror,
me ekonomi më vete, të vogël apo të mesme. Tradita gojore dëshmon se familja labe,
në shumicën e madhe, përbëhej si rregull nga 10-20 veta, maksimumi deri në 30
veta, ndryshe nga ajo në Zonat e Veriut, ku vepronte Kanuni i Lekës apo Kanuni i
Skënderbeut, që arrinte deri në 100 veta.
Zakonet e vjetra patriarkale ishin skllavëruese për gruan. Ato nuk i njihnin asaj të
drejta në krahasim me burrin, veçse i mbronin nderin e saj. (Ismet Elezi Kanuni i
Labërisë”)
Nga gjysma e dytë e shekullit XIX, pas reformave të normave të vjetra, pozita e
gruas në Labëri shkoi duke u forcuar brenda familjes, ashtu dhe në marrëdhëniet
martesore që gradualisht u liberalizuan në një masë ose në tjetrën. Marrëdhëniet
patriarkale-fisnore, autoriteti absolut prindëror dhe sundimi absolut i burrit ndaj
gruas, pësuan zbutje, natyrisht, duke ruajtur, diku më fort e diku më pak, gjurmët
e patriarkalizmit të kohës së kaluar. Gruaja fitoi disa të drejta e liri, që i mohoheshin
më parë. Fëmijët madhorë mund të ndaheshin më lehtë nga trungu prindëror, etj.

Jehona në botën  perëndimore e kanuneve shqiptare

Salvatore Villari në librin “Le Consuetudini giuridiche dell’Albania” shkruan:
“Kanuni është një kod i të drejtës zakonore, thellësisht i mbjellë në ndërgjegjen e
popullit shqiptar.
Giuseppe (Zef) Valentini, në librin “La legge delle montagne albanesi nella relazione
della missione volante” shkruan: “Me Kanun kuptohet i tërë kompleksi i parimeve,
i institucioneve dhe i normave tradicionale shqiptare, që funksionojnë pavarësisht
nga e drejta shtetërore”.
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Emanuela C. Del Re në librin “Albania punto a capo” Roma 1997, shkruan: “Duke
folur për Shqipërinë, së fundi do të përfundosh duke diskutuar për Kanunin”.
Patrizia Resta, në librin “Il Kanun, le basi morale e giuridiche della società albanese”,
shkruan: “Kanuni i Lek Dukagjinit përmbledh ligjet dhe normat zakonore, të
transmetuara gojarisht ndër shekuj, që u shndërruan në kod, kur u mblodh dhe u
shkrua nga At Shtjefen Gjeçovi, legjislatori i vërtetë i traditës juridike shqiptare”.
Prof. Franko Belli në parathënien e librit shkruan: “Kanuni i Lek Dukagjinit i
transmetuar gojarisht gjatë shekujve, si burim i vetëm i të drejtës, që ka rregulluar
jetën shoqërore të një populli të martirizuar dhe pa ligje te tjera, u mblodh dhe u
kodifikua në fillimet e shekullit XX nga Ati Sh. Gjeçovi, madje ende mbetet i dukshëm
në jetën e shoqërisë shqiptare, në mënyrë të veçante parimet etiko-morale, që përbëjnë
thelbin e Kanunit si besa, fjala e nderit, miku, vllazërimi, burrënia etj.”.
Studiuesi i apasionuar i kanunit, Donato Martucci, në punimet e tij të shumta
thekson: “Me Kanunin e Lek Dukagjinit, Shqipëria ishte vënë përballe jo vetëm
kodifikimit të zakoneve, që rregullonin jetën shoqërore, por më shumë kishte
kodifikuar strukturën etike dhe morale. Kanuni prezantonte një sistem interpretimi
dhe vlerash të një universi simbolik, që i respektonin të gjithë, duke filluar nga
individet, të cilët me këto vlera integroheshin në shoqëri, ku bënin pjesë si anëtar të
saj dhe seicili i prezantuar me identitetin e vet.

Përfundime

Po e mbyll këtë shkrim modest me epilogun e librit të Prof Fabio Berti, i cili shkruan:
“Kanuni mbetet ende një mit, që evokon diçka misterioze dhe të panjohur, pasi në Kanun janë
ngulitur mençuria e moçme dhe irracionalizmi, aktualisht në shumë aspekte të çdukura, por nga
ky libër na bëjnë t’i shikojmë shqiptarët me një optikë tjetër, jo si një popull i humbur e pa
dinjitet, por një popull krenar, me historinë e tij të gjatë dhe me një bashkësi traditash me vlera
dhe jo ashtu si prezanton Gianni Amelio ne filmin e tij Amerika. Pra Kanuni është një vepër
monumentale, është një pasuri e kulturës dhe e të drejtës zakonore shqiptare, që pasqyron si
është ndërtuar në shekuj tradita shqiptare”.
Kaluan shume vite dhe që nga viti 1912 me shpalljen e pavërësisë e deri aktualisht,
normat juridike që kanë normuar trashëgiminë (ato të kohës së Ahmet Zogut, regjimit
komunist dhe këto 25 vite demokracie) të përfshira në Kodet Civile e familjare të
kohës, kanë përfshire barazinë ligjore të trashëgimtarëve pavarësisht seksit.
Pavarësisht ligjeve moderne të kohës të shkruara bukur nëpër kode, nën ndikimin
e kanunit, shumë familje shqiptare sidomos në zonat e thella malore, akoma
përjashtojnë de facto nga trashëgimia vajzat e gratë duke vazhduar traditën e fortë
të trashëgimit në linjë mashkullore.
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Faktori ndërkombëtar në kuadër të Drejtës Ndërkombëtare  në procesin e
shtetbërjes së Kosovës

MA. Musa Gjakova
Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

Abstrakti

Faktori ndërkombëtar luan rol kyç për procesin e shtetndërtimit të Kosovës përmes
diplomacisë së shteteve me ndikim dhe referimit të tyre në parimet e të drejtës
ndërkombëtare, e cila ngërthen në vete burimet e së drejtës ndërkombëtare, si: deklarata,
konventa, traktate ndërkombëtare etj.
Ndërtimi i kornizës ligjore në nivel ndërkombëtar, për respektimin dhe njohjen e  plotë
të të drejtave të njeriut dhe vlerave universale shoqërore në tërësi, janë të pranuara nga
komuniteti ndërkombëtar si një prej dimensioneve më të rëndësishme të diplomacisë,
pa të cilën nuk do ishte e mundur vendosja e raporteve dhe standardeve në shërbim të
përmbushjes së synimeve të shteteve në fushat e caktuara të sigurisë sociale, ekonomike,
kulturore dhe politike.
Kosova si shtet i ri është duke u konsoliduar në kuadër të kornizës ligjore moderne, e cila
është e harmonizuar edhe me aktet relevante ndërkombëtare, të cilat aplikohen
drejtpërdrejt dhe janë pjesë e legjislacionit të saj.
Të qenit shtet funksional, me shoqëri moderne demokratike në mënyrë të pashmangshme
kërkon  shtet të fortë ligjor, sundim të ligjit dhe mbi të gjitha njohjen dhe respektimin e të
drejtave të njeriut. Kosova ka arritur në stadin zhvillimor tranzicional, tanimë si projekti
i përbashkët me bashkësinë ndërkombëtare. Është evidente se rrjedha e konsolidimit, lë
për të dëshiruar kur kemi të bëjmë në implementimi dhe respektimin e ligjeve, të cilat
janë dhe duhet të jenë në përputhje me kornizën ligjore ndërkombëtare.

Lidhur me këtë, ky punim ofron konstatime dhe përgjigje në disa çështje, si:

- trajtimi nga prizmi i të drejtës ndërkombëtare të zhvillimeve në finalizimin e
shtetësisë;

- argumentimi, proceset dhe dinamika e veprimeve të faktorit ndërkombëtar;
- marrëveshjet mbi bazën e diplomacisë dhe bazën e të drejtës ndërkombëtare;
- mekanizmat dhe format e aplikueshme  për statusin final.

Fjalët kyçe: shtet, faktori ndërkombëtar, e drejta ndërkombëtare, Kushtetuta, Pakoja e
Atihsarit.
                                                           Hyrje

Në teorinë e shtetit dhe të së drejtës ekzistojnë koncepte dhe teori të shumta  në
lidhje me   shtetin duke  krijuar botëkuptime të ndryshme në lidhje me elementet
konstitutive të tij. Parimet e të drejtës ndërkombëtare (DN), në relacion të ngushtë
edhe me diplomacinë e shteteve, janë komponentë esenciale, eksplicite me ndikim
për përcaktimin apo njohjen ndërkombëtare të  shtetit  si subjekt.
Edhe pse sot, ka përkufizime të shumta për shtetin, ato paraqesin  teori të ndërlikuara
varësisht nga modalitet dhe zhvillimin e organizimin kompleks të tyre. Si pikënisje
për ekzistimin e shtetit, njihen dy teori (Teoria konstitutive dhe Teoria deklarative)
(Gruda2013) ku në njërën anë shtetet e reja krijohen si subjekte me të drejtën e plotë
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të së drejtës ndërkombëtare si rrjedhojë e vullnetit dhe miratimit të shteteve
ekzistuese, ndërsa në anën tjetër shteti si subjekt i DN si rrjedhojë e një gjendje
faktike aktuale.
Si burim faktik që legjitimon ekzistencën e një shteti në momentin e konstatimit
aplikohet  përfshirja e moduseve nga të dy teoritë ajo konstituive dhe deklarative.
Kjo lidhje e kombinuar i mundëson subjektit t’ i qaset përmbushjes së kritereve të
vendosura, që në esencë e definon shtetin në të drejtën ndërkombëtare ashtu edhe
në marrëdhënie diplomatike me shtete të tjera.  E drejta ndërkombëtare nuk ka
ndonjë normë apo modus  ku në mënyrë decidive e trajton  krijimin e shteteve të
reja. DN-së nuk i intereson se si ka ardhur deri te krijimi i shtetit, por i intereson
gjendja faktike e ekzistimit të shtetit.
Përpos fakteve  juridike që e dëshmojnë pavarësinë e Kosovës, i mbetet  politikës që
të njohë “defakto” apo të mos njohë subjektivitetin ndërkombëtar të saj. Për
ekzistimin e një shteti e drejta ndërkombëtare kërkon që ai të ketë popullsinë e
përhershme, territorin e caktuar dhe pushtetin sovran (Charles&Kegley 2009).
Pushteti  është i legjitimuar në mënyrë demokratike vetëm në rast se ai ka dalë nga
vullneti i lirë dhe me miratimin e popullit. Në realitet, në rastin e Kosovës si shtet në
tranzicion, me prezencën e administratës ndërkombëtare, është aplikuar qeverisja e
popullit përmes përfaqësuesve të zgjedhur, por në rrethana të tilla, në një masë,
është i zbehur  konkretizimi  i sovranitetit të popullit. Shtetin e Kosovës e shohim
nga dimensioni i strukturës dominante demografike, pozitës së saj gjeografike dhe
gjeopolitike, rrjedhën historike. Këta faktorë e argumentojnë statusin dhe
ligjshmërinë aktual të Kosovës, shtet të pavarur,  me kritere, konstitucional, politik,
moral dhe ndërkombëtar. Ndërsa  e drejta e deklarimit për vetëvendosje1, si normë
bazë të së drejtës ndërkombëtare, e zhvilluar nga teoria demokratike,  në pajtueshmëri
me të drejtën ndërkombëtare, shqiptarët e Kosovës e kanë të drejtën e vetëvendosjes
dhe të krijimit të shteti.

Trajtimi  nga prizmi i të drejtës ndërkombëtare të zhvillimeve në finalizimin
e shtetësisë së Republikës së Kosovës

Nga dispozitat e instrumenteve ndërkombëtare për legjitimitetin, ekzistencën e një
shteti në momentin e konstituimit e përkufizon edhe Artikulli 12 i Kartës së
Organizatës së Shteteve Amerikane (OAS), e cila definon: “ekzistenca politike e një
shteti është e pavarur nga njohja prej shteteve të tjera. Edhe përpara se të njihet, shteti ka të
drejtë të mbrojë integritetin dhe pavarësinë e tij.” (Malanczuk, 1987)Kosova ende nuk është
tërësisht dhe zyrtarisht shtet i pavarur dhe sovran përderisa është nën mbikëqyrjen
e komunitetit ndërkombëtar. Për të kuptuar këtë problematikë, në ketë punim
analizohen normat, trendët, standardet ligjore nga prizma e së Drejtës
Ndërkombëtare (DN) që i kam përfshirë nga viti 1999, kur Kosova pas mbarimit të
luftës çlirimtare të armatosur hyri në një etapë e re historike.

1 Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, Rezoluta nr. 637 (VII), e miratuar më 16.12.1952: “E drejta e
vetëvendosjes së popujve dhe kombeve është parakusht për respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive
të njeriut” Rezoluta nr. 1514 (XV) “Rezoluta për dekolonizim”, e miratuar më 14.12.1960, Neni 1: “Integrimi
i një territori etnik duhet të jetë rezultat i shprehjes së vullnetit të lirë të popujve të atij territori” dhe Neni
2: “Të gjithë popujt kanë të drejtën e vetëvendosjes përmes të cilit mund të përcaktojnë lirisht statusin e
tyre politik, për të vazhduar zhvillimin e tyre ekonomik, kulturor dhe shoqëror”.
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Ndërhyrja ushtarake e   NATO-s në Kosovë

Angazhimi dhe shtrirja e funksionit të faktorit ndërkombëtar në raport me Kosovën,
në mënyrë të theksuar, vërehet që nga ndërhyrja ushtarake e NATO-s.
(Schnabel&Thakur, 2000). Rezolutat e KS të OKB-së të 31 marsit, 23 shtatori dhe 24
tetori të vitit 1998, ishin përpjekjet  për ta stabilizuar situatën e rëndë dhe imponimin
e ndërprerjes së menjëhershme të armiqësive, fillimin e menjëhershme të  negociatave
për autonominë  substanciale për Kosovën, kthimin e shqiptarëve të përndjekur
dhe dërgimin e vëzhguesve në kuadër të Komisionit Evropian.
Nga aspekti e të drejtës ndërkombëtare, rasti i Kosovës e bën të veçantë
vendimmarrjen ku NATO-ja veproi pa autorizimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-
së (Diaz, 2002), duke iu shmangur negociatave të stërzgjature përderisa në terren
bëhej spastrimi etnik dhe kishte krizë humanitare, që janë në kundërshtim me
konventat ndërkombëtare. Sipas nenit 53 të Kartës së Kombeve të Bashkuara,
organizatat rajonale mund të ndërmarrin aksione të zbatimit të paqes, por duke
marrë më parë autorizimin e Këshillit të Sigurimit. (Villani2002).  Ndërhyrja e
NATO(Abbott.2005), atë botë, shihej si kontradiktore dhe ngjalli debat të fuqishëm
lidhur me ligjshmërinë dhe legjitimitetin  e intervenimit në raport me të drejtën
ndërkombëtare. NATO-ja e arsyetoi ndërhyrjen e saj duke u mbështetur në faktorin
humanitar. Këshilli i NATO-s më 8 tetor 1988, miratoi planet operative për ndërhyrjen
ajrore me qëllim të “evitimit e katastrofës humanitare”.  Më 24 mars 1999, Sekretari
i Përgjithshëm i NATO-s Havier Solana urdhëroi Gjeneralin Wasly Klark të nisë
operacionet ushtarake.
Derisa shumë shtete mund të kenë qëndrime të ndryshme sa i përket aspektit teorik
të këtyre rregullave, prapë se prapë rregullat normative sigurojnë një argumentim
ligjor për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ndërrimi i diskursit në politikën
ndërkombëtare ndaj Kosovës (OSBE, BE, KS i OKB, NATO, G-8 –Grupi i Kontaktit2

për Ballkan bëri që të dënohet unanimisht  dhuna ushtarake e shtetit të Serbisë.

Marrëveshja e Rambujesë

Eskalimi i situatës që kishte arritur kulminacionin e shtyri bashkësinë ndërkombëtare
që  të jetë aktive me diplomacinë imponuese, me synim të zgjedhjes së konfliktit e
armatosur. Faktori ndërkombëtar, në procesin e përpjekjeve politike për t’i dhënë
zgjidhje kësaj situate organizoi maratonën e negociatave në Rambuje, afër Parisit.
Më 07 shkurt 1999(Harsch,2015) Grupi i Kontaktit urdhëroi palët të fillojnë negociatat
në Rambuje. Këto negociata zgjaten dy javë dhe përfunduan pa arritur
“Marrëveshjen e Përkohshme për Paqe dhe vetëqeverisje në Kosovë” nga fakti se
shqiptaret e nënshkruan marrëveshjen duke e lehtësuar Kapitullin 8, neni 1, paragrafi
3, u nënvizua “3 (tri) vite pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje do të thirrej një
takim ndërkombëtarë për të përcaktuar mekanizmin për një marrëveshje
përfundimtare për Kosovën mbi bazën e parimin e vullnetit të popullit për
2 Grupi i Kontaktit, që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Franca,
Italia dhe Rusia, është formuar gjatë luftërave në territorin e ish-Jugosllavisë. Ky është një nga mekanizmat
mëtë rëndësishëm ndërkombëtar të politikbërjes në gjashtë shtetet që e përbëjnë këtë trup ndërkombëtar
për problemet në hapësirën e ish RSFJ. Grupi i Kontaktit ka luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e
definimin e statusit të Kosovës. Pikërisht, përfaqësuesit e Grupit të Kontaktit hartuan Parimet Prijëse për
zgjidhjen e çështjes së Kosovës, fillimisht në prill 2005, të pasuruara në janar 2006.
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vetëvendosje3. Përdorimi i togfjalëshit “vullneti i popullit” është i diskutueshëm
në studimet dhe teoritë e  DN-së dhe nuk justifikon kurrsesi deklaratën unilaterale
të pavarësisë. E drejta për vetëvendosje është parashikuar qartë në konventa dhe
traktate ndërkombëtare si: Karta e Kombeve të Bashkuara, Karta Universale e të
Drejtave të Njeriut, Deklarata e Dhënies së Pavarësisë Vendeve dhe Njerëzve nën
Pushtimin Kolonial, Deklarata e Helsinkit, Karta e Parisit dhe Dokumenti i
Kopenhagenit dhe Deklarata e Vjenës.
Mos nënshkrimi i Marrëveshjes së Rambujesë nga pala serbe e shtyri NATO-n t’i
bëjë thirrje ultimative qeverisë së Beogradit që të pranojë këtë marrëveshje. Në të
kundërtën Serbia do të ballafaqohej me  sulmet ajrore.
Me Marrëveshjen e Rambujesë, nuk u përcaktua statusi përfundimtar i Kosovës dhe
zgjidhja e statusit të saj u pezullua për afatin e caktuar. Pika të Marrëveshjes,
ishin të dizajnuara sipas dispozitave të huazuara nga Marrëveshja e Daytonit (Aneksi
B e Marrëveshjes të NATO-s, pika 8) dhe kjo dukshëm paraqet një kufizim të ndjeshëm
të sovranitetit të Serbisë. Ky konstatim për herë të parë doli nga intervista e Henry
Kissinger e dhënë më 28 qershor 1999, i cili deklaron “Përmbajtja e Marrëveshjes së
Rambujesë, e cila i bënte thirrje Serbisë të pranojë marshimin e trupave të NATO-s
nëpër Jugosllavi, ishte një provokim, një shfajësim për të filluar bombardimet”.
E veçanta e kësaj marrëveshje është se Kosova hyn në procesin e protektoratit
ndërkombëtar nën mandatin ndërkombëtar të OKB-së dhe ruajtja e paqes në Kosovë
do të ishte përgjegjësi e KFOR-it, në kuadër të misionit paqeruajtës të NATO-s.
Pa u futur në hollësi lidhur me  ketë çështje, në vëmendje e kemi ngjarjen e 10
qershorit1999 që konsiderohet si datë e përfundimit të luftës që ishte rezultat i vizitës
së emisarit të posaçëm rus, Viktor Cernomydin dhe kryetarit finlandez Martti
Ahtisari(NATO’s role in relation to the conflict in Kosovo1999) në Beograd me 3 qershor
1999 me çrast Parlamenti i Serbisë e miraton planin e ofruar nga shtet  e G8-shes, i
cili plotësohet më 9 qershor, i njohur si “Marrëveshja Teknike, Ushtarake e
Kumanovës”.
Po të njëjtën ditë u miratua edhe rezoluta 1244 e OKB-së(Security Council,Resolution
1244,1999), e cila e përcakton vendosjen e (KFOR-it) dhe administratës së përkohshme
të OKB-së (UNMIK), e cila finalizoi tërheqjen e trupave jugosllave nga Kosova;
kërkoi demilitarizimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) si dhe kthimin e të
gjithë të zhvendosurve në Kosovë. Edhe ne ketë rezolutë, Kosova mbetet pa status
të definuar dhe pjesë përbërës e Jugosllavisë, mirëpo aneksi 1dhe 2  ketë parim e
ndërlidhë me Marrëveshjen e Rambujesë.

        Strukturat e Përbashkëta të Përkohshme Administrative të Kosovës

Marrëveshja e Rambujesë dhe Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, sollën
administrimin e Kosovës së pasluftës nën mbikëqyrje ndërkombëtare.
(Pugh&Sidhu,2003)
Më 17 nëntor të vitit 2001 u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme nacionale, të cilat u
kurorëzuan me themelimin e Kuvendit dhe Qeverisë së parë të Kosovës të njohur

3 Karta e Kombeve të Bashkuara si përmbyllje  organizues neni 1 paragrafi 2 , të gjithë popujt kanë të drejtën
e vetëvendosjes po ashtu të njëjtin princip parashikon edhe Aktit final në 1975 gjatë konferencës për
sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë.
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ndërkombëtarisht. Qeveria e Kosovës e dalë nga zgjedhjet demokratike e filloi punën
më 02 mars të vitit 2002.
Pas  vendosjes së protektoratit UNMIK, procesi i shpalljes së pavarësisë së Kosovës
bëri që akterët të arrijnë kompromis duke i nxjerr dy alternativa të zgjidhjes: statusi
para standardeve apo standardet para statusit?
Kjo dileme përmes Këshillit të Evropës përcaktohet për standardet para statusit dhe
për ketë kauzë ishte angazhuar Grupit të Kontaktit -  Ishinger, Uizner, Kharçenko
(BE, SHBA, Rusi) për Kosovën – i dorëzuar, dhjetor 2007 në KS të OKB-së, ngërthen
punën katër mujore duke zhvilluar negociata mes Beogradit dhe Prishtinës mbi
statusin e ardhshëm të Kosovës.
Qëllimi i treshes  ka qenë që përmes negociatave të ndihmojë marrëveshjen mes
palëve duke u referuar  brenda kornizës së Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të
OKB-së 1244 (1999) dhe “Parimeve udhëzuese” të Grupit të Kontaktit (anekset 1
dhe 2).
Këtu janë marrë në konsideratë vlerësimet për opsionet, mundshme si: pavarësia e
plotë, pavarësia e mbikëqyrur, ndarja territoriale, autonomia substanciale si dhe rregullimi
konfederativ.
Ministrat kanë ritheksuar përkushtimin e tyre për të kërkuar një marrëveshje të
negociuar që do të vërtetohej nga KS i OKB-së. Parimet udhëzuese të Grupit të
Kontaktit do të vazhdojnë të përbëjnë kornizën e procesit statusor, të bazuar në
Rezolutën 1244 të KS të OKB-së. Për statusin e ardhshëm të Kosovës mbetet çështje
e hapur e faktorit ndërkombëtar, status quo.
Top of FormBottom of Fo

Propozimi i Përgjithshëm për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës – Ahtisaari

I emëruari nga Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara,  Martti Ahtisaarin4,
u ngarkua për procesin e zgjidhjes statusit të ardhshëm të Kosovës. Ai pas një viti
të negociatave nën përkrahjen e OKB-së, siç parasheh Rezoluta e Këshillit të Sigurimit
të OKB-së 1244 (1999), përgatiti Propozim Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit
të Kosovës.   Presidenti  Ahtisaari, përmes këtij propozimi nxjerr rekomandimin që
Kosova duhet të bëhet e pavarur duke iu nënshtruar një periudhe të mbikëqyrjes
ndërkombëtare (për një kohë kalimtare deri në forcimin e institucioneve vendore)
duke përfshirë masa për mbrojtjen e komuniteteve joshqiptare të Kosovës.
Më 02 shkurt 2007 nënshkruhet Propozimi  Gjithëpërfshirës i Marrëveshjes për
Statusin e Kosovës e njohur (“Pako e Ahtisarit”). Prishtina e ka pranuar
zgjidhjen e Ahtisaarit në tërësinë e saj ndërsa Beogradi, sikurse me marrëveshjen
e Rambujesë e refuzoi.
Kosova më 17 shkurt 2008(Declaration of Independence,2008) e shpalli  shtetin e saj të
pavarur.  Kuvendi i Kosovës e shpalli pavarësinë e Kosovës, e cila pasqyron vullnetin
e popullit të Kosovës dhe është në pajtueshmëri të plotë me rekomandimet e të
dërguarit special të Kombeve të Bashkuara, Martti Ahtisari.
Shteti ka një morri rregullash për të drejtat, dhe shteti është burim i vetëm i ligjit
dhe si i tillë ai është përgjegjës për të zbatuar ligjin. Fjala bie, konventat e të drejtave

4Si zëvendës të vetin Ahtisaari emëroi ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme austriake,
Albert Rohan. Këto emërime u bënë vetëm një javë pasi Këshilli i Sigurimit kishte dhënë dritën jeshile për
fillimin e bisedimeve mbi të ardhmen e Kosovës.
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të njeriut të OKB-së, janë rregulla të zhvilluara nga vetë shtetet sovrane dhe si
rezultat e këtyre sistemeve janë bërë pjesë e një sistem të së drejtës ndërkombëtar.
Nga ky akt është evident konstatimi se shteti me i ri në Evropë, i solli Ballkanit
stabilitetin shumë të nevojshëm dhe u mbyll kapitulli i shpërbërjes së stërzgjatur të
asaj që dikur ishte Jugosllavi.
Sipas teorisë deklarative Kosova si shtet fiton atributin e subjektit të së drejtës
ndërkombëtare që me shfaqjen dhe deklarimin e tij si shteti i pavarur dhe sovran. Karta
e OKB-së, në nenin 1 paragrafi 2, përcakton se marrëdhëniet miqësore ndërmjet kombeve
bazohen mbi respektimin e parimit të barazisë dhe të drejtës së vetëvendosjes së popujve.

Kërkesa e Serbisë nga Asambleja e OKB-së për opinion nga Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND)

Në gusht 2008 Serbia kërkoi zyrtarisht nga Asambleja e OKB-së opinion nga Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës
(GJND)5. Në fund të vitit 2008, Asambleja e OKB-së e miratoi këtë kërkesë të
Serbisë.(Advisory Opinion,2010)
Pyetja e parashtruar në rezolutën e Serbisë është kjo: A është shpallja e njëanshme
e pavarësisë nga Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës në përputhje
me Ligjin Ndërkombëtar? (Summary of Advisory Opinion,2010)
Qëllimi i kërkesës në mënyrë eksplicite parashtrohet për të rikthyer territorin e
Kosovës brenda territorit të saj, që të vonojë procesin e njohjes së shtetësisë së
Kosovës nga shtetet anëtare të OKB-së dhe pengimin e anëtarësimit të saj në OKB.
Argumenti kyç në përmbajtjen e  rezolutës së Serbisë është ky: shpallja e pavarësisë
së Kosovës është e paligjshme pasi që me aktin e shpalljes së pavarësisë, autorët e
deklaratës kanë dhunuar integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë dhe kanë
shkelur Rezolutën 1244 dhe Kartën e OKB-së.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë.(Advisory Opinion,2010)  e dha mendimin e saj
këshillues jo detyrues më 22 korrik të vitit 2010. Opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare
të Drejtësisë kundrejt legalitetit të deklaratës së pavarësisë së Kosovës është jo
detyrues. Megjithëkëtë, ndonëse pa pasoja juridike, ajo nuk mund t’ia ndalojë asnjë
vendi që ta njoh pavarësinë e Kosovës. GJND-ja si organi më i lartë gjyqësor i KB-
së deklarohet dhe nxjerr vendim këshillëdhënës, sipas të cilit deklarata e shpalljes së
njëanshme të pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ky
është një vendim historik për të gjithë shqiptarët.
Argumentet e paraqitura para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë do të luajnë
rol edhe në rritjen e numrit të shteteve që do ta njohin Kosovën. Njohja  e pavarësisë
është çështje e secilit vend veç e veç.

Shteti i Kosovës është edhe si rezultat i administrimit ndërkombëtar mbi
Kosovën

Ligji Ndërkombëtar është neutral kundrejt secesionizmit.(Crawford,2006). James
Crawford, argumenton se ‘secesioni/ndarja është një akt neutral juridik – pra as

5 Kapitulli XIV: Gjykata Ndërkombëtare Neni 92 Gjykata Ndërkombëtare është organi më i rëndësishëm
juridik i Kombeve të Bashkuara. Ai realizon detyrat e tij sikurse parashikohet në statutin bashkëngjitur, i cili
bazohet në statutin e Gjykatës së Përhershme Ndërkombëtare dhe është pjesë përbërëse e kësaj Karte.
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legal e as ilegal’. Me  rastin e Kosovës Drejtësia ndërkombëtare dëshmon se sovraniteti
nuk është më vlerë absolute dhe se nuk mund të keqpërdoret për t’i shkelur të
drejtat themelore të njeriut tek entiteti pakicë (Chamey,1999) dhe vetëvendosja, edhe
pse nuk është bërë koncept legjitim, mund të zbatohet në rastin e Kosovës. Në ketë
kontest e drejta ndërkombëtare krijimin e shteteve të reja e sheh si çështje faktike
dhe jo vetëm si çështje juridike.
Në esencë, shpallja e pavarësisë e Kosovës nuk ishte në të vërtetë e njëanshme në
thelbin e saj, sepse ishte projekt i përbashkët brenda parimeve demokratike ku në
fazën e caktuar të procesit, veprimet ishin bashkërenduar me pesë fuqitë perëndimore
përfshirë edhe tri shtetet anëtare të përhershëm të Këshillit të Sigurisë të OKB-së.
Mendimi i qartë i GJND-së në favor të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së
Kosovës nuk ka ndikuar ende që pesëshja evropiane, Rusia dhe disa vende të tjera
të ndryshojnë qëndrim kundrejt njohjes së shtetit të Kosovës. Cenimi i sovranitetit
të Kosovës (qëllimi i aneksimit territorial dhe strukturat paralele) që ka ndodhur
pas shpalljes së pavarësisë, vjen si pasojë e mos zbatimit të sovranitetit të shtetit.
Vështrimi kritik të faktit, se akterët e faktorit ndërkombëtar të instaluar me mision
në shtetndërtimin e Kosovës bartin përgjegjësinë dhe janë  bashkëpërgjegjëse për
konsolidimin e shtetësisë së Kosovës.
Bashkësia ndërkombëtare edhe pse Serbisë po i bën koncesione të ndërlidhura me
integrimin në BE, Serbia edhe më tutje mbetet bllokuese karshi njohjes së pavarësisë
së Kosovës dhe po lobon intensivisht kundër njohjes së Republikës së Kosovës.
Për rritjen e numrit të shteteve që e njohin Kosovën shtet të pavarur dhe sovran,
pengesat kryesore janë: kundërshtimi i Pakos së Ahtisarit nga anëtarja permanente
e Këshillit të Sigurimit-Rusia dhe pamundësia e arritjes së konsensusit në Këshillin
e Sigurimit të OKB-së;
mungesa e unitetit dhe qëndrimeve e kundërta brenda shteteve anëtare të BE-së
rreth pavarësisë së Kosovës, vlerësimi i gabuar i disa shteteve se pavarësia e Kosovës
është rezultat i “shkëputjes” (nga një shtet sovran) dhe jo shtet i krijuar nga
shpërbërja e dhunshme dhe jokonsensuale e një shteti shumëkombësh federativ,
problemi i integrimit i veriut të Kosovës nën juridiksionin e Republikës së Kosovës,
largimi nga skena politike ndërkombëtare e disa nga personaliteteve me ndikim që
ishin përkrahës të fuqishëm të lirisë dhe shtetësisë së Kosovës.
Këto fakte e kanë shtyrë Kosovën që të ndjekë rrugën e njohjeve nga secili shtet veç
e veç, për të arritur integrimin e plotë në bashkësinë ndërkombëtare. Me aktin e
njohjes, një shtet deklaron se shteti i ri i plotëson kushtet e shtetësisë siç e përcakton
“Drejta Ndërkombëtare” karshi faktorëve kyç që e karakterizojnë një shtet (popullsinë
e përhershme, territorin e caktuar, qeverinë e zgjedhur me mjete demokratike etj.).
E Drejta Ndërkombëtare  është “ndërlikuar” shumë në dekadat e fundit nga fakti se
Serbia e ka trashëguar  miqësinë  që ish- Jugosllavia e kishte ndërtuar me shumë
shtete e veçanërisht me shtetet e “Botës së tretë” ( shtetet e pa inkuadruara) si dhe
ka ndërtuar  aleancë  me disa shtete  në raport për çështjen e Kosovës. Kjo aleancë
mbështetet si koniunktura  interesash, lidhje historike, përkatësi ideologjike, përafërsi
fetare apo etno-kulturore etj.
Shpresëdhënës është “Kapitulli 35”, i cili gradualisht po u prezantohet ekipeve
negociuese të Kosovës dhe të Serbisë në Bruksel që nënkuptohet se nga Beogradi
pritet që më në fund të heqë dorë nga çdo lloj “sovraniteti” i pretenduar serb mbi
Kosovën. Nuk po e quajmë trysni, por projekt-dokumenti në përputhje me kornizën
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negociuese që detyrimisht kërkon reflektimin  e Serbisë përbën instrumentin më të
rëndësishëm politik për vendosjen e stabilitetit në Ballkan.
Me gjithë pengesat e lartpërmendura faktor i rëndësishëm në këtë proces mbetet
fakti se Kosova në ketë proces po reflekton si shtet funksional që zotuar t’ i respektojë
elementet e një kornize legjislative në përputhje me standardet e BE-së dhe të drejtës
Ndërkombëtare.
Ne raste  kontestuese të marrëveshjeve BE-ja do të mund të i përdor mekanizmat  e
drejtësisë siç është Gjykata e Venedikut (nga viti 2014, Kosova është anëtare e
Venedikut si institucion i Këshillit të Evropës). Misioni i Komisionit të Venecias të
Këshillit të Evropës është që të sigurojë këshilla ligjore për shtetet anëtare të saj dhe
në veçanti, për të ndihmuar ata që dëshirojnë të bëjnë strukturat e tyre ligjore dhe
institucionale në përputhje me standardet dhe përvojën ndërkombëtare mbi
demokracinë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Këtu Kosova do të përfitoj
drejtpërdrejt në rrafshin e forcimit të mëtejshëm të demokracisë, reformave
kushtetuese dhe zgjedhore.
E veçante në diskursin në DN është edhe Gjykata Speciale në Kosovë, e cila ka
rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin
dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty, mbi trafikimin e organeve të serbëve
nga pjesëtarët e ish-Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Themelimi i saj nuk është vetëm
‘regjim’ juridik i brendshëm në shtetin të Kosovës, por në një mënyrë apo tjetër po
prek statusin e Kosovës e sidomos  imazhin e saj ne bote.
Në këtë vazhdë është edhe Marrëveshja e arritur në Bruksel për Asociacionin/
Bashkësinë e Komunave me shumicë serbe-Asociacioni (Zeqiri&Troch,2015), që do
të formohet në pajtim me ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës dhe do të verifikohet në
Gjykatën Kushtetuese. Përmbajtja e marrëveshjes zgjon brengë, sepse shkon përtej
lirisë së asocimit sipas rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Ky Asociacion/
Bashkësi nuk përbën një organizatë jo-qeveritare (OJQ) siç ishte paralajmëruar por
krijon një nivel të tretë qeverisës.
Asociacionit i është njohur e drejta e subjektivitetit juridik, i është dhënë e drejta të
propozojë ligje dhe i janë dhënë privilegje kushtetuese. Ky entitet paraqet sfidë për
shtetin, sepse krijon entitet një-etnik dhe shkel parimet e shumë-etnicitetit të
garantuara me Kushtetutë, si dhe thellon ndarjet etnike në Kosovë.
Republika e Kosovës në fazën e forcimit të saj është duke ndjekë një orientim
strategjik, i cili është konsekuent, i përqendruar dhe gjithëpërfshirëse, me qëllim të
fuqizimit të sovranitetit të saj dhe të anëtarësimit të plotë në OKB, NATO-s dhe BE
duke siguruar numër optimal të njohjeve nga shtetet dhe organizmat multilateralë.
Tanimë Kosova si shtet është anëtare e Bankës Botërore, Fondit Monetar
Ndërkombëtar. Pritet që jetë edhe anëtare e UNESCO-s. Tani ajo ka nënshkruar
dhe ratifikuar MSA-në. Republika e Kosovës është njohur nga shumica e  shteteve
më me ndikim në botë dhe është duke punuar që numri i njohjeve të rritet.  
Kjo duhet të na shërbejë si konfirmim që rezoluta 1244 nuk është statike, përkundrazi,
ajo është e një natyre dinamike që e futi Kosovën drejt  një rrugëtimi të koordinuar
si projekt ndërkombëtar. Me  rastin e nënshkrimit të Marrëveshjen Stabilizim-
Asociimi (MSA)6 me Kosovën duke mos paragjykuar pozicionin e shteteve anëtare
6 Me 27 tetor Kryeministri i Kosovës dhe Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Punë të Jashtme dhe Politika të
Sigurisë njëherësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian, Federica Mogherini,
nënshkruajnë Marrëveshjen për Stabilizim dhe Asociim (MSA) ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian
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rreth statusit. Kjo është bazuar në opinionin e ekspertëve ligjorë të cilët janë thirrur
në disa pjesë të Traktatit mbi Funksionimin e Unionit  Evropian e që i mundësojnë
përfaqësueses së lartë ose Komisionit Evropian të arrin marrëveshje ndërkombëtare
me “entitete që nuk janë shtete sovrane”. Preambula e MSA-së me fusnotë zgjon
vëmendje të kuptuarit drejtë se nuk nënkuptohet një marrëveshje me Kosovën si
entitet nën juridiksionin e Jugosllavisë. Me vendimin e GJND-së bie legjislacioni i
Jugosllavisë (opinioni i GJND-së e sqaron këtë). Formati i fusnotës (Kosovo*) ka
qenë kompromis në mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim të BE-së për të arritur
marrëveshje për bashkëpunimin rajonal dhe lejon shfaqjen e interpretimeve të
ndryshme mes palëve. Shikuar në retrospektivë me 24 shkurt, 2012, Serbia u pajtua
që Kosova të përfaqësohet në takimet e organizatave të cilat synojnë bashkëpunimin
dhe integrimin rajonal, me emërtimin Kosovo*7. Në fakt në një mënyrë kjo formulë
nënkupton përfaqësim ndërkombëtar pa shtetësi. Kosova në këtë mënyrë dallon
nga shtet e Ballkanit që ta ndjekë kursin e njëjtë evropian. Me këtë krijohet mjegull
në bashkësinë ndërkombëtare gjë që e vështirëson trajtimin dhe interpretimin juridik
nga ana e faktorit ndërkombëtar. Pra, kemi të bëjmë me një moment politik që i jep
validitet argumentimit ligjor. Në kontekstin e shtetësisë së kontestuar të Kosovës
nga pesë (5) vende të BE-së, nënshkrimi i MSA-së paraqet instrumentin më të
rëndësishëm ligjor të BE-së për njohjen dhe fuqizimin e subjektivitetit juridik
ndërkombëtar të Kosovës.
MSA-ja është marrëveshje ndërkombëtare që nënshkruhet me shtete (shih nenin
216 dhe 217 të Traktatit të Lisbonës). Rrjedhimisht, nënshkrimi i MSA-së për Kosovën
do të jetë marrëveshja e parë ndërkombëtare e nënshkruar ndërmjet BE-së dhe
Kosovës si dy subjekte të pavarura të së drejtës ndërkombëtare.
Në zhvillimet e fundit rreth përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ishte
edhe  vendimi për anëtarësimin e Kosovës në Organizatën së Kombeve të Bashkuara
për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (UNESCO). Po theksojmë se anëtarësimi në UNESCO
nuk është i kufizuar vetëm për vendet që janë anëtare të Asamblesë së Përgjithshme
të Kombeve të Bashkuara.  Kosova nuk ia doli të bëhet anëtarë e UNESCO-s pasi
nuk mori vota të mjaftueshme. Serbia, së bashku me aleaten e saj Rusinë, lobuan
fuqishëm, kundër pranimit të Kosovën në UNESCO. Ky lobim rezultoi që votat pro
anëtarësimit të ishin të pamjaftueshme. Po theksojmë se pro anëtarësimit të Kosovës
votuan kryesisht shtetet demokratike perëndimore, kurse kundër votuan kryesisht
shtetet jodemokratike. Pengesa që Kosova të behet pjesë në proceset e anëtarësimeve
ndërkombëtare, është në kundërshtim me parimet e marrëveshjeve të dialogut të
Brukselit dhe paraqet shkelje të njëanshme të këtyre marrëveshjeve. Mundësia e
radhës për anëtarësim në UNESCO është në vitin 2017.

Përfundim

· Në rastin e Kosovës, nisur nga parimet e të drejtës ndërkombëtare, sovraniteti
nuk është më vlerë absolute dhe nuk mund të jetë e  pranueshme që t’u shkelet e
drejta themelore universale shqiptarëve të Kosovës. Për të drejtën  për vetëvendosje
të  legjitimuar tashmë, e ndryshme nga përmbajtja e normës mbi të drejtën përkatëse

7Kosovo*, është denominimi i ri në të cilën do të shkruaj teksti: “Pa paragjykim për pozicionin e palëve për
statusin, në përputhje me 1244 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Deklaratën e
Pavarësisë së Kosovës”.
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, bashkësia ndërkombëtare ka zhvilluar qasje specifike mbi statusin aktual të
subjektivitetit shtetëror dhe vet aktit të pavarësisë së Kosovës në emër të  respektimit
të parimeve të barazisë dhe të vetëvendosjes së popujve.
· Marrëveshja e Rambujesë, e cila dështoi, është ngjarje e rëndësisë si për Kosovën
ashtu edhe për faktorin ndërkombëtar sepse ajo solli intervenimin e NATO-s në
Kosovë, si edhe koncepte të reja në DN dhe politikën ndërkombëtare në raport me
Kosovën. Ndërhyrja e NATO-s vuri në pah rolin e saj shumë të rëndësishëm në
marrëdhëniet ndërkombëtare, në sigurimin e paqes, ndaljen e masakrave ndaj
popujve të pafajshëm dhe ndalimin e agresorëve serbë në krimet e tyre të tmerrshme
kundër civilëve dhe popullatës së pambrojtur.
· Përkrahja ndërkombëtare ka rolin kyç  në të drejtën ndërkombëtare, të
rregulluara me akte formale  juridike, siç është Konventa e Vjenës  për Suksesionin
e Shteteve në respekt të traktateve dhe deklarata mbi principet e së Drejtës
Ndërkombëtare për marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunim në përputhje me Kartën
e Kombeve të Bashkuara për njohjen dhe ekzistencën legjitime të Kosovës si
institucion juridiko-politik me të gjitha funksionet shtetërore brenda kufijve dhe
jashtë saj.
· Vendimi i GJND-së ka rendësi të lartë si për vetë Kosovën, ashtu dhe për të
drejtën ndërkombëtare publike në përgjithësi, një vlerë juridike e shtuar që natyrisht
do marrë në konsideratë edhe kontekstin politik. Shpallja e mendimit të GJND-së,
për ligjshmërinë e Deklaratës së Pavarësisë së Kosovës shënon arritjen më të çmueshme
në konsolidimin ndërkombëtar të shtetësisë duke pasur evoluim në parimet e
mëhershme. Ky mendim ka konfirmuar në mënyrë të qartë dhe shprehës se shpallja
e pavarësisë së Kosovës nuk ka cenuar asnjë normë ligjore të së drejtës
ndërkombëtare.
· E drejta ndërkombëtare, si rregullatorë e marrëdhënieve ndërkombëtare në
aspekte të caktuara ka mungesë të mjeteve juridike në ekzekutimin e normave të saj,
për ketë fakt qëndron nisma e dhjetëra shteteve,  me  kërkesën që fuqitë botërore të
mos e shfrytëzojnë të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara, për çështjet ku përfshihen vrasjet masive dhe krimet e luftës. Pra kjo
masë e ashtuquajturi “Kod i Sjelljes”, përkrahët nga shumica e anëtarëve  për evitimin
e bllokadës siç është ajo, që e ka paralizuar Këshillin e Sigurimit të OKB-së për
luftën në Siri, meqë Rusia dhe Kina e kanë përdorë veton ndaj çfarëdo përpjekjeje
për ta sanksionuar regjimin e presidentit, Bashar al-Assad. Ndërsa me rastin e
Kosovës sidomos ndaj shteteve përkrahës të Serbisë (vetoja e Rusisë, Kinës në OKB)
në ç’rast Kosova viktimizohet me paraqitjen e momentit unipolar, duke arrit
koncesione që dënojnë elementet kryesore të funksionalizimit të shtetësisë së Kosovës.
· Funksionimi i qeverisjes në Kosovën e  pavarur nënkuptohet zotimi dhe
respektimi ndaj marrëveshjeve të miratuara me përkrahjen ndërkombëtare, e forcojnë
qëndrueshmërinë e vetë politike dhe ekonomike me orientim të përhershëm integrues
euroatlantik.
· Vendet perëndimore nuk kanë arritur që të miratojnë një rezolutë në Këshillin e
Sigurimit lidhur me konteste për statusin e Kosovës së pavarur,  sipas së cilës do të
zëvendësohej Rezoluta 1244 dhe do të vendosej misioni i ri i BE-së.
· Sipas të drejtës ndërkombëtare, ekspertë të fushës kanë arritur në përfundim se
nënshkrimi i MSA-së ndërmjet Kosovës dhe komisioneres për politikë të jashtme
dhe siguri të BE-së  Mogherini  kombinuar me ratifikimin e MSA-së në Kuvendin e
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Kosovës do të na paraqet de facto si shtet me ç’rast  ia forcon subjektivitetin
ndërkombëtar. Nënshkrimi  MSA-së nën përfaqësimin e fusnotës, s’do duhej të
paraqet risk ndaj  mundësisë në  konsolidimin Kosovës  për hir të liberalizimit të
tregut me BE-në dhe të kemi mundësinë e njëjtë me shtetet e tjera evropiane, atë të
aplikimit për t’u bërë anëtare e BE-së.
· Zhvillimi i ardhshëm i Kosovës shtet funksional ekonomik dhe social do të
varet para së gjithash nga efikasiteti i implementimit ligjeve, traktateve, konventave
dhe marrëveshjeve multilaterale dhe bilaterale etj. Kosova nuk është shtet anëtar i
BE-së, prandaj parimi i zbatimit të drejtpërdrejtë të drejtës së BE-së nuk është i
zbatueshëm derisa Kosova të mos bëhet pjesë e BE-së.
· Deklarata e pavarësisë nga institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes të
Kosovës eshtë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe është lëshuar nga
populli i Kosovës nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të zgjedhur në mënyrë legjitime
në 17 shkurt 2008. Kjo deklaratë është një zotim i fortë që Kosova ka vendosmëri
për të qenë e përputhshme me të drejtën ndërkombëtare dhe principet e demokracisë,
drejtës historike, multi-etnicitetit dhe mos-diskriminimit. Këto janë shtyllat në të
cilat është ndërtuar shteti i Kosovës.
· Aspekti i veçantë në kuadër të politikës së jashtme do të çojnë peshë raportet
politike dhe kapitulli i 35 për Serbin kështu që të dy vendet të bëhen promovuese të
fqinjësisë së mirë, të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit rajonal duke mos qenë
penguese në procesin integrimeve evropiane.
· Në perspektivë Kosova planifikon të përpilojë strategji të reja në vitin e ardhshëm
për t’iu afruar anëtarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si edhe në ato
euroatlantike duke përfshirë edhe ekspertët e drejtës ndërkombëtare dhe partnerët e
Kosovës.
· U mbetet juristëve dhe specialistëve të së drejtës ndërkombëtare të japin opsione
të qendryeshme dhe më të drejta që mbështeten në realitetin e krijuar pas shpalljes
së pavarësisë së Kosovës, ashtu si e kërkon referenca e strukturimit juridik dhe
politik për të ecur para si tërësi e shteteve demokratike duke  u liruar nga logjika që
rasti i Kosovës është sui generis dhe nuk mund të shërbejë si precedent për raste të
supozuara analoge. Kosova e hendikepuar me dobësi të theksuara në qeverisje, e
ballafaquar me problemin e mungesës së subjektivitetit ndërkombëtar dhe me
polemikat dhe paqartësitë  e vazhdueshme brenda bashkësisë ndërkombëtare që e
mbajnë Kosovën me “Status Quo”.

“Vetëm të dobëtit kërkojnë barazi, ndërsa të fortit duan të kenë”
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Abstrakt

Klinika e Ligjit është një çështje që ka ngjallur mjaft interes dhe kuriozitet dhe i është
kushtuar një vëmëndje e veçantë. Përfitimet që merren nga Klinika e Ligjit janë të mëdha
si për studentët ashtu edhe për anëtarët e shoqërisë të cilët përfitojnë këto shërbime.
Ky punim në thelb është një diskutim teorik në lidhje me Klinikën e Ligjit, evoluimin e saj
dhe mënyrën e funksionimit në vendin tonë.
Nëpërmjet konsultimit me literaturën e huaj e cila është e bollshme dhe literaturën
vendase, në këtë punim janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me atë ç’ka Klinika e Ligjit
përfaqëson, të mirat dhe avantazhet e zbatimit të saj, dhe rëndësinë që ajo ka. Klinika e
Ligjit mund të sjellë shumë përfitime për Fakultetin e Drejtësisë dhe për shoqërinë. Disa
nga avantazhet më kryesore janë: zhvillimi i aftësive të studentëve në komunikim pasi
ato marrin në intervistë e këshillojnë klientët; të kuptuarit pasi avokatët e sotëm duhet të
kuptojnë se si të punojnë pa komplekse  dhe shpesh të mbivendosin sistemet
administrative dhe rregulloret në mënyrë që të jenë sa më të efektshëm për klientët e
tyre; përfitimi i shoqërisë pasi punojnë në emër të klientëve të cilët përballen me abuzime
të ndryshme e diskriminime; ndihmojnë studentët të reflektojnë për tu ngritur mbi pikat
e tyre më të forta e të trajtojnë dobësitë si dhe të mësojnë nga puna si profesionistë;
përmirësohen aftësitë profesionale dhe nxitet bashkëpunimi.
Nga sa më sipër, është arritur në përfundimin që Klinika e Ligjit është një metodë
mësimdhënie dhe mësimnxënie shumë e efektshme përfitimet e së cilës nuk mbeten vetëm
te studentët por kalojnë edhe tek shoqëria në tërësi.

Fjalë kyçe: Klinika e Ligjit, funksioni, Shqipëria.

Hyrja

Në këtë punim është trajtuar çështja e funksionimit të Klinikës së Ligjit në përgjithësi
e organizuar në dy pika kryesore (Koncepti i Klinikës së Ligjit; Klinika e Ligjit në
Shqipëri).
Klinika e Ligjit ka dy funksione kryesore të cilat janë: të ndihmojë studentët të vënë
në praktikë ligjet për të cilat kanë studiuar gjatë të gjitha viteve të shkollimit pranë
Fakultetit të Drejtësisë; si edhe të ndihmojë personat në pamundësi ekonomike për
të përballuar shenzimet për një avokat dhe që kanë nevojë për asistencë ligjore.
Klinika e Ligjit numëron një sërë të mirash duke ndihmuar studentët që të hedhin
hapat e parë drejt praktikës së ligjit duke i zhvilluar atyre aftësitë e komunikimit,
njohjen me procedurat gjyqësore, nxitjen e bashkëpunimit dhe futjen në profesion.
Klinika e Ligjit ka gjithashtu edhe funksionin social që ndihmon me asistencë ligjore
falas shtresat në nevojë.
Më poshtë jepet një këndvështrim i përgjithshëm duke shpjeguar se çfarë është
Klinika e Ligjit dhe funksioni i saj dhe më pas aktiviteti i Klinikës së Ligjit në Shqipëri,
arritjeve të saj, gjyqeve të simuluara dhe atyre reale.
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Koncepti i Klinikës së Ligjit

Klinika e Ligjit është ballafaqimi i studentit me klientin nën mbikëqyrjen e trajnuesit
të Klinikës. Ajo ofron ndihmë ligjore pa pagesë ndaj personave në nevojë, ku këto të
fundit duhet të përmbushin disa kushte të caktuara për të marrë përkrahjen dhe
ndihmën e ofruar nga Klinika e Ligjit si:
a. Të mos kenë marrë më parë një avokat
b. Çështja të mos jetë paraqitur më parë në gjykatë
c. Klientët të dokumentojnë gjendjen jo të mirë ekonomike ( pamundësinë për
t’iu drejtuar një avokati).
Klientët paraqesin një sërë dokumentash të nevojshëm ku ruhet një kopje e tyre
dhe mbeten pjesë e dokumentacionit të Klinikës së Ligjit.
Klinika e Ligjit i jep mundësi studentëve të luajnë rolin e avokatit qoftë në situata të
vërteta, qoftë në ato të simuluara. Studentët, ashtu sikurse dhe avokatët duhet të
udhëhiqen nga rregullat rigoroze që përmban kodi i etikës profesionale si
ndershmëria, korrektësia, paraqitja  e duhur etj. Në fakt rregullat e etikës nuk janë
asnjëherë të mjaftueshme për zgjedhjet që duhet të bëjnë profesionistët në praktikë.1

Marrëdhënia mes klientit dhe studentit duhet të jetë një marrëdhënie e përqëndruar
vetëm në problemin kryesor ku studenti duhet të mbajë një qëndrim rigoroz ndaj
çështjes në fjalë duke mos lënë që ngjarja te devijojë nga boshti kryesor. Studentët
duhet të jenë të përqëndruar vetëm në çështjen që i’u është paraqitur për shqyrtim,
të mos bëhen pjesë emotive e problemeve të klientit, të mos japin zgjidhje të aty për
atyshme dhe të menjëhershme por të marrin kohë për tu menduar drejt zgjidhjes
më të mirë të mundshme.
Seanca e parë është më tepër një narracion i klientit ku ai tregon problemin për të
cilin është paraqitur, sipas mënyrës dhe këndvështrimit të tij. Studenti mund ti
drejtojë pyetje ndihmëse të cilat e bëjnë klientin të përqendrohet më tepër në thelbin
e çështjes dhe të rrëfejë më shumë detaje të cilat mund të jenë shumë të rëndësishme
dhe thelbësore për ngjarjen. Është e rëndësishme të theksohet që studenti të mos
përfshihet në problemet e klientit duke treguar afrimitet të tepruar dhe ajo që është
më e rëndësishme, të mos nxitohet në dhënien e një zgjidhje të mundshme. Studenti
mund të jetë nën mbikëqyrjen e pedagogut përkatës ose gjatë takimit me klientin ai
mund të regjistrohet me video dhe audio ku më pas këto regjistrime ti shërbejnë
studentit për tu përmirësuar dhe për të ndrequr gabimet e mundshme. Studentët
luajnë rolin e avokatit por ato asnjëherë nuk mund të përcaktojnë se kush është
mënyra më e kënaqshme për klientin përsa i përket marrjes në pyetje apo mënyrës
se si mendohet të jetë zgjidhja nga vetë klienti.2

Është e rëndësishme që studentët e drejtësisë të trajnohen mbi mënyrën se si të
bëhen bashkëpunëtorë efektivë kur fillojnë praktikën. Puna bashkëpunuese nuk
mund të përmirësojë punën e një avokati nëse ata nuk marrin njohuri mbi rëndësinë
dhe limitet e bashkëpunimit. Arritja e këtyre aftësive nga studentët e drejtësisë është

1 Geoffrey C.Hazard, Jr., Personal Values and Professional Ethics, 40 CLEV. ST. L.REV. 133, 133 (1992)
[hereinafter Hazard, Personal Values].
2 D.Binder & S. Price [Legal Interviewing and Counseling: A Client-Centered Approach], at 148-49 [1977]
(emphasis in original)
*CLINICAL ANTHOLOGY, READINGS FOR LIVE – CLIENT CLINICS: ALEX J. HURDER; FRANK S.
BLOCH; SUSAN L. BROOKS; SUSAN L. KAY



481

e pamundur nëse këto aftësi nuk u mësohen nga shkolla dhe avokatët profesionistë.
Për më tepër bashkëpunimi u jep studentëve njohuri mbi brendësinë e gjykimit
klinik dhe të marrëdhënies avokat- klient.
Vlerat më të rëndësishme dhe avantazhet që mund të ketë Klinika e Ligjit janë:
zhvillimi i aftësive të komunikimit pasi studentët ndërmjetësojnë mosmarrëveshje
komplekse; të kuptuarit pasi avokatët e sotëm duhet të kuptojnë si të mbivendosin
sistemet administrative dhe rregulloret kur çështja e kërkon një ndërhyrje të tillë si
dhe të bëjnë kërkime mbi sistemet e institucioneve të tjera; përfitimi i shoqërisë pasi
studentët punojnë në emër të klientëve në nevoja ekonomike.
Klinika i ndihmon studentët të reflektojnë mbi pikat e tyre të forta dhe të dobëta
dhe të mësojnë nga puna si profesionistë. Ajo i ndihmon të ushtrojnë aftësitë e tyre
si avokatë duke i aftësuar në menaxhimin e situatave të ndryshme problematike,
duke nxitur bashkëpunimin.
Klinika e Ligjit mund të aplikohet kudo, në çdo fushë ligjore, dhe është një pjesë e
pazëvendësueshme e edukimit ligjor të çdo studenti. Por ka disa fusha të veçanta të
ligjit ku klinika është shumë e rëndësishme. Ajo mund të shërbejë në fusha të
ndryshme të tilla si: ligji për emigracionin, ligji për mjedisin, pronësia intelektuale,
strehimi, mbrojtja e ndjekja penale, të drejtat e njeriut dhe e drejta penale
ndërkombëtare. Ajo gjithashtu është e rëndësishme edhe në shërbimin që i ofron
sipërmarrësve dhe bizneseve, mbrojtjes së fëmijëve, mjedisit etj.

Klinika e Ligjit në Shqipëri

Klinika e Ligjit në Shqipëri u hap në vitin 2ç11 pranë Fakuletit të Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës. Qëllimet parësore të saj janë dy:
1. Për studentët: “Klinika e Ligjit” në të drejtën publike, penale dhe civile ofrohet
si lëndë me zgjedhje për studentët e programit Bachelor dhe Master duke ofruar
forcimin e shprehive praktike pasi studentët, nën drejtimin e pedagogut, përfshihen
në përgatitjen opinioneve ligjore, përpilimin e dokumentave apo akteve juridike
dhe punojnë drejtëpërdrejtë me klientë që kanë nevojë për ndihmë juridike.
2. Për klientët: Klinika e Ligjit e FDUT-së ofron ndihmë juridike falas në fushat
e të drejtës publike, civile dhe penale për personat gjendja financiare e të cilëve nuk
u mundëson mbulimin e shpenzimeve për përfitimin e një ndihme të specializuar
juridike. Ndihma e ofruar përfshin këshillim ligjor me shkrim, përpilim dokumentash
të ndryshme juridike apo informacion ligjor.
Përgjate këtyre viteve pranë Klinikës së Ligjit janë paraqitur rreth 34 çështje nga të
cilat 1ç janë padi civile, 15 çështje të natyrës penale dhe 9 çështje te lidhura me
departamentin publik. Gjithsej janë dhënë mbi 5ç këshillime ligjore për periudhen
2ç14-2ç15.3 Ndonëse jo shumë e zhvillur sa në vendet e tjera, pasi dhe vetë Shqipëria
konsiderohet si vend në zhvillim, Klinika e Ligjit ka ngjallur gjithmonë interes si
nga ana e studentëve ashtu edhe nga ana e klientëve që janë paraqitur pranë saj për
të gjetur zgjidhje. Pjesë e Klinikës së Ligjit kanë qenë rreth 54ç studentë të sistemit
bachelor dhe master (me kohë të plotë dhe të pjesshme). Ajo ka kryer një punë mjaft
efikase me studentët duke i bërë pjesë të situatave të simuluara apo dhe atyre reale
ku kanë qenë vetë ata që i kanë ndjekur çështjet deri në gjykatë.

3 Informacion i marrë nga të dhënat e Klinikës së Ligjit pranë Fakultetit të Drejtësisë
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Klinika e Ligjit ofrohet si lëndë me zgjedhje për studentët dhe ato të cilët bëhen pjesë
e saj trajnohen dhe ndahen në role duke u bërë kështu pjesë e gjyqeve të simuluara
të cilat zhvillohen pranë ambjenteve të fakultetit. Ndarja në role konsiston në ndarjen
e studentëve në: avokatë, prokurorë dhe dëshmitarë. Ata përgatiten për pyetjet,
provat dhe performancën e tyre. Situatat e simuluara e vendosin studentin nën
rolin e profesionistit për të vënë në provë aftësitë e tyre që deri tashmë kanë qenë
teorike duke i vënë përballë një situate të krijuar me kushtet dhe rrethanat nga bota
reale. Simulimet i ndihmojnë studentët të mësojnë nga puna e vërtetë e avokatëve
dhe atë se çfarë ndodh në seancat gjyqësore. Në klasë rolet luhen duke u dhënë për
çështjen vetëm disa detaje kyçe, duke i mbështetur simulimet në çështjet reale, ato
me të cilat përballet çdo ditë shoqëria. Pedagogu që merret me trajnimin e studentëve
dhe me ndarjen e tyre në role i ndihmon ato fillimisht me disa nga pyetjet që mund
të përdorin ose me përgjigjet e mundshme, duke i dhënë kështu një ide në lidhje me
intervistën që studentët i bëjnë klientëve.
Vendosja e studentëve në rolin e avokatit është një burim thelbësor i të mësuarit,
por studentët vihen dhe përballë roleve të tjera si: klienti, administratori, gjykatësi
apo dëshmitari. Kapaciteti për ta parë situatën nga këndvështrimi i një personi tjetër
është një nga arritjet thelbësore e të mësuarit. Duke vënë veten nën situatën e një
personi tjetër, bën të mundur që të kuptohet  më mirë reagimi i atij personi.
Preferohet që të nxiten studentët në një mendim të lirë e të pavarur brenda proçedurës
për çdo strategji mbrojtjeje të mundshme. Gjithashtu vërejtjet bëhen në fund të çdo
simulimi lidhur me gabimet e mundshme apo elementë në kundërshtim me
procedurën. Në përfundimit të këtij procesi studentët i nënshtrohen një gjyqi formal
në sallën e gjyqeve simuluese me një juri pedagogësh apo edhe gjyqtarësh
profesionistë siç ka ndodhur në disa raste. Studentët që paraqesin aftësi, përkushtim
dhe punë më të mirë bëhen pjesë e situatave reale që vinë pranë Klinikës së Ligjit.
Ndryshimi i Klinikës së Ligjit në Fakultetin e Drejtësisë nga Klinikat e tjera me
“natyrë private” është se financimi i saj (i bërë në mënyrë të vazhdueshme nga
buxheti i shtetit) dhe jo nga grande dhe financime periodike. Për Organizatat
jofitimprurëse apo organizma të ngjashëm çdo lloj fillimi apo mbarimi të një projekti
do të sjellë ndërprerjen dhe funksionimin e Klinikës dhe si pasojë mungesën e
asistencës ndaj klientëve të shtresave në nevojë. Në fakultet çdo lloj veprimtarie
gërshetohet si në aspektin akademik ashtu edhe atë praktik.
Me gjithë ambiciet e saj të mëdha, Klinika e Ligjit ka disa vështirësi në mënyën e
përfaqësimit të klientëve gjatë proçeseve të mundshme gjyqësore lidhur me
përfaqësimin e drejtëpërdrejtë të tyre. Deri më sot klinika është ndihmuar nga
organizma të jashtëm në kuadër të projekteve të ndryshme për mundësinë e
përfaqësimit nga subjekte juridiko- tatimore të legjitimuara për zhvillimin e mbrojtjes
sipas procesit ligjor. Kjo gjë ka sjellë shumë herë ndërprerjen e vazhdueshmërisë së
marrjes së çështjeve.
Klinika e Ligjit nuk bën përfaqësimin e studentëve në gjykatë.

Përmbledhja

Më sipër u trajtua aspekti i Klinikës së Ligjit duke u parë në një këndvështrim të
përgjithshëm. Ajo ofron ndihmë ligjore pa pagesë ndaj personave në nevojë, ku
këto të fundit duhet të përmbushin disa kushte të caktuara për të marrë përkrahjen
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dhe ndihmën e ofruar nga Klinika e Ligjit si:
a. Të mos kenë marrë më parë një avokat
b. Çështja të mos jetë paraqitur më parë në gjykatë
c. Klientët të dokumentojnë gjendjen jo të mirë ekonomike ( pamundësinë për
t’iu drejtuar një avokati).
Ajo ka dy funksione kryesore:
1. Ndihmën që I jep studentëve për aftësimin e tyre praktik dhe paisjen me
njohuri dhe shprehi profesionale për çështje konkrete
2. Nxitjen e bashkëpunimit në punën në grup si dhe dhënien e opinioneve të
ndryshme gjatë seminareve
3. Funksioni social i cili konsiston në dhënien e asistencës ligjore për personat
në pamundësi ekonomike.
Klinika e Ligjit në Shqipëri është një nga sfidat më ambicioze të Universitetit të
Tiranës në formimin profesional të studentëve si dhe pasurimin e kurrikulave
akademike sipas formateve më të mira bashkëkohore. Ajo megjithëse në fillimet e saj
ka zënë një vend mjaft të rëndësishëm në programet universitare. Megjithatë
vështirësitë dhe mangësitë janë gjithmonë prezente. Ne synojmë bashkëpunimin e
ngushtë të saj me të gjithë aktorët dhe faktorët e sistemit gjyqësor.

Bibliografia

Geoffrey C.Hazard, Jr., Personal Values and Professional Ethics, 40 CLEV. ST. L.REV. 133,
133 (1992) [hereinafter Hazard, Personal Values].
D.Binder & S. Price [Legal Interviewing and Counseling: A Client-Centered Approach],
at 148-49 [1977] (emphasis in original).
*CLINICAL ANTHOLOGY, READINGS FOR LIVE – CLIENT CLINICS: ALEX J. HURDER;
FRANK S. BLOCH; SUSAN L. BROOKS; SUSAN L. KAY.
*Transforming the Education of Lawyers: The Theory and Practice of Clinical Pedagogy
: Susan Bryant; Elliot S. Milstein; Ann C. Shalleck.
*Learning from practice: A professional Development Text for Legal Externs: J.P. Ogilvy;
Leah Wortham; Lisa G. Lerman.
*Clinical Legal Education: A Textbook for Law School Clinical Programs: David F. Chavkin.



484

A case study on the use of data-driven decision making in institutions of
higher education

Blerta Abazi Chaushi
Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, SEE-University

Agron Chaushi
Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, SEE-University

Hyrije Abazi-Alili
Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, SEE-University

Abstract

Data-driven decision making is a relatively new approach that is documented in literature
to make decisions based on data. Institutions of higher education (HEI) are not left behind
with these trends. The importance of data collection in higher education institutions is
well documented in literature. However, literature seems to be diversified in terms of
offering theoretical and conceptual frameworks, together with a model that HEI can use.
This paper uses the two frameworks and the Bakers Model as a background to explain
the use of data analytics in HEI. A case study that puts SEEU in the model is explained.
The data collected from the Quality Assurance Office at SEEU, and Student Services
Department are taken as key sources of data generation for this purpose.  For each of the
elements of the Baker’s Model examples from SEEU are given. The contribution of this
research is to showcase the importance of data for decision making by giving examples
from real world and put in a context of a theoretical model.

1. Introduction and definition

Data-driven decision management (DDDM or D3M) is an approach to business
governance that values decisions that can be backed up with data that can be verified
(Wigmore & Rouse, 2013). Recently, data-driven approach has grown in attractiveness
within organizations, since the amount of available and collected data has increased
a lot together with the increase in the market pressures. Companies are vacuuming
up data to make better decisions about everything from product development and
advertising to hiring (Frick, 2014). According to a study conducted by McAfee and
Brynjolfsson, “companies in the top third of their industry in the use of data-driven
decision making were, on average, 5% more productive and 6% more profitable
than their competitors” (McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil, & Barton, 2012).
Institutions of higher education (HEI) are not left behind with these trends. HEI
collect data from many different sources and for many different reasons. In the past,
the work of University planners and decision makers mainly has been concentrated
on issues concerned with forecasting numbers of students, faculty members, and
support staff, as well as predicting the demand for, and location of, the buildings
and equipment required by institutions’ systems at any one point in time (Ross,
Mählck, & Al-nouri, 1990). However, as research suggests, many universities did
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not make decisions about the quality of education, and even more, did not have
clear formats of data visualization for various levels at which decisions are made.
Empirical studies of data-based decision making have consistently found data-driven
decision making is a necessary factor for successful institution. Management in
Universities that were able to efficiently use data for analysis and decision making
were more devoted to use and built a strong vision for data as an impact factor in a
University setting (Choppin, 2002; Feldman & Tung, 2001a, 2001b; Herman &
Gribbons, 2001; Lachat & Smith, 2005; Mason, 2002; Mieles, Foley, & others, 2005).
ELAR Project was developed in California to create standards-aligned resources to
help students. According to them, D3M focus would be the use of student assessment
data and relevant background information, to inform decisions related to planning
and implementing instructional strategies at the district, school, classroom, and
individual student levels (ELAR Project, n.d.).

1.1 Problem statement
Institutions of Higher Education (HEI) collect data for many reasons, weather for
institutional planning, strategy formation, or just because they are required to
keep records and data by the government regulations in yearly basis. One thing is
evident; a lot of data from many resources are collected. In this data-rich
environment, education decision makers have access to a wealth of information
about students, faculty members, administrators, and other staff; organizational
finances and operations; and the communities that educational institutions serve.
These data, however, have limited use, and could possibly be harmful if decision
makers do not understand the benefits and limitations of data, the types of data
relevant for the decisions they are confronted with, and how data can be
appropriately used for decision making (Gill, Borden, & Hallgren, 2014).  The
promotion of strategic use of data becomes an imperative considering the fact that
these data and information retrieved from them could be detrimental for institutions.
Thus the need for generation of conceptual and theoretical framework becomes an
essential. In literature there are many frameworks in place. This paper addresses
the D3M theory of action and organizational support and Bakers’ model.

1.2 Theoretical and Conceptual Frameworks
Data-driven decision management is usually undertaken as a means of gaining a
competitive advantage. A study from the MIT Center for Digital Business found
that organizations driven most by data-based decision making had 4% higher
productivity rates and 6% higher profits (Wigmore & Rouse, 2013) . Research shows
that if instructional plans at the state, county, district, school, classroom, and
individual student levels are based on assessment information relevant to the desired
learning outcomes for students, the probability is increased that they will attain
these desired learning outcomes (ELAR Project, n.d.).
A theoretical framework, adapted from the literature, acknowledges that various
data categories (input, outcome, process, and satisfaction data) can enlighten the
decisions in university scenery, but that the presence of raw data does not ensure
its effective use (Marsh, Pane, & Hamilton, 2006a).  Moreover, the study from Marsh
et al, implies that data-driven decision making does not guarantee effective decision
making since just having the data does not mean that it will be used appropriately
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or lead to improvements. Suggestion that equal consideration needs to be given to
both analysis of the data and taking actions based on the data is implied since there
is a need for more research on the outcomes of data-driven decision making on
improvement of instruction, student achievement, and other outcomes, such as
staff qualifications, trainings needed and academic publication. (Kerr, Marsh,
Ikemoto, Darilek, & Barney, 2006).

Figure 1: Applying data analysis in educational institutions (Cristobal Romero &
Ventura, 2007)
As figure 1 depicts, the key people in the process of designing, planning, building
and maintaining the educational system are the educator, i.e. professors/teachers
and academics responsible, i.e. the management of the University. Students use and
interact with the system. So the knowledge that is created and discovered through
the five different categories of data mining and analysis can be oriented toward the
students, academic staff and management staff.

Organizational Support

Figure 2: DDDM theory of action and organizational supports
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Moreover, the framework depicted at Figure 2, provides a high-level, generalized
view of a theory of action for how D3M can lead to improved student achievement
and the supports and incentives needed to make effective data use possible (Gill et
al., 2014).This theory suggests that data use activities, although they can take
different forms, must be grounded in theory that will explain how the data can be
used to support the critical goals of the institution. This theory involves three
consecutive steps: assembling high quality raw data, conduct analysis that ensures
resulting data are relevant and diagnostic, and use the relevant data to inform
instructional and operational decisions. Gill et.al. have done a remarkable job by
developing this theory and explaining it step by step the actions and outcomes
D3M has in HEI (Gill et al., 2014). Another conceptual framework developed by
RAND Corporation and utilized by Marsh et.al. (Marsh, Pane, & Hamilton, 2006b),
recognizes that decisions may be affected by multiple types of data, such as input
data (ex. school costs), process data (ex. quality of instruction), output data (ex.
student test score), and satisfactory data (ex. teacher opinion). This framework,
like the previous one, recognizes that presence of raw data doesn’t ensure their use.
They have to be organized, basically the analytics part of the previous framework
to yiled information. Once this information becomes actionable, it can only then
inform different types of decisions.

1.3 Baker’s Model for D3M
Many studies have been conducted to create models that HEI can use to analyze
their current level of data analytics and decision making based on the information
result of the analytics process. However, there seems to be a gap into dividing the
frameworks from models. A white paper published by sagebrush corporation, does
give a model that resembles quite a lot with the above mentioned frameworks
(Sagebrush Corporation, 2004). Baker, on the other hand, looks like it has developed
a model very easy for HEI to follow. In his study, Baker acknowledges that data has
been used by universities for quite some time now, but he states that educational
data mining, which is centered around the development of methods for making
discoveries within unique kinds of data, is yet to be developed (R. R. Baker, 2010).
As depicted in literature, and explained by Baker, there are five different categories
of mining the data in a University setting: prediction, clustering, relationship
awareness, discovery, and refinement.
1. Data Prediction
Prediction is the use of data to develop models which can conclude a single aspect
of data from combination of other aspects of the data. An example would be
predicting student outcomes, enrollment for next academic year, retention rate etc.
Students may need help to know which course is best for them based on prediction
of how well they will perform in the courses they select. Prediction can be used to
enable universities to better allocate resources and staff and proactively manage
student outcomes (R. R. Baker, 2010; Cristobal Romero & Ventura, 2007). There are
available tools and methods that can be used by academic staff to predict the final
grades of the students such as decision tree, induction analysis and genetic
algorithms. Ueno’s work is taken as an illustration, where he proposes a method of
on-line outlier detection by using a Bayesian predictive distribution of learners
irregular learning process that can be applied effectively in a e-learning classroom
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(Ueno, 2004). Other examples of the use of data prediction are the prediction and
detection of atypical behavior (Castro, Vellido, Nebot, & Mugica, 2007), detection of
student misuse of tutoring systems (R. S. Baker, Corbett, & Koedinger, 2004), finding
sources of error in predicting student’s knowledge (Feng, Heffernan, & Koedinger,
2006), as well as detection of regularities of deviations in the actions of both the
educator and the student in order to improve the learning and teaching process
(Muehlenbrock, 2005).
2. Data Clustering
Clustering the data means to group data points that naturally belong together
making it useful to create categories of data. Mining student data to cluster for
discovery of patterns of user behavior is just one use of this category. The use of
clustering model in the case of characterizing groups of online students is conducted
by Castro et al by using a topographic mapping model (Castro et al., 2007). Data
clustering can be very useful in the adaptive and intelligent web based educational
systems, content management systems, allocations of resources and staff,
management of alumni etc. Luan, in his research proposes the use of both
unsupervised and supervised data mining algorithms to do clustering and prediction
to enable educational institutions to reach efficacy and effectiveness in university
processes (Luan, 2002).
3. Relationship awareness
Relationship awareness means discovering the relationship between variables in a
data set with a large number of variables. If-then rules, finding linear correlations,
temporal association and if one event is the cause of another event are forms that
relationship awareness takes. (R. R. Baker, 2010). Illustration of the use of relationship
would be finding a rule that if a student is frustrated with a subject, he will work
more and thus ask more questions; determining the path of the students learning
that leads to learning event; concluding a casual relationship if an academic event
frequently leads to positive learning outcome etc. Romero et al propose a genetic
programming with multi-objective optimization techniques to provide a feedback
by discovering relationships from students usage information (Cristóbal Romero,
Ventura, & De Bra, 2004).
4. Data discovery
Data discovery usually start with a model of a phenomenon that is developed with
the use of one or all the above mentioned three categories: prediction, clustering
and/or relationship awareness. A demonstration of data discovery would be the
useful knowledge that helps improve the learning process of the student, establishing
basis for decision making when designing or modifying a course or teaching
approach, as well as manipulating or gaming the system by analyzing complex
structures. The last is supported by the study of Walonoski and Heffernan for the
detection and analysis of off-task behavior, where students try to manipulate the
tutor behavior in order to advance through a curriculum quickly and easily
(Walonoski & Heffernan, 2006).
5. Data Refinement
Data refinement, for the purpose of this paper, is the cleansing of the data for the
purpose of human judgment. This is very important, especially in data-driven
decision making since a lot of inference relies on the ways that the data are
represented. In here, different visualization methods are exploited for the purpose
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of identification of important data and classification of the same. Mazza and Milani,
in their study developed a tool they called GIZMO (graphical interactive student
monitoring system) that implement visualization techniques which academic staff
finds to be very useful, especially since it allows them to manipulate for the purpose
of examining social, cognitive and behavioral aspects of the students in their online
learning system (Mazza & Milani, 2005).

2. Case study – Use of D3M in South East European University

2.1 Collected data
South East European University (SEEU) since its foundation has recognized the
importance of information systems and the importance of data collection and its
use in decision making. Yearly, more than 40 standard reports are produced by the
Student Services Department (SSD). Moreover, the Office of Quality Assurance and
Management at SEEU collects data, conducts analysis, and disseminates information
about students’ feedback for their experience with the University services, with
faculty staff and specific courses with the use of yearly surveys that each student is
supposed to fill out for each course. To better understand the nature of the data
that is collected and analyzed, the case of SEEU is presented at two different levels.
First, the types of reports and surveys/questionnaires and trainings it conducts.
And second, placement of the data mining in SEEU in the model developed by
Baker, which was analyzed in the previous section, is conducted. Since the data is
collected and represented by two main bodies in SEEU, the following section
conducts analysis of the Office of QAM, and SSD.

2.2 Data gathered from OQAM-SEEU
The Office of Quality Assurance and Management (OQAM) in SEEU use the following
data.
a) Teaching Observation - reports are fed back individually to teachers, the
Faculty has the data and twice a year the Quality Office collates the data, analyses
it and sends a report to academic staff and students. This shows comparative data
about teaching, learning, management, resources, progress as well as sharing general
good practice and points for improvement. Where data about a staff member were
unsatisfactory, this has been followed up with additional support and another
observation and has resulted in good improvement measured by the grades. The
individual report must be put in every member of Staff Evaluation report every year

up to now and is part of the Promotion in
Title. An example of a report from teaching
observation in University level is given in the
figure 3.
Figure 3:  Announced Observation
University Profile 2013-14
b) Student Evaluation – The Quality
Office coordinates the annual Student
Evaluation Surveys. The Academic survey
is paper based, conducted in the second
semester and done anonymously by
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administrators. This is based on every professor having one evaluation and possibly
two if also working in different cycles or campuses. The results are analyzed. Every
professor receives her/’his own result. The Faculty Deans receive the results and the
data is analyzed at university level.  The individual data must be considered as part
of individual annual Staff Evaluation and the Faculty should consider their own
data. Figure below represents a distribution of student evaluation surveys in the
different faculties.

Figure 4: Example of distribution of student evaluation survey in different faculties
c) Other Surveys – OQAM also conducts other surveys – training (which is
conducted twice a year for the academic and admin staff); Client Audit Survey
(staff evaluating each other’s Office/Dept); Communication Service Standard
Survey. The Quality Office and senior management are supporting every
department in developing student and client evaluation methods e.g. Helpdesk; e-
response, procurement evaluation end user survey, comments box and they follow
this up with a selective, departmental audit. OQAM is also contributes to the ISO
internationalization process and they are validated externally every year – this is a
standard they have retained.

2.3 Reporting and Data Analytics Tools
There are two sources of data used for creating reports. The first source is the
information systems of the university. The second source is the data collected from
outside of the information systems such as OQAM, also explained earlier. It is
important to mention that SEEU does not input the data collected externally in the
information systems of SEEU. These data are analyzed with external tools (statistical
software). From the data that resides inside the information systems of SEEU, a
data warehouse is built for easier data analytics using OLAP tools built in a
specialized portal for the university management called iSEEU. The standard reports
queried directly from the information systems are mainly produced by the Student
Services Department (SSD) in SEEU.
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2.4 SEEU in Bakers’ model
2) Data prediction
For data prediction, SEEU uses the SSD data processing reports. These reports are
divided into four major categories: 1. Student enrollment progress – for each
academic term (fall & spring) and for each of the three cycles (undergraduate, master,
and doctoral cycle); 2. Regular exam session progress – for each academic term; 3.
Make-up exam session progress – for each of the sessions during an academic year;
and 4. Retention progress – for each faculty, in each level of study, in each academic
term. These data are used for planning staff and allocating recourses – such as
classrooms, equipment needed, optimization of class size etc. Also, these data are
used for marketing activities, especially increasing the retention rate amongst
students.
3) Data clustering
Data clustering in SEEU, initiated by the SSD, namely the faculty operation data
they produce, initially had the purpose of providing information and feedback to
Deans’ offices in all five faculties. However, now they are extensively used for
planning purposes. Example would be reports under the operational reports group,
such as student finances where clusters are formed for students with different financial
load – that being said, students paying full tuition, students with merit based
scholarship, students with scholarships, students with work and study program
etc. Moreover, clustering is being applied in one of the faculties of SEEU by applying
clustering algorithms with the purpose of generating groups based on some similarity
measures. Example is the identification of lecturers with common problems across
faculties. If identified, the university devises specialized training sessions that target
specific groups of users across faculties.
4) Relationship awareness
Examples of this type of mining include identifying courses where high failure rate
also impacts other courses, identifying relationships between attendance and grades,
identifying relationships between high schools GPA and SEEU GPA, examining
the impact of scholarship in student performance, identifying courses/lecturers with
high grade inflation etc.
5) Data discovery
SEEU tries to perform data discovery with many data they gather. One example
here is the discovering of the trends in the use of the LMS and student grade
depending on their use of the system and the impact on teaching and learning. The
reports generated by e-learning center at SEEU show that there is a positive
correlation between the extensive use of LMS and student performance.
6) Data refinement
Although very information rich, SEEU still need to work a lot in defining data
analysis techniques for better data refinement. A study by two members of
Faculty of Contemporary Sciences in SEEU (Besimi & Shehu, 2014) for improving
the quality of service in SEEU through advanced data analysis and visualization,
has laid the grounds for better data refinement for the purpose of identifying data
hidden in the dataset which might present valuable information for the
management.
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3. Conclusion and future work

This paper attempted to link a theoretical model for D3M to a real case scenario. The
aim of this research was to analyze how universities use D3M in reality. Indeed,
this research should serve as motivation for further research including more
universities and as such is a modest contribution toward a deeper and wider study.
Obviously, this study has many limitations. First, as mentioned previously, only
one institution was analyzed. Second limitation of the study is that only one
theoretical framework was considered. Thirs limitation of the study is that no
quantified results were given.
Considering the abovementioned limitations, future work would include wider
and and deeper study where more theoretical models would be considered and more
universities would be analyzed. The quantified results of such a study together
with costs and benefits of D3M would have a greater contribution and trustworthy
results.
This modest study shoud serve as a starting point and motivation rather than
finished study for the author itself and other researchers in the area. However, the
study itself has its original contribution showing that universities are working in
the area of D3M but future work should show the extent.
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Abstrakt

Me shpalljen e Pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Republika e Kosovës ka bërë një
ndarje kirurgjike nga e kaluara e saj, duke mos pasur asnjë lloj vazhdimsie apo koherence
në raport me të kaluarën e saj kushtetuese dhe juridike. Në këtë mënyrë, Kushtetuta e
Republikës së Kosovës është orientuar kah vlerat e ndryshme properëndimore. Në këtë
kontekst, vend të rëndësishëm zënë të drejat e njeriut dhe liritë themelore, të cilat gjenden
në kapitullin 2 dhe 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe rrjedhimisht, kjo është
një ndër vecoritë kryesore të Sistemit Kushtetues të Republikës së Kosovës.
Ky punim ka për qëllim që të trajtojë liritë dhe të drejtat e njeriut në Sistemin Kushtetues
të Republikës së Kosovës. Kjo kushtetutë, rregullimin e kësaj fushe e ka bërë në një mënyrë
tejet specifike dhe i ka dhënë një rëndësi të madhe, duke e bërë këtë kushtetutë një
kushtetutë moderne, properëndimore dhe duke i cilësuar të drejtat dhe liritë e njeriut si
një nga veçoritë kryesore të këtij sistemi çka e bënë këtë sistem që deri në një masë të
dallojë nga sistemet e tjera kushtetuese dhe duke e ranguar atë në një ndër kushtetutat
më të avansuara të botës sa i përket lirive dhe të drejtave të njeriut.
Në këtë mënyrë, ky punim do të trajtojë mënyrat se si Kushtetuta e Republikës së Kosovës
ka instaluar sistemin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut duke përfshirë edhe
garancionet kushtetuese sa i përket kësaj fushe. Rëndësi të veçantë do ti kushtohen dy
pyetjeve: Pse të drejtat dhe liritë e njeriut cilsohen si veçori kryesore e Kushtetutës së
Kosovës dhe çfarë bënë që ky rrugullim të dallohet nga rregullimi që i kanë bërë kushtetutat
e tjera lirive dhe të drejtave të njeriut.

Fjalët Kyçe: Të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, Kushtetutë, Veçori, Praktikë
Gjyqësore, Gjykatë Kushtetuese.

Hyrje

Të drejtat e njeriut janë të drejtat më themelore të qenieve njerëzore. Ato përcaktojnë
marrëdhëniet mes individëve dhe strukturave të pushtetit, sidomos të shtetit. Të
drejtat e njeriut kufizojne pushtetin shtetëror.(Nowak, 2005,12) Të drejtat e njeriut
përkufizohen si “garanci apo bazë morale, që duhet t’i gëzojnë të gjithë njerëzit, në
të gjitha vendet e kulturat, vetëm dhe pikërisht sepse janë qenie humane” (Kosta,
2007, 2). Karakteristikat esenciale të të drejtave të njeriut janë se ato: i takojnë secilit
individ, janë univerzale, të patjetërsueshme dhe të pandashme. (Asia Pacific Forum,
2012, 16)
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Thelbin e të drejtave të njeriut e paraqet aspirata për të mbrojtur dinjitetin njerëzor.
Kjo aspiratë e vë çdo individ në qendër të interesit dhe ky koncept është i bazuar në
një sistem universal të vlerave (Benedek, 2009, 28). Deklarata Universale e të drejtave
të njeriut përcakton: “Gjithë njerëzit lindin të lirë e të barabartë në pikëpamje të
dinjitetit dhe të të drejtave”.
Sot, niveli i mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut mbetet si kriteri më i rëndësishëm për
të përcaktuar se sa është një shtet demokratik. Rrjedhimisht, të gjitha kushtetutat
moderne, përfshirë edhe Kushtetutën e Kosovës, kanë paraparë kapitullin e të Drejtave
të Njeriut.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Nga aspekti historik, themi se Kosova ka pasur një sistem Kushtetues Komunist,
në kohën për sa ishte në kuadër të ish-Jugosllavisë, më pas ky realitet u bartë në
sistemin Kushtetues të Serbisë, duke kaluar në një sistem Kushtetues në Tranzicion.
(Bajrami, 2012, 31-73)
E drejta kushtetuese kosovare ka disa veçori të përgjithshme dhe disa të posaçme.
Në grupin e veçorive të llojit të parë bie veçoria e saj si një e drejtë kushtetuese ish-
komuniste në tranzicion. Veçoria e dytë e përgjithshme ka të bëjë me modelin e të
drejtës kushtetuese, të cilin e ka ndjekur Kosova pas shpalljes së pavarësisë, më 17
shkurt 2008. Ai model ka qenë dhe mbetet model i demokracive kushtetuese
perëndimore. Nga këto dy veçori burojnë veçoritë e tjera të veçanta, të cilat pak a
shumë lidhen me kontekstin kosovar, të cilat burojnë nga fakti se Kosova ka pasur
një trajektore tjetër të zhvillimit social, politik, ekonomik dhe kulturor , gjë e cila e
bënë Kosovën mjaft më ndryshe nga vendet e tjera ish-komuniste të Evropës. (Hasani,
2014, 7). Modeli ekzistent i krijuar pas shpalljes së Deklaratës së Pavarësisë më 17
shkurt 2008 dhe hyrjes në fuqi të Kushtetutës ka qenë dhe mbetet një model
kushtetues pro-perëndimor, i cili nuk përkon fare me realitetin historik. Kjo rrethanë
tregon qartazi realitetin dhe historinë Kushtetuese të Kosovës, e cila ka kaluar nëpër
periudha të shkëputjes kirurgjike dhe kjo ka pasur ndikim të madh edhe në qështjen
për të cilën po flasim (Muçaj & Shala, 2015, 2).
Në këtë mënyrë, rrethanat e mësipërme dhe ndikimi i ndërkombëtarëve  në draftimin
e Kushtetutës së Kosovës kanë pasur ndikim edhe në Sistemin e të Drejtave të Njeriut.
Ka diçka në këtë sistem që është e përgjithshme dhe që nuk dallon shumë nga vendet
e tjera ish-komuniste në Evropë, por ka edhe diçka që është  specifike dhe që lidhet
më rolin dhe me rëndësinë që kanë në Kosovë komunitetet dhe pjesëtarët e tyre. Një
status të tillë të ngjashëm kushtetues e gjejmë vetëm në Republikën e Maqedonisë,
jo edhe në Bosnje-Hercegovinë, sepse, në këtë vend, Marrëveshja e Dejtonit
sanksionon vetëvendosjen e brendshme të entiteteve territoriale dhe jo vetëvendosjen
e bazuar në të drejtat e njeriut (Hasani, 2014, 8).Duke pasur parasysh këto, dhe
rrethanat tjera të cilat kanë karakterizuar procesin e shtetndërtimit dhe
kushtetutëbërës në Republikën e Kosovës, Kushtetuta e Kosovës, rëndësi të madhe
u ka kushtuar edhe të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore. Ajo që më së shumti
është specifike për Kushtetutën e Republikës së Kosovës, janë të Drejtat e
Komuniteteve pakicë, të cilat janë të sanksionuara në një kapitull të veçantë në
Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Madje, shtrirja e këtyre të drejtave ka tejkaluar
edhe instrumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e pakicave.
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Në pjesën vijuese, ne do të shtjellojmë Të Drejtat e Komuniteteve pakicë në
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, Inkorporimin e Instrumenteve kryesore
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, mekanizmin e ankesave individuale si mjetë
për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut nga
amandamentimi i Kushtetutës.

Inkorporimi i instrumeteve ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Kushtetutë

Neni 22 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton: “Marrëveshjet dhe
instrumentet ndërkombëtare në vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen
drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj
dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike”, dhe rangon 8
instrumentet kryesore ndërkombëtare që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. Siç
shihet, Kushtetuta e Kosovës i “konstitucionalizon” tetë instrumente ligjore
ndërkombëtare që bien në fushën e të drejtave të njeriut, dhe këto nuk mundë të
sfidohen nga asnjë normë ligjore dhe nuk mund të ndërrohet statusi i tyre (Morina,
Korenica & Doli, 2011, 22). Pra, këto marrëveshje kanë karakter Kushtetues (Bajrami,
2012, 188). Në fakt, tetë instrumentet e përmendura më lartë janë pjesë e
konsiderueshme e të drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Në bazë të këtij
neni, shohim se Kushtetuta e Republikës së Kosovës të Drejtave të Njeriut u ka
dhënë një sferë të gjerë veprimi. Kështu, secila palë që pretendon se në kuadër të
ndonjërit dokument ndërkombëtarë, të ranguar në nenin 22, ka ndonjë të drejtë që
i është shkelur, mund t’i referohet asaj të drejte apo atij neni, drejtpërdrejtë në një
Gjykatë shtetërore.
Ndërsa, sa i përket nenit  53 të Kushtetutës së Kosovës, ky nen përcakton se të
drejtat e  njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen
në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut’,
pra me jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut, të krijuar për një kohë të gjatë
(Istrefi, 2013, 40). Me fjalë tjera, në rast se ekzistojnë standarde të ndryshme për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, neni 53 i Kushtetutës kërkon që të mbizotërojë
interpretimi i GJEDNJ-së (Rexha & Bezeraj, 2015, 5).

Të drejtat e Pakicave në Kushtetutën e Republikës së Kosovës

Sa i përket definimit të termit të pakicave (Eng. Minorities), ka definime të shumta,
që në raste të caktuara dallojnë në kohë dhe në vend. Mirëpo, sa i përket një definimi
të përgjithshëm, me këtë term shprehim grupin e njerëzve që është numerikisht më
i vogël se grupi dominues në një shoqëri të caktuar (Petrièušiæ, 2005, 3). Në shtetet
që i karakterizon përbërja shumëetnike, pjesëtarëve të bashkësive pakicë u
garantohen shumë të drejta, në mënyrë që të jenë të barabartë me popullsinë shumicë.
Në masën më të madhe, këto të drejta janë të parapara si të drejta individuale, pasi
si të drejta kolektive janë keqpërdorur nga ana e Gjermanisë naziste para luftës së
dytë botërore (Hasani & Cukalovic, 2013, 219).
Sa i përket rastit të Kosovës, duhet pasur parasysh se Kushtetuta e Republikës së
Kosovës u garanton të drejta bukur të zgjeruara komuniteteve pakicë. Dispozitat
kryesore te Kornizës Gjithëpërfshirëse për zgjidhjen e statusit të Kosovës kanë
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propozuar dispozita kushtetuese, ekonomike dhe të sigurisë, dhe të gjitha këto kanë
synuar të kontribuojnë në zhvillimin e një Kosove shumëetnike, demokratike dhe
përparimtare. Sa i përket të drejtave të komuniteteve, zgjidhja duhej të trajtonte
aspektet kryesore që duheshin mbrojtur, duke përfshirë kulturën, gjuhën, arsimin
dhe simbolet (Gjykata Kushtetuese, KO 01/09, 26).
Republika e Kosovës garanton barazi të plotë dhe efektive për të gjithë popullin e
Kosovës. Kosova e konsideron shumëllojshmërinë e saj kombëtare, etnike, gjuhësore
dhe fetare si një burim force dhe pasurie për zhvillimin e mëtejshëm të një shoqërie
demokratike që bazohet në sundimin e ligjit. Republika e Kosovës ndërmerr masat
e veçanta për të siguruar barazi të plotë dhe efektive për komunitetet dhe pjesëtarët
e tyre, duke marrë në konsideratë nevojat e tyre të veçanta. Këto masa nuk
konsiderohen si akt diskriminimi (Ligji për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave
të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikës e Kosovës, 2008, neni 1). Nene
që kanë të bëjnë me të drejtat e minoriteteve i gjejmë në Kapitullin I, II dhe III të
Kushtetutës. Sistemi Kushtetues i Republikës së Kosovës njeh këto komunitetite:
Komuniteti Serb, Boshnjak, Turk, Goran, Rom, Ashkali edhe Egjiptian (Bajrami,
Halili, Zejneli & Muçaj, 2015, 102-103).
Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 57, ka sëndërtuar disa parime të
përgjithshme të të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. Statusi special i
komuniteteve dhe pozita e tyre e veçantë, përfshirë të drejtat e tyre vërehet qysh në
paragrafin e parë të këtij neni, në të cilin thuhet decidivisht se komunitetet gëzojnë
të drejta të veçanta, të përcaktuara me Kushtetutë, krahas lirive dhe të drejtave të
njeriut që Kushtetuta e Republikës së Kosovës i ka paraparë në Kapitullin 2.
Gjithashtu, është me rëndësi edhe fakti se këto komunitete definohen si “grup
kombëtar dhe etni gjuhësore ose fetare, tradicionalisht të pranishëm në territorin e
Kosovës”. Kjo tregon qartë se statusin e komuniteteve me të drejta të veçanta në
Republikën e Kosovës e kanë vetëm ata të cilët tradicionalisht kanë qenë banorë në
Republikën e Kosovës (Po aty, 103)
Në bazë të kësaj fryme, të drejta që ka paraparë kushtetuta e Republikës së Kosovës
në lidhje me komunitetet pakicë janë: E drejta për identitet dhe e drejta për t’u
arsimuar, të drejtat e komuniteteve në përdorimin e gjuhës së tyre, e drejta për
përfaqësim të veçantë në media, përfaqësimi i komuniteteve në Kuvendin e Republikës
së Kosovës (Përmes ulëseve të rezervuara apo të garantuara, në Kryesinë e Kuvendit
dhe në Komisionet e Kuvendit), përfaqësimi në qeveri, në organet e drejtësisë, në
Gjykatën Kushtetuese, në organet e pushtetit lokal (Po aty 106-113). dhe të drejta të
tjera të cilat komunitetet pakicë i vënë në një pozitë më të avansuar, që ndryshe
quhet edhe “diskriminim pozitiv”.
Një element tjetër apo garancion për të drejtat e pakicave është edhe e ashtuquajtura
“Shumicë e Badinterit” apo “Shumicë e dyfishtë”, ku për legjislacionin e caktuar i
cili afekton interesat e komunitetit pakicë, përpos shumicës së thjeshtë për miratimin
e atij ligji, kërkohet edhe shumica e thjeshtë e komuniteteve pakicë (Kushtetuta e
Republikës së Kosovës, 2008, neni 81).

Mekanizmi i ankesave individuale si mjet për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut

Neni 113.7 i Kushtetutës së Kosovës përcakton “Individët janë të autorizuar të ngrenë
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shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara
me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shterrur të gjitha mjetet juridike të
përcaktuara me ligj”. Ankesa individuale nga ky nen përbënë risinë kryesore në
Kushtetutën e Kosovës. Këtë rregullim nuk e kanë pjesa më e madhe e kushtetutave të
ish-vendeve komuniste, me përjashtim të Rumanisë e cila, ka dicka të ngjashme
për minoritetin e saj hungarez në Transilvani (Hasani, 2015).  
Në praktikën gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese, shumica e kërkesave janë hedhur
poshtë, për shkak se palët nuk kanë shterrur paraprakisht të gjitha mjetet juridike të
përcaktuara me ligj. Ky vlerësim është ex post, që do të thotë vlerësim i shkeljes së
pretenduar vetëm pasi parashtruesi të dorëzojë fakte që ajo ka ndodhur, si dhe që
është ndikuar drejtpërdrejtë nga ajo (Hasani, Doli & Korenica, 2012, 22). Ky juridiksion
ka shtrirje mjaft të gjerë në kuptimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, dhe gati
asnjë akt individual i një autoriteti publik nuk mund të jetë imun ndaj këtij juridiksioni
(Po aty, 9). Pasi ky nen  nuk kufizon të drejtat mbi të cilat Gjykata është e obliguar të
vendosë, Gjykata ofron mbrojtje për të drejtat procedurale (Rasti Kl 25/10) dhe për të
drejtat substanciale (Rasti Kl 40/90). (Hasani, Doli & Korenica, 2012, 23).

Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut nga amandamentimi i Kushtetutës

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ka garantuar mbrojtjen e të Drejtave të njeriut
edhe nga një prizëm tjetër. Në këtë drejtim, Kushtetuta e Republikës së Kosovës e ka
vënë Gjykatën Kushtetuese si guardian të të Drejtave të Njeriut, nëse ato rrezikohen
nga amandamentimi i Kushtetutës nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Neni 113.9 përcakton: “Kryetari i Kuvendit të Kosovës duhet të referojë
amendamentet kushtetuese të propozuara para miratimit në Kuvend, me qëllim që
të konstatohet nëse amendamenti i propozuar i zvogëlon të drejtat dhe liritë e
garantuara me kapitullin II të Kushtetutës”.
Sa i përket çështjes së efektit juridik të vendimit të Gjykatës, nëse Gjykata konstaton
mospërputhshmëri në mes të amandamentit të propozuar dhe Kapitullit II, duhet thënë
që neni 113.9 është i ndërtuar në formë të një detyrimi pozitiv që ndalon amandamentimin
e Kushtetutës nëse kjo i pakëson të drejat e njeriut të përcaktuara në Kapitullin II.
Kuvendit i ndalohet që t’i procedoj për votim amandamentet e propozuara të cilat janë
konstatuar se si të tilla  pakësojnë liritë dhe të drejtat e njeriut(Hasani & Cukalovic,
2013, 599) Këto dispozita ndryshe quhen “dispozitat kushtetuese që nuk mund të
ndryshohen” (“unamendable constitutional provisions”). (Hasani, 2013, 22).
Në lidhje me këtë nen, Gjykata Kushtetuese ka pasur disa raste për të vendosur
mbi Kushtetutshmërinë e Amandamenteve Kushtetuese. Në tri raste ajo kishte
vlerësuar se amandamentet Kushtetuese nuk pakësojnë liritë dhe të drejtat e
njeriut (Gjykata Kushtetuese, KO38/12, K044/14, K026/15), në dy raste se pakëson
pjesërisht (Gjykata Kushtetuese, K.O  29/12 dhe K.O. 48/12, K061/12) dhe në një
rast kishte vlerësuar se amandamenti i propozuar pakëson të drejtat nga Kapitulli
II  i Kushtetutës  (Gjykata Kushtetuese, K013/15).

Përfundim

Ky punim ka trajtuar mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore si një
veçori e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky punim vë në pah se Sistemi
Kushtetues i Republikës së Kosovës nuk ka kontinuitet me sistemet paraardhëse që
kanë ekzistuar në Kosovë, dhe se sistemi aktual Kushtetues, është i orientuar kah
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vlerat pro-perëndimore, që në fokus kanë mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe
Lirive Themelore.
Në gjithë rrjedhën e punimit, është munduar të trajtohet teza e përcaktuar në fillim,
se pse sistemi i mbrojtes së të Drejtave të njeriut në Kushtetutën e Kosovës paraqet
veçori për këtë Kushtetutë. Janë trajtuar elementet që mbrojnë këtë tezë, si shtrirja
e gjerë e të drejtave të pakicave, inkorporimi i Instrumenteve kryesore ndërkombëtare
në sferën e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, Mekanizmi i ankesave individuale
si mjet për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut
nga amandamentimi i Kushtetutës.
Përfundimisht, punimi konkludon se mbrojtja e të drejtave të njeriut në Kushtetutën
e Kosovës është mjaft e fortifikuar dhe në këtë mënyrë, kjo Kushtetutë rangohet në
Kushtetutat më të avansuara në sferën e të drejtave të njeriut dhe poashtu paraqet
një Kushtetutë me frymë plotësisht pro-perëndimore.
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Rruga drejt rregullimit të njëtrajtshëm të institutit të trashëgimisë në
hapësirën europiane

Dr. Laura Vorpsi
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Ashtu siç lehtësisht mund të konstatohet, tërësia e normave të së drejtës evropiane është
në përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar vetveten dhe legjislacionet e vëndeve
anëtare. Rregullorja të cilën ne kemi marrë në shqyrtim, përbën vetëm një nga përpjekjet
e shumta për të arritur drejt plotësimit dhe përsosmërisë juridike e cila ka qënë gjithnjë
ëndrra e hartuesve ligjorë. Arsyeja pse kjo përpjekje juridike përbën një interes shumë të
madh, vjen si pasojë e miratimit të saj vetëm tre vite më parë dhe në këtë mënyrë në
parashikimet e saj mund të përftojmë risitë dhe përpjekjet më të fundit dhe më të
përparuara që mund të ofrojë bota juridike evropiane në kuadër të së drejtës trashëgimore.
Është pikërisht ky fakti i cili bën këtë normativë të re, normativën më ambicioze që është
ndërmarrë ndonjëherë nga Bashkimi Evropian. Të thuash normën më ambicioze është
tërësisht e pranueshme përsa kohë që marrëdhëniet juridike të cilat janë ngushtësisht të
lidhura me rregullimin e brendshëm ligjor, do të delegohen dhe do të përcillen në një
rregullim ndërkombëtar, çka do të thotë se do të jemi përpara delegimit të sovranitetit
shtetëror në një entitet që në kontekst të këtij artikulli, është drejt sui generis “Bashkimit
Evropian”.
Duke u nisur nga fakti që tërësia e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian pranuan
miratimin e kësaj normative të re dhe pavarësisht faktit se e drejta evropiane në bazë të
Traktit të Lisbonës nuk zotëronte kompetencë për të rregulluar elementë të së drejtës
familjare në tërësi dhe asaj trashëgimore në veçanti, tregon sot edhe më shumë,
domosdoshmërinë e një harmonizimi në nivel evropian të kësaj fushe të së drejtës.
Vitet e fundit, rryma e euroskepticizmit ka qenë dominuese në hapësirën evropiane dhe
një mënyrë e tillë e të menduarit ka çuar në mospranimin dhe rrëzimin e pjesës dërrmuese
të projekt rregulloreve të propozuara për miratim në Parlamentin Evropian. Normativa
e re (Rregullorja Nr. 650/2012) e Parlamentit Evropian, përbën jo vetëm një arritje juridike
e cila pasqyrohet sa komplekse aq edhe thjeshtësisht e aplikueshme, por edhe shpresën
që kjo normativë e cila në këtë moment përbën majën e piramidës të arritjeve të së drejtës
evropiane, të shndërrohet në gurin themeltar për parashikime të reja juridike evropiane
në fusha të tjera të ndryshme juridike.

Fjalë kyçe: e drejta ndërkombëtare private, trashëgimia, bashkimi evropian, konflikti i
ligjeve, paktet trashëgimore, aktet trashëgimore, ligji i zbatueshëm, njohja dhe zbatimi
i vendimeve gjyqësore, certifikata evropiane e drejtësisë.

Hyrje

Procedura e hartimit të Rregullores Nr. 650/2012

Projektet e para për sa i përket krijimit te dispozitave të përbashkëta e të njëtrajtshme
në fushën e së drejtës trashëgimore janë hartuar që në fillimet e shekullit të kaluar.
Projekte të tilla mund të gjenden në konventat ndërkombëtare të Hagës që në vitet
1893, 1894, 1900,1904 dhe pikërisht teksti i vitit 1904, i cili nga pikëpamja juridike
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dukej si  më i vlefshmi, mbeti i pa aplikuar nga shtetet nënshkruese veçanërisht për
shkak të konflikteve të ndryshme të cilat shpërthyen në vitet vijuese në Evropë dhe
më gjerë. Gjithësisë, edhe përpjekjet e mëtejshme të viteve 1925, 1928 rezultuan se
nuk patën më shumë sukses dhe mbetën sërish peng të mungesës së një vizioni
unitar nga ana e shteteve Evropiane (A.E von Overbeck, 19961, 554).
Pas luftës së dytë botërore dhe frymës së bashkëpunimit që mbizotëronte në Evropë
bisedimet rifilluan me më shumë zell por megjithatë do të duhej të pritej viti 1961
për të pasur arritjen e një konvente të mirëfilltë. Konventa Unifikuese për formën
dhe dispozitat testamentare (La Haye, 1961,165) e hartuar pikërisht për ti dhënë
unitet sistemeve të ndryshme evropiane, solli si rezultat uljen e ndjeshme të
konflikteve trashëgimore me karakter ndërkombëtar midis 41 shteteve që vendosën
ta nënshkruanin dhe të ishin anëtarë të kësaj Konvente. Përveç se paraqet një
rregullim të përbashkët për sa i përket aspekteve të vlefshmërisë formale të akteve
testamentare, kjo konventë për herë të parë jep një përkufizim edhe të aspekteve
lejuese dhe qarkulluese të përmbajtjes tekstuale të këtij dokumenti. Suksesi i
Konventës të vitit 1961 ishte edhe më i madh nga ai që mund të parashikohej dhe
kjo përsa kohë që i bëri të ditur shteteve evropiane nevojën e madhe që ekzistonte
për zgjerimin dhe pranimin reciprok të dokumenteve testamentarë, sidomos në një
periudhë të tillë kur qarkullimi i lirë i individëve si në Evropë ashtu dhe në mbarë
botën po bëhej gjithnjë e më i zakonshëm. Legjislatorët e vendeve nënshkruese
filluan pikërisht në frymën e kësaj konvente që të ndryshonin dhe të përshtatnin
tekstet normative të brendshme në lidhje me aktet testamentare në favor të njohjes
dhe bashkëpunimit reciprok.  Pavarësisht se suksesi i Konventës së vitit 1961 ishte
i madh, hapësira e saj vepruese (fusha e saj e zbatimit) mbeti e përqendruar vetëm
në Evropë. Pikërisht për këtë arsye, në vitin 1973 u krijua “Konventa e Uashingtonit”
(në bashkëpunim me “UNIDROIT”) e cila trajtonte temën e vlefshmërisë formale
ndërkombëtare të akteve testamentare (Konventë që parashikonte një ligj uniform
lidhur me formën e akteve testamentare në në të drejtën ndërkombëtare që hyri në
fuqi në 26 Tetor 1973. Kjo konventë ashtu siç edhe parashikohet në “Rapport
explicatif” i redaktuar nga JP. tentoi të krijonte një zhvillim më të madh krahasuar
me rezultatet që solli Konventa e Hagës së vitit 1961.). Në po të njëjtin vit, Konferenca
e Hagës miratoi Konventën e Hagës e cila, me funksion komplementar dhe
bashkëpunues me Konventën e Uashingtonit, do të merrej me unifikimin e normave
të lidhura me administrimin e akteve testamentare.
Suksesi i këtyre dy konventave ishte i kufizuar dhe shkaqet si për njërën dhe për
tjetrën janë të ndryshme. Konventa e Uashingtonit, e cila arriti  të merrte vetëm
dymbëdhjetë ratifikime (kryesisht nga vendet e Common Law) pavarësisht se arriti
në një rezultat të pëlqyeshëm për sa i përket aspektit të formës së dokumenteve, për
njohjen e akteve trashëgimore ndërkombëtare, parashikonte si të detyrueshëm
sistemin e dy dëshmitarëve të pranishëm dhe nënshkrues në momentin e hartimit të
testamentit (Vëndet që e ratifikuan këtë Konventë: Belgjika, Bosnja Hercegovina,
Kanada, Kroacia, Qipro, Ekuadori, Franca, Italia, Libia, Nigeria, Portugalia dhe
Sllovenia). Një sistem i tillë, pavarësisht se shumë i suksesshëm në vendet e Common 
Law nuk ishte i praktikuar në vendet e Civil Law, të cilat e panë një zgjedhje të tillë si
të njëanshme dhe për këtë arsye vendosën të mos e ratifikojnë këtë konventë. Nga
ana tjetër, Konventa e Hagës paraqet elementë më interesantë, të cilët, siç do të
shtjellohen  më në vazhdim, do të aplikohen në të ardhmen në dispozitat e Bashkimit
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Evropian në lidhje me marrëdhëniet trashëgimore. Kështu, konventa ishte e para
që parashikoi një certifikatë trashëgimore ndërkombëtare e cila do të qartësonte se
cilët shtete do të merreshin me administrimin e dispozitave testamentare të aktit.
Kjo konventë parashikonte gjithashtu se do të ishte pikërisht shteti i vendit anëtar
ku de-cujusi kishte vendqëndrimin e zakonshëm që do të kishte kompetencën për
lëshimin e këtyre certifikatave trashëgimore. Mirëpo, një konventë e tillë ndoshta
ishte shumë e përparuar për kohën e saj dhe mori shumë pak ratifikime. Nga ana
tjetër duhet thënë se konventa paraqiste edhe shumë elemente dobësie për sa i përket
aplikimit të saj. Si fillim certifikatat trashëgimore mund të prodhoheshin vetëm për
sa i përket pronave të luajtshme duke krijuar kështu një vakum juridik për sa i
përket aspekteve trashëgimore ndërkombëtare për pronat e pa luajtshme. Gjithashtu,
pavarësisht se certifikatat trashëgimore do të prodhoheshin nga shtetet e
vendqëndrimit të zakonshëm, ligji që do të aplikohej për administrimin e tyre do të
ishte ai i shtetit aplikues (me shumë pak përjashtime). Siç u përmend edhe më sipër,
nga pikëpamja juridike kjo konventë ndoshta i paraprinte kohës së saj. Në vitet 70’
ishin të pakta ato shtete që do të lejonin që një dokument i prodhuar nga një autoritet
i huaj të mund të njihej dhe të ekzekutohej  menjëherë brenda territorit të tyre. Një
procedurë e tillë, shteteve te asaj periudhe kohore i dukej si një ndërhyrje e tepërt në
kompetencat ligjvënëse shtetërore dhe si pasojë nuk u ratifikua kurrë.
Përsëri nga Konferenca e Hagës të vitit 1989 pati një tjetër përpjekje për të krijuar
një Konventë e cila do të mund të mundësonte njëtrajtshmërinë e dispozitave
trashëgimore ndërkombëtare sidomos për sa i përket njohjes së aplikimit të ligjit të
një shteti të huaj në territorin e shtetit ekzekutues të aktit. Parashikimet e kësaj
konvente qenë mjaft të ngjashme me ato të teksteve aktuale normative të Bashkimit
Evropian në lidhje me institutin e trashëgimisë, mirëpo, duke qenë përsëri ndoshta
përpara kohës së tyre, këto dispozita dhe e gjithë konventa në tërësinë e saj, nuk u
miratuan kurrë1. Vetëm Holanda (e cila në ato vite po përballej me një fluks të madh
çështjesh trashëgimore ndërkombëtare për shkak të numrit të madh të emigrantëve
kryesisht spanjoll dhe portugez), e mori në konsideratë tekstin e hartuar po kurrë
i miratuar dhe e integroi atë në brendësi të sistemit të tij ligjor.
Nevojat që shtynë Holandën në pranimin e njëanshëm të këtyre dispozitave  do të
ishin po ato që do të shtynin shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian të pranonin
dispozita unifikuese shumë herë më imponuese sesa ato që kishin refuzuar me kaq
zell në vitet e mëparshme. Gjithashtu, vlen për tu përmendur se, ashtu si në çdo
diskutim mbi çdo aspekt krahasues midis rregullimeve të Bashkimit Evropian dhe
atyre ndërkombëtare, edhe në aspektin trashëgimor, fuqia imponuese e Bashkimit
Evropian është shumë herë më e madhe falë punës së  Gjykatës Evropiane të Drejtësisë,
e cila nëpërmjet vendimeve unifikuese si për shembull çështja “BVG” i kishte paraprirë
me kohë dispozitat normative evropiane që do të vijonin dhe i kishte hapur në këtë
mënyrë rrugën njehsimit të procedurave trashëgimore evropiane.
Në fund, vlen për tu përmendur  rasti i vendeve skandinave (F. Korkisch, 1958,
599).  Danimarka, Norvegjia, Suedia, Finlanda dhe Islanda kanë miratuar një
konventë ndërkombëtare për pranimin e akteve të tyre në mënyrë reciproke. Një
praktikë e tillë, shkon edhe më tej duke lejuar qarkullimin e vendimeve juridike në
mënyrë të menjëhershme, madje edhe të ligjeve të hyra në fuqi në territorin e njërit
prej këtyre shteteve (me  pak fjalë në qoftë se një ligj i caktuar hyn në fuqi në
Danimarkë, brenda një periudhe 2-vjeçare, parlamentet e shteteve të tjera do të
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votojnë pranimin apo jo të po këtij ligji në territorin e tyre). Mirëpo në vitin 2012,
me hyrjen në fuqi të rregullores evropiane Nr. 650/2012, Finlanda dhe Suedia, si
shtete nënshkruese të dy konventave, gjenden përballë problemit juridik nëpërmjet
të cilit ato do të duhen të detyrojnë shtetet e tjera si Norvegjia dhe Islanda (Danimarka
nëpërmjet normativave të saj të brendshme parashikon mosnjohjen e menjëhershme
të vendimeve të vendeve anëtare Bashkimit Evropian) të njihnin dhe të aplikojnë
menjëherë vendime të shteteve të huaja me të cilat nuk kanë nënshkruar asnjë
marrëveshje ndërkombëtare. Pikërisht për këtë arsye, ne vitin 2012 marrëveshja
midis këtyre 5 shteteve saktësoi se vendet jo ratifikuese të Rregullores Nr. 650/2012
do të njihnin dhe aplikonin vetëm aktet trashëgimore dhe vendimet e huaja në
lidhje me trashëgiminë që plotësojnë kushtet formale dhe kushtet e qarkullimit  të
njohura nga marrëveshja 5-palëshe Skandinave.     
Propozimi i Komisionit Evropian i prezantuar në vitin 2009 nuk është gjë tjetër
veçse rezultati përfundimtar i një procesi normativ i cili filloi me të ashtuquajturin
“Plan Veprimi i Vjenës” i vitit 1998. Ky plan parashikonte hapat e parë që duheshin
ndërmarrë për hyrjen në fuqi të në një rregulloreje që të trajtonte në mënyrë unitare
aspektet e së drejtës trashëgimore. Komisioni Evropian i pati kërkuar Institutit
Noterial Gjerman (Deutsche Notarinstitut) që të ndërmerrte një studim të karakterit
krahasues ndërmjet shteteve evropiane për sa i përket të drejtës trashëgimore, studim
i cili u përfundua dhe u paraqit në vitin 2004 në Bruksel (A. Davì, H. Gaudemet-
Tallon, M. Revilar, 2004, 646). Duke u bazuar në këtë punim si dhe në këshillimet e
prezantuara nga Këshilli i Evropës në të ashtuquajturin “Programi i Hagës”,
Komisioni Evropian në vitin 2005 hartoi një  ”Libër Jeshil” i cili ftonte organizata të
ndryshme juridike në territorin e Bashkimit Evropian të paraqisnin komente dhe
modifikime në lidhje me tekstin origjinal. Në Nëntor të vitit 2006, Parlamenti
Evropian kishte adoptuar nga ana e tij një rezolutë në të cilin i kërkonte Komisionit
Evropian që të prezantonte një propozim legjislativ në lidhje institutin e trashëgimisë
dhe veçanërisht edhe për aktet testamentare. Bashkë   me rezolutën ishin përfshirë
dhe dymbëdhjetë rekomandime të cilat do të përbënin strukturën formuese të
Rregullores së sotme2. Gjithashtu, Komisioni Evropian kishte mbledhur një grup
ekspertësh të cilët e kishin filluar punën përpara propozimeve të Parlamentit dhe
përfunduan punën e tyre që në vitin 2008.
Ky projekt i bashkërenduar me Këshillin Evropian më në fund u përfundua dhe u
paraqit si projekt propozim më 14 Tetor të vitit 2009 (propozimi i rregullores së
Parlamentit dhe Këshillit Evropian lidhur me kompetencën, ligjin e zbatueshëm,
njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe akteve publike në çështjet
trashëgimore dhe krijimin e një certifikatë evropiane të trashëgimisë, 14 Tetor
2009). Lidhur me miratimin e këtij projekti lindën disa probleme, veçanërisht ato
që ngriti Këshilli Evropian. Sipas Nenit 67 paragrafit numër 5 të Traktatit mbi
“Funksionimin e Bashkimit Evropian”, të gjithë projekt-rregulloret të cilat prekin
çështje të së drejtës familjare duhet të miratohen me votë unanime nga të gjithë
anëtarët e Këshillit, mirëpo vështirësitë e mëdha për të arritur një konsensus të
tillë si dhe nevoja e shprehur disa herë në vite për një dispozitë të tillë
trashëgimore çoi në hartimin e një zgjedhjeje tjetër nga ana e Këshillit Evropian.
Megjithëse nuk mund të mohohej se çështjet trashëgimore prekin së tepërmi
fushën e së drejtës familjare, projekt-rregullorja u përjashtua nga votimi unanim
dhe u procedua me mazhorancë të thjeshtë. 
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Gjithashtu hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës çoi pikërisht në një konfirmim të
kësaj procedure. Gjatë fazës së analizës së tekstit normativ të projekt-rregullores
(propozimit) disa prej kërkesave që paraqisnin nevojën për ndryshime në të,  patën
ndikim të madh në formimin dhe krijimin përfundimtar të rregullores. Disa prej
këtyre ndryshimeve më të rëndësishme që kërkoheshin të rregulloheshin përsëri
ishin: pranimi i mundësisë për sqarime që mund të kërkohen nga gjykatat e shteteve
anëtare  ndaj Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në lidhje me aplikimin e rregullt të
rregullores, përfshirjen në tekstin e Rregullores të “forum necessitatis”; përfshirja në
tekst e dy klauzolave në lidhje me sqarimin dhe saktësimin e termit “vendqëndrim i
zakonshëm”; mundësia e parashikimit të formave të paracaktuara dhe të detyrueshme
për aktin testamentar etj. Përveçse nga organet e brendshme të Bashkimit Evropian,
propozime u pranuan edhe nga Parlamentet e vendeve anëtare.
Një propozim i këtij lloji u mundësua, përveç se në aplikim të parimeve të
subsidiaritetit dhe proporcionalitetit, edhe në saj të një lloji bashkëpunimi jo formal3

midis organeve ligjvënëse të Bashkimit Evropian dhe atyre të vendeve anëtare.
Pavarësisht se një bashkëpunim i tillë ekzistonte në praktikë edhe në vitet e
mëparshme, ky bashkëpunim ishte iniciuar edhe nga Traktati i Lisbonës në mënyrë
zyrtare. Duke ndjekur këtë procedurë shtetet anëtare nëpërmjet Parlamenteve të
tyre i komunikuan Komisionit Evropian një sërë shqetësimesh, pjesa më e madhe e
të cilave u injorua gjatë procesit të ndryshimit të tekstit. Shqetësimi më i madh i
shteteve anëtare gjithsesi, ai i lidhur me përcaktimin e nocionit të vendqëndrimit të
zakonshëm (C-523/ 2007 “Korkein hallinto-oikeus) u mor  në konsideratë nga Komisioni.
Shqetësimet e shteteve anëtare ishin kryesisht të lidhura me mundësinë që qytetarë
të ndryshëm të Bashkimit Evropian duke përfituar nga mundësia e zbatimit të professio
iuris, të mund ta përdornin këtë klauzolë për arsye përfitimi të jashtëligjshme (si për
shembull per të shmangur detyrimet mbi taksat lidhur me trashëgiminë).
Një tjetër problem i shfaqur nga shtetet anëtare, veçanërisht nga Mbretëria e
Bashkuar, Irlanda dhe Qipro ishte ai i të ashtuquajturit “Claw back” ((9303/11 Limite
JustciV99 CODEC 682). Një problem i tillë kishte të bënte me  mundësinë e
parashikuar në projekt-rregulloren për të revokuar aktet e dhurimit të hartuara
dhe të përfshira në brendësinë e aktit testamentar. Për më tepër, një mundësi e tillë
mund të formohej edhe shumë kohë pas konkretizimit dhe ekzekutimit të aktit
testamentar. Shtete si Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda, me sistem ligjor Common
Law (ose sistem miks në rastin e Qipros), e panë këtë mundësi të parashikuar nga
rregullorja si një kufizim të papranueshëm të të drejtave trashëgimore të de cuius-it
dhe për këtë arsye kërkuan heqjen e tij nga teksti normativ i projekt-rregullores. Në
të njëjtën kohë duhet përmendur se Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda kishin
specifikuar që në fillimin e punimeve të komisionit për hartimin e rregullores se
nuk kishin ndër mend që të aplikonin opsionin e Opt-in-ngut, domethënë mundësinë
për tu bërë pjesë e rregullores  pas përfundimit të saj. Megjithatë një kërkesë e tillë
për ndryshime të tekstit të projekt-rregullores të bën të mendosh për një shpresë
sado te vogël për një nënshkrim në të ardhmen. Pavarësisht sa më sipër, Komisioni
Evropian vendosi të mos e marrë parasysh propozimin e Mbretërisë së Bashkuar
për heqjen e klauzolës “Claw back” duke parë se një klauzolë e tillë ishte nuk ishte
kërkuar nga shumica e shteteve anëtare (J. Harris, 2008, 195 dhe A. Bonomi 2010,
276). Si rezultat i një mospranimi të tillë Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda refuzuan
të bëheshin pjesë e Rregullores ndërsa Qipro, e cila gjithashtu e mbështeti kërkesën
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kundër klauzolës “Claw back”, vendosi të pranonte të hynte në hapësirën zbatuese
të Rregullores Nr. 650/2012 nëpërmjet opsionit të Opt-In.

3.1 Objekti dhe gjeneza e rregullores Nr.650/2012

Rregullorja Nr.650/2012 përbën instrumentin kryesor në të drejtën ndërkombëtare
private i cili rregullon në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë vendet e Bashkimit
Evropian, institutin e rëndësishëm të trashëgimisë “mortis causa” (Rregullorja e
sipërpërmendur nuk aplikohet në shtetin e Danimarkës i cili mbetet jashtë këtij
rregullimi në bazë të Protokollit Nr.22, lidhur me Traktatin e Bashkimit Evropian
dhe Traktatin e funksionimit të Bashkimit Evropian, mbi pozicionin e vetë
Danimarkës në lidhje me ndërtimin e “Hapësirës së Lirisë, Sigurisë dhe Drejtësisë”.
Ndryshe paraqitet çështja për Mbretërinë e Bashkuar dhe për Irlandën, pasi me anë
të protokollit Nr.21 ato kanë mundësi të ratifikojnë apo miratojnë hap pas hapi çdo
normativë që buron nga legjitimiteti i Bashkimit Evropian dhe do të kenë të drejtë
të vendosin për pjesëmarrjen e tyre edhe pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ,
pra Rregullores 650/2012. Deri më tani, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar kanë
vendosur të qëndrojnë jashtë rregullimit që sjell Rregullorja e re Evropiane (e cila
nga ana e saj do të plotësohet edhe me aktet pasuese të Komisionit Evropian) mbi
rregullimin e njëtrajtshëm të institutit të trashëgimisë në të gjithë dhe për të gjithë
vëndet anëtare të Bashkimit Evropian. Instrumenti i ri i cili tenton të rregullojë dhe
përfshin në fushën e tij të zbatimit të gjitha ato situata apo marrëdhënie trashëgimore
që preken nga elementi i huaj, në bazë të dispozitave kalimtare të parashikuara në
Nenin 84 të këtij rregullimi, do të jetë tërësisht dhe menjëherë i aplikueshëm duke
nisur që nga data 17 Gusht e vitit 2015.
Rregullorja ka përfshirë një risi shume të rëndësishme përsa i përket fushës që ajo
tenton të rregullojë dhe përkatësisht për të njëtrajtësuar dhe për ti dhënë sa më
shume efikasitet zbatimit të të drejtave dhe detyrimeve që lindin si pasojë e së drejtës
trashëgimore në një vend të caktuar të Bashkimit Evropian, kjo rregullore në mënyrë
që ti njohë të gjitha ato të drejta reciprokisht në secilin vend anëtar të Bashkimit
Evropian, ka krijuar një “Certifikatë Trashëgimie Evropiane” për të cilën parashikon
të gjithë elementët e detyrueshëm që i japin asaj vlefshmërinë ad substanciam dhe ad
probationen4. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh Nenin 75 të Rregullores Nr. 650/
2102, përkatësisht pikat 1 dhe 2, mund të thuhet se nga data e sipërpërmendur kjo
rregullore nuk do të ndikojë në normat e së drejtës ndërkombëtare të përbashkëta
që ekzistojnë në sistemet ligjore të vendeve anëtare si ashtu edhe në konventat në të
cilat janë palë vetëm dy ose më shumë shtete anëtare.
Ky instrument i ri në të drejtën ndërkombëtare private evropiane përbën padyshim
një nga realizimet apo veprat më ambicioze që është ndërmarrë ndonjëherë nga
Bashkimi Evropian në kuadrin e bashkëpunimit gjyqësor për çështjes e së drejtës
civile. Pothuajse të gjitha instrumentet e tjerë rregullues të ndërmarrë më parë apo
edhe ato që ia kanë dalë të jenë në fuqi (përfshi këtu Rregulloren “Bruksel 1” dhe më
sot “Bruksel 1 bis”.  Në fakt, masat e adoptuara në sektorin e bashkëpunimit gjyqësor
në këtë temë të së drejtës civile që veprojnë edhe në aspektin e institutit të trashëgimisë
janë tepër të pakta. Ndërmjet këtyre, edhe  Rregullorja Nr.1206 / 2001 dhe rregullorja
Nr.1393 / 2007 në njoftimin e akteve gjyqësore dhe jo gjyqësore), nuk kanë arritur
të mbulojnë plotësisht rregullimin e institutit të trashëgimisë duke lejuar kështu
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një boshllëk të konsiderueshëm në fushën e çështjeve trashëgimore, i cili nga ana
tjetër thuajse zhduket plotësisht me ardhjen e Rregullores 650/2012, arsyeja e ardhjes
në fuqi e së cilës,  mund të shihet në dy këndvështrime kryesore.
Nga njëra anë, Rregullorja 650/2012 përfaqëson, jo vetëm në komunitetin evropian
por edhe me gjerë, tentativën e parë për të “të arritur” realizimin e një unifikimi
tërësor të normave të së drejtës ndërkombëtare të lidhura me institutin e trashëgimisë.
Rregullimi dhe zgjidhjet që parashikohen në Rregulloren Nr. 650/2012 duket se
pasqyrojnë më së miri përpjekjen për të kaluar të gjitha pengesat apo vështirësitë
teknike që hasen në të drejtën trashëgimore me elementë të huaj. Përpjekje të tilla
duhet thënë se kanë filluar që me Konventën e Hagës së vitit 1989 e cila edhe pse
nuk hyri asnjëherë në fuqi në planin ndërkombëtar, ka qenë burimi kryesor dhe
referues mbi të cilën janë bazuar hartuesit e Rregullores së re Nr. 650/2012 të Bashkimit
Evropian. Në të njëjtën kohë, rregullimet dhe zgjidhet e parashikuara në këtë
rregullore shprehin qartë dëshirën për të reformuar zgjidhjet e mëparshme, duke i
përshtatur, ndryshuar dhe duke i kombinuar me prurje të reja dhe origjinale  dhe
gjithmonë në përputhje me vlerat “kushtetuese” të së drejtës së Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, rregullorja e re e së drejtës ndërkombëtare private përben arritjen më
të avancuar dhe të mirështjelluar të të gjithë procesit të krijimit të së drejtës
ndërkombëtare private rajonale në Evropë. Kështu, mund të thuhet se Rregullorja
Nr. 650/2012 kërkon që të lexohet në këndvështrimin kompleks të rregullave,
këndvështrim në të cilin bie edhe vetë ajo. Nga njëra anë mund të thuhet se
rregullimet e parashikuara në tekstin e ri të kësaj rregulloreje pasqyrojnë një fushë
më të gjerë e cila përbën të gjithë kornizën e kësaj rregulloreje kurse nga ana tjetër
kjo rregullore përforcon dhe zhvillon në tërësinë e saj “gjuhën” e së drejtës
ndërkombëtare private duke e pasuruar atë me elementë të ndryshëm që lidhen dhe
ndryshojnë midis tyre sipas kritereve të lidhjes apo referimeve që përmbahen në
këtë rregullore. Në kapitujt që vijojnë në këtë punim do të shtjellohen pothuajse të
gjitha çështjet, risitë dhe rregullimet që parashikon kjo rregullore në kuadër të
bashkëpunimit gjyqësor në të drejtën civile.

Pengesat që burojnë nga unifikimi i normave të së drejtës trashëgimore dhe
arsyeja e nismës evropiane për një rregullim të ri.

Prania e sistemeve të ndryshme të së drejtës ndërkombëtare private kombëtare, brenda
dhe jashtë kufijve të Bashkimit Evropian, nxjerr në pah ndryshimet e thella që
karakterizojnë disiplinën e trashëgimisë me karakter ndërkombëtar, sipas secilit shtet
(Bonomi, 2010, 71). Duke u ndalur tek normat e konfliktit të ligjeve, një ndarje
tradicionale është ndarja ndërmjet sistemeve “unioniste”, që kanë tendencën për të
njehsuar parimisht trashëgiminë në një të drejtë të vetme, pavarësisht nga natyra
dhe pozicioni gjeografik i të mirave materiale dhe sistemet “dualiste”, në fushën e të
cilëve trashëgimia rezulton e copëtuar në dy apo më shumë segmente, zakonisht
mbi bazën e një dallimi që kundërvë të mirat të paluajtshme (trashëgimia e të cilave
i nënshtrohet rregullit “Lex Rei Sitae” (nga latinishtja: leks rei site dhe do të thotë ligji
i Shtetit ku ndodhen të mirat materiale të paluajtshme)  përballë të mirave materiale
të luajtshme.
Në sistemet e njëjta unioniste, kriteret e lidhjes që shërbejnë për të identifikuar
ligjin rregullator të së drejtës së trashëgimisë janë të ndryshëm dhe madje në sisteme
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të ndryshme, i ndryshëm është edhe roli që autonomia private mund të luajë në
zgjidhjen e konfliktit të ligjeve dhe të juridiksionit përkatës që do jetë ai që do të
rregullojë më pas marrëdhënien trashëgimore. Në këtë këndvështrim mund të thuhet
lehtësisht se bashkëpunimi midis shteteve për të drejtën trashëgimore në të drejtën
ndërkombëtare private mund të rezultojë jo gjithmonë i lehtë për shkak edhe të
ndryshimeve të shumta që ekzistojnë në sistemet ligjore të shteteve të ndryshme.
Një ndër rastet e  numrit të madh të përpjekjeve që janë ndërmarrë për të krijuar
njehsimin apo unifikimin e së drejtës trashëgimore por edhe më gjerë në të drejtën
ndërkombëtare private, përbën Konventa e Hagës e vitit 1989 e cila siç është thënë
edhe më sipër, nuk hyri asnjëherë në fuqi në planin ndërkombëtar përsa kohë që
nuk përmbushte nevojat e rregullimit që kërkoheshin dhe nuk kënaqte gjithashtu
kërkesat që buronin nga depozitimi i tre dokumenteve ratifikues (Nuove leggi, 1981,
580).
Ndryshe nga Konventa e Hagës së vitit 1989 e cila nuk ia doli asnjëherë të hyjë në
fuqi në planin ndërkombëtar, Konventa e Hagës së vitit 1961 edhe pse pjesërisht
rregullon vetëm një pjesë të institutit të trashëgimisë, përkatësisht atë që merret me
dispozitat mbi ligjin e aplikueshëm lidhur me formën e akteve testamentare, sot
është në fuqi dhe e ratifikuar në më shumë se 40 shtete (Scheucher, Das Hagger
Testamentsabkommen, 1964,216). Konventa e Uashingtonit e vitit 1973 mbi “Formën
e testamentin ndërkombëtar”, përbën një instrument tjetër, i cili ka kontribuar në
njehsimin e së drejtës trashëgimore në nivel ndërkombëtar dhe që ka arritur së
paku të realizojë një lloj unifikimi për sa i përket  akteve testamentare dhe
marrëveshjeve trashëgimore (të quajtura pakte trashëgimore në këtë punim)
shpeshherë duke rezultuar edhe në një unifikim të pjesshëm të normave material
(konventa u realizua në kuadër të UNIDROIT dhe sot është në fuqi në 12 shtete).
Gjithashtu nuk duhet harruar edhe rëndësia e Konventës së Bazelit e vitit 1972, e
cila në kuadër të forcimit të bashkëpunimit ndërshtetëror dhe bashkëpunimit “lato
sensu” administrativ solli në jetë një sistem të ri rregullash për regjistrimin e akteve
trashëgimlënëse. Nëse do të flasim lidhur me pengesat që mund të hasen gjatë rrugës
së harmonizimit apo unifikimit të së drejtës trashëgimore në nivel ndërkombëtar,
mundet padyshim të numërohen disa dhe kjo për shkak të divergjencave apo
ndryshimeve që ekzistojnë ndërmjet sistemeve juridike, sociale dhe politike të shteteve
të caktuara, por ato që mund të numërohen lehtësisht dhe që përbëjnë pengesat
kryesore mund të grupohen në tre.
Së pari, një pengesë kryesore buron nga larmia e interesave themelorë dhe nga
ndjeshmëria që shtete të caktuara i atribuojnë institutit të trashëgimisë duke marrë
parasysh edhe qëndrimin që çdo shtet mund të mbartë lidhur me rregullimin e së
drejtës trashëgimore nën parametrat individualistë dhe përqasjes ndaj institutit të
trashëgimisë “personalitetin juridik” të de cujus-it edhe përtej vdekjes dhe vlerave të
tij sociale (pra qëndrueshmëria e fenomenit të vazhdimësisë si mjeti kryesor për
ruajtjen e pasurisë familjare dhe kalimit të të mirave materiale ose jo, që trashëgohen
tek anëtaret e tjerë të familjes sipas vullnetit dhe dëshirës së fundit të testatorit).
Një tjetër pengesë i përket natyrës teknike që ka të bëjë më së shumti me nevojën e
një bashkërendimi efikas ndërmjet së drejtës së trashëgimisë dhe rregullave që
aplikohen në fushat e tjera të së drejtës pasi e drejta trashëgimore shtrin në mënyrë
të pashmangshme zbatimin e saj edhe në fusha të tjera të së drejtës madje shpeshherë
kryqëzohet më to si për shembull rastet e prekjes apo përfshirjes së të drejtës
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trashëgimore në fushën e së drejtës së detyrimeve (kontraktore) apo në fushën e të
drejtave reale që kanë të bëjnë me prona dhe pasuri, apo edhe me fushën e së drejtës
familjare si për shembull marrëdhëniet e regjimit pasuror familjar etj.

Së fundi mund të thuhet se një pengesë e tretë që ndikon në kufizimin e harmonizimit
të njëtrajtshëm së institutit të trashëgimisë në nivel ndërkombëtar është e lidhur me
bazën kulturore dhe identitetin rregullave materiale dhe atyre të së drejtës
ndërkombëtare private në lidhje me trashëgiminë. Rregulla këto, që duke qenë se
janë ngushtësisht të karakterizuara nga një gradë e lartë stabiliteti historik dhe
duke qenë se pasqyrojnë vlera të rrënjosura në nivel kombëtar nga i cili zënë fill dhe
që u përshtaten më pas modeleve të organizimeve shoqërore mbizotëruese, krijojnë
tendencën për të mos i bëre lehtësisht te pranueshme zgjidhjet juridike nga njëri
shtet në shtetin tjetër (Zoppini, 2002, 29 ).
Dëshira apo synimi për të rindërtuar dhe eliminuar të gjitha ndryshimet apo
divergjencat e sipërpërmendura që do të burojnë nëpërmjet krijimit të instrumenteve
të përbashkët për bashkëpunimin gjyqësor në çështjet civile, është hasur që në
dokumentet e para që kanë tentuar të përkufizojnë linjat politike të “komunitarizimit/
acqui communitaire”, pra që në dokumentet  e para që kanë pasur si synim bashkimin
apo unifikimin e së drejtës ndërkombëtare private (Tampere, C 12, 2001, 3).
Kështu, duke u gjendur përballë ndryshimeve materiale dhe procedurale që
ekzistojnë mes regjimeve të ndryshme juridike të shteteve anëtare (De Waal Reimann
Oxford, 2006,1071), Bashkimi Evropian duke dëshiruar rritjen e efikasitetit të tregut
të brendshëm evropian, lehtësimin e qarkullimit të lirë të personave nga njëri shtet
në tjetrin dhe padyshim për të arritur zgjidhen më të mirë e në mënyrë të njëtrajtshme
të problemeve që hasen në të drejtën trashëgimore me elementë huaj, ka vlerësuar
rëndësinë e institutit të trashëgimisë dhe ka arritur në hartimin më ambicioz deri
më sot, atë të krijimit të një normative ndërkombëtare private rajonale të së drejtës
trashëgimore, Rregulloren Nr. 650/2012.

Konkluzione

Rregullorja e re Nr 650/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit Evropian “Mbi
juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen dhe zbatimin e vendimeve dhe pranimin
dhe zbatimin e instrumenteve të mirëfilltë në çështjet e trashëgimisë dhe krijimin e
një Certifikate Evropiane” të trashëgimisë u botua në Fletoren Zyrtare te Bashkimit
Evropian më 27 korrik 2012 dhe do të zbatohet në baza të përgjithshme kundrejt të
gjithë personave që do të ndërrojnë jetë në datën 17 Gusht 2015 ose pas kësaj date.
Plani i parë i ndërmarrë, i cili parashikonte hapat e parë që duheshin ndërmarrë për
hyrjen në fuqi të në një rregullorje që të trajtonte në mënyrë unitare aspektet e së
drejtës trashëgimore, ishte “Plan Veprimi i Vjenës” i vitit 1998. Megjithëse nuk mund
të mohohej se çështjet trashëgimore prekin së tepërmi fushën e së drejtës familjare,
projekt-rregullorja u përjashtua nga votimi unanim dhe u procedua me
mazhororancë të thjeshtë, procedurë e cila u konfirmua më pas edhe nga hyrja në
fuqi e Traktatit të Lisbonës. Rregullorja Nr.650/2012 përbën instrumentin kryesor
në të drejtën ndërkombëtare private i cili rregullon në mënyrë të njëjtrajtshme në të
gjithë vendet e Bashkimit Evropian, instututin e rëndësishëm të trashëgimisë “mortis
causa” (me përjashtim të Danimarkës, Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar).
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Instrumenti i ri i cili tenton të rrregullojë dhe përfshin në fushën e tij të zbatimit të
gjitha ato situata apo marrëdhënie trashëgimore që preken nga elementi i huaj, në
bazë të dispozitave kalimtare të parashikuara në Nenin 84 të këtij rregullimi, do të
jetë tërësisht dhe menjëherë i aplikueshëm duke nisur që nga data 17 Gusht e vitit
2015. Normativa e re evropiane përbën padyshim një nga realizimet apo veprat më
ambicioze që është ndërmarrë ndonjëherë nga Bashkimi Evropian në kuadrin e
bashkëpunimit gjyqësor për cështjes e së drejtës civile. Pothuasje të gjitha
instrumentat e tjerë rregullues të ndërmarrë më parë apo edhe ato që ia kanë dalë të
jenë në fuqi (përfshi këtu Rregulloren “Bruksel 1” dhe më sot “Bruksel 1 bis”), nuk
kanë arritur të mbulojnë plotësisht rregullimin e institutit të trashëgimisë duke
lejuar kështu një boshllëk të konsiderueshëm në fushën e çështjeve trashëgimore, i
cili nga ana tjetër thuasje zhduket plotësisht me ardhjen e Rregullores 650/2012,
arsyeja e ardhjes në fuqi e së cilës, mund të shihet në dy këndvështrime kryesore.
Nga njëra anë, Rregullorja Nr. 650/2012 përfaqëson, jo vetëm në komunitetin evropian
por edhe me gjerë, tentativën e parë për të “të arritur” realizimin e një unifikimi
tërësor të normave të së drejtës ndërkombëtare të lidhura me institutin e trashëgimisë.
Rregullimi dhe zgjidhjet që parashikohen në Rregulloren Nr. 650/2012 duket se
pasqyrojnë më së miri përpjekjen për të kaluar të gjitha pengesat apo vështirësitë
teknike që hasen në të drejtën trashëgimore me elementë të huaj. Përpjekje të tilla
duhet thënë se kanë filluar që me Konventën e Hagës së vitit 1989 e cila edhe pse
nuk hyri asnjëherë në fuqi në planin ndërkombëtar, ka qënë burimi kryesor dhe
referues mbi të cilën janë bazuar hartuesit e Rregullores së re Nr. 650/2012 të Bashkimit
Evropian. Në të njëjtën kohë, rregullimet dhe zgjidhet e parashikuara në këtë
rregullore shprehin qartë dëshirën për të reformuar zgjidhjet e mëparshme, duke i
përshtatur, ndryshuar dhe duke i kombinuar me prurje të reja dhe origjinale dhe
gjithmonë në përputhje me vlerat “kushtetuese” të së drejtës së Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, rregullorja e re e së drejtës ndërkombëtare private përben arritjen më
të avancuar dhe të mirështjelluar të të gjithë procesit të krijimit të së drejtës
ndërkombëtare private rajonale në Evropë. Kështu, mund të thuhet se Rregullorja
Nr. 650/2012 kërkon që të lexohet në këndvështrimin kompleks të rregullave,
këndvështrim në të cilin bie edhe vetë ajo. Nga njëra anë mund të thuhet se
rregullimet e parashikuara në tekstin e ri të kësaj rregulloreje pasqyrojnë një fushë
më të gjerë e cila përbën të gjithë kornizën e kësaj rregulloreje kurse nga ana tjetër
kjo rregullore përforëcon dhe zhvillon në tërësinë e saj “gjuhën” e së drejtës
ndërkombëtare private duke e pasuruar atë me elemementë të ndryshëm që lidhen
dhe ndryshojnë midis tyre sipas kritereve të lidhjes apo parashikimeve që përmbahen
në këtë rregullore.
Nevoja për këtë instrument të ri në nivel komunitar rezulton te jetë e domosdoshme
në mënyrë që të mund t’i japë zgjidhje të gjitha problemeve që mund të lindin në
disiplinën e së drejtës trashëgimore në nivel ndërkombëtar dhe gjithashtu të arrijë
unifikimin dhe njëtrajtshmërinë ndërmjet ligjeve të brendshme mbi të drejtën
ndërkombëtare private. Edhe pse kjo rregullore vjen si një ndër instrumentet më të
rëndësishëm që Bashkimi Evropian ka hartuar ne fushën e bashkëpunimit gjyqësor
në drejtën civile, sërish lindin dyshime nëse kjo normative do të jetë apo jo efikase
në atë nivel që të mund t’i japë  zgjidhje të gjitha çështjeve që lidhen me trashëgiminë
në nivel ndërkombëtar. Është e kuptueshme që gjatë zbatimit të kësaj rregulloreje
do të hasen probleme të shumta që mund të kenë të bëjnë me: përzgjedhjen e ligjit
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që do të zbatohet mbi një trashëgimi të caktuar; me konfliktet pozitive dhe negative
të ligjeve; rastet e gjyqvarësisë (litispendencës); rënia në kundërshtim me rendin e
brendshëm publik; mungesa e sigurisë ligjore; pengesat që hasen në njohjen dhe
zbatimin e vendimeve të huaja dhe shumë raste të tjera, që vërtetë do të ngrinin
pikëpyetje të dyshimta nëse kjo rregullore do te jetë apo jo plotësisht efikase në atë
që ajo synim të krijojë, pra një unifikim dhe rregullim të njëjtë në të gjithë territorin
e aqui communitaire lidhur me marrëdhënien trashëgimore, dhe kjo, në kuadër të
forcimit të bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndërshtetëror, që parashikohet
shprehimisht në Traktatin mbi funksionimin e Bashkimit Evropian.
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Abstrakt

Më shumë se një e pesta e popullsisë së planetit është e besimit islam dhe si rrjedhojë
aplikon dhe rregullon sjelljen e saj sipas normave të së drejtës myslimane: e drejtë fetare
e bazuar në shpalljen hyjnore për të rregulluar dhe vlerësuar sjelljen njerëzore dhe që
është e detyrueshme për të gjithë besimtarët myslimanë.
Rëndësia e besimeve fetare në situatën aktuale juridike-politike të shumë vendeve
përendimore, sygjeruan dhe adresuan një punim të bazuar në analizën e disa
karakteristikave kryesore të së drejtës myslimane.
Qëllimi i këtij punimi është që të ofrojë një panoramë të përgjithshëm të institutit të së
drejtës myslimane, duke u ndalur veçanërisht në aplikimin e kësaj të drejte në trojet
shqiptare. Gjithashtu do të vihet theksi në rolin e së drejtës myslimane dhe raporti i saj
me traditat dhe të drejtën zakonore të aplikueshme në territorin shqiptar si dhe hapësira
juridike që ka pasur dhe ka kjo e drejtë në rendin tonë juridik.

Keywords: e drejta myslimane, sharî’a, halif, ligj fetar, kanun, e drejta zakonore.

Hyrje

E drejta myslimane gjen thelbin e saj në parimet bazë të Sheriatit (sharî’a). Sheriati,
në mënyre metaforike, do të thote “rrugë (e drejtë) e shpallur nga Zoti”. Në këte
këndveshtrim Sheriati na paraqitet në dy kuptimin duke na treguar: në kuptimin e
gjëre, ligjin fetar që përmbledh dogmet, ritet, parimet morale dhe juridike të shpallura
Hebrenjve, të Krishterëve si dhe Myslimanëve. Në një kuptim të ngushtë Sheriati
na paraqitet si ligji fetar i shpallur vetëm besimtarëve Myslimanë: konsiderohet si
rruga e drejtë e shpallur nga Zoti për të rregulluar dhe vlerësuar sjelljen njerëzore
të myslimanëve (domethëne, si veprimet njerëzore të kuptuara si akte të trupit ashtu
edhe gjëndjen e brëndshme shpirtërore të tyre). Është për t’u theksuar që në kuptimin
islamik të gjithë të drejtat i referohen Zotit (Abdul-Vehhab Hal-Laf, 1956, 18).
Gjithashtu, juristët islamikë përcaktojnë një ndarje ndërmjet haqq Allâh (e drejta e
Zotit), nënkuptuar si e drejtë e detyrueshme për të mirën publike dhe haqq âdamî në
kuptimin e së drejtës së njeriut, e drejta e të krijuarit (kundrejt Zotit Krijues), e
drejta që rregullon aspektet e interesave të privatëve.

Burimet e së drejtës myslimane

Si çdo degë të së drejtës, një rol të rëndësishëm në të drejtën myslimane luajnë burimet
e saj. Shkencat juridike islame parashikojnë një ndarje në dy pjesë të burimeve të së
drejtes myslimane. E para është e përbëre nga parimet themelore ose burimet kryesore,
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të ashtuquajturit usûl al-fiqh: janë burime bazë (pra usûl) të së drejtës myslimane,
Kurani, Sunneti,  l’iðmâ’ ose konsensi, pajtueshmëria e mendimeve, qiyâs ose gjykimi
në bazë të analogjisë juridike. E dyta është e përbëre nga degët e jurisprudencës ose
furû’ al-fiqh: këto përbëhen nga disa aspeket të së drejtës publike, si e drejta penale,
e drejta proçedurale (qadâ), pjesë të së drejtës tatimore (zakâ), ashtu dhe aspekte të së
drejtës private si aftësia (ahliyya) juridike e personave, familja me bazë të saj martesën,
të drejtat reale, posedimi, kontratat, trashëgimia ligjore, etj.
Kurani është burimi kryesor i së drejtës myslimane. Ai është shpallur pjesë-pjesë,
nëpërmjet ëngjëllit Xhebrail, gjatë misionit pejgamberik të Muhamedit që ka zgjatur
rreth njëzet e tre vite. Për myslimanët, Kurani është fjalë e Zotit, autoriteti absolut
nga i cili rrjedh vetë koncepti i ligjshmërise dhe të gjithë detyrimet juridike (Seid
Ramadan, 2007, 38). Edhe pse në themel në Kuran janë të shpalosura kryesisht
parimet fetare të fesë Islame, në të gjejmë shumë “dispozita normative” në lidhje me
institutet juridike të së drejtës myslimane: për të drejtën familjare gjejmë mbi
shtatëdhjetë dispozita që e disiplinojnë; të drejtës penale i përkasin tridhjetë dispozita;
aspekte të gjykimit dhe të proçedurës gjyqësore parashtrohen në trembëdhjetë
dispozita; aspekte të rregullimit ekonomik dhe financiar trajtohen në dhjetë dispozita
(Abdul – Vehhab Hal-Laf, 1956, 34).
Një burim tjetër kryesor i së drejtës myslimane ështe edhe Sunneti, fjalë arabe që
tekstualisht do të thotë “metodë”. Sunneti, në terminologjinë juridike të së drejtës
myslimane, nënkupton dhe përfshin atë që pejgamberi Muhamed ka thënë, ka bërë
apo çfarë ai ka sqaruar në lidhje me situata të ndryshme fetare.
E “drejta” që konsiderohet “myslimane” në kuptimin e ngushtë është vetëm e
ashtuquajtura “fiqh” që nga kuptimi tipologjik ka disa karakteristika që e veçojnë
nga sistemet e tjera të së drejtës. Fiqh na paraqitet si një e drejtë: a) rrëfyesore, pasi
normat juridike u adresohen vetëm myslimanëve, pra atyre individëve që kanë
pranuar fenë Islame dhe që janë anëtarë të umma-s; b) personale, që vjen si rrjedhojë
e karakterit rrëfyes dhe duke mos pasur asnjë rëndësi juridike karakteri territorial;
c) etike, duke pasur parasysh që normat e fiqh bazohen në shumicën e rasteve në
parime etike që janë mbizotëruese kundrejt parimeve ekonomike apo politike; ç)
joshtetërore, duke qenë se edhe Halifit dhe autoriteteve të tjera juridike u ndalohet
që të nxjerrin ligje të karakterit fiqh; d) e domosdoshme, duke pasur parasysh që
normat e sheriatit janë një kufizim të lirisë origjinare të sjelljes së individit dhe
respektimi i tyre është një detyrim fetar dhe juridik për çdo mysliman; e
pandryshueshme, pasi ato nuk mund të ndryshohen duke qenë të shpalluar nga
vetë Zoti (Massimo Papa, 2002, 4).

Komunitetit mysliman ose “umma”

Lidhjen e gjakut, si bazë të fiseve arabe paraislamike, profeti Muhamed e zëvëndësoi
me lidhjen e besimit të njejtë në Islam, duke krijuar kështu një komunitet (Umma
ose Umma Muhammad), që vetë Kurani (në syren III, 104 dhe 110) e konsideron
superior në lidhje me komunitetet e tjera të shoqërise. Gjithashtu kjo lidhje e re e
krijuar për të mbajtur të bashkuar të gjithë besimtarët u konsolidua shkallë-shkallë
në shoqërine arabe pasi nuk arriti që të largonte menjëhere lidhjen tradicionale
shoqërore që bazohej kryesisht në lidhjen e gjakut. Kështu, vetëm rreth viteve 627
të e.s, komuniteti mysliman arrin të marrë karakterin e tij të plotë si bashkim të
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vetëm të besimtarëve që besojnë në një shkrim të caktuar hyjnor, Kuranin, dhe që
në bazë të së cilit ata do te mund të gjykohen (Massimo Papa, 2002, 6).
Ky bashkim politik i myslimanëve në Umma, historikisht është i lidhur me krijimin
e një lideri, domethëne të halifit ose Imâm, trashëgimtarit të profetit Muhamed në
funksionin e tij politik, pasi funksioni profetik nuk ishte i trashëgueshëm duke
qenë se Muhamedi ishte “profeti i fundit” i dërguar nga Zoti për shpalljen e fesë
islame. Juristët myslimanë kanë qenë gjithmonë dakort në  idenë e nevojshmërise
që komuniteti mysliman të ketë një lider të vetëm, një trashëgimtar të ideologjisë së
Muhamedit (një Halif) ose Imâm (udhërrëfyes). Sipas doktrines myslimane emërimi
i Halifit është një akt detyrues juridik që bie mbi përgjegjësine e komunitetit mysliman
në terësi dhe jo një akt juridik që detyron besimtarët në veçanti. Për emërimin e
Halifit, juridikisht kërkohen disa karakteristika, përveçse aftësise juridike (të qenurit
mysliman dhe i lirë) dhe aftësise për të vepruar (të qenurit mashkull, të pasurit e
integritetit trupor dhe mendor) kërkohet gjithashtu që të jesh anëtar me prejardhje
nga fisi i Muhamedit dhe të kesh doktrinën e mjaftueshme për interpretimin e drejtë
të fesë dhe së drejtës islame.
Kundrejt halifatit, kontrata e imamit ka si efekte juridike të saj detyrimin e respektimit
të ligjit fetar sipas traditave islame, duke evituar çdo risi të mundshme; detyrimin
për të mbrojtur jetën, nderin dhe sendet e myslimanëve; administrimin e drejtësisë,
mbledhjen e të ardhurave shtetërore dhe shpërndarjen e tyre sipas parimeve fetare.
Gjithashtu, politika e tij duhet të jetë përhere në mënyre konstante konforme
parimeve bazë të Sheriatit (Massimo Papa, 2002, 7) .

E drejta myslimane në trojet shqiptare

Gjatë shekullit të pesëmbëdhjetë, Perandoria Osmane luajti një rol të rëndësishem
në përhapjen e fesë Islame dhe si pasoje të së drejtës myslimane në territoret e
pushtuara prej saj. Shteti osman, parimisht funksiononte në bazë të së drejtës
myslimane dhe parimeve bazë të Sheriatit si dhe në disa raste aplikonte normat
juridike të Sulltanit (Kanun) që gjithsesi duhet të ishin konform parimeve themelore
të Sheriatit. Krahas këtyre burimeve kryesore të së drejtës myslimane, në legjislacionin
osman lihej një hapësire e konsiderueshme në zbatimin e legjislacionit vendas të
territoreve të pushtuara. Në fakt, osmanët nuk zgjodhen rrugën e ndryshimit apo
shfuqizimit në përgjithësi të normave juridike të vendeve që pushtonin. Përkundrazi,
gjetën një sistem efikas duke lëne në fuqi normat juridike të vendeve të pushtuara
me kushtin kryesor që këto norma nuk duhet të ishin në kundërshtim me parimet
e së drejtës myslimane (Halil Inalxhik, 1995, 101). Pushtimi i territoreve shqiptare
nga perandoria osmane pasoi në perhapjen e së drejtës myslimane në këto troje,
vecanërisht nëpërmjet institucioneve shtetërore. Feja Islame fillimisht filloi të përhapej
në një pjesë të popullsisë aristokrate shqiptare: fëmijet e familjeve feudale filluan të
shkolloheshin dhe të edukoheshin sipas parimeve bazë të së drejtës myslimane, dhe
në përfundim të studimeve caktoheshin në funksione të ndryshme administrative
dhe ushtarake në vendet e tyre të preardhjes (Basri Iljazi, 1999, 38). Kështu, gjatë
fundit të shekullit të pesëmbëdhjetë, feja myslimane ishte shumë e përhapur në qytetet
e territoreve shqiptare veriore, ndërsa në zonat e fshatarsisë myslimanet ishin të
pakët në numër. Është për t’u theksuar që perandoria osmane ushtroi përhapjen e
fesë islame edhe nëpërmjet infrastrukturës, duke ndërtuar kështu shumë monumente
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fetare si dhe shkollat ku studjoheshin parimet e fesë dhe së drejtës myslimane (Hysni
Myziri,1999, 77). Pranimi i fesë Islame, feja e Sulltanit dhe Perandorisë, ofronte
mundësine popullatës shqiptare që të gjendej në një pozitë të barabarte me popujt e
tjerë të perandorisë osmane; ofronte mundësine e të qenurit zotër të trojeve të tyre
etnike dhe që të ndanin fuqinë administrative sëbashku me turqit (Basri Iljazi, 1999,
40).
Në lidhje me aplikimin e normave juridike, perandoria osmane zgjodhi tendencën e
paprekshmërise së zakoneve dhe traditave shqiptare, kështu që popullata shqiptare
u la e lirë që të ushtronte dhe gëzonte jetën e saj sipas normave dhe traditave lokale.
Përveçse së drejtës myslimane dhe së drejtës (Kanun) së Sulltanit që kishin karakterin
e përgjithshem të zbatimit në të gjithë territorin e perandorisë, një pjesë të
problematikave juridike zgjidhej edhe nëpërmjet së drejtës zakonore të popullit: e
drejtë zakonore që identifikohej në zbatimin e Kanuneve të popullit. Gjithashtu
është për t’u theksuar fakti që krahas zbatimit të normave kryesore të së drejtës
myslimane që rridhnin kryesisht nga Kurani, çdo popull arrinte t’i adoptonte ose
ndryshonte apo përmisonte normat e së drejtës myslimane sipas nevojave dhe traditës
së tyre zakonore, gjithmonë me kushtin e domosdoshëm që këto adoptime apo
ndryshime të mos binin ndesh me parimet themelore te Sheriatit.
Mbas shpalljes së Pavarësise në vitin 1912, edhe pse shumica e popullsisë shqiptare
ishte myslimane, Shteti shqiptar zgjodhi që mos të ketë asnjë fe zyrtare. Gjatë viteve
1912-1920, myslimanet shqiptare zgjodhen të vetë-organizoheshin në dy komunitete:
ajo Sunnite me shumicën e popullsisë nën përkujdesjen e Turqisë dhe ajo Sufiste.
Në vitin 1916 u krijua në Shkodër “Gjyqi Naltë i Sheriatit”, duke miratuar gjithashtu
rregulloren dhe statutin e funksionimit të tij. Organet e tij ishin myftinitë, drejtuesit
e të cilave kryenin rolin e jo vetëm të myftiut por edhe atë të kadiut. Me organizimin
e Kongresit të Parë Mysliman në vitin 1923 u kalua në një formë të re organizimi
duke u krijuar kështu Komuniteti Mysliman i Shqipërise i cili filloi të funksionojë
në bazë të normave të statutit të tij dhe të parimeve bazë të Sheriatit. Institucioni më
i rëndesishem në përhapjen dhe edukimin e së drejtës myslimane ishte shkolla fetare
Medreseja e Beratit. Në këte periudhe, përhapja e fesë islame dhe aplikimi i saj ishte
i konsiderueshem në popullatën shqiptare: kjo si pasojë edhe të publikimeve të shumta
në gjuhën shqipe të librave të ndryshëm fetare që shpalosnin parimet themelore të
Sheriatit. I rëndesishme është fakti që rreth viteve 1921 Shqipëria deklaron që “do të
ndërmarre të gjitha masat e nevojshme që të rregulloje të drejtën e familjes dhe
statusin personal të myslimaneve, sipas traditave islamike”. Gjithashtu, një deklaratë
e tillë në respektimin e të drejtave të myslimaneve në lidhje me të drejtat personale
dhe të drejtat familjare, Shqipëria e bën edhe në organizmat e Kombeve të Bashkuara
gjatë vitit 1947 (Seid Ramadan, 2007, 193).
Gjatë periudhës së qeverisjes së Mbretit Ahmet Zogu, më 1 Prill 1928 hyn në fuqi
Kodi civil dhe si pasojë qeveria shqiptare vendos të shfuqizojë aplikimin e së drejtës
myslimane si dhe të drejtat e bashkësive të tjera fetare në fushën e së drejtës private
(Fikret Karçiq, 1986, 51). Kur në vitin 1945 Partia Komuniste merr drejtimin e vendit,
jeta shoqerore e popullit shqiptar merr një drejtim tjeter: Shteti fillon të mohoje çdo
të drejte themelore të individit duke shpërbëre të gjithë bashkësite fetare dhe duke
eliminuar fizikisht të gjithë studjuesit dhe udhërrëfyesit fetare që kundërshtonin
politikën e tij. Në vitin  1967 Shteti shqiptar ndalon përfundimisht aplikimin dhe
kryerjen e të gjithave riteve fetare duke proklamuar kështu Shqipërine si një vend
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ateist; të gjitha xhamite dhe kishat e vendit u mbyllen, dhe per sa i perket së drejtës
myslimane kërkohet të zhduken të gjitha gjurmet e saj (Fikret Karçiq, 1986, 53).

E drejta myslimane dhe e drejta zakonore

Një aspekt i rëndësishëm në aplikimin e së drejtës myslimane në trojet shqiptare
ishte edhe raporti i saj me të drejtën zakonore. E drejtë zakonore që identifikohej
kryesisht me aplikimin e Kanuneve të ndryshëm, si për shembull, Kanuni i
Skënderbeut, Kanuni i Malësise së Madhe, Kanuni i Labërise, Kanuni i Lek
Dukagjinit. Ky i fundit ishte më i ndjekuri nga popullata shqiptare: aplikimi i tij
ishte përqëndruar kryesisht në territoret veriore të Shqipërise dhe në territoret
kosovare. I rëndesishëm është fakti që një dekret i Mbretit Zog me datë 30 qershor
1928 njeh ekzistencën dhe aplikimin e Kanunit në Malësine e Shkodres, Dibrës si
dhe në Kosovë (Gjeçov, 1941, 17). Kështu, popullata shqiptare kishte një bazë të
gjëre të normave juridike të aplikueshme: dizpozitat juridike shtetërore, dogmet
dhe traditat zakonore, normat dhe parimet e së drejtës myslimane, normat dhe
parimet juridike të shprehura në Kanun.  Interesante është fakti që të gjitha këto
sisteme juridike kanë bashkëjetuar në shoqërine shqiptare në një paralelizëm duke
pasur një ndikim të konsiderueshëm në aplikimin e njerit apo tjetrit institut juridik,
dhe ndonjëhere plotësonin dhe zëvëndesonin njëra-tjetrën në zgjidhjen e
problematikave të ndryshme.
Shpeshhere, komuniteti mysliman aplikonte normat e së drejtës myslimane kundrejt
normave të Kanunit në të gjitha ato raste kur evidentohej një kontrast ndërmjet
normave kanunore dhe parimeve themelore të Sheriatit; kështu për shembull,
myslimanet injoronin aplikimin e dispozitave që i referoheshin “mishit të derrit”
(Kanuni i Lek Dukagjinit, paragrafët 748-755); privilegjet që Kanuni i njihte Kishës
(Kanuni i Lek Dukagjinit, paragrafi 1221), si respekti ndaj saj, njohja dhe garancia
si ndërmjetësuese, përjashtimin nga çdo detyrim financiar, nga gjobat dhe dënimet,
ishin të njohura edhe ndaj institucioneve fetare islamike, ndaj Xhamisë.
Gjithashtu në shume raste preferohej aplikimi i normave të Kanunit kundrejt
aplikimit të normave të së drejtës myslimane, kryesisht në lidhje me trashëgimine
dhe të drejtat e grave. Duke qenë se instituti i trashëgimise ishte në kompetencë të
“Gjyqit Naltë të Sheriatit”, dhe që në shumicën e rasteve i njihte të drejtën e gruas
për të qenë trashëgimtare sipas parimeve të së drejtës myslimane, shumë prindër
preferonin të aplikonin normat e Kanunit: ato, me anë të testamentit dhuronin të
gjithë trashëgimine vetëm fëmijëve meshkuj. Instituti juridik i dhurimit ishte në
kompetencë të gjykatave shtetërore dhe aplikoheshin në këte rast normat e Kanunit
të cilët përjashtonin gratë nga trashëgimia, duke bëre keshtu efektivisht të pamundur
që vajzat të përfitonin pjesët e tyre të trashëgimise që mund ti takonin nëse do të
aplikoheshin normat e së drejtës myslimane (Fikret Karçiq, 1986, 143).

Konkluzionet

E drejta myslimane ka luajtur një rol të rëndësishem në jetën shoqërore, politike
dhe juridike të popullit shqiptar. Ajo ka evoluar në me shumë se pesë shekuj nëpërmjet
traditave zakonore duke mos pasur realisht shumë hapesirë në sistemin juridik
shtetëror. Gjithsesi, karakteristikë për t’u theksuar është fakti që komuniteti mysliman
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në trojet shqiptare arriti ti adoptonte ose ndryshonte normat dhe parimet e së drejtës
myslimane sipas nevojave dhe traditës së tij zakonore, gjithmonë duke pasur
parasysh që ato adoptime të mos binin ndesh terësisht me parimet themelore të
Sheriatit.
Gjurmë të instituteve të së drejtës myslimane shfaqen edhe sot në jetën shoqërore të
komunitetit mysliman në lidhje me disiplinimin e raporteve të së drejtës familjare,
raporteve dhe të drejtave të grave, raporteve ekonomike në lidhje me dhënien e
zekatit, etj.
Për sa i përket rendit juridik shtetëror, është shumë e vështirë të identifikojme në
kohët e sotme aspekte të së drejtës myslimane duke pasur parasysh gjithashtu faktin
që i gjithë rendi ynë juridik është i predispozuar dhe adresuar në harmonizimin e
tij me legjislacionin aktual evropian.
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Abstrakt

Në këtë punim do të trajtojmë raportin midis kushtetutshmërisë dhe politikës të
kanalizuar në procesin e rishikimit të Kushtetutës duke pasur parasysh anën teknike si
kusht parësor, praninë e konstitucionalisteve më të përgatitur, të cilët duhet të jenë të
hapur për të bashkëpunuar me analiste te politikes për të mundësuar arritjen e objektivit
final dhe për të dhënë një produkt me rendesi jetike për shtetin dhe shoqërinë.
Gjatë ndryshimeve ekonomike, sociale apo kulturore kërkohen ndryshime në Kushtetutë,
dhe gjatë këtyre viteve në Shqipëri Kushtetuta është ndryshuar tre herë, si rezultat i
vullnetit politik për zgjidhjen e castit të situatave të krijuara, por asnjëherë nuk është
bërë përpjekje për rishikimin e Kushtetutës nga pikpamja thelbësore e saj. Gjatë punimit
jepen analiza të hollesishme rreth raportit midis kushtetutshmërisë dhe politikës, midis
ndryshimeve kushtetuese dhe ndikimit të mjedisit politik në to.
Duhet mbajtur parasysh fakti që nga njëra anë kemi nevojën për të pasur një stabilitet të
qendrueshëm ne kuadrin kushtetues pasi është politika ajo që përfiton nga ndryshimet e
shpeshta kushtetuese nga ana e maxhorancave të caktuara, dhe nga ana tjetër ka
konstitucionalistë që mendojnë se duhet shmangur mendësia që Kushtetuta është nje
libër normash të ngurta, por gjatë fazave të ndryshme të zhvillimeve ekonomiko
shoqërore, edhe pse i paraprin këto procese dhe e orienton shtetin dhe shoqërinë që
gjithcka te behet brenda kornizes se parimeve te percaktuara, ajo e ka shansin edhe për
tu ridimensionuar. Në fund të punimit do të mbajmë qëndrimin tonë në lidhje me këtë
cështje.

Fjalët kyce:  kushtetutë, politikë, reformë, qëndrueshmëri, raport.

Hyrje

Kushtetuta e Shqipërisë ka hyrë në fuqi në vitin 1998 duke konfirmuar përfundimisht
vendosmërinë e popullit shqiptar për të ndërtuar shtetin e së drejtës, demokratik e
social, për garantimin të drejtave dhe lirive themelore dhe vlerave të tjera kombëtare.
Hartuesit e Kushtetutës shqiptare u kujdesën që ajo të garantonte mundësitë për
krijimin e një pëlqimi publik të qëndrueshëm dhe të përmbante zgjidhjet për
kapërcimin e çdo lloj konfrontimi publik. Po ashtu, misioni i tyre ishte hartimi i një
Kushtetute, e cila nuk duhet të çonte drejt mosmarrëveshjeve kushtetuese,
përkundrazi, ajo duhet të siguronte nxitësit më të fortë të mundshëm për zhvillimin
e shoqërisë. Hartuesit e Kushtetutës ndoshta nuk e kishin menduar rrezikun e
krijimit në të ardhmen të një shoqërie të pakonfiguruar, e cila mund të ishte rezultat
i mbështetjes së saj mbi një bazë të dobët, ku kjo e fundit është rezultat i zgjidhjeve
kushtetuese të paplota, por ajo çfarë është e pakundërshtueshme ka të bëjë me faktin
që ata parashikuan krahas supremacisë së Kushtetutës edhe sistemin e nevojshëm
për vetëmbrojtje (Bala, 2015, 145).
Kushtetuta Shqiptare, sic e shprehëm dhe më lart, është një kushtetutë relativisht e
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re, këtë muaj sapo mbushi 17 vjetorin e saj, por shpesherë profesionistë vendas dhe
të huaj kanë vlerësuar që kuadri normativ i saj duhet të ndryshojë. Edhe pse
kushtetutat, zakonisht, studiues të shumtë thonë që janë reflektime të kohërave të
trazirave, ato duhet të marrin në konsideratë të shkuarën, të jenë efektive në të
tashmen dhe të projektohen në të ardhmen. Përmbajtja e Kushtetutës, doktrina e
saj dhe interpretimi varen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga mjedisi kulturor, social e
politik në të cilën kushtetuta jeton dhe vihet në zbatim (Sajo, 1999, 2). Gjatë kësaj
periudhe kanë  ndodhur zhvillime të tilla politike, ekonomike, sociale e institucionale
të cilat na kanë zhvendosur në një tabllo të re dhe e bejnë të domosdoshme nevojën
për ndryshim. Aktualisht është paraqitur një përmbledhje me ndryshimet e kërkuara
nga një grup ekspertësh vendas dhe të huaj, ndryshime këto që sjellin një erë të re
në institucionet e drejtësisë. A janë këto ndryshime thelbësore dhe a janë të
deomosdoshme? Kjo është një pyetje e cila është shumë shpejt të mendosh për një
përgjigje por mendojmë që rëndësi të madhe përbën rishikimi i Kushtetutës në tërësi
duke mos eksperimentuar në modele të cilat do të jenë eficente për disa vite dhe do të
sjellin nevojën për ta ndryshuar sërisht kushtetutën.

Rishikimi kushtetues midis politikës dhe deomosdoshmërisë

Kushtetuta është dokumenti politiko- juridik me të cilën garantohen të drejtat dhe
liritë themelore të qytetareve, dhe përmes së cilës rregullohen bazat e sistemit politik,
juridik dhe shoqëror në tërësi.  Parlamenti, Presidenti, Këshilli i Ministrave, si dhe të
tjera institucione kushtetuese, në veprimtarinë e tyre të përditshme janë të detyruar
te drejt-interpretojnë dhe zbatojnë normat e përcaktuara ne Kushtetutën e Republikës,
duke e parë atë si themelin e shtetit dhe për të mos lejuar instrumentalizimin politik te
saj. Natyra politike e këtij akti ngjizet  në  faktin se janë pikërisht ata që e sjellin
tërësinë lëndore në Kuvend. Prandaj themi që politika në mënyrë të drejtpërdrejtë jo
vetëm që ndikon, por dhe rreket të diktojë përmbajtjen e saj.
Gjatë një periudhe të shkurtër kohore, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është
cekur tre herë, respektivisht: (a) Në vitin 2007 kur u ndryshua afati kohor i
mandateve të organeve përfaqësuese të njësive bazë të qeverisjes vendore. Konkretisht
zgjatja e mandatit të organeve të qeverisjes vendore nga 3 në 4 vjet (pika 1 e nenit
109), riformulimin e pikës 1 të nenin 157 që përcaktonte përbërjen dhe procedurat e
emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (përfshi dhe dispozitën
kalimtare); (b) Në vitin 2008, ku Ligji nr. 9904, datë 21.04.2008 ndryshoi nenin 64 të
Kushtetutës, që parashikon sistemin zgjedhor (nga sistem i përzier në sistem
proporcional rajonal), nenin 65 që përcakton rregullat për zgjedhjet e përgjithshme,
nenin 67 mbi kompetencën e Presidentit të Republikës për mbledhjen e Kuvendit,
nenin 68 mbi modalitetet e paraqitjes së listave të kandidatëve për deputetët, nenet
87 dhe 88 që përcaktojnë proçedurën e zgjedhjes së Presidentit, fillimin dhe mbarimin
e mandatit presidencial, nenet 104 dhe 105 që përcaktojnë respektivisht mocionin e
besimit dhe të mosbesimit, pikat 1 dhe 4 të nenit 149 duke përcaktuar për herë të
parë mandat për Prokurorin e Përgjithshëm, si dhe shfuqizimin e pjesën e XII-të që
parashikonte Komisionin Qendror i Zgjedhjeve si organ kushtetues. Sipas
vlerësimeve të ekspertëve të Komisionit të Venecias të Këshillit të Evropës, shumica
e ndryshimeve ishin përmirësime dhe qartësime të tekstit ekzistues, ndërsa
ndryshimet në nenet 104 mbi mocionin e besimit dhe nenin 149 mbi Prokurorin e
Përgjithshëm u cilësuan si një hap pas, që cënonte pavarësinë e këtyre institucioneve;
(c) Dhe në vitin 2012, ku ndërhyrja kishte të bënte me imunitetet e funksionarëve të
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lartë publikë.
Montesque thotë se për të mos mundur të abuzohet me pushtetin, duhet që me anë të
rregullimeve përkatëse, pushteti të ndalojë pushtetin (Duhamel, 2004, 68).  Pritshmëria
për të pasur ndërhyrje në  Kushtetutë është shtuar edhe për rrjedhojë të mungesave
serioze që janë shfaqur në  vetë zhvillimet e jetës parlamentare, ku në shumë raste
kemi parë një funksionim jorentabël të disa institucioneve, tëresia e të cilave e rrisin
më shumë  krizën e karakterit kushtetues. Zhvillimi i proçedurës së rishikimit të
Kushtetutës sonë parashikohet nga vetë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (Neni
177 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë).  Por në një shtet me demokraci të
konsoliduar duhet kuptuar deri në çfarë mase mund të merren nismat dhe të bëhen
ndryshimet kushtetuese nga një shumicë që praktikisht është në pushtet për një mandat
të caktuar. E rëndesishme është që reformimi i Kushtetutës të harmonizojë rrethanat
e reja juridike dhe politike të shtetit përmes vendosjes së rregullave themelore për
ushtrimin e pushtetit  shteteror, si dhe në përputhje me interesat e qytetareve per t’u
dhënë atyre një mbrojtje të efektshme të lirive dhe të drejtave themelore.
Ekziston një lidhje e pashmangshme midis kushtetutshmërisë dhe mjedisit politik,
por procedurat për rishikimin e Kushtetutës involvojnë ekspertë të ndryshëm të
fushës dhe dëgjimin e opinionit publik, ku qëndrojnë disa faktorë që përcaktojnë
rishikimin e një kushtetute si, roli i lidershipit politik, roli i ekspertëve dhe i
konstitucionalistëve, roli i partive politike, roli i shoqërisë civile, që ndikon në
sensibilizimin e opinionit publik për pjesëmarrjen në debatin publik për kushtetutën,
si dhe roli i qytetarit, që mbetet një subjekt përcaktues në rast të referendumit
kushtetues. Përjashtimisht fakorit politik, të gjithë faktorët e tjerë të cilët janë shumë
përcaktues në rishikimin e kushtetutës (Sadushi, 2011, 3).

Stabiliteti Kushtetues vs. Amendimeve kushtetuese

Demokracia nga vetë natyra e saj është relative, thotë filozofi Hans Kelzen, dhe se prandaj
shumica ka të drejtë të bëjë ndryshime të çfarëdollojshme për të cilat bie dakord (Zaganjori,
2002, 63). Juristët që përqafojnë këtë përqasje besojnë se efektiviteti i Kushtetutës nuk
duhet të shikohet ngushtësisht me pandryshueshmërinë e saj, por duhet të arrihet një
shkallë më e lartë arsyetimi që të çon në përshtatjen e ndryshimeve kushtetuese me ato të
sistemit shoqëror – politik të vendit. Një pjesë tjetër juristësh përqafojnë një tjetër model
që paraqitet në shkencën e jurisprudencës gjermane të kësaj periudhe, si përshembull
Karl Schmidt, i cili mbronte idenë se çdo kushtetutë bazohet apo mbështetet në një vendim
apo kompromis themelor, prandaj ajo nuk mund të vihet në pikëpyetje përmes proçedurave
që synojnë ndryshimin e saj (po aty). Një demokraci kushtetuese përkundër një demokracie
procedurale dhe që imponon një Kushtetutë, e cila nuk mund të shndërrohet në një akt
që amendohet më lehtë se një ligj i zakonshëm, e stimulojnë idenë për një pasjen e një
stabiliteti kushtetues, për demokracinë kushtetuese që e vendos politikën e çastit nën
varësinë e rregullave afatgjatë të kushtetutës dhe që krijon terrenin për një kushtetutshmëri
autoritare (Rawls, 2007, 147).
Sot ne kemi dy lloje kushtetutash: të ngurta dhe elastike. Kushtetutat e ngurta janë më
jetëgjata, si rasti i Kushtetutës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është një nga më
të vjetrat dhe u ka rezistuar kohërave duke pësuar shumë pak amendime gjatë shekujve,
ndaj kjo sjell edhe nevojën e ndryshueshmërisë, me qëllim që t’i përshtaten realitetit të
ri, pasi gjatë proçesit kur Kushtetuta hartohet nuk arrin të parashikojë realitetin e
mëvonshëm, ndërsa ato elastike ndryshohen me ligje të zakonshme.
Mundësia e kushtetutave për t’u përshtatur me nevojat dhe kërkesat e reja të
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zhvillimit shoqëror dhe politik sigurohet nëpërmjet parashikimit të posaçëm në
vetë tekstet kushtetuese të dispozitave për rishikimin e kushtetutës, në të cilat
përcaktohen proçedurat formale dhe nga zbatimi i tyre mund të realizohet korigjimi
i mëvonshëm (Hoxhaj, 2013, 179). Ndryshimet kushtetuse, nuk duhen të bëhen
vetëm nga një mazhorancë e caktuar politike, por duhet të arrihet një konsensus
më i gjerë partiako-politik që edhe ndryshimet të kenë një jetëgjatësi.
Mosprekja e Kushtetutës do të ishte e pajustifikueshme në disa raste, ndërkohë
rrethanat e reja dhe evoluimi shoqëror brenda vendit dhe në planin ndërkombëtar,
e paraqesin si domosdoshmëri rishikimin e saj. Nevoja për qëndrueshmëri në kuadrin
kushtetues nuk mund të bëhet pengesë për ndryshime në dokumentin themeltar
kur ato diktohen nga stadi i zhvillime ekonomike, politike e sociale, kur disa prej
dispozitave janë provuar si të mangëta apo qe e kompromentojnë sistemin e
përgjithshëm të balancave dhe kontrolleve. Aktualisht, në qendër të vemendjes është
reforma në drejtësi, në kuadër të së cilës janë ofruar një gamë e gjerë ndryshimesh
Kushtetuese që nga emërimi i antarve të Gjykatës së Lartë dhe Prokurorit të
Përgjithshëm deri tek mandati i tyre etj dhe cështje të tjera që kanë sjellë në vëmendjen
e opinionit publik amendimin e Kushtetutës në tërësinë e saj. Nevoja për të pasur
një stabilitet të qëndrueshëm në kuadrin kushtetues duhet shmangur mendësia
refraktare që Kushtetuta është një libër normash të ngurta, por gjatë fazave të
ndryshme të zhvillimeve ekonomiko shoqërore, edhe pse i paraprin këto procese
dhe e orienton shtetin dhe shoqerinë që gjithcka të bëhet brenda kornizës së parimeve
të percaktuara, ajo e ka shansin edhe per tu ridimensionuar.

Përfundime

Procesi i rishikimit të Kushtetutës duhet të harmonizojë rrethanat e reja juridike dhe
politike të shtetit përmes vendosjes së rregullave themelore për ushtrimin e
pushtetit shtetëror, si dhe në përputhje me interesat e qytetareve per t’u dhënë atyre
një mbrojtje të efektshme të lirive dhe të drejtave themelore.
Amendimi i Kushtetutës është i nevojshëm në krijimin e kushteve të reja ekonomike,
sociale, politike dhe kulturore. Ekziston një lidhje e pashmangshme midis
kushtetutshmërisë dhe mjedisit politik. Në rast të rishikimit thelbësor të Kushtetutës,
çdo model apo formulë referimi duhet të jetë burim i funksionalitetit dhe
qëndrueshmërisë së ligjit themelor. Mendojmë se për t’i papraprirë “rrezikut të
politizimit të produktit” kushtetues është i nevojshëm të degjohet zeri i ekspertëve  dhe
konstitucionalistëve, dhe roli i tyre duhet te jete jo me pak i rendesishem se roli i
partive politike. Në këtë proces duhet të mirëpritet pjesmarrja e shoqërisë civile, e cila
ka për detyrë të sensibilizojë opinionin publik dhe ta tërheqë atë në debatet.
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Ndërmjetësimi në vështrimin optik dhe krahasues

Dr Process. Sabina Meta

Ndërmjtësimi është një nga mënyrat e parashikuara në ligj për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve që lindin mes njerzve si rrjedhojë e ekzistencës së konflikteve te
ndryshme që lindin mes tyre nga marrëdhëniet ekonomike,socilae, ndryshimeve
kulturore, përparësisë së emocioneve mbi logjikën, marrëdhënieve reciproke kontraktuale,
mirbesimi që zhvillojnë individët, personat fizik, juridik mes tyre si rrjedhoje e lidhjeve
efamiljare, marrëdhënieve kontraktuale, miqësore, jomiqësore mes tyre etj. Duke qenë në
këto kushte referuar Ligjit Nr.10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve” neni 1 mes të tjerave jepet dhe një përkufizim se c farë nënkuptojmë
me ndërmjetësim. Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët
kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës
(ndërmjetësit), për të arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk
bie në kundërshtim me ligjin. Ndërmjetësimi për zgjidhjen me pajtim të
mosmarrëveshjeve është veprimtari e pavarur, që ushtrohet në përputhje me këtë ligj
dhe nuk bie në kundërshtim me ligjin. . Instituti i ndërmjetësimit i krijuar prej 15 vjetësh
(në vitin 1999) nuk ka patur një traditë të konsoliduar, që të garantonte profesionalizmin
dhe efektivitetin e procesit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve jashtë
dyerve të gjykatave, Me reformimin e sistemit të drejtësisë,  palët tashmë kanë një
mundësi tjetër, që me vullnetin e tyre të lirë të zgjedhin ndërmjetësin, si një person me
aftësitë e duhura profesionale, për t’i dhënë fund konfliktit ndërmjet tyre, duke eliminuar
kalvarin e gjate të endjes  në dyert e gjykatës. http://ëëë.drejtesia.gov.al/al/neësroom/
l a j m e / n d e r m j e t e s i m i - m i n i s t r i - n a c o - r e d u k t o n - z v a r r i t j e n - e - p r o c e s e v e -
gjyqesore&page=13 )Instituti I Ndërmjetësimit shikohet dhe si një alternativë pra e
zgjidhjes së cështjeve në rrugë jashtëgjyqësore por që ndikon drejtpërdrejtë në sistemin
gjyqësor si rrjedhojë e reduktimit të paraqitjes së cështjeve para Gjykatave apo rritjes së
numrit artificial të cështjeve, zgjidhjes sa më të shpejte të tyre duke shmangur zvarritje
dhe duke kontribuar në zgjidhjen e konfliktit në përputhje me ligjin përmes arritjes së
një  marrëveshjeje jashtgjyqësore me anë të së cilës nuk këmi një palë që humbet dhe një
palë që fiton, por përkundrazi kemi dy palë që fitojnë dhe që janë të kënaqura, duke
kontribuar në realizimin e të drejtave të tyre brenda një afati të arësyeshëm.Përmes këtij
punimi do të trajtoj institutin e Ndërmjetësimit  referuar ligjit përkatës, duke u munduar
të nxjerrim në pah anet positive dhe mangësite e këtij Instituti, njëkohësisht do të
mundohëm që ti bëj një analizë të tij  përsa I përket përmbajtjes në aspektin material
ashtu dhe në aspektin krahasues të këtij institute  me  sisteme të tjera juridike që
parashikojnë këtë institut .

Fjalet kyce: Ndërmjetësim, marrëveshje jashtëgjyqësore, pale, ndërmjetësues.

Kuptimi i Ndërmjetësimit, arsyet pse palët hynë në ndërmjetësim
Parimet dhe  fusha e zbatimit të tij , sipas legjislacionit shqipëtar dhe atij

kosovar

Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen
e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), për të
arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në
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kundërshtim me ligjin. Ndërmjetësimi për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve
është veprimtari e pavarur, që ushtrohet në përputhje me këtë ligj dhe nën kujdesin
e Ministrisë së Drejtësisë. Ndërmjetësit nuk kanë të drejtë të urdhërojnë apo të
detyrojnë palët të pranojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjes..(neni 1 Ligji nr 10385 dt
24-02-2011 “ Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
Ndërmjetësimi është procedurë, teknikë mënyrë për të arritur një zgjidhje të konfliktit
në mënyrë paqësore, dhe pjesë përbërëse e kësaj procedure është arritja e një
marrëveshje pra  është finalizimi I tërë procesit në marrëveshjen  përbashkët mes
paleve ku përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet reciproke që marrin përsipër, duke e
sjellur ndërmjetësimin si mënyra më fitim –prurëse pasi konflikti zgjidhet miqësisht
mes tyre dhe kemi dy palë fituese Ëin-Ëin
Kemi ndermjetësim pasi kemi konflikt dhe konflikti mund të përkufizohet si situatë
në të cilën individët nuk pajtohen apo kanë nevoja, interesa apo vlera të ndryshme
të cilat rezultojnë në tensione në mes tyre. Konflikti nënkupton përleshjen, betejën,
përplasjen apo luftën. Duke ditur se shprehjet “konflikt” dhe “kontest” përdoren
në vend të njëra-tjetrës, duhet të merret parasysh përkufizimi i poshtëm që është
dhënë nga Gjykatat e Përhershme Ndërkombëtare e Drejtësisë në rastin e
Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction) (1928), “Kontest nënkupton
mospajtimin rreth një pike të ligjit apo një fakti, konfliktin e pikëpamjeve ligjore
apo të interesave në mes të dy personave”. Konflikti ekziston kur ka dallime (aktuale
apo të perceptuara) në mes të dy apo më shumë palëve dhe kur ai dallim
karakterizohet nga:  Tensioni;Mosbesimi; Komunikimi i dobët apo i
dështuar;Informatat e ndryshme apo vlerësimi i ndryshëm i informatës;Perceptimet
e ndryshme të alternativave për ujditë e negociuara, dhe/apo Emocionalizm. Shumë
shpesh njerëzit mendojnë se forma më e zakonshme e zgjidhjes së konfliktit është
përmes procedurës formale gjyqësore. Shteti, që ka monopolin e përdorimit të forcës,
vënë gjykatat në dispozicion, të cilat aplikojnë procedurat e përcaktuara me ligj për
të zgjidhur kontestet në mes të personave. Shteti gjithashtu siguron aparatin e
nevojshëm administrativ si dhe procedurat ligjore për të përmbaruar vendimet e
marra nga gjykatat. Prandaj, shteti i shmanget situatës kur individët marrin
drejtësinë në duart e veta, që mund të rezultojë në situatë të “forca bën drejtësinë”.
Megjithatë, gjykimi nuk është mjeti i vetëm i zgjidhjes efektive të kontesteve. Forma
më themelore e zgjidhjes së kontestit është ajo e negocimit. Ai përbëhet kryesisht
nga diskutimet në mes të palëve të interesuara me synim të pajtimit të mendimeve të
ndryshme, apo së paku të kuptojnë qëndrimet e ndryshme të cilat ata i ruajnë (
Manual trainimi. Ligji per ndërmjetësimin, USAID, Maj 2014 ).
Duke qenë në këto kushte me ndërmjetësim kuptojmë jo vetëm një instrument me të
cilin mund të riparosh një konflikt që ka ndodhur në gjirin e shoqërisë dhe të
raporteve ndërsubjektive, por është një mënyrë alternative e mënyrave të zakonshme
të administrimit të konflikteve dhe është pikërisht duke futur konceptin e
“alternativitetit” dhe të drejtësisë restauruese që hyjmë thelbin e temës .(Disertacion
Për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor i shkencave” Ndermjetsimi ne veprat
Penale te te  miturve . MA . Besnik Cerekja). Karakteristike e Ndërmjetësimit është
se ai  zhvillohet “në çdo kohë” që e kërkojnë palët ne të gjitha fazat konfliktit , pra
para se konflikti të paraqitet në Gjykatë ose kur  ështe për shqyrtim në gjykatë dhe
madje edhe gjatë fazës së ekzekutimit nëse palët dëshirojnë këtë gje , duke fuqizuar
vullnetin e palëve për t iu drejtuar Ndërmjetësimit apo dhe për të hequr dorë në
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ndërmjetësim në cdo moment që ato dëshirojnë .
Sipas Legjislacionit Kosovar Ligji Nr 03/L-057 “Për Ndërmjetësimin”
“Ndërmjetësimi” është veprimtari jashtëgjyqësore, që realizohet nga një person i
tretë (ndërmjetësi), për zgjidhje të mosmarrëveshjeve ndërmjet subjekteve të së drejtës
në pajtim me kushtet e parashikuara në këtë ligj. “Mosmarrëveshje” nënkupton
çfarëdo mospajtimi në mes të subjekteve të së drejtës. “Ndërmjetësuesi” është pala e
tretë, neutrale e autorizuar të ndërmjetësojë në mes dy palëve me qëllim të zgjedhjes
së mosmarrëveshjeve, në pajtim me parimet e ndërmjetësimit.( Ligji Nr 03/L-057
“Për Ndërmjetësimin”). Duke qënë në këto kushte sic konstatohet Ndërmjetësimi
sipas legjislacionit shqiptar dhe atij kosovar ka tipare të përbashkëta ( mgjth më
poshtë do të trajtojmë dhe ndryshime mes tyre) te Procesit të ndërmjetësimit përsa
I përket procesit, procedurës dhe deri diku dhe palëve që marrin pjesë, duke vënë
theksin gjithmonë në arritjen e marrëveshjes me mirkuptimin e palëve pjesmarrëse
në ndërmjetësim. Ndërmjetësimi është vullnetar dhe palët në mosmarrëveshje janë
të lira të zgjedhin ndërmjetësimin, si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të
përcaktuara në këtë ligj; të përcaktojnë kushtet, procedurën, si dhe afatet për aq sa
ato janë të lejueshme; të heqin dorë, në çdo kohë, nga zgjidhja e mosmarrëveshjes
me ndërmjetësim.
Referuar fushës së zbatimit sipas legjislacionit shqiptar “Ndërmjetësimi”, sipas këtij
ligji, zbatohet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të parashikuara ne ligj, në çdo
kohë që palët në konflikt, me vullnetin e tyre të lirë, kërkojnë dhe pranojnë
ndërmjetësimin si alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, pavarësisht nëse
mosmarrëveshja është paraqitur përpara organit të përcaktuar nga ligji për zgjidhjen
e saj. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe në ato raste kur gjykata, apo organi
përkatës shtetëror, pas vënies në lëvizje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, orientojnë
palët drejt ndërmjetësimit, sipas ligjit. Ndërmjetësimi zbatohet për zgjidhjen e të
gjitha mosmarrëveshjeve në fushën e së drejtës civile, tregtare, të punës dhe familjare.
Ndërmjetësimi në fushën penale zbatohet për mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga
gjykata me kërkesën e të dëmtuarit akuzues, ose me ankim të të dëmtuarit, sipas
neneve 59 dhe 284 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe në çdo rast kur ligji i veçantë
e lejon atë. Kur vihet në lëvizje për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje në fushën e së
drejtës civile, tregtare, të punës apo familjare, gjykata ose organi përkatës shtetëror,
brenda kompetencave të parashikuara në ligj, detyrimisht ftojnë palët për zgjidhjen
me ndërmjetësim, veçanërisht, por pa e kufizuar vetëm në to, të mosmarrëveshjeve:
në çështjet civile dhe familjare, kur ndërthuren interesat e të miturve;b) në çështjet
e pajtimit në rastet e zgjidhjes së martesës, të parashikuar nga neni 134 i Kodit të
Familjes; c) me karakter pasuror me objekt padie deri në 500 mijë lekë, si dhe për
paditë për kërkimin e sendit, për paditë mohuese e për paditë për pushimin e cenimit
të posedimit. Në rastin e mosmarrëveshjeve në fushën penale, kur procedimi penal
ka nisur, gjykata detyrimisht fton palët për zgjidhjen me ndërmjetësim të
mosmarrëveshjeve të parashikuara në pikën 3 të këtij neni.
Referuar Legjislacionit Kosovar lidhur me fushen e zbatimit te tij ne nenin 1 te tij
citohet se Ligji I ndërmjetësimit  rregullon procedurën e ndërmjetësimit në përgjithësi,
themelimin, organizimin, funksionimin e Komisionit të Ndërmjetësimit, si dhe të
drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesve.Me këtë ligj caktohen rregullat e
procedurës së ndërmjetësimit në marrëdhëniet kontestuese në raportet juridiko-
pasurore të subjekteve të së drejtës, tregtare, familjare, të punës, raporte të tjera civile,
administrative dhe penale, në të cilat palët lirisht mund të disponojnë vullnetin e
tyre të lirë, në rast se me ligj të veçantë nuk është paraparë përgjegjësia ekskluzive e
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gjykatës apo e një organi tjetër kompetent. Në bazë të këtij ligji pranohet marrëveshja
në mes subjekteve të së drejtës për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit, në çdo
fazë të zhvillimit të procedurës në gjykatë kompetente.Nëse do të niseshim në një
krahasim të vogël mes tyre do të konstatojmë se fusha e zbatimit sipas legjislacionit
kosovar është më e zgjeruar në krahasim me legjislacionin shqiptar pasi ky I fundit
nuk I parashikon shprehimisht zbatimin e ligjit për ndërmjetësim ku palë eshtë
shteti apo për akte administrative dhe per fushen penale eshte I percaktuar ( referoju
me lart ) gje të cilën sipas legjislacionit kosovar eshte e zgjeruar duke perfshire dhe
te drejten administrative , e punës apo dhe kur njëra palë është shteti nëse dëshirojnë
me vullnetin e tyre të lirë mund ti nënshtrohen procedurave për ndërmjetësim . Por
njëkohësisht ligji përjashton dhe mosmarrëveshjet për të cilat është e detyrueshme
zgjidhja në rrugë gjyqësore  te cilat nuk mund të zgjidhen me ndërmjetësim, (pra
pranohet sipas legjislacionit Kosovar dhe Shqipëtar se jo cdo cështje mund të jetë
objekt I Ndermjetësimit por detyrimisht zgjidhja e tyre në rrugë gjyqesore), duke
qënë në këto kushte për çështjet që lidhen me procedura që nuk rregullohen nga ky
ligj, në veprimtarinë e ndërmjetësimit, për aq sa është e mundur, zbatohen dispozitat
ligjore që rregullojnë procedurat e tjera, duke marrë parasysh natyrën ligjore të
çështjes.
Referuar Parimeve te Ndermjetesimit : Parimet e Ndërmjetësimit sipas legjislacionit
shqiptar dhe atij kosovar jane te cituara si me poshte vijon e konkretisht:
1-Referuar nenit 3 (sipas ligjit shqiptar për ndërmjetësim) citohet se  Ndërmjetësimi
si procedurë bazohet në parimin e barazisë së palëve, konfidencialitetit të të dhënave,
si dhe në respektimin e fleksibilitetit e të transparencës së procedurave dhe të vullnetit
të palëve në proces.
2-Referuar legjislacionit Kosovar te parashikuar në nenin 3 -7 te ketij ligji citojne si
parime ndërmjetësimi e konkretisht ;
Shprehja e Vullnetit te paleve ne process (Për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit
duhet të ekzistojë vullneti i plotë i palëve), Barazia e Palëve në Procedurë pasi palët
në procedurën e ndërmjetësimit janë të barabarta dhe kanë të drejta dhe detyrime te
barabarta në pajtim me ligjin.Paanshmëria e cila ka të bëjë me funksionin e
ndërmjetësuesit gjatë zhvillimit të procedurës së ndërmjetësimit I cili  është plotësisht
i paanshëm dhe i pavarur nga çdo lloj ndikimi.Fshehtësia dhe Besueshmëria pasi
procedura e ndërmjetësimit është e natyrës konfidenciale nisur nga fakti se deklaratat
dhe të gjitha informacionet tjera lidhur me procedurën e ndërmjetësimit nuk mund
të përdoren si dëshmi në ndonjë procedurë tjetër, pa miratimin e
palëve.Ndërmjetësuesi, palët dhe përfaqësuesit e tyre janë të obliguar që ta ruajnë
fshehtësinë e procedurës së ndërmjetësimit, përveç nëse palët pajtohen ndryshe, vetëm
pas përfundimit të procedurës së ndërmjetësimit, me pajtimin e palëve mund të bëhet
publike marrëveshja në pajtim me ligjet në fuqi. Njëkohësisht parashikohet si parim
dhe urgjenca pra shpejtësia e zgjidhjes së cështjes pasi ne vetvete  procedura e
ndërmjetësimit është urgjente.

Llojet e ndërmjetësimit

Ndërmjetësimi ështe disa llojesh e konkretisht (Manual trainimi. Ligji per
ndërmjetësimin, USAID, Maj 2014 ), ndërmjetësimi është lehtësues , vlerësues dhe
transformues.
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Ndërmjetësimi lehtësues Te ndërmjetësimi lehtësues, ndërmjetësuesi synon që të
adresojë interesat e palëve në konflikt si mjete për të tejkaluar qëndrimet kokëforta
të cilat i mbajnë palët gjatë konfliktit. Dallimi në mes të qëndrimeve dhe interesave
mund të përshkruhen si vijon: Qëndrimet janë ato çfarë palët kërkojnë, kurse
interesat janë motivimet dhe nevojat prapa atyre kërkesave. Ndërmjetësuesi synon
që të angazhojë palët në negociata parimore në bazë të interesave dhe nevojave të
tyre në vend se të përqendrohet në qëndrimet e tyre. Gjatë adresimit të nevojave,
ndërmjetësuesi synon në inkurajimin e palëve që të zhvillojnë mendime kreative me
qëllim që të vijnë në zgjidhjet fito-fito. Ndërmjetësimi, ashtu siç është përkufizuar
në Ligjin e Kosovës për ndërmjetësimin, është ndërmjetësim lehtësues.
Ndërmjetësimi vlerësues Te ndërmjetësimi vlerësues, ndërmjetësuesi kryen procesin
e ndërmjetësimit duke shfrytëzuar vlerësimin e rezultatit të gjasshëm të procedurave
gjyqësore nëse kontesti i dorëzohet gjykatës me qëllim që të bind palët për të arritur
kompromisin. Rezultati i gjasshëm i procedurës (hipotetike) gjyqësore mund të
sigurojë bazën për zgjidhje e kompromisit në mes të palëve.
Ndërmjetësimi transformues Te ndërmjetësimi transformues, palëve i jepet mundësia
e përkufizimit të çështjeve kontestuese dhe të vendosin për kushtet e ujdisë. Përmes
kësaj, palët kanë rastin që të njohin dhe të kuptojnë perspektivat e njëri-tjetrit. Një
element i rëndësishëm i ndërmjetësimit transformues është synimi i ndërmjetësit që
të transformojë palët përmes rritjes së moralit dhe duke ndryshuar mënyrën se si
ato ndërlidhen dhe komunikojnë me njëri-tjetrin

Kushtet  për të qënë ndërmjetës, cilësitë e Ndërmjetësit
Të drejtat dhë detyrimet e palëve pjesmarrëse në ndërmjetësim

Ligji për ndërmjetësimin parashikon gjithashtu se cilat jane kriteret që parashikohen
në ligj për të qenë ndërmjetës dhe karakteristikat që duhet të ketë një ndërmjetës ,  të
cilat drejtojnë punën e tij gjatë procesit të ndërmjetësimit .
Duke qenë në këto kushte rezulton se sipas ligjës , kritret që duhet të plotësoje një
person për të qenë ndërmjetës parashikohen ne Nenin 5 të ligjit për ndërmjetësim, I
cili parashikon  Kushtet për ndërmjetës , të cilat janë Shtetasi shqiptar ose i huaj, që
ushtron profesionin e ndërmjetësit, duhet të përmbushë njëkohësisht këto kushte:
a) të ketë kryer programe të studimeve të ciklit të parë, sipas përcaktimeve të
legjislacionit për arsimin e lartë; b) të ketë mbushur moshën 25 vjeç; c) të mos jetë
dënuar për kryerjen me dashje të veprave penale, me vendim gjyqësor të formës së
prerë; ç) të ketë përfunduar programin e trajnimit dhe të formimit profesional të
ndërmjetësve, të miratuar nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve; d) të jetë i licencuar
dhe i regjistruar në Regjistrin e Ndërmjetësve. 2. Kushtet e parashikuara në pikën 1
të këtij neni duhet të përmbushen edhe në rastin kur ligji i veçantë vendos kritere
shtesë për ndërmjetësit e procedurave të veçanta të ndërmjetësimit.
Sipas legjislacionit kosovar , kushtet për të qenë ndërmjetës parashikohen nga Neni
22 I këtij ligji e konkretisht  Ndërmjetësues mund të jetë çdo person i cili i plotëson
kushtet e përgjithshme për punësim në përputhje me ligjin në fuqi.Ndërmjetësuesi
përveç asaj që u cek në paragrafin 1 të këtij neni, duhet t’i plotësoj edhe këto kushte: të
ketë diplomë universitare; të ketë kaluar me sukses kursin e trajnimit për
ndërmjetësim;  të ketë ndërmjetësuar nën mbikëqyrjen e një ndërmjetësuesi të paktën
në gjashtë seanca;të mos ketë qenë i dënuar për vepër penale me dashje për të cilën
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parashihet dënimi mbi gjashtë muaj burgim;  të ketë kualitete të larta morale; të jetë
i regjistruar në regjistrin e ndërmjetësuesve.
Pra sic konstatohet kriteret janë pak a shumë të ngjashme me dallim  të stazhit apo
praktikës së punës që duhet të bëjë më parë ndërmjetësi I ardhshëm pranë një
ndërmjetësi actual I cili te shohe në praktikë punën e ndërmjetësit, kriter ky I cili
eshte I drejte , pasi gjate trainimit te ndermjetese de jure shpjegohen aktet , por de
facto nuk sqarohet procedura e mirfillte e punes , c ka do te thote , si realizohet nje
kerkese , si realizohet nje ftese , afatet kohore menyra e procedimit te tyre , si dhe
kur realizohet marreveshja , duke I pare praktikisht keto akte , dhe duke proceduar
dhe ne praktike prane nje Ndermjetesi .Nisur nga sa me lart cituam përderisa , Ligji
për Avokatinë , parashikon periudhën e Stazhit , Ligji për Noterinë , gjithashtu,
mendoj se dhe për Ndërmjetësat e ardhshëm do të ishte e nevojshme prekja në terrën
e profesionit  të Ndërmjetësit , duke I dhënë rëndësinë që I takon kundrejt
profesioneve të tjera të lira.

Cilësitë që duhet të ketë një ndërmjetës janë:
Përparësia kryesore e ndërmjetësimit është se ai adreson rrënjën e shkaktarit të
konfliktit duke nxjerrë në pah dhe siperfaqe konfliktin që ai të jetë më I lehtë për tu
identifikuar. Ndërmjetësi e ushtron profesionin e vet në mënyrë të paanshme, me
ndershmëri dhe profesionalizëm, respekton rregullat e etikës profesionale dhe përdor
të gjitha mjetet e ligjshme për zgjidhjen e drejtë të mosmarrëveshjeve. Ndërmjetësi
Inkurajon dhe ndihmon shkëmbimin e informatave në mjedis jo armiqësor .Ndihmon
në sigurimin e informatave të reja për palët që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e
dallimeve të tyre;  Ndihmon palët që të kuptojnë mendimet dhe vështirësitë e njëri-
tjetrit. Jep palëve mundësinë që të sigurojnë kuptimin e shqetësimeve të tyre nga
homologët në kontest;Ndihmon në promovimin e nivelit produktiv të shprehjes
emocionale;Merret me dallimet në perceptime dhe interesa në mes të palëve në konflikt;
Ndihmon palët që të vlerësojnë realisht alternativat e tyre në ujdi
miqësore;.Inkurajon fleksibilitetin dhe ofron mundësi për zgjidhje kreative që nuk
kufizohen nga mjetet ligjore të parashkruara me ligj;  Kalon përqendrimin e vëmendjes
së palëve nga e koha e kaluar në të tashmen; Ndihmon në zbulimin e interesave të
cilat palët ngurrojnë t i shpalosin njëri-tjetrit, por që megjithatë mund të ndihmojnë
në zgjidhjen e kontest Ndërmjetësi mes të tjerave është I komunikueshëm, I
paanshëm , strateg, neutral,I qartë ndaj vetes, palëve, konfliktit përmes qartësisë së
pyetjeve për të marrë informacion dhe qartësisë së pyetjeve. Është degjues aktiv,
organizues I cështjes dhe I situatës, ndërton strukturën dhe strategjinë e zhvillimit
të procedurës së Ndërmjetësimit . Ndërmjetësuesi ka aftësi të forta dëgjuese, aftësi
verbale dhe joverbale, duke mbajtur qëndrim professional.

Te drejtat  dhe detyrat e  palëve në ndërmjetësim

Ndërmjetësi e ushtron profesionin e vet në mënyrë të paanshme, me ndershmëri
dhe profesionalizëm, respekton rregullat e etikës profesionale dhe përdor të gjitha
mjetet e ligjshme për zgjidhjen e drejtë të mosmarrëveshjeve.
Ndërmjetësi nuk ofron këshillim ligjor. Ndërmjetësi ruan konfidencialitetin për të
dhënat, për të cilat ka dijeni për shkak të një procedure ndërmjetësimi, në raport me
secilën prej palëve apo me persona të tjerë jashtë procedurave të ndërmjetësimit, me
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përjashtim të rastit kur pala, të dhënat e së cilës bëhen publike ose përpunohen
sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, ka dhënë miratimin e saj
me shkrim. Ndërmjetësi ruan sekretin profesional dhe nuk mund të detyrohet të
dëshmojë për fakte dhe rrethana, për të cilat vihet në dijeni gjatë ushtrimit të
veprimtarisë së ndërmjetësimit, përveç rasteve kur ka detyrimin me ligj që faktet t’i
referojë tek autoritetet proceduese shtetërore. Përveçse kur palët kanë rënë dakord
ndryshe, ndërmjetësi nuk duhet të veprojë si arbitër për zgjidhjen e një
mosmarrëveshjeje që ka qenë ose është subjekt i procedurave të ndërmjetësimit ose
për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje tjetër, që rrjedh nga e njëjta marrëdhënie, e
cila i është nënshtruar procedurës së ndërmjetësimit. Me përfundimin e procedurës
së ndërmjetësimit, ndërmjetësi njofton me shkrim, brenda afateve të përcaktuara në
këtë ligj gjykatën ose arbitrazhin, me qëllim fillimin e procedurave të pezulluara për
efekt të ndërmjetësimit. Ndërmjetësi siguron që ndërmjet tij dhe palëve në një
procedurë ndërmjetësimi nuk ekziston asnjë konflikt interesash. Kur ka dyshime
për pavarësinë dhe paanshmërinë e tij, ndërmjetësi heq dorë nga procedurat e
ndërmjetësimit. 2. Konsiderohet se ka konflikt interesash kur: a) ndërmjetësi ka një
interes personal, të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me të apo të afërmit e tij, në
çështjen për të cilën kërkohet ndërmjetësimi; b) ndërmjetësi është kujdestar apo
përfaqësues i njërës prej palëve; c) ndërmjetësi vetë, bashkëshortja ose të afërmit e
tij, deri në shkallën e dytë, janë në konflikt gjyqësor, në marrëdhënie kredie ose
huaje me njërën prej palëve; ç) ekziston një arsye serioze dhe e mjaftueshme që
tregon një situatë konflikti interesi. Kur një personi i ofrohet mundësia për t’u
zgjedhur si ndërmjetës, ai duhet të deklarojë, si dhe të vërë në dijeni palët për çdo
rrethanë që mund të dëmtojë ose të shkaktojë dyshime për paanshmërinë dhe
pavarësinë e tij në lidhje me rastin që ndërmjetësohet. Ndërmjetësi, duke filluar nga
koha e caktimit në këtë detyrë dhe gjatë kohës së procedurës së ndërmjetësimit,
duhet t’u deklarojë pa vonesë palëve çdo rrethanë që mund të përbëjë cenim ose
dyshim në paanshmërinë dhe pavarësinë e tij.Ndërmjetësimi është vullnetar dhe
palët në mosmarrëveshje janë të lira: a) të zgjedhin ndërmjetësimin, si mundësi për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të përcaktuara në këtë ligj; b) të përcaktojnë kushtet,
procedurën, si dhe afatet për aq sa ato janë të lejueshme; c) të heqin dorë, në çdo
kohë, nga zgjidhja e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim.
Ndërmjetësi nuk ka përgjegjësi nëse ndërmjet palëve për zgjidhjen e konfliktit me
ndërmjetësim nuk arrihet marrëveshje, ose nëse marrëveshja është arritur, por nuk
zbatohet nga palët. Në rastin kur palët arrijnë një marrëveshje për zgjidhjen e
konfliktit ndërmjet tyre, ndërmjetësi nuk ka përgjegjësi për moszbatimin e kësaj
marrëveshjeje.
Palët zgjedhin vullnetarisht një ose më shumë ndërmjetës prej Regjistrit të
Ndërmjetësve pranë Ministrisë së Drejtësisë. Caktimi i ndërmjetësit Kur palët bien
dakord për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim, ato bashkërisht caktojnë
ndërmjetësin nga lista e ndërmjetësve të licencuar.Lista e ndërmjetësve të licencuar
duhet të jetë e njohur për publikun dhe e afishuar pranë dhomave të ndërmjetësve,
në zyrat e ndërmjetësve që e ushtrojnë ndërmjetësimin, si subjekte juridike ose fizike,
si dhe pranë institucioneve të tjera, si gjykata. Palët janë të detyruara të paguajnë
tarifën për ndërmjetësim, duke filluar nga pagesa e kërkesës , tek pagesa e ftesës ,
ralizimi I marrëveshjes dhe shpërblimi I punës së ndërmjetësit.
Referuar Ligjit për Ndërmjetësim , sipas legjislacionit kosovar, Të drejtat dhe
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detyrimet e ndërmjetësuesit në njërën anë dhe palëve në anën tjetër, caktohen para
fillimit të procedurës së ndërmjetësimit. Ndërmjetësuesi dhe palët pajtohen për të
drejtat dhe detyrimet të cilave duhet tu përmbahen deri në përfundim të procedurës,
në pajtim me ligjin në fuqi dhe normat e moralit.Shtetasi i huaj mund të shërbej si
ndërmjetësues në Kosovë në raste individuale dhe sipas kushtit të reciprocitetit, pas
marrjes së pëlqimit paraprak nga Ministria e Drejtësisë.Ndërmjetësuesi, i cili gjatë
ushtrimit të detyrës së tij zbulon në mënyrë të kundërligjshme sekretin zyrtar apo
në çfarëdo forme keqpërdorë detyrën zyrtare, përgjigjet sipas Kodit Penal të Kosovës. 
 

 Procedura e Ndërmjetësimit, teknikat për një ndërmjetësim efikas
Afatet për ndërmjetësim, Përfundimi I Ndërmjetësimit

Arritja e marrëveshjes ,pavlefshmeria e saj, sipas legjislacionit shqipëtar dhe
atij kosovar

Ndërmjetësimi është proces në të cilin palët në konflikt bëjnë përpjekje që të arrijnë
në ujdi për çështjen në bazë të konsensusit me ndihmën e një pale neutrale. Procesi
i ndërmjetësimit izolon sistematikisht pikat e pajtimit apo mospajtimit, zhvillon
opsionet, dhe punon kah marrëveshja përfundimtare. Si proces, ekzistojnë disa hapa
apo faza themelore procedural enë ndërmjetësim. Fazat kryesore per ndërmjetësim
janë : (1) hapja e ndërmjetësimit, (2) grumbullimi i informatave, (3) identifikimi i
problemit, përkufizimi dhe caktimi i agjendës, (4) qartësimi i çështjes, (5) dhënia
dhe vlerësimi i mendimeve, (6) përmbyllja e ndërmjetësimit.( Manual trainimi. Ligji
per ndërmjetësimin, USAID, Maj 2014 )
Referuar Ligjit për ndërmjetësim, neni 12-17 , parashikon procedurën që duhet të
ndiqet lidhur me ndërmjetësimin e konkretisht : Procedura për ndërmjetësim fillon
pas datës së paraqitjes së ftesës për ndërmjetësim nga të paktën njëra nga palët në
konflikt palës tjetër, sipas këtij ligji, ose nga data e referimit të çështjes nga gjykata
për zgjidhjen e saj me ndërmjetësim.Nëse një palë në mosmarrëveshje i kërkon një
pale tjetër ndjekjen e procedurave të ndërmjetësimit, sipas këtij ligji, dhe kjo e fundit
nuk i përgjigjet kësaj kërkese brenda 30 ditëve nga data në të cilën është dërguar
ftesa ose brenda afatit kohor të përcaktuar në ftesë, pala kërkuese mund ta vlerësojë
këtë si mospranim të ftesës për ta zgjidhur mosmarrëveshjen me ndërmjetësim. Ftesa
për ndërmjetësim, e paraqitur nga një palë në mosmarrëveshje, nuk pengon
automatikisht këtë palë që të iniciojë fillimin e një procesi gjyqësor apo arbitrazhi
në lidhje me këtë mosmarrëveshje, për shkak të kalimit të afateve të paraqitjes së
padisë.
De facto , pala e cila ka nje mosmarreveshje në fushën civile , tregtare, familjare etj ,
përpilon një kërkesë tek Ndermjetësi përkatës, duke adresuar , palën kërkuese , kush
është pala tjetër , objekti  , cfarë kërkohet me ndërmjetësim, , Baza Ligjore si dhe
referimi I cështjes dhe provat përkatëse. Të gjitha këto paraqiten para Ndërmjetësit
përkatës, I cili pasi studion cështjen , përgatit ftësën për ndërmjetësim të cilën e
adreson tek pala tjetër në varësi të të dhënave që ka sjellur pala kërkuese.
Procedura për ndërmjetësim në procesin civil .Gjykata, në përputhje me nenet 4, 25,
158/a, 158/b dhe 297 të Kodit të Procedurës Civile, fton palët për zgjidhjen me
ndërmjetësim të mosmarrëveshjes objekt gjykimi, parashikuar në nenin 2 pika 2 të
këtij ligji dhe kur palët bien dakord pezullon gjykimin duke u caktuar palëve një
afat në përputhje me natyrën e mosmarrëveshjes. 2. Secila nga palët ka të drejtë të
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kërkojë në çdo kohë rifillimin e gjykimit.
De jure është e parashikuar në këtë mënyre, de facto , nga ana e Gjyqtarit kryhen
vetëm veprimet pergatitore për pajtim , të parashikuara nga Procedura civile , neni
154 e vijues I K.Pr.Civile, por de facto nuk I bëhet me dije palëve që ta zgjidhin
cështjen me ndërmjetësim apo që e kanë këtë të drejtë apo ti drejtojë drejt
ndërmjetësimit, por pasi kryen veprimet përgatitore kalon cështjen në seancë
gjyqësore.
Procedura për ndërmjetësim në procesin penal .Gjykata, në përputhje me nenet 333
dhe 338 të Kodit të Procedurës Penale, fton palët për zgjidhjen me ndërmjetësim të
mosmarrëveshjes objekt gjykimi, parashikuar në nenin 2 pika 3 të këtij ligji, duke
iu caktuar palëve një afat në përputhje me natyrën e mosmarrëveshjes. Secila nga
palët ka të drejtë të kërkojë në çdo kohë rifillimin e gjykimit. Përpara fillimit të
procedurës së ndërmjetësimit, ndërmjetësi është i detyruar që të informojë palët për
qëllimet dhe parimet e përgjithshme, rolin e ndërmjetësit dhe të palëve në proces,
shpenzimet e procesit të ndërmjetësimit dhe efektet e marrëveshjes së ndërmjetësimit.
Palët dhe ndërmjetësi nënshkruajnë bashkërisht, me shkrim, marrëveshjen për
realizimin e procesit të ndërmjetësimit, ku duhet të përcaktohen: a) gjeneralitetet e
palëve të kësaj marrëveshjeje dhe të përfaqësuesve të tyre; b) përshkrimi i objektit të
mosmarrëveshjes; c) pranimi i parimeve të ndërmjetësimit, sipas këtij ligji dhe të
ndërmjetësit të caktuar; ç) vendi i ndërmjetësimit; d) shpenzimet e ndërmjetësimit
dhe shpërblimi i ndërmjetësit. 3. Në mungesë të një marrëveshjeje për mënyrën e
zhvillimit të ndërmjetësimit, ndërmjetësit mund ta zhvillojnë ndërmjetësimin në
mënyrën më të përshtatshme për palët, mbështetur në 10 rrethanat e çështjes, në
çdo kërkesë që mund të paraqesin palët dhe në çdo nevojë për një zgjidhje të shpejtë
të mosmarrëveshjes.
Në çdo rast, në zbatimin e procedurave të ndërmjetësimit, ndërmjetësi duhet të
kujdeset për të siguruar trajtimin e njëjtë të palëve, duke marrë parasysh të gjitha
rrethanat e çështjes. Kur nuk vendoset ndryshe nga palët, ndërmjetësi ka të drejtë
që, në çdo fazë të zbatimit të procedurave të ndërmjetësimit, të propozojë një zgjidhje
të pranueshme të mosmarrëveshjes. Komunikimi me palët përveçse kur vendoset
ndryshe nga palët, ndërmjetësi mund të takojë ose të komunikojë me palët, së bashku
ose veçmas me secilën prej tyre. Ndërmjetësi, pasi njihet me rrethanat dhe të dhënat
e ofruara nga njëra palë në mosmarrëveshje, mund t’i parashtrojë palës tjetër çështjet
thelbësore që rezultojnë nga këto rrethana. Procedura e ndërmjetësimit përfundon:
a) ditën e nënshkrimit të marrëveshjes për zgjidhjen e mosmarrëveshjes; b) ditën e
nënshkrimit të deklaratës me shkrim të ndërmjetësit, pas këshillimit me palët që
ndërmjetësohen, sepse përpjekjet për ndërmjetësim të mëtejshëm nuk janë të
justifikuara; c) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të palëve ndërmjetëse,
me anë të së cilës i drejtohen ndërmjetësit, ku i njoftojnë se procedura e ndërmjetësimit
ka përfunduar; ç) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të njërës palë, drejtuar
palës tjetër, ndërmjetësit, ku njoftohen se procedura e ndërmjetësimit ka përfunduar;
d) me vdekjen e ndonjërës nga palët në proces; dh) me likuidimin e personit juridik,
palë në proces.
Referuar legjislacionit kosovar neni 8-10 I tij citohet se , Procedura e ndërmjetësimit
fillon në momentin kur palët pajtohen për fillimin e saj.Palë në procedurën e
ndërmjetësimit mund të jenë personat fizik dhe personat juridik.Nëse njëra palë i
kërkon palës tjetër që të ndjekë procedurën e ndërmjetësimit dhe kjo e fundit nuk i
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përgjigjet ftesës në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e pranimit të saj,
konsiderohet si mospranim për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit. Para se të
fillojë procedura e ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi është i obliguar t’i informojë palët
për parimet, rregullat, shpenzimet e procedurës dhe efektet juridike të
marrëveshjes.Kur çështja gjendet në gjykatë apo prokurori dhe nëse ato vlerësojnë
se mosmarrëveshja mund të zgjidhet me ndërmjetësim, u sugjerojnë palëve
procedurën e ndërmjetësimit. Gjykata mundet në secilën fazë të procedurës gjyqësore,
deri në përfundimin e saj, t’i sugjeroj palët në procedurën e ndërmjetësimit.Palët në
procedurë janë të lira të vendosin për zhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit..
Procedura e ndërmjetësimit zhvillohet nga një ndërmjetësues i vetëm, përveç në
rastet kur palët pajtohen të kenë më shumë se një ndërmjetësues. Ndërmjetësimi
fillon pas nënshkrimit të marrëveshjes së palëve për fillimin e procedurës së
ndërmjetësimit.Marrëveshja për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit përmban: të
dhëna për palët në procedurë, përfaqësuesit e tyre, objektin e mosmarrëveshjes,
deklaratën e pranimit të parimeve të ndërmjetësimit, si dhe dispozitat mbi shpenzimet
e procedurës, duke përfshirë honorarin e ndërmjetësuesit.Pas nënshkrimit të
marrëveshjes mbi ndërmjetësimin, në pajtim me palët, ndërmjetësuesi do të caktoj
kohën dhe vendin e zhvillimit të ndërmjetësimit.Në rast se çështja ndodhet pranë
gjykatës dhe ndërkohë palët pajtohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre përmes
ndërmjetësimit, obligohen ta informojnë gjykatën, duke ia dorëzuar një kopje të
marrëveshjes së nënshkruar për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit.Përveç palëve,
përfaqësuesve të tyre dhe ndërmjetësuesit, në procedurën e ndërmjetësimit mund të
marrë pjesë edhe pala e tretë, pas pëlqimit paraprak të palëve në procedurë. Pala e
tretë që merr pjesë në procedurën e ndërmjetësimit është e detyruar ta respektoj
parimin e fshehtësisë së procedurës.Në fillim të procedurës së ndërmjetësimit,
ndërmjetësuesi do t’i njoftojë shkurtimisht palët për qëllimin e ndërmjetësimit,
procedurën që do të ndiqet dhe rolin që kanë ndërmjetësuesi dhe palët. Në qoftë se
ndërmjetësuesi vlerëson se do të ishte në dobi të procedurës së ndërmjetësimit, ai
mund të zhvilloj takime të ndara me secilën palë dhe mund të propozoj mundësi për
zgjidhjen e mosmarrëveshjes, por jo edhe vet zgjidhjen.Palët janë të obliguara që të
prezantojnë në mënyrë sa më reale dhe të vërtetë rrethanat e rastit kontestues.

Marreveshja ne ndermjetesim eshte konkludimi I punes se paleve ne process , arritja
e negocimit mes  pales kerkuese  nga njera ane dhe pales tjeter ( se ciles I kerkohet
dicka) nga ana tjetër  që kanë ardhur për negocim  e natyrisht  ndërmjetësit
.Marrëveshka për ndërmjetësim  mund të jetë e plotë e pjesshme, kushtëzuar,  në
varësi të synimeve që kanë pasur palët dhe negocimit mes tyre në mënyrë që të kemi
dy palë ëin-ëin .
Marrëveshje e plotë : Ligji për Ndërmjetësim përcakton se arritja e marrëveshjes në
procedurën e ndërmjetësimit varet ekskluzivisht nga vullneti i palëve. Kjo pasqyron
parimin e autonomisë së palëve duke garantuar se askush nuk mund të detyrohet
të hyj në procedurën e ndërmjetësimit. Kjo po ashtu nënkupton se marrëveshjet e
tilla u nënshtrohet rregullave dhe parimeve të njëjta me ato që kanë të bëjnë me
lidhjen e kontratave dhe se mosrespektimi i rregullave dhe parimeve, siç është
përcaktuar në Ligjin mbi Marrëdhëniet Detyrimore i shpall të pavlefshme apo anulon
marrëveshjet e tilla, pra duke qene ne këto kushte, një marrëveshje mund të shpallet
e pavlefshme nëse është bërë me lajthim, mashtrim, kanosje , kur personi nuk e ka
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ditur se për c farë po firmos , etj … Duke pasur parasysh se sipas procedurës ligjore,
ndërmjetësuesi është i obliguar të përpilojë marrëveshjen me shkrim, atëherë
ndërmjetësuesi duhet të kujdeset për të siguruar që marrë[veshja nënshkruhet nga
të palët dhe se ndërmjetësuesi nuk shndërrohet në burim të konflikteve shtesë apo
të ardhshme.
Nga perspektiva e procesit të hartimit, është detyrë e ndërmjetësuesit për t u siguruar
që pjesëmarrësit nuk largohen nga ndërmjetësimi pa kuptuar plotësisht të gjitha
detajet e marrëveshjes. Hartimi i marrëveshjes me shkrim po ashtu duhet të bëhet
gjatë kohës kur të gjithë përfaqësuesit janë ende në seancë, në mënyrë që palët,
përfaqësuesit e tyre dhe eventualisht edhe ekspertët të kenë mundësi të japin
kontributin e tyre për formulimin dhe strukturën e marrëveshjes. Ndërmjetësuesi
po ashtu duhet të sigurojë që marrëveshja përmban detajet dhe precizitetin e
nevojshëm.
Marrëveshja e pjesshme : Ndodh ne ato raste palët nuk do të jenë në gjendje të
arrijnë një marrëveshje për të gjitha çështjet e kontestuara, por vetëm për një pjesë
të tyre. Sidoqoftë, marrëveshja do të mund të arrihej për aspekte të caktuara të
konfliktit, të cilat palët janë të gatshme t i zgjidhin. Në këtë rast do të ishte e mundur
të lidhet një marrëveshje e pjesshme ku mund të përshihen marrëveshjet për disa
nga çështjet themelore.
Marrëveshja e kushtëzuar Gjatë ndërmjetësimit mund të ndodh që draft marrëveshja
të nevojitet të ratifikohet nga pala përgjegjëse, p.sh. në rastet kur një korporatë ose
organ i qeverisë është palë në ndërmjetësim. Prandaj në rastet e tilla çfarëdo
marrëveshje e hartuar nga ndërmjetësuesi i nënshtrohet ratifikimit nga pala
përgjegjëse dhe nuk ka forcë juridike pa një ratifikim të tillë. Marrëveshjet në
procedurën e ndërmjetësimit mund të jenë të kushtëzuara edhe me manifestimin e
një fakti apo ngjarje me pasojë që një marrëveshje e tillë të mos jetë efektive pa një
manifestim të tillë. Manual trainimi. Ligji per ndërmjetësimin, USAID, Maj 2014 ).

Problematika që ndeshen gjatë ndërmjetësimit

Problematikat që ndiqen gjatë ndërmjetësimit janë të ndryshme dhe fillojnë që në
fazat e para qe konsistojnë në :
· Adresimin për ndërmjetësim , pasi jo gjithmonë organet e drejtësisë Gjykata

apo organet e tjera ne të vërtetë drejtojnë palët drejt ndërmjetësit për arsye nga
më të ndryshmet.

· Ndeshja e dispozitave të Kodit te procedures civile , me Ligjin e posacëm , pasi
dispozitat përkatëse flasin për Veprimet për pajtim që I bën gjyqtari I vetëm në
bazë të ligjës gjatë fazës së veprimeve përgatitore dhe gjatë gjykimit dhe jo për
Ndërmjetësim , ndërkohë qe në ligjin e posacëm  I referohet të  njënjtave
dispozitave dhe de facto , Gjyqtarët nuk adresojnë palët për zgjidhjen e cështjes
me Ndërmjetësim.

· Nuk është reklamuar shumë  lidhur me ndërmjetësimin , pra duhet te flitet më
shumë që njerzit ta dijnë që ekziston dhe ky institucion dhe të drejtat e tyrë
apo c fare mund të perfitojnë më shumë rreth kesaj , duke organizuar me shumë
trainime , duke perdorur forcën e medias etj

· Problematika e adresave , për palën që kërkohet në ndërmjetësim pasi shpesh
ftesat që realizohen nga ndërmjetësuesit mbesin pa përgjigje pasi adresa është e
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paskate , personi nuk njihet në këtë adrese etj , ( problem që ekziston dhe në
cështje gjyqësore  gjate gjykimit ), duke lënë në mes procedurën e ndërmjetësuesit

· Problematika e njohjes nga ana e Gjykatës, de jure te marreveshjes për
ndërmjetësim , Gjykata nga ana e saj nuk e njeh si titull ekzekutiv, nga ana
tjetër  dhe permbaruesi nuk e ekzekuton , pra realisht e gjithë puna bëhet për
një marreveshje e cila nuk mund të ekzekutohet sipas ligjës .

· Problematika lidhur me afatet e ndërmjetësimit , sa duhet të zgjase kjo procedurë
para se cështja të shkojë në gjykatë dhe gjatë gjykimit të cështjes.
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Abstract

Any organization, private or public pay attention to the process of delivering of the
services. The aim is to deliver high quality services, and this is considered as a very
crucial factor for the organization success. Due to the special characteristic that services
have, which make them different from the tangible products, the delivery of high quality
services is considered as very important and most difficult tasks for the organization.
This gives the service provider, which is consider as an internal customer for the
organization, a special role in customer satisfaction and the service encounter experience.
Insurance companies in Albania need to be concentrated more on the external customer
satisfactions, that means in services quality offered to them, which leads these
organizations to the internal customer satisfaction and yet to the internal marketing.

Keywords: internal marketing, services quality, insurance service.

Introduction

Marketing is used in both private and public sector, from both profit and nonprofit
organizations. There are a lot of authors and management theories that agree about
the role of marketing in market share, increasing it or just survive in the market,
maximizing profits as a result of sales maximization, the focus still remain client
and the emphasis is placed on customer satisfaction. Whenever the service meets
customer expectation or better surpasses them, the result for a service company is a
satisfied customer. The intangibility characteristic of the services is considered as
the biggest obstacle in evaluation services quality for the customers.  Customers
lack the knowledge during the buying decision process since they are going to pay
in advance for a product that they do not see, feel, taste or hear. The solution to this
problem is the focus on both external and internal customers by the service
organization. In simple words focusing in both customers and employees.

Literature review

The key that explain and help to better understand the relation between organization
profits and customer satisfaction, is service profit chain. Service profit chain consists
of five links (Kotler & Armstrong, 2006):
- Internal service quality: superior employ selection and training, a quality
work environment and strong support for those dealing with customers;
- Satisfied and productive services employees: more satisfied, loyal and
hardworking employees;
- Greater service value: more effective and efficient customer value creation
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and services delivery;
- Satisfied and loyal customers: satisfied customers who remain loyal: satisfied
customer who remain loyal, repeat purchase and refer other customer;
- Healthy services profits and growth: superior services firm performance.

Referring to the service profit chain presented above, the first step in reaching
organization’s (profit or non-profit) objectives is customer care. That means
organization should take care of internal customer, its employees, and these last
ones take care of external customers. So, getting back to the marketing definition,
when we are talking about services marketing, we need to point out that there is
not just traditional external marketing. This is due to the different between tangible
goods and intangible ones.
Different authors, expert in this field have presented the concept of “services triangle”,
which include three elements: internal marketing, external marketing and interaction
marketing (Thomas, 1978; Gronroos, 1990; Kotler, 2000).
The two new elements, internal and interactive marketing are explained as follows
(Kotler & Armstrong, 2006):
- Internal marketing means that the service organization must effectively train
and motivate its customer which are contact employees and supporting service
people work as a team to provide customer satisfaction. Internal marketing must
precede external marketing;
- Interactive marketing means that service quality depends heavily on the
quality of interaction between buyer and seller during the service encounter. In
product marketing, product quality often depends little on how the product is
obtained, but in service marketing, service quality depend on both the service deliverer
and the quality of the delivery.

Differ authors agree that the concept and the action of an enterprise’s internal
marketing upgrade employee job satisfaction (Tansuhaj et al., 1991; Rafig and Ahmed.
2000; Conduit and Mavondo, 2001). This may result in improved organizational
performance of the enterprise (Pfeffer and Veiga, 1999; Neheker et al., 2001).
Referring to the huge literature on service marketing, we can divide previous research
about internal marketing into four categories:
- In the first category are included those which treat the employee as an
internal customer. Many experts of the field (Sasser and Arbeit, 1976; Berry, 1981;
Greene et al.. l994; Cahill, 1996; Hultet al., 2000) believe that the task of internal
marketing is to view the jobs as products; and employees as customers.
- In the second category are included those which focus on developing
employee customer orientated behavior. Marketing skills should be applied in the
organization internal marketing (Piercy & Morgan, 1991). Other authors (Gronroos,
1985; Heskett, l987; Gronroos, 1994; Plefferand Veiga, 1999: Conduit and Mavondo,
2001) agree with their idea that similar framework of external marketing should be
adopted by the organization for internal marketing.
- In the third category is included human resource management orientation.
Internal marketing should be incorporated with human resource management
theories, technologies and principles (Joseph, 1996). Other authors agree on the
idea that internal marketing consist on efforts within organization to train and
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encourage employees to provide better service (Cooper and Cronin, 2000).
- In the fourth category is included internal exchange. The first step to arrive
at the organization’s objectives in the external market is considered an efficient
operation of an exchange relationship between the organization and its employees
(Baketal, 1994).  Other authors share the same idea (Cahill, 1996; Pitt & Foreman,
1999).

Insurance market in Albania

The second important intermediaries in the financial system of a country, after the
banks, are insurance companies. This is a new market in Albania, and it consists of
ten companies. Among these ten companies, seven operate in the market of non-life
insurance, two operate in the market of life insurance and the last one operates in
both markets. Some of them, INSIG, SIGMA, SIGAL AND ALBSIG, also have
extended their activity operating in foreign market like Macedonia and Kosovo.
The only provider of this service in the Albanian market for many years have been
INSIG, operating whit ought a competitor in the market.   Licensing of new
insurance companies SIGMA and SIGAL in 1999, increased the market competition.
Both of them offered non-life insurance product. Later on, in 2001 two other
concurrent entered in the market. Those were INTERSIG and ATLANTIC. In 2004
five others competitors entered in the market and two of them offered life insurance
products.

Research methodology

This paper is based on primary and secondary data. The primary data were collected
through a self-completed questionnaire. The sample consists of surveyed insurance
companies in Albania and their managers. The reason of including managers in the
research was the previous researches experiences. Referring to the previous researches
in internal marketing, results that there is a combination of people like marketing
managers, managing directors and human resources, that coordinate together for
the implementation of internal marketing (Quester & Kelly. 1999, p.224). The
questionnaire was adapted from that developed by Money and Foreman (Foreman
& Money, 1995), (Money & Foreman, 1996). The questionnaire included 15 questions
which were divided in three parts. Each part underlined a specific factor. The first
part was focused in the vision factor, highlighting items that make employees a
reason to believe in. The second part was focused in development factor, highlighting
items that have to do with rewarding employees. The third part was focused in
rewarding factor, highlighting the possibility for development for employees.  The
7 point Likert scale was used: from 1 = strongly disagree to 7 = strongly agree. It is
obvious that higher scores on this scale indicates higher levels on Internet
Marketing.

Research results

Reliability of measurement instrument was evaluated by Conbach’s alpha coefficient
(Cronbach, 1951).  Reliability resulted in 0.91 that means there is a desirable level of
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internal consistency since it greater than 0.70 (Nunnally, 1978). Alpha coefficient
was calculated separately for each dimension due to the multidimensionality. Then
it was preceded with the calculation of mean and standard derivation for each
variable which resulted respectively 5.73 and 0.92. Except these results, the median
and mode values, respectively 5,6 and 6, pointed out that according manager’s
perception, the scale of adoption of internal marketing by the insurance companies
in Albania is of a considerable scale. From observation of the sample were identified
a small divergence that means there are some activities that need a special attention
and these are the case of scale items which resulted to law mean score. The other
group that resulted in high score pointed out the fact that insurance company’s
managers are already aware of the employees importance in the process of services
performance and delivery and of immediate need for employees training.
The research results show that the dimensions of the instrument are strongly
correlated with each other’s, and in our research we have adopted the idea that
internal marketing consist of three components which are vision, development and
rewards (Money & Foreman. 1995). The extent of which items fell within each
dimension respectively was investigated by factor analysis. We should accept that
the findings of this research do not coincide with that of previous researches. Even
though at our study we referred to Money & Foreman (1996), our results at the
factor analyze shows that factors are more similar to  Grönroos (1990) approach in
which there are two levels for internal marketing, strategic and tactical one. Instead
of vision, development and rewards  (Money & Foreman. 1995), we can labeled our
factor according to Grönroos (1990) strategy, policy and tactics. Except the factor
analyze, correlation analyze was used for the new dimensions. The results show
that there is a significant correlation of these three dimensions of internal marketing.

Conclusions

Services as a special form of products need a special marketing, part of which are
internal marketing and interactive marketing. This paper was focused in the internal
marketing as the right promotor to ensure service employees motivation.
It is difficult for customer services to percept the quality of the product at the moment
of buying it. This will be confirmed after the consumption of the product that
means customers create their perceptions of service quality based on the interaction
with service personnel. Customers often base their perceptions of the service quality
on how they judge the quality of interaction with service personnel. That means
that is all up to service personnel to exceed or no the expectations of customers.
That is why companies in service industry focus on their employees. It is important
for the company to have more motivated employees, which will result in more
satisfied customers as long as they get a higher quality service. So motivation is not
just the marketing manager concern. It should be perceived as the concern of all
managers and special to them of human resources in the company, because as like
other studies in the field have revealed, organization problems are  internal not
external, that means internal marketing program implementation will offer the
possibility to improve quality throughout the organization (Prasad & Steffes, 2002).
Concluding we can say that its due to internal marketing that every member of the
company can be considered as both employees and customer, and taking in



538

consideration the the client is always right, if the company needs the client to be
satisfied, it should promote it.
This research was carried out at Albanian insurance companies, mainly operate in
the Albanian market even though some of them operate in the foreign market too
like Macedonia and Kosovo. The conclusion of this research should be tested to
other sectors of service industry in Albania.
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Raportet e shtetit me shtetasin dhe ndikimi i proceseve integruese

PhD (C.) Flamur Hyseni
Universiteti “Hasan Prishtina” Prishtinë, Fakulteti Juridik

Abstrakt

Ruajtja e shtetësisë së shtetasit është një sfidë, sidomos në këtë kohë të integrimeve dhe
globalizmit, proces të cilin po përjetojnë shtetet si asnjëhere më parë që nga ekzistimi i
shtetit. Në këtë kontekst, si pasojë e proceseve integruese dhe globalizimit kemi shumë
shtetas sot në tërë botën që lënë shtetësinë e shteti që ishin në lidhje juridike, për të marrë
shtetësinë e shtetit tjetër ku supuzohet se do të kenë një tretman dhe mundësi përspektive
më të mirë. Kjo dukuri po e godet me të madhe edhe shtetasin shqiptar dhe kosovarë.
Një dukuri tjetër që është duke u përahpur shumë, është ajo e lidhjes juridike të një
shtetasi me dy e më tepër shtete, ka dy e më tepër shtetësi. Disa shtete po e mundësojnë
këtë për interesa strategjike shtetërore, por ka mendime nga teoricienët se, persona të
tillë nuk shikohen mirë në mesin ku ata jetojnë dhe veprojnë, zakonishtë të tillët edhe
janë përfitues të ndryshëm të disa të mirave publike.
Lëvizje të tilla të popullatës dhe marrja e më shumë shtetësive dhe lënja e shtetësisë janë
zhvillime që po e sfidojnë sot shtetin në përgjithësi, dhe hapin një  diskutim edhe për
nocionin e sovranitetit shtetëror dhe për lëvizjen e popullatës me këtë dinamikë duke
imponuar që shkenca juridike dhe teoricientët e së drejtës domosdo të përcjellin këto
trende.

Fjalë kyçe: shtetësi, pa shtetësi, dy shtetësi, integrim, globalizëm.

Hyrje

Anagzhimi i shtetit sot në prgjithësi për qytetarët që jetojnë në territorin e shtetit të
caktuar është një nga obligimet themelore, ky obligim edhe më i rëndësishëm është
kur këta qytetarë janë në raport juridik me shtetin, ata janë shtetas që kanë një
lidhje të drejtpërdrejtë me shtetin. Tani si asnjëhere më parë çështja e personave
pashtetësi është një çështje e ndieshme e cila po trajtohet me përkushtim nga një
numër i madh i shteteve.
Ruajtja e shtetësisë së shtetasit është një sfidë, sidomos në këtë kohë të integrimeve
dhe globalizmit, proces të cilin po përjetojnë shtetet si asnjëhere më parë që nga
ekzistimi i shtetit. Në këtë kontekst, si pasojë e proceseve integruese dhe globalizimit
kemi shumë shtetas sot në tërë botën që lënë shtetësinë e shteti që ishin në lidhje
juridike, për të marrë shtetësinë e shtetit tjetër ku supuzohet se do të kenë një tretman
dhe mundësi përspektive më të mirë. Kjo dukuri po e godet me të madhe edhe shtetasin
shqiptar, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë.
Një dukuri tjetër që është duke u përahpur shumë, është ajo e lidhjes juridike të një
shtetasi me dy e më tepër shtete, ka dy e më tepër shtetësi. Disa shtete po e mundësojnë
këtë për interesa strategjike shtetërore, por ka mendime nga teoricienët se, persona
të tillë nuk shikohen mirë në mesin ku ata jetojnë dhe veprojnë, zakonishtë të tillët
edhe janë përfitues të ndryshëm të disa të mirave publike.
Shtetësia e shtetasve dhe mënyrat e fitimit të shtetësisë janë të rregulluara me ligj të
secilit shtet, por edhe me akte ndërkombëtare siç janë Konventa Evropiane për
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Shteteësinë, Konventa për Zvoglimin e Pashtetësisë, Konventa Përkitazi me Statusin e
Personave Pashtetësi, Konventa mbi Shtetësinë e Grave të Martuara dhe Deklarata për të
Drejtat Njerzore të Individëve të cilët nuk janë shtetas të vendit në të cilin jetojnë.
Republika e Kosovës më 2008 ka nxjerr ligjin për shtetsinë e Kosovës, i cili është
derivat i Dokumentit Gjithëpërfshirës për zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të 27 marsit
2007, të propozuar nga Presidenti Ahtisari, dhe me këtë ligj e lidhë juridikisht
qytetarin shqiptar të Kosovës dhe komunitetet tjera që jetojnë në territorin e Kosovës
me shtetin e Kosovës.
Përcaktimi për këtë temë erdhi si pasojë e aktualizimit të çështjes së shtetësisë, jo
vetëm në zhvillimet në Ballkan dhe në Shqipëri e Kosovë, por edhe në zhvillimet që
po ndodhin në tërë botën, e në veçanti në Bashkimin Evropian. Nga 2009 e deri tani
(2012) kemi një lëvizje të madhe të popullatës nga një shtet në tjetrin dhe marrje të
shtetësisë së dyfisht, dhe humbje të shtetësisë. Shembull në nivel të Evropës për
kërkim të shtetësisë së dytë është Franca, ndërsa në Ballkan për lënie të shtetetësisë
dhe marrje të një shtetësie tjetër është Kosova.
Lëvizje të tilla të popullatës dhe marrja e më shumë shtetësive dhe lënja e shtetësisë
janë zhvillime që po e sfidojnë sot shtetin në përgjithësi, dhe hapin një  diskutim
edhe për nocionin e sovranitetit shtetëror dhe për lëvizjen e popullatës me këtë
dinamikë duke imponuar që shkenca juridike dhe teoricientët e së drejtës domosdo
të përcjellin këto trende.
Sikurse për çdo punë kërkimore – hulumtuese që nevoitet përdorimi i metodave të
caktuara edhe në këtë punim kam përdorur metoda të tilla, si metodën krahasuese,
normative, narrative, historike dhe analitike. Po ashtu është e nevojshme edhe gjetja
e burimeve për ta trajtuar këtë fushë dhe jam fokusuar në shfrytzim të burimeve
konkrete me qëllim të arritjes së rezultateve sa më të sakta, por edhe duke shfrytëzuar
edhe literaturë shkencore dhe teorike, si libra dhe punime kerkimore shkencore të
autorëve të ndryshëm që janë marrë me analizimin dhe studimin e natyrës së shtetësisë.
Punimi ka shqyrtimet përfundimtare dhe disa rekomandime të dala si rezultat i
studimit të rasteve të trajtuara për procedurat e fitimit të shtetësisë, rastet e personave
të pashtetësi dhe mundësitë e zvoglimit të rasteve të personave të pashtetësi.

Rregullimi i shtetësisë në aspekt ndërkombëtar

Rregullimi i raporteve shtet qytetar dhe shtet shtetas është çështje rregullimi edhe
në aspekt ndërkombëtar. Sa i përket rregullimit të shtetësisë së personave në Evropë
kjo çështje është rregulluar me Konventën Evropiane për Shtetësinë, Strasburg, 06
nëntor 1997. Regullimi i shtetësisë edhe me akt të nivelit evropian siç është Konventa
nuk e përjashton mundësinë e ekzistimit të problemeve lidhur me çështjen e shtetësisë
të personave fizik të caktuar. Edhe nga vet rregullimi i çështjeve që ndërlidhen me
shtetësinë vërehet se paraqet një shqetsim serioz për institucionet ndërkombëtare si
Këshilli i Evropës dhe OKB-ja. Angazhimi i institucioneve evropiane për të rregulluar
në nivel më të lartë çështjet që ndërlidhen me shtetësinë e personave fizik reflekton
edhe në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës të cilat edhe e kanë ratifikuar Konventën
përmes ligjeve.1

1 Republika e Shqipërisë si anëtare e Këshillit të Evropës, Konventën Evropiane për Shtetësinë e ka
ratifikuar me ligjin nr. 8942 për ratifikimin e “Konventës Evropiane për Shtetësinë”, datë 19 shtator 2002.
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Ekzistojnë edhe dy akte tjera të nivelit ndërkombëtar që rregullojnë çështjet lidhur
me shtetësinë e shtetasve dhe qytetarëve në tërë botën, siç janë: Konventa për
Zvoglimin e Pashtetësisë2 dhe Konventa Përkitazi me Statusin e Personave të
Pashtetësi3.
Rëndësia e shtetësisë përcaktohet edhe në Deklaratën Universale për të drejtat e
njeriut të 10 dhjetorit 1948, ku shprehimisht në nenin 15 përcaktohet se, “Cilido ka
të drejtën e një shtetësie. Askujt nuk mund t’i hiqet shtetësia e vet në mënyrë arbitrare
ose t’i mohohet e drejta të ndryshojë shtetësinë e vet”, nga kjo rrjedh e drejta e
secilit individ që të ketë lidhje juridike me së paku një shtet ku do në botë. Praktika
ndërkombëtare termin shtetësi e njeh edhe si “qytetari” dhe në raste të caktuara e
zëvendësojnë njëra tjetrën, por që kuptimi është i njëjtë. Si shtetësia, ashtu edhe
qytetaria në aspekt juridik janë përkufizuar si “e drejtë për të pasur të drejta”.4

Edhe për kundër të arriturave kaq të mëdha sot në botë, edhe rregullimit të
çështjes së shtetësisë edhe në aspekt ndërkombëtar, prap ekziston një numër i
madh i njerëzve që janë ende pa shtetësi, që kalon shifrën milionëshe, që në fakt
nënkupton se ata janë pa asnjë përkujdesje të asnjë shteti dhe nuk kanë as të
drejta por as përkujdesje nga askush. Kjo është mjaft shqetësuese dhe sfiduese sot
për botën dhe për nivelin e të drejtave të njeriut në tërë botën.
Angazhimi ndërkombëtar lidhur me çështjet e shtetësisë përpos që është i natyrërs
për të rregulluar detaisht karakteristikat elementare rreth procedurave për fitim të
shtetësisë është edhe i karakterit të angazhimit për ta zvogluar pashtetësinë dhe
përkujdesjen për personat të pashtetësi.

Konventa Evropiane për shtetësinë

Konventa Evropiane për shtetësinë mbështetet në instrumente të shumta
ndërkombëtare që lidhen me shtetësinë, shtetësinë e shumëfishtë dhe pashtetësinë,
duke pasur parasysh si interesat legjitime të shtetit, ashtu edhe ato të individëve.
Konventa angazhon shtetet anëtarë të Këshillit të Evropës dhe shtetet e tjera
nënshkruese të kësaj Konvente, të përcaktojnë parimet dhe rregullat që lidhen me
shtetësinë e personave fizikë, si dhe rregulla lidhur me detyrimet ushtarake në rastet
e shtetësisë së shumëfishtë, të cilëve duhet t’u përmbahet e drejta e brendshme e
shteteve palë.
Konventa ndahet në dhjetë kapituj, kapitulli i parë përcakton çështjet e përgjithshme
të shtetësisë, kapitujt (II-VIII) përcaktojnë parimet e ndryshme lidhur me shtetësinë,
shtetësinë e shumëfishtë dhe pashtetësinë, duke përcaktuar parimet e përgjithshme
lidhur me shtetësinë, në të cilin përcaktohen kompetencat e shtetit palë për të
sanksionuar në të drejtën e brendshme se cilët janë shtetas të tij dhe rregullat mbi
shtetësinë; parimet lidhur me mënyrat se si fitohet shtetësia; parimet mbi shtetësinë
e shumëfishtë. Dispozitat parashikojnë që çdo shtet palë duhet respektojë parimet e
shtetit ligjor, rregullat lidhur me të drejtat e njeriut për shmangien e pashtetësisë në
rastin e suksedimit të shtetit. Në vazhdimësi parashikohen dispozitat mbi detyrimet

2 Miratuar më 30 gusht 1961 nga Konferenca e Ambasadorëve e cila u mbajtë më 1959 dhe e cila u
rikonvokua më 1961 në pajtim me rezulutën e Asamblesë së Përgjithshme 896 (IX) të 4 dhjetorit 1954.
3 Miratuar më 28 dhjetor 1954 nga Konferenca e Ambasadorëve e konvokuar me rezolutën e Këshillit
Ekonomik dhe Social 526 A (XVII) të 26 prillit 1954.
4 Doracak për parlamentarët, nr. 11 – 2005, Shtetësia dhe Pashtetësia, UNHCR, 2005, fq. 4.
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ushtarake në rastet e shtetësisë së shumëfishtë.
Edhe nga preambula e Konventës Evropiane për Shtetësinë vërehet angazhimi i
Këshillit të Evropës lidhur me zvoglimin e pashtetësisë dhe rregullimin e shtetësisë
së shumfisht, sidomos në kontekst të kryerjes së shërbimit ushtarak, kur shtetasit
kanë dy e më tepër shtetësi.5

Konventa shprehimisht e përcakton se objekt rregullimi i saj është çështja e kryerjes
së shërbimit ushtarak lidhur me personat me shtetësi të shumfisht, duke e përcaktuar
se, “Kjo Konventë përcakton parimet dhe rregullat që lidhen me shtetësinë e
personave fizikë, si dhe rregullat lidhur me detyrimet ushtarake në rastet e shtetësisë
së shumëfishtë, të cilëve duhet t’u përmbahet e drejta e brendshme e shteteve palë”.6

Konventa rregullon edhe çështjet lidhur me humbjen e shtetësisë ex lege ose sipas
iniciativës së një shteti palë.7 Në këtë aspekt shprehimisht janë parashikuar disa
kushte se kur mund të humbet shtetësia, duke e përcaktuar se duhet plotësuar këto
kushte: a) fitimi vullnetar i një shtetësie tjetër; b) fitimi i shtetësisë së një shteti palë
nëpërmjet sjelljes së paligjshme, informacionit të rremë apo fshehjes së fakteve
përkatëse që lidhen me kërkuesin; c) shërbimi vullnetar në një forcë ushtarake të
huaj; d) sjellje seriozisht paragjykuese për interesat jetësore të shtetit palë; e) mungesë
e një lidhjeje të vërtetë ndërmjet shtetit palë dhe një shtetasi që qëndron jashtë
shtetit në mënyrë të vazhdueshme; f) atëhere kur është vendosur gjatë moshës minare
të fëmijës në parakushtet e përcaktuara nga e drejta e brendshme, të cilët çuan në
fitimin ex-lege të shtetësisë së shtetit palë, nuk përmbushen më; g) birësimi i një
fëmije, nëse fëmija fiton ose mban shtetësinë e huaj të njërit apo të të dy prindërve.8

Konventa i jep rëndësi edhe rregullimit të çështjes së shtetësisë së shumëfishtë lidhur
me kryerjen e shërbimit ushtarak, për rastet kur një person mund të ketë shtetësin
e dy e më shumë shteteve palë të kësaj Konvente. Konventa, në kreun e shtatë,
detyrimet ushtarake në rastet e shtetësisë së shumfishtë, përcakton se, “personat që
kanë shtetësinë e dy apo më shumë shteteve palë do të kërkohen të përmbushin
detyrimet e tyre ushtarake në lidhje me vetëm njërin prej këtyre shteteve palë”.
Konventa përcakton shprehimisht se, mënyrat e zbatimit do të përcaktohen me
marrëveshje të secilit shtet palë të Konventës. Ndërsa, përveç rasteve që në një
marrëveshje që është lidhur apo mund të lidhet, dispozitat në vijim janë të
zbatueshme për personat që kanë shtetësinë e dy e më teper shteteve palë, si: a) çdo
person i tillë do t’i nënshtrohet detyrimeve ushtarake në lidhje me shtetin palë në
territorin e të cilit ata janë me qëndrim të vazhdueshëm. Megjithatë, ata do të jenë të
lirë të zgjedhin, deri në moshën 29 vjeç, që t’u nënshtrohen detyrimeve ushtarake si
vullnetare në lidhje me çdo shtet tjetër palë, shtetas të të cilit ata janë gjithashtu, për
një periudhë të plotë dhe efektive të paktën të barabartë me atë të shërbimit aktiv
ushtarak të kërkuar nga shteti palë i mëparshëm; b) personat që janë me qëndrim të
vazhdueshëm në territorin e një shteti palë, shtetas të të cilit ata nuk janë ose në atë
të një shteti që nuk është një shtet palë, mund të zgjedhin të kryejnë shërbimin e
tyre ushtarak në territorin e çdo shteti palë shtetas të të cilit ata janë; c) personat që,
në përputhje me rregullat e parashikuara në paragrafët a dhe b, do të përmbushin
detyrimet e tyre ushtarake në lidhje me një shtet palë, siç parashikohet nga e drejta

5 Konventa Evropiane për Shtetësinë, preambula.
6 Po aty, kreu I, neni 1, Objekti i Konventës.
7 Përdorimi i termit “shtet palë” ka kuptimin e shteteve nënshkruese të Konventës Evropiane për Shtetësinë.
8 Konventa Evropiane për Shtetësinë, neni 7, paragrafi 1.
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e atij shteti palë, do të konsiderohet se kanë përmbushur detyrimet e tyre ushtarake
në lidhje me çdo shtet tjetër apo shtetet palë, shtetas të të cilëve ata janë; d) personat
që, përpara hyrjes në fuqi të kësaj Konvente ndërmjet shteteve palë shtetas të të
cilëve ata janë, kanë përmbushur, në lidhje me njërin nga ato shtete, detyrimet e
tyre ushtarake në përputhje me të drejtën e atij shteti palë, do të konsiderohen se
kanë përmbushur të njëjtat detyrime në lidhje me çdo shtet tjetër palë apo shtete
palë shtetas të të cilëve ata janë gjithashtu shtetas; e) personat që, në pajtim me
paragrafin a, kanë kryer shërbimin ushtarak aktiv në lidhje me njërin nga shtetet
palë, shtetas të të cilit ata janë, dhe me pas transferojnë qëndrimin e tyre të
vazhdueshëm në territorin e shtetit tjetër palë, shtetas të të cilit ata janë, do të jenë
përgjegjës për të kryer shërbimin ushtarak në rezervë vetëm në lidhje me shtetin e
fundit palë; f) zbatimi i këtij neni nuk do të paragjykojë, nga çdo pikëpamje, shtetësinë
e personave përkatës; g) në rastet e mobilizimit nga çdo shtet palë, detyrimet që
rrjedhin nga ky nen nuk do të kenë forcë detyruese mbi atë shtet palë.9

Konventa për Zvoglimin e Pashtetësisë

Personat pashtetësi, si në aspekt të mos gëzimit të drejtave dhe lirive të tyre, ata nuk
kanë as jetë stabile dhe normale, ata nuk janë në mbrojtje ligjore nga shteti. Nga
kjo del se kjo kategori e personave nuk mund të votojnë, nuk kanë dokumente
udhëtimi, kjo kategori në disa shtete nuk mund të gëzojnë as të drejta për arsim e
shëndetësi. Shembull tipik i gjendjes së tillë është gjendja të cilën e përshkruan
Syedaha, person pashtetësi, e cila jeton në Bangladesh, ku ndër të tjera shprehet se,
“Unë kam jetuar në kamp që nga 1971 dhe shpresoj të vendosem jashtë kampit me
fëmijët e mi së shpejti. Unë dua të drejtat që kanë qytetarët e Bangladeshit. Ne nuk
kemi një jetë të dinjitetshme: fëmijët e mi nuk po rriten si duhet në kamp, ata nuk
kanë arsim dhe mund të shohin para vetëm për punë të mjerueshme, nëse nuk kanë
arsimim.”10

Në këtë aspekt, bota është angazhuar që ta trajtojë këtë çështje si problem
ndërkombëtar, si obigim ndërkombëtar i shteteve paqedashëse dhe që kanë në fokus
të drejata dhe liritë themelore të njeriut. Edhe teoricientja dhe filozofja e shquar
Hannah Arendt, në librin e saj “Origjinat e totalitarizmit”, shprehet, se “Të zhvishesh
nga qytetaria është si të zhvishesh nga përkatësia tek bota; është si të kthehesh në
gjendje të egër si njeri i shpellave ose primitiv…Një njeri që nuk është asgjë përveçse
një njeri që ka humbur cilësitë e vërteta që i mundësojnë njerëzit e tjerë ta trajtojnë
atë si njeri… ata mund të lindin dhe vdesin pa lënë ndonjë gjurmë, pa kontribuar
asgjë tek bota e përbashkët”. Edhe nga ky mendim filozofik vërehet se megjithë ate
një rëndësi e veçantë i kushtohet origjinës së kësaj kategorie dhe si qëllim del që
duhet kriju kushtet që edhe kjo kategori e personave të pa trajtuar nga shoqëria
dhe shteti të trajtohen dhe të kenë një status.
Është shumë interesante edhe deklarimi i personave pashtetësi, të cilët jetojnë në
anë të ndryshme të botës, Chen, një person që më parë ishte pa shtetësi deklaron:
“Një ditë unë isha duke qëndruar në mes dy kufijve, dhe nuk mund të hyja në
asnjërin prej vendeve. Ishte eksperienca më e paharruar e jetës sime. Unë s’mund të

9 Konventa Evropiane për Shtetësinë, neni 21, paragrafët, 1, 2, 3.
10 Doracak për parlamentarët, nr. 11 – 2005, Shtetësia dhe Pashtetësia, UNHCR, 2005, fq. 16
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hyja në vendin ku kisha qenë; edhe as nuk mund të hyja në shtetin ku kisha lindur,
isha rritur dhe kisha jetuar! Ku përkas unë? Ende s’mund ta harroj ndjenjën e fortë
të humbjes që përjetova në aeroport.”11 Nga kjo deklaratë e Chen, vërehet emocioni
i ti për vendin ku ka lindur dhe ka kaluar kohën më parë, por, pas një kohe të
caktuar atij nuk i është mundësuar të jetë prap aty se, ishte pashtetësi.
Instrumentet ndërkombëtare përkitazi me çështjen e pashtetësisë, një rëndësi të
veçantë i kushtojnë edhe statusit të grave të martuara lidhur edhe me shtetësinë e
tyre. Konventa mbi shtetësinë e grave të martuara e viti 1957 përcakton se, “as
lidhja dhe as zgjidhja e martesës mes një prej shtetasve të tij dhe një të huaji, as
ndryshimi i shtetësisë nga bashkëshorti gjatë martesës nuk do të ndikojë në mënyrë
automatike tek shtetësia e bashkëshortes.”12 Nga kjo dispozitë e Konventës vërehet
një siguri se, në rast të lidhjes dhe zgjidhjes së martesë nuk do të mbetët pa shtetësi
asnjë person. Kjo është në funksion të garantimit të mos humbjes së shtetësisë, çka
edhe është qëllim kryesor i Konventës për zvoglimin e pashtetësisë.
Konventa për zvoglimin e pashtetësisë i rregullon edhe çshtjet lidhur me bartjen e
territoreve ndërmjet shteteve, dhe një rëndësi i kushton edhe rregullimit të çështjes
së shtetësisë së personave që i takojnë atij territori që transferohet nga shtetet, duke
e përcaktuar se, “Çfarëdo marrëveshje ndërmjet shteteve kontraktuese që parasheh
transferimin e territorit do të përfshijë dispozitat e përcaktuara për të siguruar se
asnjë person nuk do të bëhet i pashtetësi për shkak të bartjes së tillë. Shteti
kontraktues do të bëjë përpjekjet e veta më të mira për të siguruar që çfarë do
marrëveshje e bërë ndërmjet atij shteti dhe ndonjë shteti që nuk është palë e kësaj
Konvente të përfshijë dispozitat e tilla” dhe “Në mungesë të dispozitave të tilla,
shteti kontraktues tek i cili bartet territori apo i cili në ndonjë mënyrë tjetër fiton atë
territor, do t’u akordojë shtetësinë e vet personave të atillë të cilët përndryshe do të
bëheshin të pashtetësi si rezultat i transferimit apo fitimit të tillë të territorit.”13

Konventa për zvoglimin e pashtetësisë, në nenin 14 përcakton se, rastet e kontesteve
të ndryshme ndërmjet shteteve lidhur me situatat kur nuk mund të zgjidhen në
bazë të Konventës, krijon mundësin se, mund ti drejtohen Gjykatës Ndërkombëtare
të Drejtësisë, duke parashtru kërkesë cilado nga palët në kontest.

Rasti i qytetarëve shqiptarë të Luginës së Preshevës dhe Maqedonisë

Çështje e cila është mjaft brengosëse dhe sfiduese dhe që ka nevojë për një zgjidhje
sa më të shpejtë është mbetja e një numri të madh të qytetarëve shqiptarë në Ballkan,
të cilët ende janë fare pa shtetësi. Populli shqiptar përpos në Shqipëri dhe Kosovë
jeton edhe në tri shtetet tjera ballkanike, ku jeton një numër i madh i popullatës
shqiptare, si në Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi (Lugina e Preshevës, Presheva,
Bujanoci dhe Medvegja), por kjo pjesë e popullatës shqiptare në këto tri shtete
ballafaqohet me pengesa të ndryshme sa i përket të drejtës së tyre për të pasur së
paku një shtetësi, qoftë të shtetit ku jetojnë, apo të shteteve me të cilat i lidh gjaku,
gjuha, kultura, ndjenja e përkatësisë kombëtare, siç janë Shqipëria dhe Kosova.

11 Doracak për parlamentarët, nr. 11 – 2005, Shtetësia dhe Pashtetësia, UNHCR, 2005, fq. 14.
12 Konventa mbi shtetësinë e grave të martuara e viti 1957, neni 1.
13 Konventa për zvoglimin e pashtetësisë, e miratuar më 30 gusht të vitit 1961 nga Konferenca e
Ambasadorëve e cila u mbajtë më 1959 dhe e cila u rikonvokua më 1961 në pajtim me rezolutën e
Asamblesë së Përgjithsme 896 (IX) të 4 dhjetorit 1954, neni 10.
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Me të ndryshuar statusi juridiko – politik i  Kosovës dhe shpallja e pavarësisë dhe
njohja e saj ndërkombëtare nga një numër i konsiderueshëm i shteteve të
rëndësishme, Republika e Kosovës miratoi ligjin për shtetësinë e Kosovës, i  cili hyri
në fuqi më 15 qershor 2008.14 Me nxjerrjen e këtij ligji, në praktikë dhe jetën e
përditshme paraqitën disa probleme dhe vështirësi. Në aspekt të fitimit të shtetësisë
nuk do të duhej të paraqiteshin vështirësi të tilla sepse si mënyra më të njohura të
fitimit të shtetësisë janë: me lindje, me adoptim, me natyralizim, në bazë të
marrëveshjeve ndërkombëtare ndërmjet shteteve, si dhe ndonjë mënyrë tjetër,
varësisht prej rregullimit ligjor që kanë shtetet, të cilat janë si standarde që aplikohen
te një numër i madh i shteteve dhe në këtë aspekt nuk do të duhej të paraqiteshin
vështirësi.
Ligji për shtetësinë e Kosovës nr. 03/L – 034, i cili u miratua dhe hyri në fuqi më
2008, ka nevojë të amandamentohet, për arsye se në dispozitat për fitimin e shtetësisë
së Kosovës janë bërë disa lëshime si teknike ashtu edhe përmbajtjesore.15 Në kontekst
të fitimit të shtetësisë nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në Kosovë e janë nga Lugina
e Preshevës, për ta fituar shtetësinë e Republikës së Kosovës, praktikisht paraqiten
një mori problemesh, sidomos për qytetarët shqiptarë të Luginës së Preshevës, të
cilët, pas vitit 1999 jetojnë në territorin e Kosovës, e sidomos në komunat: Gjilan,
Kamenicë, Viti, Fushë Kosovë, të cilët edhe sot e kësaj dite një numër i madh i tyre
janë ende pa shtetësi dhe janë shndërruar në persona apatridë – pa shtetësi.16 Atyre
ju kërkohet të kenë një certifikatë që nuk janë nën hetime, por ata e kanë të vështirë
ta sigurojnë këtë nga ana e gjykatave në Serbi, ndërsa është tejet e pa arsyeshme të
kërkohet kjo që të merret në këto gjykata, kur dihet se këta qytetarë jetojnë dhe
veprojnë prej vitit 1999 në Kosovë dhe po e njëjta duhet kërkuar që të merret nga
gjykatat e Kosovës dhe të aplikohet ligji, përkatësisht neni 10 paragrafi 1, pika b),
ku thuhet se: është duke qëndruar rregullisht në Republikën e Kosovës qe pesë (5)
vite dhe posedon leje të vlefshme qëndrimi.17 Për t’i evituar këto probleme që paraqitën
në praktikë lidhur me aplikimin e këtyre qytetarëve për shtetësinë e Republikës së
Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme duhet ta nxjerr një akt nënligjor, përmes
të cilit do të sqaronte detalisht procedurën e aplikimit për shtetësi të kësaj kategorie
të qytetarëve dhe do ta rregullonte që ata të cilët kanë jetuar 5 vitet e fundit në
Kosovë, certifikatën që nuk janë nën hetime ta marrin nga organet gjyqësore të
Republikës së Kosovës dhe të mos trajtohen si qytetarë të huaj, pasi që edhe vet ligji
ynë më në fund e njeh të drejtën e dy shtetësisë, edhe nëse ata veç e kanë ndonjë
shtetësi tjetër, siç mund të jetë rasti me këtë kategori që mund të kenë shtetësi të
shtetit serb, por edhe që janë fare pashtetësi.18

14 Dokumenti Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës i propozuar nga Presidenti Ahtisari, i  cili
dokument në listën e ligjeve të cilat duhet t’i nxjerr Kuvendi i Republikës parasheh edhe nxjerrjen e ligjit
për shtetësinë e Kosovës.
15 Ligji për shtetësinë e Kosovës nr. 03/L – 034, kreun II, i ligjit për shtetësinë e Kosovës, përkatësisht
nenin 9 dhe 10 të tij, që përcaktojnë natyralizimin si mënyrë të fitimit të shtetësisë.
16 Shoqata “Vatra” e cila vepron në Gjilan, raporti statistikor i bazuar në hulumtimet dhe bashkbisedime me
këtë kategori qytetarësh.
17 Ligji për shtetësinë e Kosovës nr. 03/L – 034, nent 9 dhe 10.
18 Kjo çështje edhe për një kohë do të mbetet e tillë sa i përket zgjidhjes së saj ndërmjet shteteve, në rastin
konkret Kosovës dhe Serbisë, si mundë e ndonjë marrëveshjeje ndër shtetërore, kur dihet se mardhëniet
ende janë të brishta. Kjo nuk mund të bëhet edhe nëaspektin e obligimeve ndërkombëtare sepse Kosova
ende nuk është palë nënshkruese e Konventës për Zvoglimin e pashtetësisë.
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Shqyrtime përfundimtare

Trajtimi i shtetsisë dhe rasteve të personave pashtetësi është sfidë e vazhdueshme
për të gjitha shtete dhe organizatat ndërkombëtare që kanë në fokus trajtimin e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Maqedoni, Serbi dhe Shqipëri janë bërë disa hapa
serioz në krijimin e kushteve për ta zvogluar numrin e personave të pashtetësi, por
prap mbetet ende për tu bërë, sepse si në Maqedoni, ashtu edhe në Serbi janë
shqiptarët ata që nuk kanë shtetësi.
Republika e Shqipërisë edhe Republika e Kosovës duhet të krijojnë kushte të
përshtatshme për të mos mbetë asnjë shqiptarë në ballkan pashtetësi. Pashtetësi në
numër të madh janë shqiptarët e Luiginës së Preshevës dhe shqiptarët e Maqedonisë.
Një angazhim më serioz është i domosdoshëm në ruajtjen e lidhjes juridike klasike
të shtetit me shtetasin e tij, pra duhet të dihet vija ndarëse, se shtetësia si lidhje
juridike e shtetasit me shtetin bartë pasojën edhe të realizimit të drejtave dhe
detyrimeve reciproke. Në këtë aspekt nuk duhet shfrytëzuar këtë lidhje juridike për
motive politike dhe interesa grupore politike në prag të fushatave parazgjedhore.
Megjithatë shtetësia është e drejtë themelore e secilit.
Si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, institucionet kanë probleme praktike me
zbatim të ligjit, si pasojë e kësaj ka keq shfrytzim në dhënie dhe lënie të dyja
shtetesive, këtë e tregojnë faktet në praktikë dhe raportet dhe studimet e dala si
rezultat i hulumtimeve të bëra nga organizata kredibile.
Nga shqyrtimi i literaturës dhe raporteve të ndryshme dhe vlerësimeve zyrtare, del
se, me urgjencë duhet ndërrmarë masa për analizimin e shfaqjes së dukurisë për të
hequr dorë nga shtetësia e Republikës së Kosovës, dhe si rezultat i një studimi serioz,
të krijohen mekanizma për ta parandaluar që një dukuri e tillë negative të mos
rritet. Shembull i rasteve në rritje për lënie të shtetësisë së Republikës së Kosovës
janë rajoni i Pejës dhe Prizerenit.

Rekomandime

Lidhur me studimin e të drejtës së qytetarëve për shtetësi dhe paraqitjes së dukurisë
për lënie të shtetësisë, si sfidë botërore dhe në veçanti si sfidë për shtetin e ri të
Republikës së Kosovës janë disa dukuri që paraqiten dhe në këtë kontekst
rekomandojë :
·Në Republikën e Kosovës, me rastin e ndryshimit të ligjit nr. 03/L-034 për shtetësinë
e Republikës së Kosovës, të ndryshohen nenet 9 dhe 10, për të mundsuar që të
fitojnë shtetësinë shqiptarët e Luginës së Preshevës që janë pashtetësi si pasojë e
shpërnguljes dhe përndjekjes së tyre dhe qëndrimit të tyre në Kosovë;
·Të dyja shtetet shqiptare, Republika e Shqipërisë dhe Kosovës të angazhohen për
ndryshim të legjislacionit lidhur me marrjen e shtetësisë dhe tu mundësojnë që
asnjë shqiptarë në botë dhe veçanti në Ballkan të mos mbetet pashtetësinë e njërit
prej shteteve;
·Të studiohet modeli hungarez dhe të përshtatet për rastin e shqiptarëve të pashtetësi;
·Tu pranohet gjithë shqiptarëve të suksesshëm në sport, shkencë, kulturë, art, politikë,
biznes edhe shtetësia e dytë dhe tu ofrohet shtetësia shqiptare;
·Të përmirësohen gabimet me rastin e regjistrimit të popullatës, si në Shqipëri e



548

Kosovës edhe në Maqedoni, sepse si pasojë e kësaj rezultoi që shumë shqiptarë të
mbesin pashtetësi në Maqedoni;
·Në tria shtetet, Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovës qëndrojnë thuajse poblemet e
njëjta në praktikë, duhet të eliminohen këto probleme: neglizhenca nga institucionet
që janë kompetente për çështje të shtetësisë, koordinimi më i mirë mes institucioneve
ekzekutive dhe Presidencave dhe zhvillimi i procedurave në afate ligjore;
·Të zvoglohen taksat lidhur me procedurat për marrje të shtetësisë së Republikës së
Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos për shqiptarët që jetojnë në shtetet tjera dhe
dëshirojnë ta kenë edhe shtetësinë e njërit prej shteteve, Kosovës ose Shqipërisë;
·Të bëhet senzibilizimi i opinionit lidhur me mundësit e marrjes së shtetësisë së
Kosovës dhe Shqipërisë, por duke përjashtu mundësitë e marketingut politik, por
duke vendosur në rend të parë interesin shtetëror.
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Kontrolli gjyqësor mbi Administratën Publike
Funksioni i akteve normative nënligjore në zbatim të ligjit

Dr. Erlir Puto
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Me miratimin e Ligjit nr. 49, datë 03.05.2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” u krijua
Gjykata Administrativë e Apelit me detyrën e gjykimit mbi aktet normative të nxjerra
nga organet ekzekutive me vendimmarrje të karakterit politik. Në këtë kontekst, një
gjykatë e posaçme do të gjykojë edhe mbi aktet normative të organeve si Këshilli i
Ministrave, Ministrat, Këshillat Bashkiake, Kryetar Bashkie, etj. N.q.s. gjykata zbaton
ligjin, dhe nuk mundet ta gjykojë atë, si shprehje e vullnetit të sovranit (nëpërmjet
përfaqësimi parlamentar), aktet nënligjore të dala në bazë të tij janë shpesh herë vetë
shprehje e vullnetit politik të shprehur nga sovrani popull në zgjedhjen e drejtuesve
politikë të shtetit. Çështja thelbësore që lind, është se deri ku mund të arrijnë kufijtë e
zbatimit të ligjit nga aktet nënligjore. Cilat janë ato parashikime që duhet të përmbajë
ligji dhe çfarë akti nënligjor. Deri ku mund të shkojë akti nënligjor në parashikimin e
rregullave të cilat nuk janë të parashikuara në ligj.

Fjalë Kyçe: Ndarje e pushteteve të pavarura, akt normativ, aplikueshmëri e ligjit,
vendimmarrje politike, autonomi lokale, etj..

Hyrje

Akti administrativ normativ, për sa i përket efekteve, pavlefshmërisë, shqyrtimi
gjyqësor të tij, ka pasur gjithmonë një trajtim të diferencuar në raport me vetë aktin
administrativ individual. Statusi i tij ka qenë gjithmonë i një lloji të veçantë, i krijuar
mbase prej dëshirës për të dalluar vendimmarrjen e pushtetit politik nga ajo e
administratës së zakonshme që merret “me hallet e njerëzve”, duke e vënë aktin
nënligjor normativ edhe në piedestalin e paprekshmërisë, në mënyrë të ngjashme
me ligjin, apo duke e trajtuar si sinonim të tij. Për këtë po t’i referohemi sistemit
ligjor përpara hyrjes në fuqi të ligjit 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, do
të shohim se bëhet fjalë për pak norma ligjore që i referohen aktit administrativ
normativ. Kështu vetë Kodi i Procedurave Administrative i vitit 1999 vetëm e citon
ekzistencën e këtij lloj akti, po nuk e trajton më pas në asnjë aspekt që ka  të bëjë me
formën, procedurën, pavlefshmërinë, fuqinë juridike, etj. I vetmi parashikim që ky
kod i referohet aktit administrativ normativ është në nenin 1 të tij ku shprehet:
a) Dispozitat e këtij Kodi zbatohen nga të gjitha organet e administratës publike gjatë
ushtrimit të funksioneve të tyre nëpërmjet akteve individuale.
b) Parimet e sanksionuara në këtë Kod zbatohen edhe mbi aktet normative për aq sa një
gjë e tillë është e mundur.
Vihet re qartazi që citimi i tij vetëm në nenin 1, pra nenin ku normohen parashikimet
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me karakter të përgjithshëm e lë vetëm në hijen e rëndësisë së ekzistencës së tij, por
jo në aplikueshmërinë e tij direkte. Duke e bërë “të zbatueshëm në parimet e kodit . ... për
aq sa një gjë e tillë është e mundur..”, kjo nënkupton që në vetvete edhe Kodi nuk kishte
si synim të trajtonte këtë lloj akti, duke i ruajtur atij aureolën e vendimmarrjes
politike gjerësisht të paprekshme.
Për fat të keq edhe Kodi i ri i Procedurave Administrative (Ligji 44/2015) në nenin 2
të tij riformulon të njëjtin parashikim të kodit të vjetër, duke dhënë më pas në nenin
5 edhe një përkufizim të tij se:
“2. “Akt normativ nënligjor” është çdo shprehje e vullnetit nga një organ publik, në ushtrimin
e funksionit të tij publik, që rregullon një apo disa marrëdhënie juridike, duke vendosur rregulla
të përgjithshme të sjelljes dhe nuk është i shteruar në zbatimin e tij. »
Ky përkufizim në fakt nuk është i ri në legjislacionin shqiptar por një përsëritje e
asaj që ligji për Gjykatat Administrative kishte sanksionuar në vitin 2012. Më
konkretisht në bazë të Nenit 2, pika 3 të Ligjit nr. 49/2012 “Akt nënligjor normativ”
është çdo vullnet i shprehur nga organi publik, në ushtrim të funksionit të tij publik, që rregullon
marrëdhënie të përcaktuara me ligj, duke vendosur rregulla të përgjithshme sjelljeje dhe që nuk
shteron në zbatimin e tij”. Përsëritja, “... që është mëma e dijes, apo dhe babai i mërzisë...”,
në vetvete tregon edhe një paaftësi të legjislatorit në koordinimin ndërmjet normave,
por që në thelb nuk jep ndonjë efekt apo pasojë të ndryshme.
Nga analiza e kësaj dispozite të përsëritur rezulton se akti nënligjor normativ është një
vendim që nxjerr një rregull ose normë të përgjithshme dhe një rregull ose normë e
tillë dallohet nga fakti që i adresohet një ose disa personave në mënyrë abstrakte. Për
të pasur një karakter normativ, mjafton që akti të përcaktojë personin që i destinohet
nëpërmjet cilësisë së tij ose funksionit të tij. Kështu, sasia e personave që akti i
drejtohet nuk ka asnjë rëndësi, mund të jetë një person i vetëm, mund të jenë disa
persona, mund të jenë një kategori e caktuar, mjafton vetëm që akti të përcaktojë
personin që i drejtohet nëpërmjet cilësisë së tij ose funksionit të tij, dhe jo emrit të tij
konkret. Aktet nënligjore normative nuk i përcaktojnë në mënyrë nominative (me
emër) personat për të cilët këto akte zbatohen. Këto persona përcaktohen vetëm
nëpërmjet brendësisë së aktit nënligjor normativ. Është totalisht i parëndësishëm
fakti që akti administrativ ka një karakter të përkohshëm dhe jo të përhershëm: akti
nënligjor normativ përgjithësisht ka një karakter të përhershëm, por ka edhe akte
nënligjore normative që kanë karakter të përkohshëm (Dobjani, Toska, Dobjani &
Puto, 2013).

Kuadri ligjor i gjykimit të aktit nënligjor normativ

Gjykimi mbi vlefshmërinë e një akti nënligjor administrativ me karakter normativ,
është një çështje që ka shoqëruar zhvillimin e sistemeve demokratike në mbarë Botën.
Në konceptin e saj fillestar, e drejta dhënë gjykatave të zakonshme për të gjykuar
mbi aktet që ka nxjerrë pushteti politik ka qenë gjithmonë e kufizuar apo dhe
inekzistente në sistemet autoritare e totalitare ku koncepti i gjykimit (apo i kontrollit)
mbi vullnetin politik të pushtet mbajtësit Zot të pushtetit, nuk mundet kurrsesi të
bashkëjetonte me konceptin e tërësisë së pushtetit në  një dorë të vetme. Kontrolli
gjyqësor mbi administratën do të ishte i kufizuar edhe në rastet e akteve
administrative individuale, në kuadër të konceptit të mos kontrollit ndaj pushtetit
edhe pse me raste sporadike tolerimi të këtij kontrolli në planin individual dhe të
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organeve administrative periferike.
Vetëm me instalimin e sistemit të ndarjes së pushteteve, të kontrollit reciprok mbi to
si dhe me evoluimin e gjykimit administrativ mbi veprimtarinë e ekzekutivit u arrit
në një nivel më cilësor të saj mundësia e kontrollit edhe mbi aktet normative
nënligjore të pushtetit politik.
Edhe në realitetin shqiptar zhvillimi i kontrollit gjyqësor mbi ekzekutivin ka kaluar
në faza të ngjashme. Gjatë sistemit totalitar mundësia e kontrollit gjyqësor ishte
deri diku e kufizuar në aktet administrative individuale dhe nuk konceptohej një
kontroll më specifik mbi vetë vendimmarrjen normative të organeve politike të
pushtetit monopartiak. Me zhvillimet demokratike u arrit më konkretisht mundësia
e kontrollit mbi aktet normative nënligjore apo gjykimi mbi to, nëpërmjet
parashikimeve specifike të procesit të gjykimit administrativ në Kodin e Procedurës
Civile dhe vetëm me krijimin e gjykatave të posaçme administrative dhe me miratimin
e nje ligji procedural specifik mbi këtë lloj gjykimi siç ishte ligji 49/2012, u arrit
përfundimisht një sistem gjyqësor procedural me efektiv dhe konkret mbi gjykimin
e vendimmarrjes normative të organeve politike.
Kodi i Procedurës Civile parashikonte në një kapitull të posaçëm të “Gjykimit të
Mosmarrëveshjeve Administrative”, në nenin 324 të tij, të drejtën për ngritjen e
padisë me të cilën kërkohet kundërshtimi i një akti administrativ “të paligjshëm” dhe
që cenon të drejtat e tij në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi, individualisht ose në mënyrë
kolektive...”1. Në fakt ky nen nuk bënte dallime nëse kemi të bëjmë me një akt
administrativ individual apo akt administrativ normativ. Megjithatë parashikimi i
përgjithshëm shkonte drejt idesë së një akti administrativ individual ndërkohë që
një nen më poshtë, e pikërisht neni 326 parashikonte se: “Nuk mund të ngrihet padi në
gjykatë për:
a) Aktet administrative të Këshillit të Ministrave dhe të institucioneve të tjera të administratës
publike të nivelit qendror ose vendor që kanë karakter normativ, përveç kur ato cënojnë të drejtat
e njeriut dhe liritë themelore, si dhe interesa të tjerë të ligjshëm të personave fizikë dhe juridike;
b) ....”
Kjo dispozitë “de facto” ishte përjashtuese edhe pse në një kontest mjaft të kufizuar
jepte tjetër ide. Kështu në rrahë të parë ky nen kështu i formuluar i referohej gati të
gjitha akteve me karakter normativ të administratës, dhe nga ana tjetër i përjashtonte
nga ky kufizim gati të gjitha aktet normative. Kështu nëse nga njëra anë thuhej që
“përjashtoheshin nga përjashtimi” ato akte që cenonin të drejtat dhe liritë e njeriut
– në fakt nuk mundet në praktikë që të gjejmë një rast kur palët i drejtohen gjykatës
duke pretenduar një të drejtë e cila nuk do të mund të kategorizohej në një nga të
drejtat themelore. Po ashtu për të bërë më të plotë “përjashtimin e përjashtimit”
përfshihej edhe situata e “interesave të tjera të ligjshëm të personave fizikë dhe juridikë”. Në
total ky nen është një kontradiktë e madhe brenda vetvetes dhe që thotë të kundërtën
e asaj që do të thotë. Nga ana tjetër në kuadër të zbatimit të tij në praktikë, është
ndjekur kryesisht rruga më strikte e përjashtimit nga shqyrtimi gjyqësor i pikërisht
këtyre akteve me karakter normativ.
Me miratimin e Ligjit nr. 49, datë 03.05.2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” u
krijua Gjykata Administrativë e Apelit me detyrën e gjykimit mbi aktet normative

1 Kjo sipas neni 325 të po të njëjtit Kod.
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të nxjerra nga organet ekzekutive me vendimmarrje të karakterit politik. Në këtë
kontekst, një gjykatë e posaçme do të gjykojë edhe mbi aktet normative të organeve
si Këshilli i Ministrave, Ministrat, Këshillat Bashkiake, Kryetar Bashkie, etj. Në këtë
kuadër ligji i ngarkon Gjykatës Administrative të Apelit sipas nenit 10, pika 2, gërma
b) i Ligjit nr. 49/2012, se: “Gjykata Administrative e Apelit shqyrton:... b) në shkallë të
parë, mosmarrëveshjet me objekt aktet nënligjore normative, si dhe raste të tjera të parashikuara
me ligj”. Në këtë kontekst parashikime të tjera të të njëjtit ligj lënë hapësirën për
ngritjen e padisë për akte normative, e në veçanti neni 15, gërma a) ku”Të drejtën e
ngritjes së padisë e ka: a) çdo subjekt, që pretendon se i është cënuar një e drejtë apo një interes
i ligjshëm nga një veprim apo mosveprim i organit publik”, si dhe Neni 2, pikat 1 dhe 7, që
përfshijnë në përkufizimin e veprimit administrativ aktin administrativ dhe ky i fundit
përfshin në përkufizimin e tij aktin nënligjor normativ. Gjykata Administrative e Apelit
është gjykata që ka kompetencën ekskluzive për gjykimin e vlefshmërisë ligjore të
akteve nënligjore normative. Vendimi i saj është i formës së prerë dhe hyn në fuqi
menjëherë. Në dallim nga vendimet e tjera të gjyqësorit administrativ ky lloj vendimi
ka efekt erga omnes, kundrejt të gjithëve dhe jo vetëm midis palëve në gjykim
Megjithatë në bazë të dispozitave ligjore kuptohet që ky gjykim mund të rishqyrtohet
nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë. Në rast se Gjykata Administrative e
Apelit do të gjejë shkaqe relative apo absolute pavlefshmërie të aktit nënligjor
normativ, atëherë ajo do të shfuqizojë apo konstatojë pavlefshmërinë absolute të
aktit nënligjor normativ dhe ky vendim do të ketë efekt erga omnes, kundrejt të
gjithëve dhe jo vetëm midis palëve në gjykim.
Duhet të kemi parasysh se gjykimi i akteve nënligjore normative nga Gjykata
Administrative e Apelit bëhet si gjykatë e shkallës së parë. Kjo do të thotë se Gjykata
Administrative e Apelit do të shqyrtojë aktin nënligjor normativ duke zbatuar
procedurën e gjykimit të gjykatës administrative të shkallës së parë (siç është shpjeguar
më poshtë) dhe jo dispozitat procedurale në lidhje me gjykimin në apelin
administrativ. Gjithashtu, rregulli se Gjykata Administrative e Apelit gjykon aktet
nënligjore normative si gjykatë e shkallës së parë sjell si pasojë që ankimi kundër
vendimeve të apelit administrativ me objekt gjykimin e këtyre akteve bëhet nëpërmjet
rekursit në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë. Këtu duhet të saktësojmë se
kjo e fundit nuk do të gjykojë si gjykatë administrative apeli, pra jo në bazë të
procedurës së gjykimit të apelit administrativ, por do të gjykojë në bazë të procedurës
së gjykimit të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (Dobjani, Toska, Dobjani
& Puto, 2013).

3. Raste Përjashtimore të Gjykimit të Akteve Administrative Normative

Aktet normative gjykohen edhe në raste të tjera jashtë sistemit gjykimor të posaçëm
pranë Gjykatës së Apelit Administrativ. Më konkretisht kemi dy situata ku Apeli
Administrativ nuk thirret drejtpërdrejtë në gjykimin e një akti administrativ. Njëri
rast është gjykimi i aktit nënligjor normativ nga ana e Gjykatës Kushtetuese kur
ky është në kundërshtim me normativën kushtetuese, si dhe në rastin tjetër të
gjykimit të zakonshëm të aktit individual i cili është në kundërshtim me normativën
vendase
Në bazë të Nenit 8 të Ligjit nr. 49/2012:
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“Gjykata administrative nuk shqyrton mosmarrëveshjet:
a) të cilat lidhen me aktet nënligjore normative që, sipas Kushtetutës, janë në
kompetencën e Gjykatës Kushtetuese;
b) shqyrtimi i të cilave, sipas legjislacionit në fuqi, është në kompetencën e një
gjykate tjetër”.

Për sa i përket kushtetutshmërisë së akteve nënligjore normative, siç u shpjegua edhe
më lart, kompetenca e gjykatave administrative dhe më saktësisht kompetenca e
Gjykatës Administrative të Apelit, do të varet nga shkaqet e kundërshtimit që do të
paraqesin palët ndaj aktit nënligjor normativ. Nëse shkaqet e kundërshtimit të aktit
nënligjor normativ janë shkaqe të rangut ligjor, pra pala ankimuese kundërshton
aktin nënligjor normativ për arsye se pretendon se ky akt është në kundërshtim me
një normë ligjore, atëherë kompetente për shqyrtimin e kësaj mosmarrëveshje do të
jetë gjykata administrative. Ndërsa nëse shkaqet e kundërshtimit të aktit nënligjor
normativ janë shkaqe të nivelit kushtetues, pra pala ankimuese kundërshton aktin
nënligjor normativ për arsye se pretendon se ky akt është në kundërshtim me një
normë kushtetuese, atëherë kompetencë për shqyrtimin e kësaj mosmarrëveshje do të
ketë Gjykata Kushtetuese. Për rrjedhojë, dalim në përfundimin se aktet nënligjore
normative në kundërshtim me normat kushtetuese i përkasin kompetencës ekskluzive
të Gjykatës Kushtetuese dhe gjykatat administrative nuk kanë kompetencë për
shqyrtimin e këtyre mosmarrëveshjeve.
Për sa i përket rastit të shqyrtimit të një akti administrativ individual, nëse ky i
fundit është në përputhje me aktet nënligjore normative dhe më pas me ligjin, kemi
një moment të shqyrtimit të ligjshmërisë edhe në situatën vlerësimit të raporteve
midis aktit individual, atij normativ edhe vetë ligjit. Në mënyrë indirekte, gjykatat
administrative të shkallë së parë kanë kompetencë për të vlerësuar ligjshmërinë e
akteve nënligjore normative nëpërmjet mekanizmit të gjykimit incidental. Sipas Nenit
38 të Ligjit nr. 49/2012:
“1. Gjykata administrative, gjatë shqyrtimit gjyqësor të një veprimi administrativ, kryesisht
ose me kërkesë të palëve, vendos të mos zbatojë një akt nënligjor normativ, në bazë të të cilit
është kryer veprimi administrativ që shqyrtohet, kur çmon se akti nënligjor është i paligjshëm.
2. Gjykata vendos në këtë mënyrë edhe nëse gjykimi parësor i aktit normativ nuk është në
kompetencën e saj.
3. Ky vendim përmban në mënyrë të hollësishme shkaqet e paligjshmërisë, të konstatuara nga
gjykata”.
Duhet thënë menjëherë se mekanizmi i gjykimit incidental është një mekanizëm
efikas që siguron respektimin e parimit të ligjshmërisë së veprimtarisë administrative
pa shkelur mbi kompetencën lëndore ekskluzive të Gjykatës Administrative të Apelit
për gjykimin e vlefshmërisë ligjore të akteve nënligjore normative. Në një sistem
paralel të ngjashëm me rastet e kontrasti e drejtë e brendshme e shteteve e drejta e
BE, akti nënligjor normativ i kundraligjshëm mbetet i paaplikueshëm, por nuk
konstatohet kurrsesi i pavlefshëm. Kjo për arësyen se për të konstatuar këtë fakt,
gjykata administrative në gjykimin e çështjes konkrete i bie të dalë jashtë juridiksionit
të saj dhe të tejkalojë kompetencat që i ka dhënë ligji. Pra duke qenë se askush në
këtë lloj gjykimi nuk ka mundësi që ta deklarojë të pavlefshëm aktin normativ
nënligjor ai mbetet i paaplikueshëm për zgjidhjen e çështjes konkret dhe në raport
me efektet e dhëna nga ai akt administrativ individual i veçantë në sferën e vet të
veprimit. Nga ana tjetër nëse për një arsye apo një tjetër do të kemi ndryshime
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ligjore, dhe ligji i ri nuk do të ishte më në kontrast me atë të mëparshmin, atëherë
akti nënligjor normativ nuk do të ishte më i paaplikueshëm por do të kthehej në
fuqi si më parë duke prodhuar efekte direkte të përgjithshme.
Ligji nr. 49/2012 përcakton funksionimin e gjykimit incidental për aktet nënligjore
normative për të gjithë shkallët e gjykatave administrative sepse në Nenin 38, pika
1, shprehet “Gjykatat administrative...”. I njëjti ligj në Nenin 2, pika 4, shprehet  se
“Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:... 4. ‘Gjykata administrative’ janë gjykatat
administrative të shkallës së parë, Gjykata Administrative e Apelit dhe Kolegji Administrativ
i Gjykatës së Lartë”. Për rrjedhojë, rezulton se gjykimi incidental duhet përdorur jo
vetëm nga gjykatat administrative të shkallës së parë, por edhe nga Gjykata
Administrative e Apelit dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë. Kështu Gjykata
Administrative e Apelit  në objekt të gjykimit të saj do të kishte kontrollin mbi aktin
administrativ individual dhe jo atë normativ, që do të ishte incidentale si dhe ndërkohë
gjykon me përbërje të ndryshme të trupit gjykues (tre anëtarë) dhe jo me atë
funksional të gjykimit të aktit nënligjor normativ, me një trupë prej 5 gjyqtarësh.
Gjykata administrative nuk do të mund të shfuqizojë apo konstatojë pavlefshmërinë
e aktit nënligjor normativ, por do të shfuqizojë apo do të konstatojë pavlefshmërinë
vetëm të veprimit administrativ objekt gjykimi, dhe do të vendosë vetëm moszbatimin
e aktit nënligjor normativ, duke paraqitur në mënyrë të hollësishme shkaqet e
paligjshmërisë të aktit nënligjor normativ dhe për rrjedhojë të veprimit administrativ
të kundërshtuar. Vendimi i gjykatës administrative të shkallës së parë do të ketë
vetëm efekt inter partes, vetëm për palët në gjykim dhe jo kundrejt të gjithëve, kjo
sepse akti nënligjor normativ, edhe pse i paligjshëm, do të mbetet në fuqi.
Gjykimi incidental është i detyrueshëm për zbatim nga gjykatat administrative të cdo
shkalle. Kjo rezulton nga vetë dispozitat e Nenit 38 të Ligjit nr. 49/2012 të cilat nuk
i japin gjykatës të drejtën e zgjedhjes së përdorimit të gjykimit incidental, por e
detyrojnë atë të përdorë gjykimin incidental sa herë që shkaqet e paligjshmërisë të
aktit administrativ individual të kundërshtuar bazohen tek një akt nënligjor
normativ i paligjshëm. Neni 38 i Ligjit nr. 49/2012 përdor togfjalëshin “kryesisht ose
me kërkesë të palëve”. Kjo do të thotë se në rast se palët nuk e kërkojnë vetë mekanizmin
e gjykimit incidental, gjykata ka detyrimin të përdorë këtë mekanizëm sa herë që
shkaqet e paligjshmërisë të aktit administrativ individual të kundërshtuar bazohen
tek një akt nënligjor normativ i paligjshëm.

Gjykimi i vullnetit politik

Më zhvillimin e shqyrtimit të aktit nënligjor normativ, lindin një sërë pyetjesh dhe
problematikash që kanë nevojë për zgjidhje konkrete në varësi të përmbajtjes
konkrete të aktit nënligjor normativ. Ky i fundit mund të jetë:
a) Në kundërshtim me kushtetutën pa qenë në kundërshtim me ndonjë ligj të

veçantë;
b) Në kundërshtim me Kushtetutën dhe në kundërshtim me vetë ligje të caktuara;
c) Në kundërshtim vetëm me ligjin;
d) Në kundërshtim me frymën dhe synimin e ligjit;
e) Të ketë parashikime shtesë të paparashikuara në ligj por që Kushtetuta ja

rezervon këtë drejtë ligjit;
f) Të këtë parashikime ligjore të tjera të pa kërkuara nga ligji apo kushtetuta.
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Siç mund të shohim kemi të bëjmë me një gamë shumë të gjerë të natyrës dhe
përmbajtjes së akteve nënligjore normative. Praktika sigurisht mundet të na
paraqesë edhe situata të tjera akoma më të komplikuara. Nga ana tjetër lloji
aktit nënligjor normativ, si dhe organi që e nxjerr atë përbën gjithashtu një
element tjetër të rëndësishëm në thelb në lidhje me natyrën, vlefshmërinë,
aplikueshmërinë e secilit prej këtyre akteve.

Duke u përqendruar vetëm tek parashikimet e nenit 118 të Kushtetutës së RSH, pa
dashur të nënvleftësojmë parashikimet e tjera thelbësore kushtetuese vëmë re se ky
nen na imponon nga njëra anë që një akt nënligjor duhet të nxirret:
1.  “në bazë, për zbatim, sipas parimeve dhe për çështjet që parashikon ligji;
2. “vetë akti dhe organi kompetent të jenë të përcaktuara nga ligji”.

Duke ju përmbajtur vetëm këtyre dy fushave, në radhë të parë del qartë se
paraprakisht vetë ekzistenca e aktit nënligjor normativ nuk mund të kuptohet pa
një parashikim të qartë ligjor që imponon një organ shtetëror me detyrën e nxjerrjes
së aktit nënligjor. Kjo çështje në vetvete mund të jetë problematike nëse ligji, siç
ndodh rëndom, nuk ka një parashikim të atillë. Në këtë rast i bie që vetë akti nënligjor
të jetë i pavlefshëm sepse ka dalë pa pasur një parashikim ligjor e për rrjedhojë në
kundërshtim me parashikimet themelore kushtetuese. Në këtë rast kemi të bëjmë
me një antikushtetutshmëri apo me një paligjshmëri të aktit normativ nënligjor?
Çështja është shumë e diskutueshme edhe pse për mendimin e atij që shkruan do të
anohej më shumë nga paligjshmëria, pasi akti nënligjor normativ ka dalë në
kundërshti me normat ligjore omisive të cilat nuk parashikonin daljen e tij.
Gjithashtu në bazë të një parimi të njohur të të drejtës administrative evropiane (në
veçanti asaj gjermane dhe italiane), “parimit të konservimit”, sipas të cilit edhe në
rast të mangësive thelbësore të procedurës apo të formës, në rast se organi
administrativ do të nxirrte të njëjtin akt me të njëjtin përmbajtje pa asnjë dallim
minimal edhe nëse ajo procedurë apo formë do të ishte zbatuar e rregullt. Në këtë
situatë nëpërmjet një optike konservative është dashur të tejkalohen formalizmat e
tepërt të parimit të ligjshmërisë në të mirë të një shqyrtimi më thelbësor mbi
ligjshmërinë e akteve, në funksion të një mbrojtje më të plotë dhe më efektive të të
administruarit, në mënyrë që të ruhet njëkohësisht ekonomia dhe eficenca e
veprimtarisë administrative (Pepe, 2015).
Nga ana tjetër akoma më e diskutueshme dhe problematike në terrenin praktik do
të ishte çështja e miratimit të akteve nënligjore normative nga organi kompetent,
por që mund të bien ndesh me parashikimet ligjore (rasti më i thjeshtë),
zbatueshmërinë, parimet dhe synimet (çështjet) që parashikon ligji. Lind pyetja
kush i di më mirë parimet dhe synimet e ligjit? Gjykata Administrative e Apelit apo
Këshilli i Ministrave (n.q.s bëhet fjalë për një VKM)?
Vetë ligji për gjykatat administrative parashikon në nenin 37 të tij në lidhje me
kufijtë e shqyrtimit të çështjes se: “
1. Gjykata shqyrton ligjshmërinë e veprimit administrativ që kundërshtohet, në

bazë të provave të paraqitura nga palët dhe të situatës ligjore dhe faktike që
ekzistonte në kohën e kryerjes së veprimit konkret administrativ.

2. Në rastet kur paditësi ose kur ligji material kërkojnë nxjerrjen e një akti
administrativ, gjykata e bazon vendimin e saj në situatën faktike dhe ligjore në
kohën e marrjes së vendimit.
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3. Në rastin kur ligji i jep organit publik të drejtën për zgjedhje alternative, në
nxjerrjen e një akti administrativ apo në kryerjen e veprimit tjetër administrativ,
gjykata shqyrton edhe nëse:

a) zgjedhja nga organi publik është bërë në përputhje me objektivin dhe qëllimin e ligjit;
b) zgjedhja nga organi publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin e ligjit;
c) zgjedhja nga organi publik është në raport të drejtë me nevojën që e ka diktuar atë.
4. Në rastin e aktit nënligjor normativ, gjykata shqyrton ligjshmërinë e aktit që
kundërshtohet, duke vlerësuar të tre kriteret e përcaktuara në pikën 3 të këtij neni….. »
Në këtë kontekst, në pamje të parë është e qartë pika e parë, që është pikërisht baza
e shqyrtimit të ligjshmërisë së aktit administrativ normativ në kohën e nxjerrjes së
aktit. Natyrisht, një akt administrativ normativ që është qartazi në kundërshtim
me ligjet apo norma të tjera eprore në fuqi (p.sh. marrëveshjet ndërkombëtare),
përbën bazën për një shqyrtim të drejtë dhe të saktë nga ana e Gjykatës Administrativ
të Apelit në kompetencën e vet funksionale si Shkallë e Parë2. Sa herë ka mospërputhje
midis këtyre dy akteve dhe ligjit natyrisht që akti nënligjor do të vuajë pasojat e
pavlefshmërisë së tij. Natyrisht akti nënligjor normativ i cili del “...në bazë e për
zbatim të ligjit...”, nuk ka sesi të jetë një përsëritje mekanike e ligjit. Natyrshëm
funksioni i kësaj norme dytësore është që të parashikojë mënyrat e zbatimit të ligjit,
të shtjellojë atë, duke e bërë atë sa më të aplikueshëm duke shtrirë efektet e veta, jo
vetëm në funksionin procedural të zbatueshmërisë por duke u shtrirë edhe në
aspektet thelbësore të përmbajtjes së ligjit. Këto elemente shtesë kanë natyrë të
theksuar diskrecionale3 në vendimmarrjen e vet e natyrisht që përbëjnë një element
të vlerësueshëm si për aktin individual ashtu edhe për atë normativ.
Nga ana tjetër po i njëjti nen parashikon se në gjykimin e aktit nënligjor normativ
gjykata e shqyrton ligjshmërinë e aktit nën pikëvështrimin e tre kritereve që përdoren
edhe për aktet administrative individuale kur administrata përdor diskrecionalitetin
e vet në nxjerrjen e këtyre akteve. Këto kritere ku do fokusohet shqyrtimi i ligjshmërisë
nga ana e gjykatës, siç e shprehëm më lartë në nenin 37 pika 3 janë:
1. zgjedhja nga organi publik është bërë në përputhje me objektivin dhe qëllimin e ligjit;
2. zgjedhja nga organi publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin e ligjit;
3. zgjedhja nga organi publik është në raport të drejtë me nevojën që e ka diktuar atë.
Pra ligjshmëria shqyrtohet nën optikën e tre kritereve që përbëjnë bazën për
vlerësimin e vetë ligjshmërisë. Në vetvete kjo na çon nga njëra anë në vlerësimin se
ligjshmëria nuk është e thënë të jetë diçka haptazi e dukshme, pra një shprehje e
dukshme e një kontrasti të qartë midis normave, por paligjshmëria ekziston edhe
kur nuk mund të vihet re një kontradiktë e hapur me ligjin. Ky kontrast mund të
jetë në pamje të parë i padukshëm, por mund të ekzistojë në brendësi të një akti që
mund të jetë në harmoni me ligjin në thelbin e përmbajtjes së tij por ka diçka të
ndryshme midis tyre. Kështu në vlerësimin e ligjshmërisë faktikisht hyjmë në
vlerësimin e diskrecionalitetit të vendimmarrjes së organit administrativ në rastin
konkret të akteve të nxjerra nga organe të mirëfillta politike. Pra në thelb duhet të
shqyrtojmë nëse akti nënligjor normativ është apo jo “... në përputhje me objektivin dhe
qëllimin e ligjit, .... vetëm për të arritur qëllimin e ligjit, ... dhe a është në raport të drejtë me
2 Sipas nenit 10 pika 2 b) e ligjit 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave Administrative
dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”.
3 Esenca e tij konsiston në atë që normat ligjore nuk përmbajnë zgjidhjen kategorike, por ia lënë mundësinë
organit të administratës, në rastin konkret të zgjedh ndërmjet dy a më shumë alternativave përkatësisht
mundësive, atë që është më oportune. Ky parim buron nga parimi i ligjshmërisë dhe paraqet konkretizimin
e denjë të tij, veçanërisht në procedurën administrative me rastin e vendosjes së çështjes konkrete
administrative.
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nevojën që e ka diktuar atë”.
Ky vlerësim nga ana e gjykatës është nga njëra anë në kontradiktë në thelb me vetë
organin politik që e ka nxjerrë aktin kur kemi të bëjmë me organe ekzekutive me
natyrë politike që kanë qenë drejtpërdrejtë aktorë aktivë në hartimin dhe miratimin e
vetë ligjit. Kështu nëse i referohemi akteve nënligjore si Vendimet e Këshillit të Ministrave
apo Udhëzimet e Ministrisë së linjës, nuk kemi si të mos përmendim faktin se vetë
Këshilli i Ministrave ka qenë iniciatori kryesor i hartimit dhe miratimit të vetë ligjit.
Ndërkohë vetë ky ligj është hartuar dhe çuar për miratim me iniciativën e vetë Ministrisë
së linjës, e cila nxjerr më pas edhe udhëzimin përkatës në zbatim të vetë ligjit të shkruar
nga e njëjta dorë. Shqyrtimi parlamentar i projektligjit është kryer nën udhëzimet e
linjës politike të vetë ekzekutivit i cili nëpërmjet mazhorancës parlamentare që vetë e
kontrollon, e për pasojë miraton ato ligje që në thelb janë shprehje e vullnetit politik të
mazhorancës qeverisëse. Pra natyrshëm lind pyetja se kush tjetër përveç vetë ekzekutivit
qendror do të ishte më i aftë për të vlerësuar se kush janë realisht objektivat, qëllimi apo
raporti i drejtë me nevojën që e ka diktuar atë ligj?
Nga ana tjetër nuk mund të mos përmendim faktin se ka shumë akte nënligjore
normative që nxirren nga organe që nuk mbajnë mbi supe të njëjtën autorësi të
hartimit të ligjit. Kjo ndodh në rastet e vendimmarrjes së organeve të pushtetit
vendor, të organeve të tjera të pavarura që nuk marrin pjesë drejtpërdrejtë në proçesin
vendimmarrës legjislativ, apo edhe vetë ekzekutivi qendror që nuk i përket të njëjtës
mazhorancë qeverisëse me atë që ka hartuar, propozuar dhe miratuar ligjin.
Këto argumente të fundit na shtyjnë edhe drejt një interpretimi më të kufizuar të
pushtetit të shqyrtimit gjyqësor administrativ mbi aktet normative nënligjore,
megjithëse vetë ligji në nenin 37 lë një hapësirë më të gjerë të interpretimit dhe të
ndërhyrjes së gjyqësorit.
Natyrisht që një shqyrtim i tillë duhet vlerësuar në radhë të parë rast pas rasti, por
nga ana tjetër duhet të ekzistojnë disa kritere bazë orientuese të përcaktimit të kufijve
në momentin e vlerësimit të objektivit, qëllimit apo të raportit të drejtë me nevojën
që e ka diktuar nxjerrjen e parashikimeve të veçanta ligjore. Këtu mund të lindë
edhe një aspekt tjetër i diskutueshëm që ka të bëjë me vlerën në sistemin tonë të
burimeve të së drejtës që ka relacioni shoqërues për miratimin e projekt ligjit,
veprimtarisë parlamentare që ka shoqëruar procesin e aprovimit legjislativ, etj. Kjo
do ishte e nevojshme nga njëra anë por nga ana tjetër i jepet vlerë ligjore përcaktimeve
shpeshherë të paqarta, që në thelb cënojnë rëndë vetë parimet e sigurisë juridike. Të
thuash që relacioni shoqërues i projektligjit, vullneti i pashprehur qartë i legjislatorit,
apo diskutimet në komisionet parlamentare apo në seancë plenare përbëjnë terma
që në radhë të parë nuk mund të quhen me efekt normativ. Referimi i gjykatës te
këto akte parlamentare, na çon deri në kundërshti me parimin bazë ku “gjyqtari
nuk është veçse goja që shqipton ligjin”!!!
Ky diskutim na çon drejt mënyrës se si do të gjykohet një akt diskrecial. Kemi të
bëjmë me të njëjtat kritere që aplikohen si për aktet administrative individuale ashtu
edhe ato normative, megjithë specifikat e veta. Në fakt përgjigje ndaj pyetjes, se si i
gjykon gjykata aktet administrative diskrecionale, kthehet në një diskutim të
papërcaktueshëm që prek në thelb gjykimin në bazë të ndërgjegjes së gjykatësit.
Kritere specifike do të duhet të vendosen rast pas rasti nga ana e vetë gjykatave,
ndërkohë që kriteret ligjore mbeten të patjetërsueshme. Me një situatë të ngjashme,
për të mos thënë të njëjtë, përballen gjykatat administrative në të gjitha vendet ku
një sistem ligjor i kontrollit gjyqësor administrativ i ngjashëm është i aplikueshëm.
Pra një akt administrativ diskrecional përtej përcaktimeve të qarta ligjore që shton,
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përcakton kufizime, apo shtjellon mënyrën e zbatimit të ligjit.
Kështu në Republikën e Kosovës, mbetemi në sistemin e mëparshëm të kufizimit të
shqyrtimit gjyqësor të akteve normative. Kështu  në Neni 15 të ligjit Nr. 03/L-202
Për Konfliktet Administrative, parashikohet mos shqyrtimi këtyre akteve nga gjykata
« 1. Konflikti administrativ nuk mund të zhvillohet:
 1.1. kundër akteve të nxjerra në çështjet, në të cilat është siguruar mbrojtja gjyqësore
jashtë konfliktit administrativ;
1.2. kundër akteve të nxjerra në çështjet rreth të cilave, sipas dispozitës së ligjit nuk
mund të zhvillohet konflikti administrativ;
1.3. kundër akteve administrative, që përbëjnë një detyrim të përgjithshëm, të
nxjerra nga organet e administratës, përveç kur ato cenojnë të drejtat e ligjshme
të palëve.
2. Në çështjet nga nën-paragrafi 1.2. i paragrafit 1. të këtij neni mund të zhvillohet
konflikti administrativ kur organi me rastin e nxjerrjes së aktit administrativ i ka
kapërcyer kufijtë e kompetencës. »
Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Akti (Ligji) për Procedurat
Administrative (Administrative Procedure Act), në nenin 706 të tij mbi Synimin e
Rishikimit Gjyqësor (Scope of Review), në një formulim shumë të më të qartë e të
plotë se ai në trojet shqiptare të shpjeguar më sipër parashikon se4 Për analizë të
mëtejshme, version original në anglisht do të ishte më i saktë për një analizë të sa
më të saktë.
“Në momentin e gjykimit, dhe kur paraqitet nevoja, gjykata kontrolluese duhet
të vendosë mbi të gjitha çështjet e ligjit, të interpretojë parashikimet kushtetuese
dhe statusore dhe të përcaktojë domethënien dhe aplikueshmërinë e
terminologjisë së veprimtarisë së Agjencisë (organit administrativ). Gjykatat
Kontrolluese duhet:
 (1) të shpallë veprimtarinë administrative të kryer në mënyrë të paligjshme apo të
vonuar në mënyrë të paarsyeshme; dhe
(2) të konsiderojë të paligjshme dhe të vendosë mënjanë veprimtarinë administrative,
gjetjet dhe konkluzionet që rezultojnë se janë:
(A) arbitrare, të paqëndrueshme (tekanjoze – capricious), në abuzim të
diskrecionit, apo në një mënyrë tjetër në mospërputhje me ligjin;
(B) në kundërshtim me të drejtat, kompetencat, privilegjet, apo imunitetin kushtetues;
(C) në tejkalim të juridiksionit të vet statutor (aktit themelues, apo ligjit organik),

4 Për analizë të mëtejshme, version original në anglisht do të ishte më i saktë për një analizë të sa më të
saktë. Section 706. - Scope of review
To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant
questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability
of the terms of an agency action. The reviewing court shall -
(1) compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed; and
(2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be -
(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;
(B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;
(C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;
(D) without observance of procedure required by law;
(E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise
reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or
(F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.
In making the foregoing determinations, the court shall review the whole record or those parts of it cited
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të autoritetit (kompetencave), kufizimeve, apo në mungesë të kompetencave
statutore.
(D) pa zbatuar procedurën e kërkuar nga ligji;
(E) të pambështetur në fakte thelbësore sipas parashikimeve të neneve 556 dhe 557
të këtij ligji, apo në çdo mënyrë tjetër e rishikuar në dosje në bazë të një seance
administrative të përcaktuar nga statute;  si dhe
(F) e pajustifikuar nga faktet apo në rastin kur faktet janë subjekt rishikimi nga
gjykata.
Në kryerjen e përcaktimeve të mësipërme, gjykata duhet të rishikojë të gjithë dosjen,
apo ato pjesë të saj të cituara nga palët, dhe të konsiderojë në mënyrë të drejtë
shkeljet e mundshme gjyqësore të të drejtave të palëve.”
Ky parashikim i referohet si rasteve të gjykimit mbi aktet administrative individuale
ashtu edhe mbi ato normative. Në këtë formulim gjykimi duhet bazuar tek
arbitrariteti, apo veprimet tekanjoze, si dhe në abuzimin me diskrecionin.
Nga ky formulim edhe më i qartë se ai i legjislacionit shqiptar, del qartë ideja e një
sistemi gjykimi mbi aktet normative në parashikimet e tyre diskrecionale, se ndërhyrja
e gjykatësit duhet të konsistojë në rastet kur organi administrativ vepron në mënyrë
të ekzagjeruar, përtej logjikës së thjeshtë të legjislatorit, në mënyrë abuzive dhe
kufizuese të të drejtave, apo dhe në lajthitje, në shprehjen e kapriçove, tekave, apo
çdo formë tjetër që del jashtë kufijve normalë të arsyes.
Gjykatësi, i cili në një farë mënyre i bie që të mbajë mbi supe spektrin e drejtësisë
hyjnore, asaj të së drejtës natyrore mbi toke, do jetë mbajtësi përfundimtar i arsyes,
qëndrueshmërisë dhe logjikës së pakundërshtueshme. Sa është në gjendje dhe i aftë
të bëjë këtë, kjo përbën arsyen për një trajtim më të thelluar.
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Integrimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ngritjen e
cilësisë së arsimit në institucionet e arsimit të lartë

M.Sc. Eng. Krenar Këpuska

PhD. Cand. Blerta Prevalla

M.Sc. Valdete Daku

M.Sc. Arlind Llullaku
Kolegji AAB

Abstrakt

Projekti bazohet në zbatimin e teknologjisë së informacionit në institucionet akademike.
Synimi kryesor i projektit konsiston në rritjen e cilësisë së arsimit dhe transparencës
përmes trekëndëshit Mësimdhënës-Institucion-Student, duke u bazuar në platformën
digjitale të komunikimit.
Problemet kryesore në institucionet akademike në Kosovë bazohen kryesisht në
interaktivitetin e ulet midis trekendeshit Mësimdhënës-Institucion-Student. Mënyra më
optimale për zgjidhjen e këtyre problemeve është implementimi i portaleve e-student
dhe e-profesor (shërbimi i studentëve dhe shërbimi i profesorëve). Në punim është trajtuar
implementimi i portaleve në njërin nga institucionet e arsimit të lartë në Kosovë.
Projekti ka ndikuar në rritjen e performancës së profesorëve, ka mundësuar pajisjen e
kënaqshme të studentëve me resurse akademike në kohë reale, ka rritur dukshëm
interaktivitetin dhe komunikimin midis trekëndëshit Mësimdhënës-Institucion-Student.

Keywords: Arsimi, Cilësia, Portalet, Digjitalizimi.

Hyrje

Aplikimi i teknologjisë së informacionit në procesin e arsimit, mundëson përpunimin
e informacioneve në formën digjitale dhe si rrjedhim sjell ndryshimin e metodave të
përdorura deri më tani, gjegjësisht kalimin nga metodat tradicionale si: vështirësitë
e studentëve gjatë paisjes me resurse akademike, problemet që shfaqen gjatë
monitorimit të punës së studentëve dhe mësimdhënësve, problemet gjatë monitorimit
të cilësisë së syllabuseve dhe aplikimit të tyre sipas kohës së planifikuar, në metodat
më moderne.
Sfidat kryesore në një institucion modern akademik lidhen ngushtë me monitorimin
e bashkëpunimit Mësimdhënës-Student, pranimin e burimeve akademike në kohë
reale nga ana e studentit dhe monitorimin e punës së profesorit nga zyra e kontrollit
të cilësisë.
Ky hulumtim do të bazohet në dy faza: mësimnxënia para aplikimit te platformës
digjitale dhe funksionimi i procesit të mësimnxënies pas aplikimit të kësaj platforme
digjitale.
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Mesimnxënia para aplikimit të platformës digjitale e-service dhe e-profesor

Gjatë kësaj faze do të analizohet

“funksionimi” i komunikimit Mësimdhënës-Student, Student-Student, Student-
Institucion dhe Mësimdhënës-Institucion. Komunikimi përmes trekëndëshit
Mësimdhënës-Institucion-Student ballafaqohej me disa probleme, të cilat lehtë mund
të eliminohen nëse aplikojmë teknologji informative në proceset e duhura. Informatat
dhe materialet shkollore nuk ishin në kohë reale, nuk arrinin ndonjëherë tek
studentët dhe si pasojë ankesat për mos pranimin e resurseve ishin në rritje e sipër.
Institucionet akadamike kishin vështirësi të kontrollonin punën e mesimdhënësit
dhe monitorimin e realizimit të syllabuseve të tyre. Sot, studentet jetojnë në një
botë të rrethuar me teknologji, e cila nuk është më një luks, por është një nevojë dhe
domodoshmëri e kohës moderne. Ky moment dhuroi nje sinjal që tanimë është
koha të gjendej një mënyre e cila do të zgjidhte të gjitha këto probleme.

Fig. 1 – Përshkrimi i komunikimit midis trekëndëshit Mësimdhënës-Institucion-Student

Pritshmëritë nga aplikimi i portaleve e-student dhe e-profesor
Duke analizuar fuqinë e komunikimeve virtuale (internetit), zbatimi i teknologjisë
informative do të mundësonte:
· Një komunikim shumë të shpejtë dhe më të lehtë midis mësimdhënesit-

institucionit-studentit dhe rritjen e interaktivitetin midis tyre
· Bartjen e informatave në kohë reale nga mësimdhënësi tek studentët dhe

anasjelltas, bartjen e informatave në kohë reale nga mësimdhënësi tek
institucioni dhe anasjelltas

· Integrimi i studenteve në debate (diskutime) të ndryshme të hapura nga vet
mësimdhënësi dhe vlerësimin e mësimdhënësve nga ana e studentëve

· Ngritjen e cilësisë në aktivitetet e ndryshme të organizuara nga vet studentet
dhe rritjen e kreativitetit midis stafit administrativ dhe studentëve

· Kontrollimi shumë më i mirë nga zyra e cilësisë dhe si rrjedhim monitorohet
përgjegjësia e mësimdhënësit ndaj studentit dhe institucionit

· Integrimi shumë i lehtë i studentëve që janë të regjistruar si trasfer, pra të cilët
do të vijnë si student pasi të ketë përfunduar leksionet e lëndëve përkatëse
Integrimi i teknologjisë së informacionit në këto procese është bërë përmes zhvillimit
të dy portaleve inxhinierike. Platforma e cila përdoret nga ana e studentëve (e-
student) dhe platforma e cila përdoret nga ana e mësimdhënësve (e-profesor),
institucionit dhe zyrës së kontrollit të cilësisë. Zhvillimi i portaleve është bërë duke
u bazuar në të gjitha kërkesat e dala nga institucioni ku është aplikuar.

Aplikimi i portaleve furnizon gjerësisht studentët me materialet mësimore në krahasim
me metodat tradicionale, si dhe krijon mundësi të jenë më aktiv dhe me produktiv.
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Në punim është përdorur metodologjia statistikore dhe monitoruese për arritjen e
rezultateve konkrete.

Fig. 2 – Përshkrimi i portaleve digjitale

Mësimnxënia pas aplikimit të platformës digjitale e-student dhe e-profesor

Aplikimi i teknologjisë së informacionit në institucionet e larta akademike ka arritur
të bëjë një ndryshim rrënjësor në mbarëvajtjen e procesit mësimor. Përfituesit më të
mëdhenjë në gjithë këtë revolucion teknologjik janë studentet dhe mësimdhënësit
por në aspekte të ndryshme edhe institucionet akademike.
Si eshte duke ndikuar ky zhvillim teknologjik në cilësinë e mësimdhënies dhe
mësimnxënies?
Aplikimi i teknologjisë së informacionit në proceset mësimore nënkupton integrimin
e aplikacioneve të ndryshme në mënyre produktive. Ky aplikim shfrytëzon rrjetat
kompjuterike me qëllim të rritjes së interaktivitetit midis trekëndëshit Mësimdhënës-
Institucion-Student, duke mundësuar kështu zhvillim të pavarur të proceseve
mësimore. Shekulli XXI ka sjell me vete një numër shumë të madh të softuerëve të
cilët janë të projektuar dhe zhvilluar pikërisht për procesin e mësimdhënies. Mënyra
më optimale për zgjidhjen e këtyre problemeve është implementimi i një platforme, e
cila shërben si urë lidhëse përmes Mësimdhënës-Institucion-Student.
Platforma e studentëve është e pajisur me informata nga dy burime kryesore:
institucioni dhe mësimdhenësi. Këto platforma të mësimdhënësve monitorohen,
brenda kufinjëve, nga zyra e kontrollit të cilësisë.
Portali i studentëve përmban informacione të cilat janë të varura nga portali i
mësimdhënësve dhe administrata e insitucionit. Ky portal është ndarë në këto sektore
kryesore: literatura, ligjerata, ushtrime, detyra, njoftime, diskutime, url, video etj.
Portali i mësimdhënësve kontrollohet nga zyra e kontrollit te cilësisë për cilësinë e
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syllabuseve, përshtatjen e  syllabuseve me mësimin përgjatë semestrit, statistikën e
perdorimit nga ana e profesorit dhe numrin e materialeve të ngarkuara për semestër.
Gjithashtu si informatë kthyese nga studentët merret edhe: përgjigjja në detyrat e
dhëna, pjesëmarrja në diskutimet e hapura, numri i resurseve të shkarkuara për
njësi etj. Aplikimi i portaleve në procesin e digjitalizimit të procesit të mësimdhënies,
paraprakisht eshte testuar në dy fakultete. Këto fakultete supozohej që njeri të ishte
shumë i afërt dhe tjetri shume i largët me teknologjinë.
Rezultatet ishin tepër të mira si për njërin ashtu edhe për tjetrin. Meqenëse kishim
rezultate të mira ky pilot projekt fillestar pas një semestri të suksesshëm filloi
implementimin e portaleve në të gjitha programet e institucionit.
1. Fakulteti Ekonomik 74.91
2. Fakulteti Gjuhës Angleze 81.69
3. Fakulteti i Administratës publike 78.16
4. Fakulteti i Psikologjisë 84.76
5. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike 94.00
6. Fakulteti Juridik 72.63

Për përdorimin e portalit e-profesor, cdo program e ka mbulueshmërinë e
publikimit të materialit ne 100%

Fig. 3 - Përdorimi i portalit e-student për shkarkimin e resurseve akademike
Cilësia në mësimnxënie nuk varet vetëm nga pranimi i resurseve akademike dhe
pranimi i informacionit por duhet që ky informacion të kanalizohet dhe përpunohet
nga vet studenti për të nxjerr përfitime të ndryshme. Paisja e studentëve me
informacione gjate gjithë kohës është obligim i mësimdhënësit, përkatësisht
institucionit akademik. Mësimdhënësi është nën monitorim, brenda limiteve të lejuar
nga ana e institucionit për cilësinë e temave të cilat do ti trajtoje gjatë vitit akademik.
Një ndihmë shumë e madhe për funksionimin e mirë të interaktivitetit midis Studentit–
Institucionit-Mësimdhënësit është krijimi i ketyre platformave digjitale.

Konkluzione

Nga studentët të cilët kanë pranuar në kohë reale materialin e caktuar të lëndës, si:
literature, ligjeratate, detyre, njoftim, diskutim, syllabus, atëherë ai:
· Ka marrë pjesë aktive në diskutime të ndryshme rreth lëndës, diskutime të

hapura për çështje të rëndësishme nga ana e mësimdhënësit
· Ka debatuar vetëm me profesorin rreth një detyre të caktuar
· Ka dërguar detyrën drejtpërdrejt dhe ka pranuar përgjigjjen e saj në kohë reale

dhe në formë elektronike
· Ka japur vlerësime mbi profesorin për metodat e aplikuara gjatë gjithë semestrit
· Ka japur vlerësime mbi institucionin për kushtet e ofruara gjatë vitit akademik
· Ka japur kontribut për ndryshime në proceset mësimore në momentin kur e

sheh të arsyeshme dhe është motivuar nga ana e mësimdhënesit në përpunimin
e të dhënave
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Abstrakt

Avokati i Popullit, me miratimin e ligjit nr. 9094, datë 03.07.2003 “Për ratifikimin e
Protokollit Opsional të Konventës kundër Torturës dhe Dënimeve të tjera Çnjerëzore
dhe Degraduese (OPCAT)”, u vendos nga Parlamenti si autoriteti i duhur për garantimin
e funksionimit profesional dhe të pavarur të Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e
Torturës (MKPT). Njohja ligjore e MKPT-së, si një strukturë e veçantë pranë Avokatit të
Popullit në Shqipëri, u bë efektive kur ligji nr. 9888, datë 10.03.2008 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin ‘Për të drejtat dhe trajtimin e personave të paraburgosur’” hyri në
fuqi. Legjislacioni shqiptar parashikon që në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë se
“askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose
poshtërues” (neni 25).
Sipas ligjit nr. 9888, datë 10.3.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 8328,
datë 16.4.1998 “Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim” (të ndryshuar),
neni 74/1, Avokati i Popullit nën rolin e MKPT-së, mbikëqyr zbatimin dhe realizimin e
këtij ligji për mbrojtjen e të drejtave të të dënuarve duke ushtruar kompetencat për
vëzhgimin rregullisht të trajtimit të individëve që u është hequr liria në vendet e ndalimit,
arrestimit ose burgosjes. Në rastet kur e shikon të nevojshme për përmirësimin e trajtimit
dhe kushteve të individëve paraqet rekomandime drejtuar Institucioneve përkatëse.
Avokati i Popullit nëpërmjet MKPT luan një rol të rëndësishëm për parandalimin e
torturës dhe trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues, si dhe i garantohet
aksesi i plotë në dokumentacion, takime me personat e privuar nga liria dhe hyrja lirisht
në të gjitha mjediset e sistemit penitenciar.
Qëllimi që kërkohet të arrihet nëpërmjët këtij shkrimi, është roli i Institucionit të Avokatit
të Popullit si Mekanizëm Kombëtar për parandalimin e torturës dhe trajtimit çnjerëzor
si dhe garantimin në mbrojtjen e individëve nën këndvështrim të nenit 3 të KEDNJ-së,
dhe interpretimit të jurisprudencës së GJEDNJ-së.

Fjalë kyçe: Avokati i Popullit, Kushtetuta, Parandalimi i torturës dhe i trajtimit çnjerëzor,
Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës, Konventa Europian e të Drejtave të
Njeriut.

Hyrje
Konventa Europiane e të drejtave të njeriut nëpërmjet nenit 3 të saj, mishëron një
nga vlerat më themelore të shoqërisë demokratike. Megjithëse në përmbajtje, gjendet
i shkurtër dhe konçiz, brendia e këtij neni është shumë i rëndësishëm. Bazuar në
këtë dispozitë të Konventës garantohet se “Askush nuk mund ti nënshtrohet torturës ose
trajtim çnjerëzor dhe degradues”. Duke e konsideruar si një ndër instrumentat e vetëm
të “gjallë”, Konventa është e aplikueshme në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga shtetasit
e shteteve anëtarë të Këshillit të Europës.
Shqipëria, në vitin 1993 ratifikoi me ligjin Nr.7727, Konventën e OKB-së kundër
Torturës, ndërsa me ligjin nr.8135 datë 31.07.1996, Kuvendi i Shqipërisë ratifikoi
Konventën Evropiane për Parandalimin e Torturës. Si dhe me ligjin nr. 9094 datë
03.07.2003 u ratifikua “Protokolli Opsional i Konventës kundër Torturës dhe
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Ndëshkimeve të tjera Çnjerezore dhe Degraduese (OPCAT)”. Protokolli Opsional
kundër torturës krijon një sistem për parandalimin e torturës të bazuar në vizitat
në institucionet penitenciare nga një institucion ndërkombëtar siç është Nënkomiteti
dhe Institucion kombëtar, siç është Mekanizmi për Parandalimin e Torturës.
Sipas Protokollit opsional, shtetet janë të lira të krijojnë një ose disa institucione
ekzistuese ose krijimin e një institucioni të ri siç është Mekanizmi për parandalimin
e Torturës (termi në anglisht: National Prevention of Torture).
Që në momentin që OPCAT hyri në fuqi në vitin 2006, një numër i lartë i
Institucioneve kombëtare të të drejtave të Njeriut janë krijuar nga shtetet respective
si Mekanizma për parandalimin e torturës. (termi në anglisht: National Institution for
Human Rights. Institucioni i Avokatit të Popullit në Shqipëri por edhe në të gjitha vendet ku
ekziston një i tillë konsiderohet dhe njihet si një Institucion kombëtar për të drejtat e njeriut)
Në bazë të Protokollit Opsional rrjedh edhe detyrimi për të krijuar një strukturë
kombëtare për parandalimin e torturës ose për të bashkëngjitur një aktivitet të tillë
në një institucion me profil të ngjashëm pune. Avokati i Popullit, si një institucion
i pavarur me fokus të veçantë tek të drejtat e njeriut dhe I ngritur si një Institucion
kombëtar për të drejtat e njeriut në respekt të zbatimeve të “Parimeve të Parisit”,
vlerësoi të ishte autoriteti i duhur në garantimin e funksionimit profesional dhe të
pavarur të MKPT-së.
Nëpërmjet akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria, vendi ynë u angazhua
në mënyrë ligjore dhe institucionale për të parandaluar çdo lloj torture, keqtrajtimi
ose trajtimi ç’njerëzor dhe poshtërues. Profili i Institucionit të Avokatit të Popullit
përputhej në atë kohë mjaft mirë me kriteret e përcaktuara nga OPCAT kjo dhe për
shkak të profilit ligjor të tij. Sipas kritereve kryesore, Institucioni i Avokatit të Popullit
plotësonte kushtin si institucion i pavarur dhe me një gamë mjaft të gjërë
kompetencash në fushën e monitorimit të ambjenteve të privimit të lirisë. Gjithashtu
Avokati i Popullit përmbushte të gjitha kriteret e Parimit të Parisit për ngritjen dhe
funksionimin e Institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut.
Duke marrë në konsideratë që Avokati i Popullit ishte një strukturë e konsoliduar
nga pikëpamja administrative, dhe kështu nuk kërkohej buxhet i konsiderueshëm,
ashtu si dhe për shkak të eksperiencës së fituar që nga krijimi i tij, krijonte premisat
dhe kushtet më të favorshme, që Mekanizmi kundër Torturës të ishte një strukturë
brenda Avokatit të Popullit.
Për këtë arsye, Avokati i Popullit iu drejtua Kuvendit të Shqipërisë dhe Kryeministrit
me një rekomandim, duke shpjeguar arsyet se pse ky institucion ishte zgjidhja më e
mirë për të luajtur rolin Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës (MKPT).
Pas këtij rekomandimi dhe me miratimin e buxhetit të Institucionit të Avokatit të
Popullit për vitin 2008, më 3 janar të vitit 2008 filloi de facto puna e Avokatit të Popullit
në rolin e MKPT-së. Njohja ligjore e MKPT-së Shqiptare, si një strukturë e veçantë
pranë Avokatit të Popullit në Shqipëri, u bë efektive kur ligji nr. 9888, datë 10.03.2008
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për të drejtat dhe trajtimin e personave të
paraburgosur”, u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë. (Institucioni i Avokatit të Popullit,
Raporti vjetor 2014, 25)

Avokati i Popullit në rolin e MKPT

Institucioni i Avokatit të Popullit me ndryshimet ligjore që u realizuan, kishte si
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objektiv të tij dhe realizimin e rolit dhe kompetencave të MKPT-së, sipas kompetencave
dhe garancive të parashikuara shprehimisht në Protokollin Opsional.
Në ndryshimet dhe shtesat që u bënë në ligjin Nr.8328 dt.2.04.1998 “Për të drejtat
dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, Mars 2008,
Institucionit të Avokatit të Popullit ju njoh një rol mjaft aktiv në respektim të të
drejtave të personave të privuar nga liria. Avokati i Popullit në rolin e ri të
Mekanizmit, ju njohën kompetencat për të vëzhguar trajtimin e kategorisë së
personave të privuar nga liria, në vendet e ndalimit, arrestimit ose burgosjes; mbrojtja
e shtetasve nga tortura, trajtimi ose dënimi i egër, çnjerëzor ose poshtërues.
MKPT ju njoh e drejta që të paraqeste rekomandime për organet përkatëse, me qëllim
që të përmirësohen trajtimi dhe kushtet e individëve që u është hequr liria dhe të
parandalohet tortura dhe trajtimi ose dënimi i egër, çnjerëzor ose poshtërues me
qëllim promovimin e respektimit të vazhdueshëm të të drejtave, si edhe përmirësimit
të standardeve të trajtimit të tyre.
Ndryshimet legjislative ishin të rëndësishme dhe fillimi i punës së strukturës së re të
Mekanizmit në Institucionin e Avokatit të Popullit u bë realitet. Institucioni i Avokatit
të Popullit e filloi punën e tij si Mekanizëm në Maj të vitit 2008 duke bërë kështu
edhe njoftimin në Institucionet ndërkombëtare më të rëndësishme në këtë fushë, si
Këshilli I Europës, Organizata e Kombeve të Bashkuara, Komisioni Europian, etj,.
MKPT, bazuar në ligj, e ushtron veprimtarinë e tij nëpërmjet zhvillimit të vizitave
të rregullta në të gjitha hapësirat e institucioneve publike ku liria e individit është e
kufizuar. Me këtë kuptim, inspektimet, vizitat dhe çdo kontroll tjetër i kryer në
Institucionet e Policisë së Shtetit, në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale
(burgje dhe paraburgime), në Spitale Psikiatrike dhe Infektive, në baza dhe reparte
ushtarake, në Drejtoritë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit si dhe në qendrat e
tjera të strehimit të emigrantëve të paligjshëm dhe personave të trafikuar, ka pasur
si objektiv të sigurojë një mbulim të plotë monitorues mbi situatën e të drejtave të
njeriut në këto institucione, të parandalojë shkeljet, si dhe të mbajë një qëndrim
zyrtar mbi problematikat e konstatuara. (Faqja zyrtare e Institucionit të Avokatit të Popullit,
www.avokatipopullit.gov.al)
MKPT nën frymën e OPCAT, ka disa kompetenca, si: vëzhgimin rregullisht të
trajtimit të personave, që u është hequr liria në vendet e ndalimit, me qëllim që të
forcohet, kur është e nevojshme, mbrojtja e tyre nga tortura, trajtimi ose dënimi i
egër çnjerëzor ose poshtërues; adresimi I rekomandimeve tek organet përkatëse,
me qëllim që të përmirësohet trajtimi dhe kushtet e personave, që u është hequr
liria dhe të parandalohet tortura dhe trajtimi ose dënimi i egër çnjerëzor dhe
poshtërues, duke marrë parasysh normat përkatëse të Kombeve të Bashkuara;
bërjen e propozimeve dhe vërejtje në lidhje me legjislacionin ekzistues dhe atyre
që hartohen të reja.
MKPT me qëllim parandalimin e rasteve të torturës dhe keqtrajtimit të personave
të privuar nga liria, nga legjislacioni në fuqi i garantohet marrja e çdo
informacioni në lidhje me numrin e individëve që u është hequr liria, në vendet e
privimit të lirisë, si dhe numrin e vendeve dhe vendndodhjen e tyre; marrja e të
gjithë informacionit për trajtimin e tyre dhe kushtet e ndalimit; hyrja lirisht në të
jitha vendet dhe mjediset ku është kufizuar liria e individit; kryerja e intervistave
private, pa dëshmitare, me individët që u është hequr liria, personalisht ose me
një përkthyes kur është e nevojshme, si edhe me çdo individ tjetër që mund të
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japë informacionin e nevojshëm; zgjedhja lirisht e vendeve që kërkon të vizitojë
dhe e individëve që kërkon të intervistojë.
Sipas ligjit Nr. 44/2012 “Për Shëndetin Mendor”, Neni 31, MKPT, vëzhgon
rregullisht, me anë të inspektimeve periodike, respektimin e të drejtave dhe të
standardeve që u ofrohen personave me çrregullime të shëndetit mendor në
mjediset e shërbimit të shëndetit mendor të specializuar me shtretër, si dhe
paraqet rekomandime në organet përkatëse, me qëllim përmirësimin e trajtimit
dhe kushteve të pacientëve dhe sigurimin e respektimit të plotë të të drejtave të
njeriut në institucionet e kujdesit të shëndetit mendor. Kjo e drejtë e sanksionuar
në ligj, ushtrohet duke i garantuar MKPT-së hyrjen lirisht në të gjitha vendet
dhe mjediset e institucioneve të shërbimit të shëndetit mendor, si dhe i garantohet
marrja e çdo informacioni, sipas legjislacionit në fuqi. (Faqja zyrtare e Institucionit të
Avokatit të Popullit, www.avokatipopullit.gov.al)
Në zbatim të ligjit Nr. 8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, (i
ndryshuar), neni 19/1, anëtarët e MKPT-së, si persona të autorizuar nga Avokati i
Popullit, “…kanë të drejtë të hyjnë 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, (të paraburgosurit), në reparte apo institucione shtetërore, spitale psikiatrike, në
azile, në shtëpi fëmije, si dhe në çdo vend tjetër kur ka të dhëna dhe çmon se ekziston
mundësia e shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut...”
Sistemi i mbikëqyrjes së pavarur në vendet ku personat janë të privuar nga liria,
përbën një garanci themelore kundër keqtrajtimit dhe shkeljes së të drejtave të
njeriut. Komiteti për Parandalimin e Torturës (CPT), që nga fillimi i aktivitetit të
tij, ka rekomanduar themelimin e strukturave të pavarura kombëtare, të afta për
të kryer vizita periodike në burgje, njësi policore dhe institucione të tjera të
privimit të lirisë. Në kontekstin Evropian, 31 shtete anëtare të Këshillit të Evropës
e kanë ratifikuar tashmë OPCAT-in dhe deri tani 25 vende kanë ngritur MKPT-të.
Për Komitetin, është kthyer në praktikë standarde inkurajimi i shteteve të cilat
nuk janë pjesë e marrëveshjes, me qëllim ratifikimin e OPCAT-it dhe ngritjen e
mekanizmave parandalues   kombëtarë. Efektiviteti i përpjekjeve për të ndihmuar
shtetet evropiane në parandalimin e torturës dhe formave të tjera të keqtrajtimit
në të ardhmen, varet në një masë të madhe në cilësinë e ndërveprimit ndërmjet
Komitetit dhe këtyre mekanizmave.
Llojet e MKPT-ve që veprojnë në Europë, mund të identifikohen në tre modele
kryesore:
1. Modeli Avokati i Popullit / Avokati i Popullit plus: Vendet që kanë ndjekur këtë
qasje (p.sh., Shqipëria, Estonia, Gjeorgjia, Spanja), kanë përfshirë mandatin e MKPT-
së brenda funksioneve ekzistuese të institucionit të Avokatit të Popullit. Në disa
vende të tjera (p.sh., Republika e Moldavisë, Sllovenia), mandati i MKPT-së kryhet
nga zyra e Avokatit të Popullit në bashkëpunim me aktorët e shoqërisë civile (OJF)
2. Modeli i një trupi të vetëm të pavarur: Vende të tilla si Franca, Lihtenshtejni e
Zvicra, kanë krijuar një organ të veçantë ekskluzivisht për kryerjen e misionit të
MKPT-së
3. Modeli shumë-trupash: Në Holandë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, disa
inspektorate ekzistuese dhe/ose institucione të specializuara të pavarura, janë caktuar
bashkërisht të funksionojnë si MKPT duke koordinuar si një institucion i vetëm
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(Faqja zyrtare e Institucionit të Avokatit të Popullit)
CPT është i vëmendshëm që çdo mekanizëm pavarësisht formës së tij, të plotësojë
kërkesat kryesore të përcaktuara në OPCAT dhe në udhëzimet e SPT-së drejtuar
MKPT-ve. Këto kërkesa përfshijnë pavarësinë funksionale të mekanizmave dhe të
personelit përkatës, burimet e mjaftueshme, anëtarësimet e larmishme e me përvojë,
si dhe mandatet dhe kompetencat në përputhje me OPCAT (Nenet 19 dhe 20), të
përcaktuara në mënyrë të qartë në dispozitat kushtetuese dhe legjislative. Vlen të
theksohet se shkalla e ndërveprimit ndërmjet CPT-së dhe çdo MKPT-je, varet në
mënyrë të pashmangshme nga perceptimi i Komitetit mbi nivelin real të pavarësisë
së secilit mekanizëm.
Përzgjedhja e mënyrës së veprimit të Mekanizmit është qasje institucionale, por
rekomandohet dhe në udhëzimet e SPT-së që roli I MKPT-së të jetë me një qasje
gjithëpërfshirëse. MKPT-ja kryen një sërë veprimesh për parandalimin e torturës
dhe trajtimit çnjerëzor dhe degradues. Por, gjithashtu MKPT duhet të ketë rol dhe
mbrojtës, ku nëpërmjet verifikimeve të ankesave ose rasteve me iniciativë, të kryejë
hetimin administrativ dhe në raste të evidentimit të rasteve të torturës të bëjë referimin
përkatës pranë organit të akuzës.
Nga raportet e MKPT-së ndër vite evidentohet se ky mekanizëm me kapacitet e tij ka
evidentuar dhe hetuar në mënyrë aktive raste të dhunës fizike duke bërë adresimin
e rekomandimeve për kallzim penal pranë organit të akuzës.
Në raportet e viteve 2014 dhe 2015, në rastet e tejkalimit të forcës të evidentuara
gjatë inspektimeve apo nga ankesat e marra përmes postës e telefonit, evidentohet
se MKPT bashkëpunon në kryerjen e hetimeve të rasteve të pretenduara për torturë dhe
keqtrajtim me Seksionin e Veçantë, strukturë në Institucionin të Avokatit të Popullit.
Në një kohë që pavarësisht konsultimit dhe ekpseriencave të ndryshme, hetimi i
rasteve të tilla duhet të konsiderohet detyrë primare e MKPT-së duke përfshirë dhe
rolin mbrojtës të rasteve specifike për torturën.
Nga një analizë e raportit të vitit 2014 të Institucionit të Avokatit të Popullit për
MKPT-në, rezulton se MKPT dhe Seksioni i Veçantë, kanë verifikuar 35 ankesa të
shtetasve me pretendime për tejkalim të forcës së domosdoshme e ushtrim dhune
nga punonjësit e Policisë së Shtetit dhe punonjësit e Policisë së Burgjeve, më
konkretisht 28 në Komisariate dhe 7 në IEVP. Në këtë total ankesash, vetëm 8 janë
konsideruar të provuara lidhur me pretendimin për dhunë, duke rekomanduar
organit të Prokurorisë fillimi i hetimeve ndaj punonjësve të Policisë së Shtetit për
veprën penale të “Torturës”, e kryer në bashkëpunim. Ndërsa për 6 rastet e tjera,
organeve të Policisë së Shtetit dhe IEVP-ve, i është rekomanduar marrja në shqyrtim
e pretendimeve të ankuesve. (Raporti vjetor 2014 I Institucionit të Avokatit të Popullit).
Nga studimi i këtij raporti, rezulton se në të gjitha rastet, pretendimet e dhunës ose
keqtrajtimit kanë përfunduar në rastin më flagrant me marrjen e masave disiplinore
ndaj punonjësve të policisë.
Kur në Shqipëri, ende nuk është ndërtuar Institucion psikiatrik për mbajtjen e
personave me masa mjekësore, kjo përbën në vetvete një shqetësim të
konsiderueshëm. Qëndrimi dhe mbajtja e këtyre personave me vendim gjykate “masë
mjekësore në një Institucion psikiatrik”, përbën një shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut.
Në interpretimin e zgjeruar të KEDNj-së ashtu si dhe jurisprudencën e GJEDNJ-së
rezulton se kjo përbën një shkelje të nenit 3 të Konventës, duke e konsideruar si
trajtim çnjërëzor dhe degradues. Pavarësisht bërjes të rekomandimeve në drejtim të
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kushteve në të cilën ndodhen këta persona me masa mjekësorë, qasja e MKPT-së
duhet të ishte më reactive në drejtim të konstatimit të shkeljes së nenit 3 të KEDNJ-
së, duke marrë në konsideratë mënyrat e reagimit të Mekanizmave të tjerë si motra
në Europë.
MKPT duhet të përfshijë në metodologjinë e punës së tij, të gjitha kriteret dhe rastet
e konsideruara nga GJEDNJ nën nenin 3 të KEDNJ-së, duke përmëndur këtu, kushtet
dhe infrastrukturën në institucionet penitenciare, mbipopullimi, trajtimi, cilësia dhe
përshtatshmëria e shërbimeve sidomos ato shëndetësore, krerja e procedurave sipas
protokollove të ratifikuara nga administrata në rastet e pretenduara për keqtrajtimi
ose dhunë të ushtruar, etj. Rishikimi i metodologjisë së punës së saj gjithashtu
është kërkesë e Udhëzimeve për Mekanizmat për parandalimin e torturës, të SPT-së
(Nënkomiteti për parandalimin e torturës dhe trajtime dhe dënime të tjera çnjerëzore dhe
degraduese, 2010, Zvicër).
Me kalimin e kohës, mënyrat e keqtrajtimit, dhunës dhe torturës bëhen më të vështira
dhe sfiduese për t’u identifikuar kjo edhe për shkak të formave më të sofistikuara të
kryerjes së tyre nga administrata e institucioneve. Për këtë arsye, stafi i MKPT-së
duhet të jetë i përfshirë në trajnime bashkëkohore me qëllim marrjen e informacionit
të rëndësishëm por edhe përftimit të aftësive për hetimin administrative të rasteve të
pretenduara për torturë. Trajnimi I stafit të MKPT është një kërkesë gjithashtu dhe
në Udhëzimet për Mekanizmat për parandalimin e torturës, të SPT-së.
Shteti Shqiptar është ndëshkuar dy herë nga GjEDNj përsa i përket rasteve për
shkelje nën nenin 3 të KEDNJ-së, Grori k.Shqipërisë, dhe Dybeku k. Shqipërisë. Në
rast se sensibilizimi do të kishte qënë më i lartë, raste të tilla do të ishin të shumta të
cilat mund të ishin drejtuar Gjykatës Evropiane. Në këtë drejtim, MKPT duhet të
kishte rritur rolin e saj duke adresuar Opinioneve të treta në çështje të ndryshme
për raste të torturës ose keqtrajtimit ose Amicus Curiae, në gjykatat e brendshme
dhe Gjykatën e Strasbourgut.
Me qëllim që Mekanizmat të vizitojnë në mënyrë dhe me frekuencë të mjaftueshme
institucionet penitenciare dhe institucionet ku privohet liria, duhet të planifikojnë
plane pune, kjo sipas udhëzimeve të SPT-së për Mekanizmat për parandalimin e
torturës. MKPT realizon një plan pune me inspektime me qëllim përfshirjen e një
numri sa më të lartë institucionesh në një vit kalendarik.
Një rol të rëndësishëm Mekanizmi e ka edhe në përfshirjen për të bërë komente ose
për të propozuar projektligje që lidhen dhe janë relevante për mandatin e tij.
Sipas udhëzimeve të SPT-së për Mekanizmat, duhet që pas çdo vizite ose inspektimi
të përgatitet raport specifik si dhe rekomandimet duhet të jenë në përputhje me
standartet dhe parashikimet e Kombeve të Bashkuara në fushën për mbrojtjen nga
tortura dhe keqtrajtime të tjera, udhëzimet e SPT-së, etj,.
Shumë e rëndësishëm është konsideruar jo vetëm nga SPT, CPT por edhe nga
Komisioni Europian, zbatimi i rekomandimeve të MKPT-së nga ana e Institucioneve
shtetërore. MKPT në mënyrë të vazhdueshme duhet të bëjë përditësime të tyre si
dhe të përfshihet në procese të ndryshme dialogu me strukturat shtetërore me qëllim
zbatimin e tyre. Gjithashtu kjo duhet të realizohet edhe për ato rekomandime që
SPT, CPT ose mekanizma të tjera ia adresojnë shtetit shqiptar dhe më pas pritet
raportimi specifik i tyre.
Është konstatuar se edhe në rastet kur rekomandohet nga Institucioni i Avokatit të
Popullit për fillimin e procedimit penal për veprën penale të torturës, Prokuroria
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vendos ose mosfillim të procedimit ose pushim, por ka patur raste që ka ndryshuar
tërësisht kualifikimin e veprës penale, si nenin 250 të Kodit penal “veprime arbitrare”.
Kjo kërkon rishikimin e mundësive proceduriale ose material për ndjekjen e çështjes
nga Avokati I Popullit më tej me qëllim jo vetëm rivendosjen në vend të të drejtës së
shkelur por edhe hapjen e praktikës, në një kohë që vendimet gjyqësore për veprën
penale të Torturës janë inekzistente duke e bërë kështu një ndër nenet më të
papërdorura të Kodit penal.
Roli proaktiv dhe mbrojtës i MKPT-së do të ndikojë në uljen e rasteve të torturës
dhe llojet e keqtrajtimit si dhe në rritjen e rasteve të identifikuara dhe të ankimuara
në organet e gjyqësorit, me qëllim vendosjen përpara përgjegjësisë shkaktarët e këtyre
shkeljeve.

Referenca

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, (1998).
2. Konventa Evropiane për Mbrotjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, si

edhe protokollet e saj shtesë, ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin Nr.
8137,datë 31.7.1996.

3. Konventa kundër Torturës dhe Dënimeve, Trajtimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore
ose Degraduese, ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin Nr. 7727,datë
30.06.1993.

4. Protokolli Opsional i Konventës kundër Torturës dhe Dënimeve të tjera Çnjerëzore
dhe Degraduese (OPCAT), ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin Nr.
9094,datë 2003.

5. Konventa Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit
Çnjerëzor ose Degradues, ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin Nr.
8135,datë 31.7.1996.

6. Ligji Nr. 8454 datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”(i ndryshuar).
7. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë.
8. Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë.
9. Ligji Nr. 9888,datë 10.03.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8328,

datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim”.
10. Ligji Nr. 44/2012 “Për shëndetin Mendor”.
11. Ligji Nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”.
12. Institucioni  I Avokatit të Popullit, Raporti vjetor 2014, (2015).
13. Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment, Guidelines on national preventive mechanisms, 15–19
November 2010, Geneva.



571

Rruga drejt një juridiksioni ndërkombëtar penal permanent

Eljon Hila
Qendra Nderuniversitare e Studimeve Albanologjike / Hila Law Firm

Alfred Balla
Universiteti Europian i Tiranes / Gjykata e Larte e Republikes se Shqiperise

Abstrakt

Mbarimi i luftes se dyte boterore shenon dhe momentin e konkretizimit te ideve dhe
projekteve per themelimin e gjykatave nderkombetare penale. Keto Gjykata jane Gjykata
Ushtarake Nderkombetare Penale e Nurembergut dhe Gjykata Ushtarake
Nderkombetare per Lindjen e Larget (Gjykata e Tokios). Por, a jane keto te parat
juridiksione nderkombetare penale qe njihen (?), apo ato jane rezultat i nje praktike
historike ne kete fushe?
Ne fakt, Gjykatat e sipercituara nuk jane te parat juridiksione penale nderkombetare.
Perkundrazi, ne histori njihen disa procese procese penale me karakter internacional te
cilat jo vetem qe kane sherbyer si menyra per denimin penal te fakteve te ngjara, por
permes tyre jane krijuar themelet e juridiksioneve penale nderkombetare me te
konsoliduara si Gjykatat ad hoc  kunder nazi-fashizmit (gjykata e Nurembergut dhe
gjykata e Tokios) e deri tek Gjykata Nderkombetare e Hages e cila funksionin si nje
juridiksion penal nderkombetar, komplementar dhe permanent.
Pjese e ketij prezantimi do te jete veshtrimi historik dhe juridik i proceseve te para
nderkombetare penale, roli i Gustave Moyner ne krijimin e nje juridisksioni
nderkomebtar penal te perhershem dhe, ajo qe ka me shume rendesi, krijimi i premisave
per perballjen e parimeve te krijuara nga keto procedime me maksimat juridike latine si
“Nullum Crimen Sine Lege” per faktin se keto gjykata kishin karakter ex post factum.

Fjale kyce: juridiksion nderkombetar, ex post factum, ad hoc, histori, krime, Gustave
Moyner.

Hyrje

E drejta nderkombetare penale dhe procedimet penale me karakter internacional
gjithmone kane ngjallur diskutime mbi bazueshmerine e tyre ne legjislacione pozitive
si dhe per faktin qe keto procese penalizuese kane ardhur ne kundershtim me shume
parime te konsuliduara te se drejtes nderkombetare publike e penale. Vecanerisht
per faktin qe organet qe kane ushtruar ndjekjen apo kane shqyrtuar faktet penale
kane qene shume te “pazakonta” persa i perket ligjshmerise se krijimit dhe ushtrimit
te juridiksionit te tyre. Kjo per faktin qe keto procese dhe juridiksione kane patur
karakter “ex post factum” dhe vleresohet se kane funksionuar ne kundershtim me
maksimat latine si “nullum crimen sine lege” per faktin qe personat e proceduar jane
gjykuar pa nje baze ligjore pozitive ne fuqi ne kohen e ngjarjes se fakteve sipas
parimi penal te shtrirjes se ligjit ne kohe. Shpesh here keto procese jane konsideruar
edhe si gjyqet e “paleve te forta mbi palet e dobta”, si “gjykata hakmarrese”, si “gjykata
politike”, etj., (George Ginsburgs, 1990). Vlen te theksohet qe keto juridiksione nuk
kane qene permanente por kishin karakter “ad hoc”.
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Mbarimi i luftes se dyte boterore dhe konkluzionet e nxjerra per faktet e ngjara
gjate saj, perbejne dhe momentin historik te kalimit nga plani teorik ne ate praktik
mbi nje juridiksion penal nderkombetar pozitive dhe permanent. Prej mbarimit te
luftes se pare botrore ishte perfolur per krime te renda kunder te drejtes
nderkombetare dhe shenjterise se traktateve nderkometare te kohes, te cilat vleresohej
se ishin kryer nga Vilhelmi  II i Gjermanise. Por vetem me mbarimin e luftes se dyte
boterore filluan te konkretizoheshin idete per nje te drejte positive ne fushen
nderkombetare penale, interresi i se ciles do te superonte interesat dhe juridiksionet
e shteteve te vecante. Kalimi i ideve ne planin konkret, ishte nevoje e kohes per te
ndershkuar pergjegjesit e krimeve te kryera gjate luftes se dyte botrore, sipas te
cilave, keto veprime kriminale te konsumuara gjate luftes se dyte botrore, do te
sillnin pergjegjesi penale per individet konkret duke i ndershkuar ata sipas te drejtes
nderkombetare.
Faktikisht idea e konceptimit dhe themelimit te institucioneve gjyqesore
nderkomebtare, te cilat do te kishin juridiksion dhe fuqi te plote per te ndershkuar
individe te cilet kryenin krime te renda kunder te drejtes ne fuqi, jane me te hershme
se periudha e luftes se pare dhe te dyte boterore. Ne kete prezantim do te shohim (jo
ne menyre shteruese) disa prej procedimeve penale historike qe kane krijuar “shtratin”
per krijimin e juridiksioneve moderne penale nderkombetare si Gjykata
Nderkombetare Penale apo “Gjykata Penale e Hages”. Ajo qe ka me shume vlere ne
kuader te ketij prezantimi eshte natyra e procedimit te ketyre juridiksioneve
nderkombetare penale si organe “ad hoc”, “ex post factum” dhe me e rendesishmja
eshte qe ato kane proceduar ne kuader te parimeve humane, por jo ne zbatim te nje
te drejte pozitive sipas parimit te shtrirje se ligjit ne kohe dhe hapsire apo parimit
latin “nullum crimen sine lege”.
Punimi eshte i ndare ne tre pjese, ku pjesa e pare perbehet nga trajtimi historik i
disa prej procedimeve penale me karakter historik deri ne luften e II boterore, pjesa
e dyte trajton rolin e Gustav Moynier ne krijimin e nje juridiksioni nderkombetar
penal modern, pjesa e trete trajton problemin e gjykimit penal ne kundershtim me
parimet latine “nullum crimen sine lege” dhe faktin qe keto procese jane realizuar per
mes juridiksioneve ad hoc dhe kane shqyrtuar ceshtjen ex post factum.

Rrugetimi drejt nje juridiksioni nderkombetar penal

Gjykata Nderkombetare Penale (Gjykata e Hages) nuk eshte i pari juridiksion penal
nderkombetar. Asaj i ka paraprire me heret Gjykata per Krimet ne ish-Jugosllavi
dhe Ruanda si dhe Gjykata e Nurembergut dhe Gjykata e Tokios. Debatet per te
krijuar nje Gjykate Nderkombetare Penale Permanente (GjNPP) i referohen me se
pari Konferences se Hages te vitit 1899 dhe u rikonsideruan pas perfundimit te
Luftes I Boterore (Kevin N. Cavolo-Goller, 2006, fq. 7). Por, duke u bazuar ne parimin
qe “cdo e sotme ka nje te djeshme”, edhe gjykimet nderkombetare penale kane patur
nje fillese me te hershme se mendimet e reklamuara ne Konferencen e Hages apo
periudhes se pas Luftes se I Botrore.  Ne vijim paraqiten rastet historike qe
konsiderohen si gurret e pare te themelit per nje juridiksion penale nderkombetar
dhe permanent sikuder Gjykata e Hages.

1. Procesi vs. Conradin von Hohenstaufen, viti 1268;
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Conradin von Hohenstaufen ishte djalosh 16-vjecar ne castin e denimit te tij me
vdekje nga nje trup gjyqesore ne Mbreterine e dy Sicilive ne vitin 1268 (Steven
Runciman, 2012). Ne moshen 2-vjecare Conradin trashegoi babain e tij Conrad IV ne
cilesine e Dukes se Swabia, Mbret i Jeruzalemit dhe Mbret i Sicilise. Conradin
ndermori nje ekspedite ushtarake per rivendosjen nen sundimin e tij te Mbreterise
se dy Sicilive ne shenje revolte kundra nje urdherit te Papa Klemtit IV, i cili e kishte
kaluar kete mbreteri nen sundimin e francezit Charles d‘Anjou. Akuzat per te cilat
Conradin u gjykua nga trupa gjyqesore e perbere nga kater juriste Sicilian ishin
ato te tradhetise dhe vrasjes se civileve ne Tagliacozzo dhe te fillimit te nje lufte te
padrejte (Bassiouni, 1992). Conradin dhe shoqeruesit e tij te ngushte u denuan me
vdekje, denim i cili u artikulua vetem nga njeri prej kater gjyqtareve qe shqyrtuan
akuzat kundra tij. Gjykimi u anatemua si nje proces politik kundra Conradinos per
te kenaqur kerkesat e Papa Klemtit IV dhe Chasles d‘Anjou (Bassiouni, 2012).
Ky proces, edhe pse nuk eshte qartesisht nje procedim penal nderkombetar ne kuptim
te ushtrimit te juridiksionit, pasi ai u gjykua nga nje trup gjyqesore nacionale,
serisht eshte me rendesi per shkak te ratione personae pasi permes ketij procesi u
denua penalisht me vdekje nje drejtues si Conradino duke e ngarkuar ate personalisht
per veprimet e gjith armates se tij dhe ratione materia pasi ai u denua per krime lufte
(fillimin e nje lufte te padrejte) cka aktualisht hyn sferen e te drejtes nderkombetare
penale.

2. Procesi vs. Peter von Hagenbach, viti 1474;
Peter von Hagenbach shenon rastin e pare te procedimit penal nderkombetar ne
historine e te drejtes nderkombetare penale (Bassiouni, 1992). Von Hagenbach, i cili
ishte Governator i qytetit Breisach ne Gjermani ne sherbim te Dukes se Burgonjes,
u gjykua dhe u denua per shkak te mizorive qe shkaktuan trupat ushtarake nen
drejtimin e tij ne kete qytet, te cilet  vrane, perdhunuan e masakruan, demtuan
pasurite e civileve si pjese e planit per te imponuar rregullat dhe pushtetin e
Burgundianve duke konsumuar vepra penale kundra “ligjeve te Zotit dhe njeriut”
(Damir Arnaut, Virginia Journal of International Law, 2003).
Procesi kunder Peter Von Hagenbach u zhvillua ne vitin 1474. Vecantia e ketij procesi
ishte per faktin se trupa gjyqesore qe gjykoi ceshtjen dhe denoi individualisht Peter
Von Hagenbach nuk perbehej nga gjyqtare nacional te vendit ku u procedua dhe
denua, por kjo trupe gjyqesore e perberej nga Gjyqtare te vendeve te ndryshme.
Konkretisht, trupa gjyqesore perbehej nga 28 gjyqtare qe vinin nga Alsazia,
Gjermania, Zvicra dhe Austria (Schwarzenberger, 1968). Pra vecantia e ketij procesi te
zhvilluar ne vitin 1474, ishte fakti se trupa gjyqesore perbehej nga gjyqtar
internacional cka perforcon elementin nderkombetar ne kete procedim penal (Jackson
Maogato, “The legal regime of the ICC”, Boston 2009) dhe po aq e rendesishme per
shkencen e te drejtes nderkombetare penale eshte edhe fakti qe ky proces shenoi te
parin rast te ngritjes se nje gjykate nderkombetare ad hoc.

3. Procesi vs. Kaisser Vilhelm II, nje tentative e deshtuar drejt konsolidimit
nje gjykate permanente nderkombetare penale;
Me mbarimin e pasi luftes se pare boterore, ne kuader te Konferences se Paqes Paris
1919, nga fuqite fituese te kesaj lufte u themelua “Komisioni per Percaktimin e
Pergjegjesise se Autoreve te Luftes dhe Aplikimit te Denimeve”, i cili kishte per detyre
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qe te hetonte krimet e ushtarakeve Gjerman dhe Turq qe shkelin te drejtat e afirmuara
nga Konventa e Gjeneves 1864 dhe Konventa e Hages 1899 gjate luftes (J. Maogoto,
2009). Ne kuader te akteve nderkombetare te miratuara me heret, gjykimi i fakteve
penale te kostatuara nga komisioni hetimor do te behej nga nje gjykate ad hoc qe do
te zinte vend per gjykimin e ketyre krimeve. Ne fokus te vecant ishte gjykimi i
Kaiser Vilhelm II, Prandor i Gjermanise dhe Mbret i Prusise per krimet e kryera
pergjate luftes se pare boterore bashke me komandatet ushtarakt te ushtrise se tij.
Por, pertej pritshmerive te kohes nga forcat luftefituese, ajo qe ndodhi ishte nje
deshtim i madh. Pervec parashikimeve per reparacionet e demeve te luftes, Traktati
Paqes se Versajes ne nenin 228 te tij parashikonte edhe denimin e shkaktareve te
luftes dhe konkretisht, nder te tjere, edhe te Kaiser Vilhelm I (J. Maogato, 2009).
Nderkohe, Vilhelm II pas luftes se pare botrore gjeti strehim ne ekzil ne Hollande.
Kerkesa per dorezimin me qellim gjykimin e Vilhelm II sipas Traktatit te Paqe se
Versajes u refuzua nga qeveria Hollandeze me arsyetimin qe kjo kerkese nuk
parashikonte krimet konkrete per te cilat Kaiseri do te gjykohej, duke e konsideruar
kete kerkese me ngarkese politike dhe te pabazuar. Per kete arsye, me justifikimin se
nuk kishte asnje kerkese formale te ligjshme per ekstradim, Hollanda nuk pranoi ta
dorezonte te akuzuarin Vilhelmi II (Arben Puto, 2004) duke shmangur ligjerisht gjykimin
e tij nderkombetar nga gjykata ad hoc. E vecanta e ketij procesi eshte fakti qe permes
Traktatit te Paqe te Versajes Perandori Vilhelm II do te pergjigjej individualisht per
krimet e kryera gjate luftes nenstaturen e Perandorit Sovran te Gjermanise. Pra,
permes ketij traktati, ne arenen nderkombetare u krijua nje norme positive e cila
perbente baze te plote ligjore referuese ne rastet e tjera kur do te procedohej penalisht
kunder nje funksionari shteteror ne menyre individuale per krime te kryera ne
udheheqjen e tij (Jola Xhafo, 2009).

Mendimi i gustave moynier per nje gjykate nderkombetare penale
permanente

Zvicerani Moynier ishte i pari qe artikuloi idene per krijimin e nje gjykate
nderkombetare penale, sin je juridisksion permanent per gjykimin e te gjitha veprave
penale te krimeve te luftes  dhe krimeve kundra njerezimit. Gustav Moynier, i cili,
duke qene se ishte i angazhuar ne fushen e organizatave humanitare si nje prej
themeluesve dhe drejtuesve te organizates nderkombetare “Kryqi i Kuq”, ne vitin
1872 kerkoi dhe ngritjen e nje Gjykate Nderkombetare Penale e cila te kishte juridision
te perhershem per gjykimin e disa veprave penale pergjate luftimeve Franko-Prusiane
te vitit 1870-1871 qe konsiderosheshin si krime lufte apo krime kundrer njerezimit
ne kuader te Konventes se Gjeneves te vitit 1864. Por kjo ide e Gustav Moynier u
kritikua dhe kundershtua gjeresisht ne arenen nderkombetare si nje ide e
papranueshme per kohen (Cenap Cakmak, 2006).
Propozimi i Moynier përbëhej nga dhjetë artikuj të shkurtër. Sipas tij, gjykata duhet
te ishte një institucion i përhershëm, i cili do të aktivizohej automatikisht në rast të
ndonjë lufte midis palëve (neni 1). Presidenti i Konfederatës së Zvicrës caktohej për
të zgjedhur me short tre gjykatësit, nje prej te cileve do te ishte Amerikan dhe dy
gjyqtaret e tjere do te zgjidheshin nga propozimet e paleve luftuese (neni. 2, parag.
1) . Nëse do të kishte më shumë se dy palë ndërluftuese, aleate do të zgjidhnin një
gjykatësi të vetëm (neni. 2, parag. 3. Ne projektin e Moynrit nuk parashikohej qe
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kjo strukture gjyesore të kishte nje seli të përhershme, por pesë gjykatësit e do të
mblidheshin sa më shpejt të jetë e mundur në vendin e zgjedhur përkohësisht nga
Presidenti i Konfederatës së Zvicrës (art. 2, par. 2). Gjykatësit do të vendosin mes
tyre vendin ku ata do të gjykonin (Neni. 3, parag. 1), duke lejuar gjykatën te
perzgjidhte vendin më të përshtatshëm për të dhe të pandehurit dhe dëshmitarët.
Sipas propozimit te Moyner, ishte ne vleresimin e gjykates menyra si do te
organizohej dhe procedura gjyqesore qe ajo do te zbatonte. (Christopher Keith Hall,
1998)
Duke qene se Monyer kishte frike se gjykata do te ngarkohej nga ceshtje qe nuk
paraqesnin gravitet nderkombetar penal, ai propozoi qe ankues ne Gjykate do te
ishin vetem shtetet, duke e kufizuar ne kete menyre rrethin e subjekteve qe mund ti
drejtoheshin kesaj strukture gjyqesore supranacionale. Personat/individet e demtuar
do te mund te paraqisnin ankesat vetem permes shtetit te tyre. Kjo mase propozohej
me qellim ekonomine gjyqesore dhe fokusimin e gjykates ne ceshtje me rendesi
nderkombetare, duke shmangur angazhimin e saj per ceshtje pa intres (Idem).
Por, pavaresisht projektit dhe propozimeve brilante dhe te hollesishme te Moyner
per nje juridiskion nderkombetar penal permanent, ky projekt u injorua gjeresisht
nga juristet e kohes te cilet e gjenin te papershtatshem per ate periudhe krijimin e
nje gjykate te tille me arsyetimin se cedimi nga sovraniteti nacional vendet lufte
fituese kundra vendeve lufte humbese. Ajo qe ka rendesi per efekt studimor, eshte
merita e vecant e Moyner ne krijimin e nje mendimi juridik per nje juridiksion
nderkombetar penal permanent sikuder eshte sot Gjykata e Hages.

Gjykimi “Ad hoc” dhe “Ex post factum”

Mbarimi i luftes se dyte boterore shenon dhe momentin e konkretizimit te ideve dhe
projekteve per themelimin e gjykatave nderkombetare penale. Keto jane Gjykata
Ushtarake Nderkombetare Penale e Nurembergut dhe Gjykata Ushtarake
Nderkombetare per Lindjen e Larget (Gjykata e Tokios). Konstituimi i ketyre dy
gjykatave eshte me rendesi shume te madhe per te drejten nderkombetare, pasi nga
keto Gjykata u perpunuan disa parime themelore per te drejten nderkombetare ne
terresi dhe ate Penale ne vecanti, qofte per menyren e themelimit te tyre (GINSBURGS,
1990), juridiksionin, procedimin dhe ekzekutimin e vendimeve te tyre, po ashtu dhe
per faktin se ne keto procese, per here te pare ne menyre zyrtare por mbi baza te
brishta,  u definuan shume nocione dhe parime te se drejtes nderkomebtare penale
si Krimet Kunder Njerezimit dhe Pergjegjesia Penale Individuale e personave qe u morren
ne pergjegjesi penale perpara ketyre Gjykatave per krimet kunder njerezimit gjate
Luftes se Dyte Boterore.
Por keto procese gjyqesore pervecse ben histori per risite qe ato proklamuan ne te
drejten nderkombetare, ato njekohehisht u anatemuan per shume arsye duke e
quajtur si Gjykatat e Fituesve kunder Humbesve (Wiliam B. Simons), Gjykata me
Legjitimitet te njeanshem, Gjykata te Imponuara, Gjykata te Hakmarrese, etj. Nje
tjeter shkak per te cilin keto gjykata u anatemuan ishte edhe fakti se nga ato u
gjykuan vetem krimet e luftes te konsumuara vetem nga njera prej paleve luftuese
gjate luftes se dyte botrore, konkretisht u hetuan, gjykuan dhe denuan vetem
veprimet kriminale te konsumuara nga trupat naziste ne te territoret e pushtuara
prej tyre, por u lane pa hetuar e gjykuar ato veprime te kryera nga forcat aleate apo
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palet e tjera luftuese gjate te njejtes periudhe. Per keto arsye, proceset e dhenies
drejtesi nga keto gjykata u konsideruan si Drejtesi e Fituesve.
Gjithashtu edhe nje fakt tjeter per te cilat keto gjykata jo vetem u vleresuan pozitivisht
por dhe u anatemuan ne te njejten kohe  ishte dhe fakti se nga keto dy Gjykata nuk
u respektua parimi latin i se drejtes penale “Nullum Crimen Sine Lege”, pasi per krimet
kunder njerezimit nuk kishte baze ligjore te parashikuar si veper penale (Jola Xhafo,
2009). Kjo do te thote se pesonat e denuar nga keto gjykata per vepren penale te
Krimeve Kunder Njerezimit, ishin te pabazuara ne ligj dhe keto vendime u bazuan
ne parashikimet statutore te cilat ishin burime te imponuara te se drejtes nga palet
fituese dhe ishin me karakter Ex Post Facto. Ne kete kuptim, bazuar ne parashikimet
statutore te Gjykates se Nurembergut, jane denuar per krime kunder njerezimit
personat e akuzuar perpara kesaj gjykate, duke i dhene fuqi prapavepruese parimit
te Krimit Kunder Njerezimit, i cili u elaborua pas ngjarjeve te fakteve Ex Post Facto
qe u konsideruan kriminale, pra pasi mbaroi lufta e dyte botrore. Ky element
vleresohet se perben shkelje te parimit te ligjshmerise.
Por keto vleresime negative per keto Gjykata me argumentat e mesiperm, u
kundershtuan me argumentat politike se krimet e kryera nga nazistet ishin shume
te renda dhe se ne keto kushte eshte me mire qe te denoheshin se te mbeteshin pa
denuar per shkak te parimit “Nullum Crimen Sine Lege” ne kushtet kur keto veprime
realisht ishin te provuara qe kishin sjelle pasoja te renda per rendin shoqeror botror
dhe shoqerine njerezore ne terresi. Gjithsesi, pavaresisht ketyre argumentave
anatemues per keto dy Gjykata Ad Hoc, veprimtaria e tyre dhe nocionet qe u
elaburuan nga to mbeten gure themeli per te drejten nderkombetare penale moderne.

Konkluzione

Permbledhtas, ne perfundim te ketij materiali renditim keto konkluzione:
1. Gjykata Nderkombetare Penale e Hages nuk eshte juridiksioni i pare

nderkombetar penal. Perkundrazi, procesi i pare gjyqesor me karakter
nderkombetar eshte shenuar ne viti 1474 kundra Peter von Hagenbach i cili u
gjykua nga nje trup gjykatesisht prej 28 antaresh nga vende te ndryshme.
Ndersa procesi i pare penal nderkombetar persa i perket ratione materia eshte
ai kundra Conradin i zhvilluar ne Sicili ne vitin 1268;

2. Juristi zvicerian Gustave Moyner, i cili eshte edhe nje nder themeluesit dhe
drejtuesit e NGO “Kryqi i Kuq” eshte mendimtari me potent dhe zeri me i forte
per krijimin e nje gjykate nderkombetare penale permanente. Ai skicoi krijimin
e nje gjykate te tille qe ne vitin 1872 kur ai kerkoi krijimin e nje juridiksioni
permnanent nderkombetar penal, ide e cila u injorua haptazi ne ate kohe dhe
gjeti zbatim si koncept ne vitin 1998 permes Statutit te Romes permes te cilit u
krijua Gjykata e Hages;

3. Proceset nderkombetare penale deri ne krijimin e Gjykates se Hages kane njohur
shume kundershti persa i perket menyres se themelimit te tyre dhe bazes ligjore
permes te ciles ato kane gjykuar, duke i konsideruar keto gjykata si ex post
factum, ad hoc, ne kundershtim me parimin “nullum crimen sine lege”, etj.
Gjithsesi, ne rafshin historik, zhvillimi i ketyre proceseve krijoi shtratin ku u
zhvilluan dhe konsoliduan mendimet deri ne konstituimin e gjykates
permanente te Hages sipas Statutit te Romes.
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