
3

5 March, 2016

ISBN: 978-9928-214-04-1

1 0 1

FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON: 
"INTERDISCIPLINARY STUDIES – GLOBAL CHALLENGE 2015”

Conference date:  

Location 1: Tirana, Albania 

Location 2: Bialystok ( ) via Video Conference or Poster Presentation 

Conference Language: English and Albanian 

Abstract's submission: 

Notification on Abstract's reception:  

Full paper submission:  

Contact email:

(ICIS IV-2016)
Tirana, 11 JUNE 2016

Website: iipccl.org

11 JUNE, 2016

Poland-EU

1. 5. 2016

3. 5. 2016

22. 5. 2016

 

Organized by

in Partnership with 

International Institute for Private- Commercial- and 
Competition Law (IIPCCL)

Important notifications

University of Bia³ystok (Poland), Institut za nauèna istraživanja (Montenegro), Institute of 
History and Political Science of the University of Bia³ystok (Poland), Tirana Business 

University (Albania), University College Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo), Albanian National 
Chamber of Mediators (Albania), Wisdom University (Albania), Wisdom Research and 
Development Institute (Albania), Instituti per studime ligjore dhe demokratike (ISLD) 

(Kosovo).

indtkp@gmail.com

Participation fee is , (It covers certificate of paper presentation, coffees, Book of 

proceedings, administrative costs...). Each coauthor has to pay an extra  

(Example 2 Authors-Total , 3 Authors-Total ).

 90 Euros

20 Euros

110 Euros 130 Euros

International Institute for Private- Commercial- and Competition
 Law (IIPCCL)

in Partnership with

 Institut za naucna istraživanja (Montenegro), Tirana Business University 
(Albania), University College Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo), Albanian 
National Chamber of Mediators (Albania), Wisdom University (Albania), 

Wisdom Research and Development Institute (Albania).



1

Book of proceedings

3-rd ICIS

Third International Conference on:
“Interdisciplinary Studies”

5 March, 2016

Edited by: Prof. assoc. Dr (PhD Uni Graz)

Endri Papajorgji



2

BOTUES: “EDLORA”
ISBN: 978-9928-214-04-1

Book of Proceedings of 3-rd ICIS, Third Internationa Conference on:

“Interdisciplinary Studies”



3

International Scientific Committee
ICBLAS III-2015

Prof. Dr. Jürgen Wolfbauer, Montanuniversitaet Leoben (Austria)

Prof. Dr. John Rowley Gillingham, University of Missouri (USA)

Prof. Dr. Lindita Milo (Lati), University of Tirana (Albania)

Dr. Hans-Achim Roll, Rechtsanwalt (Germany)

Prof. ass. Dr. Evis Kushi, University of Elbasan (Albania)

Prof. Dr. Horst-Dieter Westerhoff, Universität Duisburg-Essen (Germany)

Prof. Dr. Francesco Scalera, Università degli studi di Bari Aldo Moro (Italy)

Prof. Dr. Lavdosh Zaho,  Tirana Business University (Albania)

Prof. Dr. Thomas Schildbach, Universität Passau (Germany)

Prof. Dr. Lisen Bashkurti, Director of the Albanian Diplomatic Academy (Albania)

Dr. Angelika Kofler, Europäisches Forum Alpbach (Austria)

Prof. Em. Johannes Bronkhorst, University of Lausanne (Switzerland)

Prof. ass. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji,  Tirana Business University (Albania)

Prof. Dr. Joseph Mifsud, University of East Anglia, London, (UK)

Prof. Dr. Nabil Ayad, University of East Anglia, London, (UK)

Dr. Mladen Andrlic, Director of the Diplomatic Academy (Croatia)

Dr. PhD (Staffordshire) Entela Shehaj, Tirana Business University (Albania)

Prof. Em. Winfried Mueller, University of Klagenfurt (Austria)

Prof. Dr. Juliana Latifi, Tirana Business University (Albania)

Prof. Em. Hans Albert, University of Mannheim (Germany)

Prof. Dr. Ilia Kristo, University of Tirana (Albania)

Prof. Dr. Bektash Mema, University of Gjirokastra (Albania)

Prof. ass. Dr. Makbule Çeço, Tirana Business University (Albania)

Prof. Dr. Fabrizio Baldassarre, Università degli studi di Bari Aldo Moro (Italy)

Prof. Em. Johann Götschl, University of Graz  (Austria)

Prof. Dr. Rajmonda Duka, University of Tirana (Albania)

Prof. Em. Robert Müller, University of Salzburg (Austria) 

Prof. Dr. Mimoza Karagjozi Kore, University of Tirana (Albania)

Prof. Dr. Malyadri Pacha, Osmania University (India)

ICIS III - 2016



4

TABLE OF CONTENTS

Studim mbi faktorët që ndikojnë në fenomenin NEET tek të rinjtë në zonat urbane
të Shqipërisë .................................................................................................................................. 9
 Enida Kume

The massive influx of refugees and the difficulties of facing it ................................................... 17
Luljeta Kodra

Kriza e Kosovës dhe zgjidhja e saj nga faktori ndërkombëtar .................................................... 23
Alban Përmeti

Group Consolidated Supervision Framework in Albania ............................................................ 33
Artur Ribaj

Kompetencat e gjykatës në hetimet paraprake sipas kodit të procedurës penale
të Republikës së Shqipërisë ........................................................................................................ 40
Desart  Avdulaj
Aldo Shkëmbi

Aspekti global  i diversitetit kulturor, sfidat dhe perspektivat ................................................... 48
Nexhmedin Z Bardhi

Konceptualizimi i sjelljes konsumatore në blerjen tradicionale dhe atë në internet
në tregun me pakicë në Shqipëri ................................................................................................. 56
Genti Çela

Organizimi i shkollave në Shqipëri gjatë viteve 1912-1914 ....................................................... 65
Ardian Jashari
Albenita Berisha
Besnik Avdiu

Përdorimi i pushtetit në ‘’Fermën e kafshëve‘’ dhe ‘’Pallatin e ëndrrave’’ ................................ 71
Ornela Domi

Masat mjekësore sipas legjislacionit penal dhe zbatimi i tyre për personat e
papërgjegjshëm mendërisht ........................................................................................................ 81
Sevada Guço

Joformaliteti i marrëdhënieve kreditore Bankë - Subjekt biznesi rrezik për standardizimin
dhe modernizimin e ekonomisë së Kosovës ................................................................................. 88
Armand Krasniqi

Burgimi – formë ligjore e privimit të lirisë së njeriut dhe mundësia e të burgosurit
për riintegrim .............................................................................................................................. 97
Mirvete Uka



5

Femra si subjekt i së drejtës së trashëgimisë në Kosovë ......................................................... 105
Simeana Beshi
Safet Krasniqi

Ndikimi i menaxhimit strategjik në përmiresimin e turizmit në Kosovë .................................. 111
Rrezarta Gashi
Arjanit Avdiu

Hyrje në detyrimet jashtëkontraktore në të drejtën ndërkombëtare private ............................ 117
Endri Papajorgji
Greta Alikaj

Të drejtat morale të autorit  në Kosovë dhe Shqipëri ................................................................ 122
Skender Ferati
Bestar Kolgeci

Rreth  kushteve dhe faktorëve që kanë nxitur fenomenin e  trafikimit të qenieve
njerëzore në Shqipëri ................................................................................................................ 129
Anila  Aliko

Aspekte të pjesës së posaçme të detyrimeve jashtëkontraktore në të drejtën ndërkombëtare
private ......................................................................................................................................... 135
Endri Papajorgji

A folkloric journey in the work of two Albanian composers (Prenk Jakova,Thoma Gaqi) ....... 140
Armira Kapxhiu

Risku financiar dhe procesi i menaxhimit të tij në ndërmarrjet e komunës së Gjilanit ......... 146
Saranda Qoçaj
Shkelzen Krasniqi

Mësimdhënia dhe teknologjitë e komunikimit .......................................................................... 152
Bukurie Kallanxhi

Mbiarsimimi i të diplomuarve dhe ndikimi i tij në të ardhurat ................................................. 156
Migen Elmazaj
Akli Fundo

Politika fiskale në Kosovë, shtator 2015 - janar 2016 .............................................................. 164
Mustafë Kadriaj
Albulena Mavraj

Ndikimi i ekonomisë informale në zhvillimin e NVM-ve në Kosovë ......................................... 170
Nagip Skenderi
Enis Mulolli
Xhavit Islami



6

Inkubatorët e biznesit si faktor për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë ........................................ 177
Enis Mulolli
Xhavit Islami
Nagip Skenderi

Tatimi në pronë si e hyrë kryesore në Komunat e Republikës së Kosovës -
Komuna  Rahovec ....................................................................................................................... 184
Ibrahim Kryeziu

Zbatimi  i Normave  Evropiane në Kontratën Kolektive të Punës në Shqipëri .......................... 193
Elona Hoxha

Konkurrenca dhe Konsumatori në Kosovë ................................................................................ 197
Teuta Beka

Characteristics of Medical Writing in English for Specific Purposes .................................... 204
Greta Përgjegji

Roli i policise ne parandalimin e veprave penale dhe sigurimin e rendit publik ...................... 210
Asllan Dogjani
Arben V. Prifti

Protection of human rights in the context of membership in the Europian Union .................... 217
Juventina Ngjela

Migrimi dhe integrimi ............................................................................................................... 224
Altina Veshi

Sipermarrja dhe Universiteti ne epoken e revolucionit dixhital ............................................... 229
Nikollaq Pano
Ira Zoga (Gjika)

Absurdi i perkthyer ne te ndergjegjshmen dhe te pandergjegjshmen tone, si forca me e
madhe e moskomunikimit. Veshtrim mbi komedine e zeze “Nenat dhe Bijat” A. Mardan ............. 236
Rozina Kostani

Domosdoshmëria e thellimit të metejshëm të reformës në fushën e financave
të qeverisjes vendore .................................................................................................................. 241
Ylldeze Sokoli

A duhet, mbi çfarë bazash dhe me çfarë mjetesh mund të njihet në të drejtën
Shqiptare e drejta për të pasur akses në Internet.”
Kazus: Mbrojtja e të dhënave Personale dhe Privacia ............................................................... 251
Marinela Shehaj
Drita Avdyli



7

Menaxhimi i pasurive të paluajtshme kusht i rëndësishëm për të ndërtuar një sistem
modern të taksimit të pasurive te paluajtshme .......................................................................... 257
Thodhori Puleri
Dorina Kripa

Relationship between education instructor driver with road accidents to young drivers ......... 266
Grgo Luburic
Habib Hasani
Bagariæ Ante

Një vështrim i legjislacionit shqiptar mbi pronësinë pas viteve ‘90 .......................................... 272
Erald Llanaj

Përfitimet etike nga retorika sofistike ..................................................................................... 277
Avni Avdiu

The impact of real exchange rate on inflation in Albania .......................................................... 285
Edmira Cakrani
Luçiana Koprencka

Administrative courts in Albania ............................................................................................... 290
Denisa Naqellari

Fiscal Transparency in Theory and Practice: Case of Albania ................................................. 295
Rudina Qurku
Sonila Gruda

Mësimdhënësit e sociologjisë dhe rezultatet e nxënësve në Maturën Shtetërore .................... 307
Aida Serjanaj
Artan Xhaferaj

Vështrim mbi etnografinë dhe toponimet e Mavrovës së Vlorës ............................................... 313
Artan Xhaferaj

Vështirësitë në mësimdhënien e matematikës .......................................................................... 320
Venera Morina
Arjeta Shatri

Religionet në mes paqës, dhunës dhe tolerancës në Itali .......................................................... 325
Reshat Ibishi

Ndikimi i tregut të punës dhe edukimit në rritjen ekonomike të Kosovës ............................... 331
Jeton Zogjani
Majlinda Mazelliu



8

Vështrim historik mbi Statutin e zgjeruar të Lushnjës 1922- diskutimet
qeveri-opozitë në Parlament ....................................................................................................... 340
Mirela Korriku

Roli i gjuhëve të huaja në edukimin e të rinjve me vlerat e normat e dialogut ndërkulturor .............. 347
Alma Breshani
Andromaqi Haloci

Një vepër simbolike në një realitet socrealist – Njollat e murrme ........................................... 354
Driada Dervishi

Gjykimi penal dhe unifikimi i praktikës gjyqësore .................................................................. 361
Alban Dokushi

Rezistenca e armatosur (lufta e UÇK-së) faktorë kyç në sensibilizimin ndërkombëtar
të çështjes së Kosovës ................................................................................................................ 369
Driton Tiku
Kujtim Millaku

Financial reporting of Albanian SMEs on national and international standards ...................... 380
Rudina Qurku
Elona Hoxha

Reforma  ligjore në fushën e pasurisë së paluajtshme në Shqipëri .......................................... 389
Luçiana Koprencka
Edmira Cakrani



9

Studim mbi faktorët që ndikojnë në fenomenin NEET tek të rinjtë në
zonat urbane të Shqipërisë

Dr. Enida Kume
“Aleksander Moisiu” University,  Durrës, Albania

Abstrakt

Qëllimi i këtij studimi është të identifikoje dhe te vlerësoje masen e ndikimit te faktoret
demografik, social, ekonomik e kulturor në përhapjen e fenomenit NEET tek të rinjtë që
banojnë zonat urbane të Shqipërisë.Studimi tregon se faktoret dhe menyrat e ndikimit te
tyre mbi kete fenomen janë të ngjashme me ato të vendeve me zhvillim social dhe nivelin
ekonomik të ngjashëm me ato të Shqipërisë.
Arsimimi i te rinjve vlersohet sinje nder faktoret kryesor me ndikim te rëndësishëm ne
shpeshtesine e fenomenit NEET. Te rinjtë me arsim të ulët, 8-9 vjeçar dhe ata me arsim te
mesëm të përgjithshem, janë me te ekspozuarit ndaj këtij fenomeni. Tek te rinjte e grup
moshes 21-25 vjeç vrehet  nje  tendence  ne  rritje e  frekuences se  te  rinjve NEET të
krahasuar me te rinjtë e moshes 16-20 vjeç. Me rritjen e moshës mundësitë për të ndeshur
të rinjë NEET zvogelohen (p<0.05).
Frekuencat e fenomenit NEET janë me te ulta tek meshkujt e martuar se ata beqar.  Ky
fenomen ne zonat urbane është me i shprehur tek femrat e martuara se sa tek meshkujt
e martuar.
Efekti i nivelit të ekonomik dhe kulturor te famijles, ne ratsin e te rinjve qe banojne ne
zonat urbane ne Shqiperi nuk shfaqet sipas po te njejtës ligjesi dhe fortesi si edhe e vende
te tjera me situate ekonomik, kulturore e social të ngjashme. Ne rastin e Shqiperise eshte
vrojtuar vetem tendenca e ndikimit te këtyre faktoreve dhe vetem ne rastin kur
krahasohen situatat ekonomike dhe sociale te familjve me ndyshime te medha midis
tyre.

Fjalë kyçe: NEET, të rinjë,zone urbane, faktorë demografik, social, ekonomik.

Hyrje

Statistikat zyrtare ne Shqiperi nuk  kane te dhena ne lidhje me frekuencen e perhapjes
se fenomenit NEET tek te rinjte qe banojne ne zonat  urbane. Kjo ka bere qe edhe
studimet per te identifikuar faktoret qe ndikojne ne shpeshtesine e ketij fenomeni te
jene te pakta.  Nevoja per realizimin e tyre kushtezohet jo vetem prej kompleksitetit
te ketij fenomeni por edhe pse studime te tilla japin informcionine e nevojshem per
hartimin e politikave dhe programeve per zvogelim e shpeshtesise se tij. Si theksojnë
Yates, S., Payne, M. (2006), Cicciomessere, R., et al. (2011); Sisson dhe Jones. (2012),
ILO, (2013) etj. NEET eshte nje fenomen, një sfide multidimensionale, me të cilën
aktualisht përballen të gjithë vendet pavaresisht, nga niveli i zhvillimit ekonomik e
shoqeror i tyre. Sisson dhe Jones. (2012) vlerësojne se 48 perqind e te rinjve NEET
benje pjese nder te rinjte qe edhe pse mbarojne një cikel shkollore por nuk arrijne te
zotrojne aftesite e nevojshme profesionale per t‘ju pergjigjur kerkesave te tregut te
punes. Sipas tyre, trajtimi dhe zgjidhja me sukses e problemit NEET kërkon që, se
pari, të njihet sa më mirë natyra dhe karakteristikat e grupeve të ndryshme të të
rinjve që klasifikohen të tillë dhe, se dyti, për ta, të hartohen politika të veçanta
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mbështetese.
Ne kete studim synohet qe te identifikohen faktoret qe ndikojne ne shpeshtesise e
perhapjese se fenomenit NETT tek te rinjte ne zonat urabe te Shqiperise, si dhe te
vlerësohet masa e ndikimit te tyre mbi kete fenomen.

Metodologjia
Kampioni dhe karakteristika te tij

Ne mungese te te dhenave statistikore zyrtare, per kryerjen e studimit u perdor
metoda e intervistes me te rinje qe banojne ne qytete te ndryshme te Shqiperise. U
intervistuan U intervistuan 641 të rinjë te moshës 16 – 29 vjeçqë banojnë në qyetet
Shkoder, Tirane, Durres, Elbasan, Korçë, Berat, Vlorë e Sarandë. Intervistimi u bë
duke kontaktuar të rinjë në mjedise pune, mjedise publike dhe/ose në familje.
Nëpërmjet intervistës u morën të dhëna për moshen, gjendjen civile, shkollimin,
kualifikimin, statusin e punësimit, gjëndjen ekonomike të familjes dhe nivelin e
shkollimit të kryefamiljarit.
Duke ju referuar numrit total të të rinjve të moshës 15-29 vjeç në Shqiperi (rreth
710000 persona, INSTAT, Census, 2011) dhe madhësisë së kampionit, mund të
pohojmë se marzhi i gabimit nuk kalon vleren prej 3.0%. Ndër të rinjtët e intervistuar
rreth 51.5% ishin djem dhe 48.5% vajza, rreth 6.5% te martuar dhe 93.5% beqare.
Karakteristikat demografike, sociale e ekonomike te kampionit te formuar në mënyrë
të rastit jepen ne Fig. No. 1

Figura nr.1 Karakteristikat demografike, sociale dhe ekonomike të kampionit

Hipotezat e punës

Ho:edukimi ndikon në frekuencen e fenomenit NEET tek të rinjtë
H1: rritja e moshës shoqerohet me zvogëlimin e përqindje se te rinjve  NEET
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H2:gjendja  civile ndikon ne shpeshtesine e perhapjes se fenomenit NEET tek te
rinjte.
H3: fenomeni NEET është më i shprehur tek të rinjtë e familjeve me të ardhura të
ulta.
H4: rritja e nivelit arsimor te prindërve e zvogelon frekunencen e fenomentit NEET
tek te rinjte

Modeli i regresionit binar logjistik

Per te vlerësuar ndikimin e faktoreve demografik dhe social-ekonomik ne frekuencen
e perhapjes se fenomenit NEET tek të rinjtë do të përdoret Modeli i regresionit logjistik,
binar, i mëposhtëm:
                                                      Yit = â0j + â1jX1ij+ â2jX2ij + åij
ku:
Y  - ndryshore e varur, binare, NEET vs jo NEET
         X1ij – ndryshore e pavarur që pasqyron faktoret demografik:gjini, mosha,
nivel i arsimimit
X2 ij – ndryshore e pavarur që pasqyron faktore social ekonomik sociale – gjendja
civile, niveli ekonomik i familjes, niveli arsimor i prinderve

Rezultate

Në mënyrë të permbledhur rezultatet e kësaj analizes se regresionit logjistik, binar  jepen në
Tabelën Nr.1. Në tabelë janë dhene vlerat e koeficenteve te standartizuar te regresionit (â),
odds ratios (Exp(â)) dhe niveli i vertetesise statitikore, probabilitare, per verifikimin e hipotezes
zero Ho: â=0, per koeficentet e regresionin, koresponduese te niveleve probabilitar p<0.05;
p<0.01
Rezultate e dhena ne Tablen Nr. 1 tregojne se pjesa me e madhe e faktorëve të përfshirë
në modelin e regresionit logjistik kanë efekte sinjifikante në ndryshoren e varur.
Mbështetur në këto rezultate mund te pohohet:
a. Nder të rinjtë me arsim te ulet 8/9 vjeçar fenomeni NEET vlerësohet të jetë, tek

meshkujte rreth 8.4 heredhe tek femrat rreth 6.7 herë më frekuent se sa tek të
rinjë e të njejtes gjini, me arsim te mesem te pergjitheshem. Mundësia per te
qene NEET tek te rinjtë me arsim te mesëm professional ose te rinje që kanë
perfunduar universitetin,meshkuj ose femra, në krahasim me te rinjte me arsim
te mesem te pergjithshem eshte shume e vogel, pothuajse zero. Keto rezultate
tregojne se per te rinjte qe banojne ne zonat urbane, kryerja e arsimit te mesem
professional ose universitetit pothuajse i zeron mundesite qe ata te klasifikohen
në grupin e te rinjve, forcë aktive e punes, NEET.  Megjithese rreziku per t‘u
klasifikuar NETT ndër të rinjtë me arsim të mesëm të përgjithshëm është shumë
më i vogel se sa tek të rinjtë me arsim të ulët, ky nivel arsimimi nuk mjafton për
të shmangur rrezikun e prezencës se fenomenit NEET tek këta të rinjë.

b. Mundësitë për të qënë NEET tek të rinjtë e moshës 21-25 vjeç ekzistojnë por, të
krahasuara me mundesite e te rinjve te moshes 16-20 vjeç ato jane shumë me te
vogla. Te dhenat tregojne veteme ekzistencen e nje tendence e cila nuk arrin te
shfaqet si nje dukuri statistikisht signifikante (p>0.05). E njèjta situate vrojtohet
edhe per te rinjte e moshes 26-30 vjeç.

c. Mundesia per te qenë NEET tek te rinjte e martuar jane, per meshkujt rreth
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0.22 herë më te vogla se te rinje e pamartuar dhe tek femrat jane rreth 0.24 here
me te vogla.

d. Niveli ekonomik i familjes eshte factor qe ndikon ne frekunecene shfaqes se
fenomeit NEET pas vetem pas famijla kalon nivelin mesatar të të ardhurave.
Midis te rinjve, vajza ose djeme, qe ju perkasin familjve me te ardhura te ulta e
te mesme, nuk evidnetohet diference statistikore ne lidhje me shpeshtesine e
fenomenit NEET (p>0.05).  Te rinjte e familjeve me te

Table Nr. 1 Rezultate të analizës: modeli i regresionit logjistik binary
(zonë urbane)

ardhura mbi mesataren e kane rreth 1.26 dhe 2.04, respektivisht djemtë e vajzat, me
te vogle mundesine per te qene NEET
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e. Arsimimi i prinderve, ne pergjithesi nuk arrin te ndikoje  në shpesheesine e
shfaqes se fenomenit NEET tek të rinjte, djem e vajza. Tek te rinjte babai i të
cileve ka arsim te ulet shpeshtësia e shfaqes se ketij fenomeni është rreth 1,8
dhe 1,7 here me e larte se sa tek te rinjte me babë  me arsim te mesem te
pergjithshem. Efekti i arsimit te nenens ne shpeshtesine e fenomenit NEET tek
te rinjte shfaqt vetem ne ratsin kur nena ka arsimi universitar. Femijte e ketyre
nenave kane rreth 1.9 dhe 1.8 here me pak mundesi për të qënë NEET sne
krahasim me te rinjte, nenat e te cileve kane arsim te mesem te pergjithshem.

Diskutim

Per lidhjen midis shpeshtesise se perhapjes se fenomenit NEET tek te rinjte dhe
nivelit te arsimimit te tyre ne leteruture raportohen situate te ndryshme. (Bertram,
1994; Fares, J., & Tiongson, 2007; Cicciomessere, R et. al. 2011; Sissons, dhe Jones,
2012).
Efektet e faktoreve te ndryshem demografik, social e ekonomik te tille si, mosha,
niveli i arsimimit, gjendja  civile, niveli ekonomik e kulturor i familjes jane te
ndryshem tek te rinje emeshkuj dhe femra. Ne pergjithesi efektet negative te tyre
jane me mundesi me te shpeshta per t‘u shfaqur tek vajzat se sa tek djemet.  Kjo
është nje dukuri e raportuar edhe per vende te tjera. Kahreman  thekson se tek
femrat fenomeni NEET është shume me frekuente se sa tek meshkujt. Shpeshtësia e
ketij fenomeni është e ndryshme në rajone te ndryshme te vendit. Kahreman, B.
p.113 (2011). Sissons dhe Jones (2012) nënvizojne se frekuenca me telarta të të rinjve
NEET tentojne te perqendrohen ne rajone te caktuar. Veçanrisht e larte dhe në rritje
është kjo frekuence në zonat urbane, në qytete dhe rrethinat e tyre (Sissons& Jones
2012, p.16).
Efekti i nivelit te arsimimit ne shfaqen e fenomenit NEET tek te rinjet qe banojne ne
zonat urabene ekziston dhe lidhja eshet e zhdrejte; me rritjene niveloit te arsimimit
uleten mundesite per t‘u shfaqur fenomeni NEET.Kjo është nje lidhje qe raportohet
si e tille edhe ne studime te autoreve të tjerë (Kahreman, 2011, Sissons & Jones,
K.2012).
Rezultati i dhene me siper ne lidhje me rolin dhe efektin qe ka gjendja civile e te
rinjve në suksesin e perpjekjeve te tyre për t‘u punesuar dhe per te mos u klasifikuar
ne NEET është karakteristike për vendet në zhvillim. Në keto vende, si rregull,
është më shume frekuente se ne vendet e zhvilluara, psikologjia dhe sjellja shoqerore
sipas te ciles, pergjegjesine kryesore per mireqenien ekonomike te familjes e ka burri.
Për rrjedhoje edhe perpjekjet per te gjetur nje pune, te mirepaguar e te qendrueshme,
nder te rinje e martuar, i bejne me shume meshkujt. Per rrejdhoje edhe frekuencat e
fenomenit NEET janë me te ulta tek meshkujt e martuar se ata beqar.Ky përfundim
është i ngjashëm me atë të raportuar edhe prej Kahreman, B. p.151. (2011).
Rezultatet e dhena  me  siper  per  menyren  dhe  masen  e  ndikimit  te  nivelit të
edukimit teprinderve në shpeshtësinë e fenomenit NEET,  në përgjithësi janë te
ndryshme me ato te raportuara prej studiuesve te tjerë. Të dhenat e ketij studimi
nuk arrijnë te evidentojne qarte dhe në menyre statistisht signjifikante, rolin e nivelit
te edukimit te nenes ne mundesite e te rinjeve per te qene ose jo NEET
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Përfundime

Frekuenca e perhapjes e fenomenit NEET tek te rinjte që banojne ne zonat urbane
në Shqiperi eshte e krahasueshme me ato te vendeve ne zhvillim. Kjo ferkuence
eshte pasoje e veprimit te faktoreve të natyrave të ndryshme, demografike,
psikologjike, shoqerore e ekonomike. Masa dhe menyra e veprimit te ketyre faktoreve,
si rregull ndjekin te njejtat ligjësi si edhe në vende te tjera me nivel ekonomik e
zhvillim shoqeror te ngjashem me ato te Shqiperisë
Arsimimi eshte nje faktor me ndikim te rëndësishëm ne shpeshtesine e fenomenit
NEET.  Te rinjtë me arsim të ulët, 8-9 vjeçar dhe ata me arsim te mesëm të pergjithshëm,
janë me te ekspozuarit ndaj këtij fenomeni. Tek te rinjte e grup moshes 21-25 vjeç
vrehet  nje  tendence  në  rritje e  frekuences se  te  rinjve NEET të  krahasuar me te
rinjtë e moshes 16-20 vjeç. Me rritjen e moshës mundesitë per te ndeshur te rinje
NEET zvogelohen.
Frekuencat e fenomenit NEET janë me te ulta tek meshkujt e martuar se ata beqar.
Ky fenomen ne zonat urbane është me i shprehur tek femrat e martuara se sa tek
meshkujt e martuar.
Efekti i nivelit tëekonomik dhe kulturor te famijles, ne ratsine te rinjve qe banojne
ne zonat urbane ne Shqiperi nuk shfaqet sipas po të njëjtës ligjesi dhe fortesi si edhe
e vende te tjera me situate ekonomik, kulturore e social të ngjashme. Ne rastin e
Shqipërisë është vrojtuar vetem tendenca e ndikimit te ketyre faktoreve dhe vetem
ne rastin kur krahasohen situatat ekonomike dhe sociale te familjve me ndyshime
te medha midis tyre.
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Abstract

The world today is facing a massive influx of refugees that has caused a global crisis of
the displaced and their host countries. Because of the inability or unwillingness of the
governments to provide the most basic human rights for their citizens, many people
were forced to cross borders seeking the fulfillment of these rights and often the conditions
to survive.
The routes that people are using to escape from the war or to provide better living
conditions are full of risks. Refugees are facing many difficulties related not only with a
very dangerous journey they are forced to undertake, but also the unwillingness of host
countries to accommodate them.
As a consequence of this refugee crisis an explanation of its causes is required, of the way
in which the crisis managed to become so rough. Also requested An explanation on the
ways for resolving this situation is also required.
The main attention should be directed to the ways in which nations are treating refugees
and the manners that can be used to facilitate their position. The implementation of
some due policies could facilitate the traumas and injustices that refugees are suffering,
could support refugee self-development and enable them to return to their countries
and rebuild the post-conflict societies.
The international action should be more focused on the causes of the refugee outflow.
World leaders must exert more pressure to stop the chaos in the countries affected by
conflicts which is the main source of production of refugees and who created smugglers
the freedom to exploit desperate refugees to reach Europe.

Keywords: influx of refugees, humanitarian crisis, human rights, international
commitment, political solution.

Introduction

The actual refugee crisis is global although states are mainly focused on refugees
who arrive in Europe and especially on syrian refugees. We should admit that a
hard drama of thousands of desperate people, who risk their lives to reach Europe
crossing the Mediterranean in inappropriate conditions, or facing the danger of
traveling across the Balkans, exists.
The figures show that most of these people are refugees from deadly conflict in
Syria, Afghanistan, Iraq and Somalia. (Guterre, 2014, 3) The largest group of the
displaced, syrians, are fleeing from their country due to a frightful combination of
indiscriminate attacks from their government, atrocities by ISIS and other extremist
groups.
As a consequence of this refugee crisis a direct explanation of its causes is required,
of the main facts that we should know to understand what actually is really
happening and in what manners the crisis had reached to become so rough. An
explanation on what must be done to resolve this situation is also required. Will
the actual crisis be a temporary state of displacement, or it represents a new long-
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term trend? The simplest answer is that it depends to a large extent by policies that
European leaders will choose to adopt in terms of national, regional and global
levels. (Guterre, 2014, 2)
In general terms, the great number of refugees in the world has to do with the
number of wars and dictatorships that abuse with human rights at any time. In
our days, there are a series of internal and regional armed conflicts around the
world. Most of them are in two regions, in the Middle East and in Africa (Held &
McMally, 2014, 7). There are humanitarian emergencies in Syria, Iraq, Afghanistan,
South Sudan and in Ukraine. Due to this complex situation the United Nations
High Commissioner for Refugees, Antonio Gutierres, has described the situation
with the term a “world war”. If the politicians will be able to deal with the main
routes of these conflicts, the number of refugees in the world will be significantly
reduced.
Today is possible to believe that refugees and displaced persons will likely become a
decisive issue of the XXI century. This global trend seems to emerge from two main
causes.
First, there is a growing number of states characterized by weak governments that
bring in an inability or unwillingness to provide the greatest number of the human
rights for citizens. In the weakness of these countries have had significant influence
the failed construction projects of the states. As a consequence, many people have
been forced to cross borders seeking the fulfillment of their basic rights.
Second, in our days there is a greater human mobility than before, due to the
process of globalization that has increased the possibility to move. In 1970, there
were about 70 million international migrants, while today they are over 200 million
(Docherty, 2013, 11).
But when we discuss about the global refugee crisis, we should not rely only on
their number. The main attention should be directed on the ways in which nations
are treating the refugees.
After those refugees are forced to leave their homes, they often end up in camps.
Life in the camps is very difficult, uncertain and with little prospect for work or
education. Standing in the camps is a crisis not only for refugees but also for the
host countries. Actually syrian refugee host countries like Lebanon and Turkey,
are struggling to manage their refugee camps and to absorb thousands or even
millions of people who live in camps. (Connolly, 2015, 7) The refugee families, after
seeing that camps offer them little hope or protection, seek safety from persecution
in other countries, often in the developed countries, especially in Europe. Although
traveling is often very dangerous, families pay thousands of dollars per person for
a trip, because they find it as their only option. When many refugees arrive in
European countries they often face a broke system, overcrowded camps, or hostile
behaviors to refugees in order to keep them out. This situation is not the same in all
countries, but most European countries are still trying to keep the refugees out.

The terrible war in Syria is a source of refugees

Historically Syria is a relatively new country, since its borders were built by European
powers in the 1920s, bringing together different ethnic and religious groups. The
country has been governed since 1970 with a brutal dictatorship by Assad family.
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(Guterre, 2014, 4) Bashar al- Assad regime which has been in power since 2000
seemed stable, but when the Arab Spring protests began in 2011, he was overthrown.
The protests that began in spring 2011 had nothing to do with sectarian issues, but
with the fact that Syrian population was tired of the corruption, brutality and
inequality in the country.
Syrians took up arms to protect themselves from the forces of the Assad regime that
shot protesters in mass, abducted and tortured activists and even killed children.
Government forces indiscriminately bombed and fired with artillery civilian
population with whom were joined the defectors from the Assad regime. Assad
aimed to crush the rebels and their supporters with brutal force. In early 2012,
protests were changed into civil war. In 2014, Syria was divided between the
government, rebels, terrorist organization ISIS and Kurdish forces who are an ethnic
minority who have sought independence for a long time.
It is not difficult to understand why the Syrians are fleeing from their country. The
regime of Bashar al-Assad, has targeted civilians mercilessly, using even the chemical
weapons. (Kaplan 2012, 8) ISIS has faced Syrians with death, torture, fructification
and other horrible atrocities. Other groups, as Jabhat al-Nusra have killed and
tortured civilians also. The civil war in Syria has killed 250 thousand people, has
displaced half the population and has caused that one in five Syrians leave the
country (Adams, 2012, 12).
It is clear that civilians are those who suffer most the consequences of the wars, but
the Syrians have suffered it in particular. Most of the 4 million Syrian refugees have
ended up in overcrowded camps in neighboring countries. But with little hope of
returning home, many of them are seeking a new life in Europe, although the trip
is expensive, unreliable and often fatal.

Countries most affected by the influx of refugees

One of the countries that is most affected by the displacement of Syrian refugees
due to the war that took place for several years in Syria is Lebanon. The number of
refugees from Syria to Lebanon in April 2014 has been very high and if we compare
this number to the population of Lebanon, we understand the strong impact that
Syrian refugee crisis has had on this country. About ¼ of Lebanon’s population
consists of people fled from Syria (CIA, 2014, 14). These refugees, not only face
difficulties themselves, but they also impact the livelihood of the people of Lebanon.
Lebanon is a country that long times ago has been affected by the influx of the
refugees from neighboring countries. Since 1948 Lebanon together with Jordan
and Syria, had most of the Palestinian refugee population  (Bidinger, 2015, 82).
This historic influx of people from Palestine makes that even today Palestinian
refugees coming from Syria face more difficulties to enter Lebanon and the risk of
detention and deportation.
Lebanon is not a state party to the 1951 Convention on Refugees and moreover
Lebanon has no formal legal framework, comprehensive for the policy about refugees
to include international rights of refugees. Without a refugee law this state action
against refugees from Syria is mainly directed by ad hoc policies that have been
implemented since the beginning of the crisis. According to the memorandum of
understanding that Lebanon has signed with UNHCR, the refugees in Lebanon
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have no right to stay there forever.
Although Lebanon continues to follow a policy of open borders related to Syrian
refugees, his policies and practices do not fully provide the necessary protection for
all refugees arriving from Syria. This significant weakness has to do with the very
large number of refugees that have to be treated who are Palestinians, Syrians and
others who are still trying to seek shelter as refugees in Lebanon.
Another state highly influenced by the influx of refugees is Jordan. Jordan has
historically been open to many refugee populations, especially the Iraqi and
Palestinian. It has followed an open border policy that has also affected the Syrian
refugees who constitute the majority of refugees in Jordan by excluding them from
visa requirements to enter the country and for residence permission. This policy
was affirmed by the prime minister in early October 2013. (UNHCR, 2013, 33) The
majority, about 93 % of Syrians entering Jordan are family and more than half are
children. Most of the Syrian refugees find homes in urban areas. 80 % of Syrian
refugees live outside the camps. (Campbell, 2014, 12) During the last years, Jordan
has even hosted African refugees but in a smaller number. In its tradition of
hospitality to refugees, particularly Palestinians, have affected negatively the financial
problems that Jordan has, the limited infrastructure and political tensions.
The number of refugees from Syria is very high for Jordan, because Jordan does not
have the necessary capacity to deal with them. Jordan relies heavily on the flow of
humanitarian aid entering the country. UNHCR and other non-governmental
organizations provide assistance to refugees and the government of Jordan, through
which is ensured access to education and health services, as well as other benefits.
Jordan does not allow the integration of refugees, who have only the right for a
temporary stay and then have to find a permanent solution elsewhere. (UNHCR,
1998, 22) Because of the difficult conditions that the country has, Jordan has often
denied the right of entry and has deported persons from Syria, especially the
Palestinians, which represents a fundamental threat to life and freedom of refugees
it hosts.
Turkey has reacted in a very convenient way on syrian refugee crisis. A very large
number of refugees who fled the civil war in Syria, have taken refuge in the territory
of Turkey, in the cities or in one of the refugee camps set up on the Syrian border,
where they have been temporarily provided with food, water and shelter. The rest
of the refugees live with local families in cities, while others who constitute the
most vulnerable part live in collective shelters (Erkutlu, 2013, 5).
Despite the fact that Turkish government has been very open and effective in
providing assistance in the refugee camps, the current temporary scheme for the
protection of refugees does not provide them the right to work in Turkey. At a time
when many more refugees are living outside the camps than inside them, they need
to work in order to survive. Turkey has not shown willing to allow the employment
of refugees, mainly because of the resistance of the trade union (Bidinger, 2015, 88).
As part of formalizing its program of temporary protection of refugees, the problem
in Turkey remains the drafting of a strategy to enable the fulfillment of Syrian
refugees needs, providing income for refugees living outside the camps and creating
a larger additional space for the humanitarian agencies to enhance the delivery of
services and to make available the protection and assistance to refugees outside the
camps.
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The difficulties faced by refugees and the possibility of obtaining asylum

Europe is experiencing one of the most significant flows of migrants and refugees
in its history. At least 350,000 migrants crossed the borders of the EU in the period
January-August 2015 compared with 280,000 during 2014. And the number is 350,000
estimated by the Migration International Organization does not include many people
who passed through unidentified borders. The roads that these people are using to
escape from war or to provide better life conditions are fraught with risks. More
than 2,600 people have drowned in the Mediterranean in 2015, trying to reach
Greece or Italy by completely unsafe boats. It is often reported for violence and
abuses by smugglers that make the transport of refugees, who require thousands
of dollars per person for their services. The chaos in countries affected by conflicts
has created for the smugglers the freedom to exploit desperate immigrants and
refugees who wants to reach Europe (BBC, 2015, 2).
The refugees are facing many difficulties related not only with a very dangerous
journey they undertake, but also the unwillingness of host countries to accommodate
them. Facing a huge influx of people, some countries have tried to take refugees
back. Hungary has reacted against the entry of refugees and has also urged EU
partners not to turn back migrants who have gone there from Hungary. This is
not only a European phenomenon, because a similar model is being implemented
in other countries. Australia for example, has made   efforts to prevent the so-called
“rafts people” to reach its shores, sending them often in detention centers on remote
Pacific islands, or turning them back by boat to Cambodia.
Another cause that has made difficult the resettlement of refugees is that European
countries are benefiting from the EU’s rules to keep refugees outside their territories.
Based on an EU rule called the Dublin Regulation, (Park 2015, 15) which requires
refugees to stay in the first European country in which they have arrived  while
proceeding with their claims for asylum, European countries have pushed most of
the load in Greece and Italy, which actually are overloaded with thousands of
refugees.
Germany has facilitated its asylum rules, which constitutes an important step to
cooperate with the crisis and to help the refugees, the rest of Europe has not done
the same. Germany and Sweden have already confirmed that they will accept all
Syrian refugees within their borders, and will not turn them back to the European
country where they first entered. However, much remains to be said, more leaders
must react and the other nations should follow the best examples.
For many years the EU has been trying to create a common asylum policy, but it is
understandable that this is a difficult thing to be accomplished. More common
detailed rules have been brought for a common European system of asylum, but
the rules are one thing, applying them in practice of the EU is another challenge.
The international action should be focused more on the causes of the refugee outflow.
European leaders and others must exert more pressure to stop the bombing of
civilians in Syria (Adams, 2012, 21). The targeting of the civilians in all areas that
are in the hands of the opposite forces, reduces the chances of survival and thus
more Syrians are encouraged to leave their country in groups. It is necessary to
work towards the assistance that should be provided to the neighboring countries
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of Syria, such as Lebanon, whose population is now made   up of 20 % of syrian
refugees, a percentage much greater than in any European country (Lehmann,
2015, 8).
It is very important to understand that most the people who come to Europe from
countries that produce refugees have a special set of rights under international law.
Moreover, people have the right to seek asylum and have their claims to refugee
status revealed. The 1951 Convention on the Status of Refugees defines a refugee as
someone who avoids “persecution” based on race, religion, nationality, membership
in a social group, or political opinion (ICRC, 2015, 3).
The interpretation of this definition has changed from time to time, but its main
core was the idea of protecting the people hounded from their government, or when
their government was unable to stop the persecution that was done by others. The
current refugee regime put an obligation on states to provide asylum to refugees on
their territory. However, there is uncertainty on the obligations of states to support
refugees on the territory of other states. This becomes a special problem especially
when a crisis like the actual situation in Syria occurs.
In order that immigrants could obtain asylum in the EU, they must convince the
authorities that they are leaving their country of residence or origin because of
persecution and could face serious consequences, even death, whether they return
back on their counties. According to EU rules, an asylum seeker has the right to
food, first aid and shelter to a reception center. They should receive an individual
assessment of their needs. They can take the asylum from the authorities in the first
request, but if not, they can appeal the decision in court and can win.

How can we facilitate the refugees’situation?

More than four years of armed conflict in Syria has caused millions of people to
leave their homes in search of a safe haven. Being forced to abandon their lives,
refugees have to leave behind everything they have. UNHCR has estimated that
due to the ongoing conflict in Syria since 2011, more than 4 million people, half of
whom are children, have fled to neighboring countries and 7.4 million people are
displaced inside Syria, making this the greatest exodus of refugees in more than
two decades (SRRF, 2015,4).
The displaced refugees are facing many difficulties, but there are also many ways to
alleviate their traumas and injustices. There are a number of charitable institutions
operating in conflict zones like Syria and Afghanistan, as well as well-governed
organizations that work to improve the political conditions in the countries where
persecution and corruption contribute to increasing the number of refugees (Kaplan,
2012, 9). There are also charitable to help the resettlement of refugees, or to provide
them legal advice just as they arrive in Europe, in the USA or elsewhere.
The creation of a fund for Syrian refugees will support efforts to provide a life-
saving assistance to Syrians displaced by the conflict, both inside Syria and in
neighboring countries. This fund would serve to meet immediate needs for food
and hygienic conditions, and will provide a long-term support.
Another very effective way to alleviate the position of refugees may be to see refugees
as a positive economic contribution. That means more than just to provide them
with food, clothing and shelter in refugee camps, through the implementation of
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several right policies, we can supported the self-development of the refugees, using
a development assistance fund from which can benefit both the refugees as well as
their host countries.
In a transnational world like the world of today, it is quite acceptable that someone
even though is a refugee, should be able to integrate in the labor market. (Fisher &
Taub, 2015, 8) This would provide a greater support, would enable refugees to
return to their countries and be able to rebuild the post-conflict societies.

Conclusions

Neighboring countries and all the countries affected by the influx of refugees should
implement their international obligation to keep borders open for all persons who
leave their country for life security. States should respect the obligation of non-
refoulement for all people fleeing from conflicts and according to international norms
incorporated in many treaties that states have ratified, they must provide the basic
rights for work, for a convenient service, for a legal documented status, for traveling
documents and family reunification for all refugees, according to a formalized regime
of temporary protection.
State governments should cooperate with non-governmental organizations and
United Nations agencies to build camps in areas where there are good hygienic
conditions, appropriate depending on the weather and suitable living facilities and
transport. The construction of camps that provide security and living conditions
can also affect the many refugee families faced with high rents and little employment
opportunities and may also reduce child labor cases among refugee families.
States should create a formal program of Temporary Protection, to all persons fleeing
from war. They should create a political space to remove labor restrictions and
encourage refugees to continue to work in various fields of economy, where locals
do not want to work. It is necessary that refugees fully join the labor market, and
that workers be guaranteed with all social benefits, based on their work and wages.
Governments of neighboring countries to countries that are the main source of
production of refugees and which do not have sufficient resources to manage the
flow of refugees should use resources coming from international organizations in
order to be able to enhance the development of the country in order to create better
conditions for refugees and their communities as well. Joint development projects
would improve the social relations between these countries and the coming refugees,
and will affect the economic development of these countries and their infrastructure.
The creation of a fund for refugees would support the efforts of organizations
working closer of conflict areas for providing emergency assistance to those in need.
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Kriza e Kosovës dhe zgjidhja e saj nga faktori ndërkombëtar

PhD Kandidat, Alban Përmeti

Abstrakt

Kosova në analet e historisë nuk është e njohur vetëm me problemet e saj që kishte, në
mënyrë më të theksuar, në dekadën e fundit të shekullit të XX-të. Ajo shumë më herët
kishte qenë arenë ku serbët në mënyrë shumë të rafinuar kishin kryer gjenocid dhe
shkatërrim të paparë në Kosovë, konkretisht në mesin e shekullit të XIX-të me programin
e “Naçertanies” të Ilija Garashaninit. Gjatë Krizës Lindore dhe Luftërave Ballkanike,
Kosova u pushtua nga Monarkia Serbe. Konferenca e Londrës e vitit 1913 e njohu këtë
pushtim territorial të Kosovës, duke e lënë kështu Kosovën jashtë kufijve politik të
shqiptarëve. Gjithashtu edhe pas Luftës së Parë Botërore situata ishte po njësoj, u
pushtuan,  kolonizuan si dhe u ndërruan edhe emrat e vendeve në Kosovë, të gjitha këto
duke u sllavizuar. Me këtë rast serbët vazhduan largimin me forcë nga vendet e tyre të
shqiptarëve nga Kosova duke i depërtuar përmes Greqisë për në Turqi. Një pjesë e
konsiderueshme nga këta refugjatë u vendosën edhe në Shqipëri. Pas Luftës së Dytë
Botërore, Tito dhe Partia Komuniste i detyruan popujt e Jugosllavisë, që të punojnë për
qëllime të përbashkëta, të paktën në mënyrë sipërfaqësore. Vdekja e Titos, ndarja e
Bashkimit Sovjetik dhe falimentimi i sistemit socialist i vunë pikë shtirjes së fundit se
Jugosllavia do të qëndronte unike. Edhe gjatë kësaj periudhe u vazhdua me represion
ndaj shqiptarëve të cilët mbetën brenda Federatës Jugosllave, si pjesë e Serbisë. Gjatë
periudhës komuniste politikat e ndjekura ndaj Kosovës si nga Federata Jugosllave ashtu
edhe nga Republika e Serbisë u dalluan për nga represioni etnik i vazhdueshëm. Kosova
kurrë nuk pushoi, ajo si e tillë çdo dekadë shpërthente në lëvizje për mbrojtjen e të
drejtave kombëtare e njerëzore nga represioni serb.

Fjalë kyçe: Ish Federata Jugosllave, Statusi autonom i Kosovës, Ballkani, Muri i Berlinit,
Ndërkombëtarët.

Hyrje

Proceset në Evropën Lindore mbas rënies së Murit të Berlinit dhe shpërbërjes së
Bashkimit Sovjetik, e përshpejtuan krizën jugosllave dhe e futën në një rrugë pa
krye. Ndërkombëtarizimi i çështjes së Kosovës, që kishte elementet e një “konflikti
të ngrirë” gjatë gjithë periudhës së Luftës së Ftohtë dhe sigurimi i mbështetjes së
qendrave ndërkombëtare të vendosjes, kishte filluar hap pas hapi që nga demonstratat
e vitit 1981, kur shqiptarët kërkuan që edhe Kosovës t’i njihej statusi i Republikës.
Duke pasur parasysh pozicionin e veçantë dhe të privilegjuar të Jugosllavisë në
kontekstin e sistemit ndërkombëtar të bipolaritetit, depërtimi i Kosovës në qendrat
ndërkombëtare të vendosjes nuk ishte i lehtë, për më tepër që Perëndimi nuk ishte i
gatshëm të njihte të drejtën për vetëvendosje, pasi në këtë mënyrë do të pranohej
edhe ndërkombëtarisht se kemi të bëjmë me një popull të ndarë e që në rrethana
politike ndërkombëtare, pas rënies së Murit të Berlinit dhe pas përfundimit të Luftës
së Ftohtë, do të ndiqte rrugën e kombit gjerman. Interesimi i qarqeve politike
evropiane për problemin e Kosovës do të niste të shtohej gradualisht pas suprimimit



24

të dhunshëm të autonomisë politiko-territoriale, përkatësisht pas ndryshimit të
dhunshëm të Kushtetutës së vitit 1974 1 dhe do të gjente zgjidhje me shpalljen
përfundimtare të pavarësisë, me mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare dhe të aleatëve
kryesorë perëndimor.

Pikënisja e krizës së Kosovës

Në mars të vitit 1989 Parlamenti i Serbisë shfuqizoi statusin autonom të Kosovës 2

Burim Qorri, “Rasti i Negociatave për Kosovën“, Revista Periodike Shkencore “Global
Challenge“, Nr. 3, . Ishte ky fillimi i politikës brutale të shtypjes së popullatës me shumicë
shqiptare nga ana e Serbisë. Që nga ai moment në shkolla dhe universitete nuk mund
të ligjërohej dhe të mësohej më në gjuhën shqipe. Policia dhe sistemi i shëndetësisë u
pastruan nga shqiptarët, ndërsa në fillim të vitit 1989 u vendos gjendja e
jashtëzakonshme. Ky hap i qeverisë së Beogradit u pasqyrua me dhunë pa kontroll të
aparatit serb të sigurisë, të ushtruar kundër popullatës  me shumicë shqiptare. Shqiptarët
e Kosovës kundër masave shtypëse të Serbisë reaguan me rezistencë paqësore, me një
bojkot të institucioneve publike dhe kulturore dhe me krijimin e strukturave paralele.
Kërkesat e shqiptarëve të Kosovës filluan të radikalizohen në vitet 90’ të shekullit të XX-
të. Për shkak të politikës së shtypjes nga Serbia dhe duke pasur parasysh fillimin e
shpërbërjes së Jugosllavisë, lufta e shqiptarëve të Kosovës për rivendosjen e autonomisë,
u shndërrua në një luftë për shkëputje, për pavarësi nga Serbia3.
Qëndrimet dhe veprimet e RFJ-së ishin shkaktari kryesor i dhunës dhe i trazirave
në Kosovë gjatë dhjetëvjeçarit të viteve 90’ të shekullit të XX-të, dhe në veçanti në
periudhën ndërmjet viteve 1997 dhe 1999. Regjimi i Millosheviçit me politikën e tij të
dhunës dhe me qeverisjen e keqe të Kosovës mori mbi vete përgjegjësinë kryesore
për nxitjen e krizës. Ai është po ashtu përgjegjësi për sjelljet kriminale të zyrtarëve
serbë në Kosovë. Qasja e RFJ-së ndaj Kosovës ka qenë e mbizotëruar nga lojërat e
forcave të brendshme politike. Natyrisht që me shfrytëzimin e kartës nacionaliste
dhe etnike si pjesë e strategjisë së tij për ta grabitur pushtetin, Millosheviçi erdhi e u
shndërrua në peng të forcave të brendshme ideologjike, të cilat nuk ishin të gatshme
për kompromise rreth Kosovës. Në rrethana të brendshme të tilla, ai mund të ketë
patur fare pak mundësi për ta pranuar ndonjë kompromis pragmatik, pavarësisht
nga ajo se çfarë strategjie diplomatike do të përdorte Bashkësia Ndërkombëtare.
Gjithashtu, udhëheqja kosovare nuk ofronte hapësirën e nevojshme për zgjidhje.
Kërkesa e pa kompromis për pavarësi si e LDK-së ashtu edhe e UÇK-së, e më vonë
edhe veprimet provokuese dhe të qëllimshme kryengritëse të UÇK-së, Beogradin e
vunë para një sfide të përshkallëzimit, kërkesat e të cilës shkonin edhe më larg sesa
ato qëndrime që përkraheshin nga opozita demokratike, e cila e kundërshtonte
Millosheviçin. Ishte strategjia “ndërkombëtarizuese” e UÇK-së ajo e cila nxiti
ndërhyrjen ushtarake të udhëhequr nga NATO-ja. Kjo strategji çonte në mundësi
më të mëdha drejt pavarësisë së Kosovës sesa drejt ndonjë autonomie e tipit të para
vitit 19894.
1 Sylë Ukshini, “Kosova në politikën e jashtme të BE-së -1991-2007”. Shkup 2008, Logos-A. Faqe 113.
2 Burim Qorri, “Rasti i Negociatave për Kosovën”, Revista Periodike Shkencore “Global Challenge”, Nr. 3,
  Nëntor 2012, Faqe 113.
3 Joschka Fischer, “Vitet kuq-gjelbër”, Prishtinë 2008, Koha, Faqe 99.
4 Ilir Dugolli dhe Ilire Agimi, “Drejtësia Tranzicionale në Kosovë”, Instituti Kosovar për Kërkime dhe
  Zhvillime të Politikave, KIPRED Prishtinë, Qershor 2009, Faqe 15
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Ndërhyrja në Kosovë kishte karakter më tepër humanitar se sa të themi interes i
pastër politik i ndonjë force ndërkombëtare. Madje kjo ndërhyrje nga administrata
e Xh. W. Bush në fillim u quajt: “Politikë shumë pak e mbështetur në interesa e më tepër në
interesa humanitare”. E këtij mendimi ishte këshilltarja e Sigurisë Kombëtare Kondoliza
Rajs. Ajo në numrin janar-shkurt 2000 të revistës “Foreign Affairs” organ joformal
qendror i politikës së jashtme dhe sigurisë të SHBA-së shkruan se: “Synimet humanitare
janë për t’u lavdëruar, por si të tilla janë të pamjaftueshme, për ta arsyetuar angazhimin e
ushtarëve amerikan. Vetëm arsyetimi kombëtar justifikon angazhimin e tyre, por jo qëllimet
kryesisht humanitare”. (Rice, 2000)
Me ndryshimet në Kushtetutën e Jugosllavisë, më 28 mars 1989, kur Kosovës iu
mor e drejta e vetos si dhe funksionet administrative dhe gjyqësore, përfaqësuesit
qeveritarë të Beogradit rrallë takoheshin me politikanët kosovar. Këto të drejta Kosova
i kishte fituar me ndryshimet kushtetuese të vitit 1974 5, të cilat më 1989 iu rimorën6.
Këtyre ndryshimeve, shqiptarët e Kosovës iu përgjigjën me demonstrata masive.
Në prill të 1997-ës u organizua edhe një tryezë e rrumbullakët, por kësaj here në
Vjenë të Austrisë, gjithashtu prapë me dyer të mbyllura për publikun, me pjesëmarrje
të përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, institucione, mediume, derisa në
qershor në Athinë u mbajt dialog me intelektualët. Në Athinë ishin sjellë
rekomandime, në të cilat thuhej se, çështja e krijimit të mirëbesimit duhet të ndahet,
nga çështje e statusit të Kosovës.
Një mundësi për dialog ishte arritur më 15 maj të vitit 1998 kur Sllobodan Millosheviç
dhe Ibrahim Rugova u morën vesh për formimin e grupeve të punës për bisedime
çdo javë. Pas takimit të parë të 22 majit në Prishtinë grupet e punës nuk u paraqitën
më dhe kështu nuk u mbajt më asnjë takim. Në të njëjtin muaj mediat lajmëruan se
Sllobodan Millosheviç dhe ambasadori i atëhershëm amerikan në Shkup, Kris Hill
kishin rënë në ujdi për një marrëveshje të përkohshme për Kosovën, përmes së cilës
bisedimet për statusin e Kosovës do të shtyheshin për tre vjet. Pas kësaj raportet
ndryshuan, dhe kriza e Kosovës u bë shumë komplekse së brendshmi dhe
ndërkombëtarisht.
Së brendshmi, pozita e forcave politike pacifiste në Kosovë të drejtuara nga Lidhja
Demokratike e Kosovës dhe Presidenti Ibrahim Rugova erdhi duke u zbehur,
represioni në rritje serb provokoi gradualisht radikalizim të politikës kosovare. Një
krah i armatosur po vinte në jetën politike kosovare. Radikalizimi i politikës kosovare
ishte një argument më shumë për shtimin e represionit serb mbi popullin e Kosovës.
Në këtë periudhë filloi lufta e hapur ndërmjet ushtrisë dhe forcave speciale të Serbisë
dhe ushtarëve të UÇK-së. E tëra kjo situatë dramatike solli deri te dialogu i
domosdoshëm, por tashmë me ndërmjetësim të Bashkësisë Ndërkombëtare.
Konferenca filloi në Rambuje të Francës nga 6 deri 23 shkurt 1999, për të vazhduar
në Paris nga 15 deri më 19 mars të po atij viti 7 Ilir Dugolli dhe Ilire Agimi, “Drejtë
sia Tranzicionale në Kosovë“, Instituti Kosovar për Kërkime dhe .Logjika pragmatike e
veprimit konkret, për herë të parë në histori në këto përmasa, shtyn tërë mekanizmat
përkatës ndërkombëtar, të bëjnë ndërhyrje për një çështje të ndjeshme të përmasave
5 Kurtesh Salihu, “Amendamentet kushtetuese vazhdim i politikës së barazisë së kombeve dhe kombësive”,
   “Përparimi”, Prishtinë 1971, Nr. 4, Faqe 279.
6 Ramadan Shkodra, “Pozita kushtetuese e Kosovës në Federatën Jugosllave gjatë viteve 1946- 1974”,
  Revistë Shkencore “Zani i Naltë”, 23 Shtator 2014.
7 Ilir Dugolli dhe Ilire Agimi, “Drejtësia Tranzicionale në Kosovë”, Instituti Kosovar për Kërkime dhe
   Zhvillime të Politikave, KIPRED Prishtinë, Qershor 2009, Faqe 16.
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globale, duke e futur atë seriozisht në rrugën e zgjidhjes dhe duke hapur shtigje për
rrugëzgjidhje të reja të çështjeve që kërkojnë qasje të tillë 8. Konferenca e Rambujesë,
me të mirat dhe të këqijat e saja, la gjurmë të pashlyeshme në histori për faktin e
reflektimeve të mëtejshme politike, diplomatike dhe ushtarake 9.

Angazhimi i faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës

Më 15 janar 1999, në Kosovë ndodheshin një sërë mekanizmash ndërkombëtar, si:
Misioni Ndërkombëtar Diplomatik (KDOM-i), Misioni Verifikues Amerikan
(USKDOM-MVK), OSBE, Organizata Qeveritare e Joqeveritare për të Drejtat e Njeriut
nga shumë anë të Botës, media nga i gjithë rruzulli tokësor dhe shoqata e asociacione
të shumta humanitare. Synimi ishte, ndërprerja e luftës dhe ndihma humanitare e
popullsisë civile. Luftimet ishin shenjë alarmi për të ndërhyrë. Serbia do të rezultonte
shkelëse e rëndë dhe e vazhdueshme e Marrëveshjes dhe Armëpushimit. Raportet
nga vendi i ngjarjes kishin hequr të gjitha mashtrimet, dilemat dhe maskat politike
të Millosheviçit. Më 16 Janar, mediat botërore raportonin nga vendi i krimit,
Reçaku10.
Më 16 janar dhe më 11 shkurt 1999, Wiliam Valker, Kryesues i OSBE-së. deklaronte
për krimin e kryer në Reçak (me rastin e varrimit) se: “Ky është krim kundër njerëzimit,
i kryer mbi civilë të pafajshëm”. Si dhe kërkoi dënimin e këtij krimi. (Grup autorësh,
2004, 52)
Pas gjithë këtyre zhvillimeve të ndodhura në terren shihej se kishte kaluar koha e
fjalëve dhe se ishte momenti për të vepruar, Kryeministri Britanik Toni Bler,
Presidenti Amerikan Bill Klinton, Sekretarja e Shtetit Medlin Olbrajt, Komandanti
i paktit të NATO-s, Gjenerali Vesly Klark ishin gati menjëherë për ndërhyrje. Kushtet
e thirrjes së një Konference Ndërkombëtare ishin emergjente, për ndërprerjen e kësaj
lufte të tmerrshme dhe vendosjen e paqes në mesin e Evropës. Shumë shtete ishin
ofruar për mbajtjen e kësaj Konference, mirëpo Franca ishte zgjedhur si vendi i
duhur (Rambujeja), për mbajtjen e Konferencës. Serbisë i duheshin shtruar kushte
me qëllim që t‘i plotësonte ato.
Më 7 Shkurt 1999 do të fillonte punimet Konferenca e Rambujesë, ku në krye të këtij
delegacioni do të emërohej Hashim Thaçim si përfaqësues i UÇK-së. Më 19 Mars,
Konferenca e Rambujesë do të mblidhej për të nënshkruar dokumentin e paqes midis
shqiptarëve dhe serbëve, ku pala shqiptare ishte e gatshme të firmoste, ndërsa pala
serbe do ta refuzonte nënshkrimin e këtij dokumenti. Ky refuzim i palës serbe do ti
hapte dritën jeshile ndërhyrjes së NATO-s ndaj Serbisë.
Sulmet ajrore të NATO-s mbi Serbinë do të zgjasnin 78 ditë, deri më 9 qershor 1999,
kur Millosheviçi u dorëzua dhe i tërhoqi të gjitha trupat serbe. Po atë ditë, Këshilli
i Sigurimit miratoi Rezolutën 1244, duke vendosur protektoratin ndërkombëtar
mbi Kosovën11 Clark, Wesley K. (Gjeneral), “Drejtimi i Luftës Moderne: Bosnja dhe
Hercegovina, Kosova, dhe e ardhmja e .  Rezoluta e 1244-ës e Këshillit të Sigurimit të
Kombeve të Bashkuara pasoi me hyrjen e trupave paqeruajtëse të NATO-s në Kosovë
dhe largimin e plotë të aparatit ushtarak, policor dhe administrativ serb. Kjo ishte
8 Ramë Buja, “Konferenca e Rambujesë”, Prishtinë 2006, Vertigo, Faqe 302.
9 Paskal Milo, “Ditari i nje Ministri te Jashtëm”, Tirane : Botimet Toena, 2009, Faqe 479-481.
10 Grup Autorësh, “Masakra e Reçakut Krim Kundër Njerëzimit”. Shtëpia Botuese Shtime, 2004, Faqe 52.
11 Clark, Wesley K. (Gjeneral), “Drejtimi i Luftës Moderne: Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, dhe e ardhmja e
   dyluftimit”. Botimi i 1-rë. Public Affair, SHBA, F. 173-195, 347-369 (2001).
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koha kur mori fund represioni serb ndaj shumicës shqiptare në Kosovë. Miratimi i
rezolutës në fjalë që në fillim u pa si një handikap për zhvillimin e mëtejshëm politik
të shtetit të Kosovës.
Rezoluta ishte një kompromis ndërmjet pesë shteteve anëtare të përhershme të
Këshillit të Sigurimit të OKB-së, në një kohë shumë të komplikuar 12. Me anë të
kësaj rezolute paqja ishte vendosur, por nuk ishte e tëra e kompletuar. Ajo kishte
lënë të hapur çështjen e statusit përfundimtar të Kosovës. Madje Rezoluta e 1244-ës
e KS-së kishte si mandat që UNMIK-u të përgatiste Kosovën për një autonomi
substanciale dhe qeverisje brenda Jugosllavisë së mbetur, duke paraparë edhe prani
policore serbe në Kosovë 13. Sipas kompromisit të Rezolutës 1244, Misioni i Administratës
së Përkohshme të OKB-së në Kosovë, (UNMIK) ishte i përfshirë në dy procese, atë të
shtet-formimit por edhe në parandalimin e krijimit të tij 14. Veprimtaria e BE-së ishte
kanalizuar në tre drejtime: humanitar, rindërtim dhe rimëkëmbje ekonomike, si dhe
përfaqësim ushtarak me forcat paqeruajtëse të KFOR-it. Më konkretisht në pikën 17
thuhej:
“Mirëpret punën e Bashkimit Evropian dhe të organizatave të tjera ndërkombëtare për të zhvilluar
një qasje gjithëpërfshirëse për zhvillimin ekonomik dhe stabilizimin e rajonit të prekur nga kriza
e Kosovës, duke përfshirë zbatimin e një Pakti të Stabilitetit për Evropën Juglindore me pjesëmarrje
të madhe ndërkombëtare, në mënyrë që më tutje të zhvillohen demokracia, përparimi ekonomik,
stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal”. (Security Council Resolution 1244, 1999)
Me përfundimin e luftës në Kosovë, filluan të parashtroheshin një sërë zgjidhjesh
mbi të ardhmen e statusit të Kosovës. Pozicionet maksimaliste shqetësonin akademikët
evropian, dhe ndërmjet pozicionit nga ana kosovare për pavarësi dhe nga ana tjetër
për thirrjen në sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën, modeli pavarësi “e limituar”, “e
kualifikuar” ose e “kushtëzuar” u bënë terma të preferuar për kohën. Me këtë
nënkuptoheshin disa forma  të pavarësisë, që nënkuptonte se Kosova formalisht do
të kishte një pëlqim për pavarësi (pavarësi ndërkombëtarisht legale), ndërsa
kompetencat mbi disa politika në fusha të ndjeshme, duke filluar nga sundimi i
ligjit, të drejtat e pakicave dhe disa çështje kyçe ekonomike do të ishin të rezervuara
për përfaqësuesit ndërkombëtar.
Komisioni Ndërkombëtar në Ballkan dhe Grupi Ndërkombëtar i Krizave kishin
dhënë një vlerësim të nderë rreth çështjes së pavarësisë. Të dy këto institucione
ishin gati të të njëjtit mendim mbi të ardhmen e Kosovës. Komisioni ndërkombëtar
parashihte që negociatat mbi statusin e ardhshëm të Kosovës të koncentroheshin
në ofrimin e një nxitjeje reale për Beogradin, përmes së cilës Serbia do të pranonte
një Kosovë të pavarur si shtet anëtar i Bashkimit Evropian 15.
Një tjetër mendim se si duhet të rridhnin punët rreth shtetësisë së Kosovës kishte
dhënë Grupi Ndërkombëtar i Krizave në raportin e janarit të vitit 2005 ku
shpreheshin sugjerime dhe mendime se çfarë duhet të bëjë lidershipi kosovar rreth
pavarësisë së shtetit, gjithnjë këtu duke mos përjashtuar angazhimin e BE-së dhe
SHBA 16.
Si hap i parë, Grupi i Kontaktit prej gjashtë shtetesh duhej që, sa më parë që të ishte e
12 Blerim Reka, UNMIK. Shkup, Logos-A, (2003), Faqe 133.
13 Security Council Resolution 1244, “On the deployment of international civil and security  presences in
    Kosovo”, Publisher, UN Security Council, 10 June 1999.
14 Perritt & Wachtel - simpozium - “Statusi final i Kosovës- Zgjidhja e nyjës Gordiale”.
15 International Crisis Group, “Kosovo: Toward Final Status”, Europe Report N°161, 24 Jan 2005.
16 Po aty.
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mundur, të bënte një deklaratë, ku do të shtrohej qartë një afat kohor për zgjidhjen e
çështjes së statusit dhe do të qartësoheshin tri rregullat themelore:
1. Se mbrojtja e të drejtave të pakicave në Kosovë është çështje nga e cila në masën

më të madhe varet përparimi;
2. Se nuk do të lejohet kthimi i Kosovës nën sundimin e Beogradit;
3. As copëtimi por as ndonjë formë e mundshme e unifikimit të Kosovës me

Shqipërinë apo me ndonjë shtet apo territor fqinjë nuk do të mbështetet 17.
Në të njëjtën kohë, një emisar special duhej të emërohej nga Sekretari i Përgjithshëm i
OKB-së që të fillonin konsultimet rreth përmbajtjes së marrëveshjes dhe procesit me të
cilin do të implementohej. BE-ja, SHBA-ja dhe vendet e tjera duhej të ishin të gatshme të
mbanin konferencën për statusin final edhe pa pjesëmarrjen e Serbisë; të negocionin dhe
të nënshkruanin Marrëveshjen për Kosovën, të njihnin shtetin e ri të pavarur nëse Kosova
do të pranonte kushtetutën e akorduar, madje edhe pa miratimin e Këshillit të Sigurimit
të OKB-së, dhe të krijonte marrëdhënie normale diplomatike me të.  Në këtë raport
propozimi mbi pavarësinë e Kosovës thuhej që Kosovës t’i jepej një pavarësi e kushtëzuar.
Shqiptarët e Kosovës do të pranonin karakterin e kufizuar të pavarësisë së Kosovës dhe
do të pajtoheshin me synimin e bashkësisë ndërkombëtare që të sigurohet pranimi i gjerë
i pavarësisë së Kosovës me një numër kufizimesh në zbatimin e kësaj pavarësie. Më 24
tetor 2005 Këshilli i Sigurimit i OKB-së pranoi propozimin e Kai Eide dhe Kofi Anan
për të iniciuar një proces për një zgjidhje politike të statusit të Kosovës duke përcaktuar
paraprakisht një të dërguar të posaçëm për ndërmjetësim. Sekretari i Përgjithshëm i
OKB-së, në nëntor të vitit 2005 kërkoi nga Martti Ahtisari që të jetë i dërguar i posaçëm
i tij për të ardhmen e Kosovës 18 dhe Albert Loran në postin e zëvendësit të tij 19 dhe
kjo zgjedhje u pranua nga Këshilli i Sigurimit më 10 nëntor 2005 20.
Para se të bëhej përcaktimi i të dërguarit special, Komisioni i OKB-së bëri vlerësimin
e situatës në teren, ku gjeti një pikturë të zbehtë të jetës në Kosovë, e cila paralajmëronte
se mund të ndodhnin ngjarje të dhunshme siç kishin qenë ato të marsit të vitit
2004, nëse dështonte zgjidhja e statusit. Në mënyrë simulante shtetet e Grupit të
Kontaktit ofruan një drejtim  mbi “Parimet e Udhëheqjes” mbi rezolutën e statusin
e Kosovës. Para së gjithash të dy të përcaktuarit kishin kualifikim të caktuar për
këtë gjë, ishin politikan dhe diplomat të rangut të lartë 21.
Në cilësinë e ish presidentit të Finlandës, Ahtisari vinte nga një shtet i vogël, shtet
neutral evropian, i cili tradicionalisht shërbeu si një urë lidhëse në mes Perëndimit
dhe Rusisë. Si dhe ishte udhëheqës i Këshillit Evropian në periudhën e bisedimeve
për statusin e Kosovës në vitin 2006. Gjithashtu Ahtisari kishte një dekadë të gjatë
të reputacionit si mediator ndërkombëtar. Përvojat në Ballkan në konferencat
ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë dhe në fund edhe si i dërguar i BE-së së bashku
me Viktor Chernomyrdin dhe Strobe Talbot sollën deri te Marrëveshja tekniko-
ushtarake që i dha fund luftës në Kosovë 22. Zëvendësi i tij, Albert Rohan vinte nga
një shtet i vogël neutral evropian, i cili kishte shërbyer si një urë ndërtues në mes të
17 Po aty.
18 Secretary General, “Secretary-General appoints Former President Martti Ahtisaari of  Finland as Special
    Envoy for Future Status Process for Kosovo”, 15 november 2005, SG/A/955-BIO/3714.
19 Dr. Albert Rohan, “Deputy Special Envoy for Kosovo of the Secretary General of UN”.
20 Secretary General, “Secretary-General appoints Former President Martti Ahtisaari of Finland as Special
    Envoy for Future Status Process for Kosovo”, 15 november 2005, SG/A/955-BIO/3714.
21 T. Szemler et all. “The EU in a Post-Status Kosova, - Chalanges and Opportunities”.  Sudosteuropa, 2007,
    Faqe 150.
22 Martti Ahtisaari, “Special Envoy for Kosovo”.
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Perëndimit dhe Lindjes. Paraqiste një lidhje historike dhe kulturore për Ballkanin
Perëndimor dhe kishte Presidencën e BE-së në kohën e bisedimeve. Rohan kishte
qenë drejtor i Zyrës së Sekretarit Gjeneral të Kombeve të Bashkuara dhe  si sekretar
gjeneral i Ministrisë Austriake për Punë të Jashtme, me aftësi dhe përvojë të lartë të
negociatave në nivel ndërkombëtar 23. Për gjatë kohës sa ishin të ngarkuar me këtë
mision Ahtisari dhe Rohan kishin marrë një zyrë në Vjenë të Austrisë, si dhe  një
staf mbështetës dhe diplomatik me rreth 40 persona.
Si pararendje e negociatave presidenti Ibrahim Rugova e kishte emëruar Ekipin
Negociator, ku bënin pjesë Bajram Kosumi (AAK), kryetari i kuvendit Nexhat Daci
(LDK), Hashim Thaçi (PDK) dhe Veton Surroi (ORA). Pas vdekjes së Rugovës (janar
2006) dhe pas dorëheqjes së  Kosumit ata u zëvendësuan nga Fatmir Sejdiu, Agim
Çeku dhe Kolë Berisha zëvendësoi Nexhat Dacin.
Ndërkohë dy anëtare të BE-së Sllovenia dhe Greqia paraqitën planet e tyre për të
ndihmuar në gjetjen e zgjidhjes së statusit të Kosovës. Këto plane nuk u morën
parasysh as nga faktori ndërkombëtar e as nga pala shqiptare, e cila kërkonte që në
procesin e përcaktimit të statusit të përfshiheshin SHBA dhe shtetet kryesore të
BEsë.
Nga ana tjetër, Këshilli i Ministrave të Jashtëm të BE-së nën drejtimin e Ministrit të
Jashtëm të Britanisë së Madhe, në konkluzionet e takimit të 7 nëntorit të vitit 2005,
në Bruksel, mirëpriti vlerësimin e përgjithshëm të Kai Aides për gjendjen në Kosovë,
si dhe shprehu mbështetje për emërimin nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm të
OKB-së të Marti Ahtisarit të dërguar special për bisedime rreth statusit të Kosovës
dhe të diplomatit austriak Albert Lohan, zëvendës të tij, duke nënvizuar
gatishmërinë e BE-së për të punuar ngushtë me emisarin e KB-së 24.
Ministrat e jashtëm të BE-së mbështetën nominimin e diplomatit Stefan Lehne, për
përfaqësues të BE-së për përcaktimin e statusit të ardhshëm të Kosovës. Më tej në
deklaratë konfirmohet qëndrimi se statusi i ardhshëm duhet të jetë në përputhje me
vlerat dhe me normat evropiane si dhe në harmoni me Kartën e Kombeve të
Bashkuara. I rëndësishëm është konstatimi se marrëveshja për Kosovën duhet të
siguronte që Kosova të mos kthehet në situatën e para vitit 1999 25.
Interpretimet e ndryshme të historisë dhe realiteti aktual, mosbesimi tepër i madh
dhe mungesa e përvojës në negociata, nga ndërkombëtarët shihej si një problem, i
cili mund të sillte deri te probleme, të cilat mund të çonin drejt minimit të negociatave.
Komuniteti ndërkombëtar kishte parasysh, para së gjithash, që në negociata të
integroheshin përfaqësuesit serbë dhe kosovar nëpërmjet një procesi ndërmjetësues
të vazhdueshëm, në të cilin palëve dhe ndërmjetësuesve do tu lejoheshin të gjitha
opsionet në tavolinë, me qëllim që ndërmjetësuesit të kishin mundësinë për t’i
përshtatur stimulimet në rast të një dështimi të mundshëm përgjatë negociatave,
për njërën apo tjetrën palë, në mënyrë që ato të negociojnë në mirëbesim 26.
Sa i përket ndikimit në shtetet përreth Kosovës e posaçërisht për Maqedoninë
parashihej se  “Statusi final i Kosovës”, padyshim, do të influenconte të ardhmen e
Maqedonisë. Nëse një zgjidhje e negociuar për Kosovën do të përmbante ndarjen
23 Dr. Albert Rohan, “Deputy Special Envoy for Kosovo of the Secretary General of UN”.
24 President Mr Jack Straw, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United
    Kingdom, Council of the European Union, Press Release, 2687th Council Meeting, General Affairs and
    External Relations, Brussels, C/05/274, 7 November 2005.
25 Po aty.
26 Perritt & Wachtel - simpozium - “Statusi final i Kosovës- Zgjidhja e nyjës Gordiale”.
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sipas vijave etnike, ajo do të forconte gjithashtu argumentet për federalizim apo
ndarjen e plotë të Maqedonisë. Nga ana tjetër, zgjidhja e statusit të Kosovës, si një
territor i pa prekur nën kufijtë aktualë, do të çonte në forcimin e unitetit në Maqedoni,
duke çuar në forcim të stabilitetit atje. Por në cilindo rast, precedenti i  Kosovës do
të vendoste që çdo ndryshim kufijsh duhet të bëhet me negociata dhe të pranohet
nga palët, dhe jo të imponohet nga komuniteti ndërkombëtar.
Gjatë procesit të negociatave për përcaktimin e statusit të Kosovës nga Bashkësia
Ndërkombëtare është bërë e qartë se primare në bisedime do të jenë Prishtina dhe
Beogradi, të cilat duhet të dialogojnë midis tyre për të zgjidhur një sërë
mosmarrëveshjesh që qëndrojnë ndërmjet tyre dhe për të rënë dakord për formën e
statusit. Ky proces do të niste  me të ashtuquajturën “Diplomaci shëtitëse” që i ishte
besuar ish presidentit finlandez M. Ahtisari, i cili do të kishte dhe ndihmën e grupit
të kontaktit 27. Pritej që fatin përfundimtar të Kosovës nuk do ta vendosnin as ekipi
negociator i Prishtinës dhe as ekipi i Beogradit, por faktori ndërkombëtar, më saktë
Grupi i Kontaktit dhe Këshilli i Sigurimit. Ndërkohë, që SHBA shprehej se ato dhe
aleatët e tyre duhet të mbeten neutral në qëndrimin e tyre për çështjen e statusit
duke e konsideruar të ardhmen e Kosovës si përgjegjësi vetëm të shqiptarëve dhe
serbëve që jetojnë atje si dhe të qeverisë së Serbisë. Frika se po shkohej drejt krijimit
të “Shqipërisë së Madhe”, e cila kishte paralizuar gjatë përpjekjet ndërkombëtare
për të adresuar statusin final, do të lihej mënjanë. Nuk kishte ndonjë evidencë të
besueshme se liderët politikë në Kosovë, Shqipëri ose në partitë politike në Maqedoni
e dëshironin një gjë të tillë.
Prej shkurtit 2006 deri në shtator, zyra e Ahtisarit (UNOSEK) i ftoi ekipet negociatore
të Kosovës dhe Serbisë në disa raunde bisedimesh të drejtpërdrejta në Vjenë dhe dërgoi
një numër misionesh të ekspertëve në të dy kryeqytetet. Pas një vonese të konsiderueshme
për t’i dhënë hapësirë Serbisë për zgjedhjet parlamentare të 21 janarit 2007, më 2 shkurt
Ahtisaari ia prezantoi Beogradit dhe Prishtinës draftin e Propozimit Gjithëpërfshirës.
Pas takimeve shtesë në mes palëve në Vjenë, negociatat për statusin të udhëhequra nga
UNOSEK-u, përfunduan formalisht më 10 mars. Ahtisari deklaroi se bisedimeve ju
kishte ardhur fundi, duke shtuar se çfarëdo përpjekje tjetër nuk do të sillte palët më afër
një kompromisi dhe se “Urgjentisht ka nevojë për një zgjidhje të qëndrueshme të statusit të
Kosovës” (Ahtisaari, 2007). Gjatë gjithë  bisedimeve serbët dhe shqiptarët iu përmbajtën
qëndrimeve të tyre të pa negociueshme. Shumica shqiptare, e cila përbënte 90 për qind
të popullsisë së Kosovës, dëshironin që territori të bëhej shtet i pavarur. Kryeministri i
Kosovës, Agim Çeku deklaronte se: “Me njohjen e pavarësisë së Kosovës do të mbyllej kapitulli
i errët i historisë së Ballkanit, dhe do të krijohej mundësia për një stabilitet të ri dhe të qëndrueshëm
rajonal” (Çeku, 2006). Serbia dhe serbët e mbetur në Kosovë kërkonin që Beogradi të
ruante sovranitetin mbi Kosovën. Kryeministri serb Vojislav Koshtunica do të shprehej
se: “... çdo zgjidhje e imponuar që do të shkëpuste një pjesë të territorit serb do të ishte një shkelje e
ligjit ndërkombëtar” (MacAskill 2005).
Ahtisari e kompletoi dhe ia dorëzoi Propozimin e tij, së bashku me Raportin që më parë
nuk ishte publikuar, Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, i cili i mbështeti plotësisht të
dyja dhe më 26 mars 2007, ia dorëzoi Këshillit të Sigurimit 28 Blerta Foniqi-Kabashi, “

27 Secretary General, “Secretary-General appoints Former President Martti Ahtisaari of  Finland as Special
    Envoy for Future Status Process for Kosovo”, 15 november 2005, SG/A/955-BIO/3714.
28 Blerta Foniqi-Kabashi, “Negotiations on status of Kosovo still under way”, Southeast European Times,
    Pristina, 15 December 2006.
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Negotiations on status of Kosovo still under way“Southeast European Times, . Plani u
përkrah në masë të gjerë nga: shqiptarët e Kosovës, SHBA, Presidenca e BE-së
(Gjermania), Këshilli i BE-së (të paktën sa i përket Propozimit Gjithëpërfshirës të
Marrëveshjes), Parlamenti Evropian dhe NATO, si dhe vet Sekretari i Përgjithshëm i
OKB-së. Ai u refuzua menjëherë nga Serbia ku Kryeministri serb Vojislav Koshtunica
do të shprehej se: “Duke qenë se Serbia ende nuk e ka formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve
parlamentare të 21 janarit ai nuk kishte mandat për të diskutuar mbi Kosovën dhe për këtë arsye
nuk mund të takohej me Ahtisaarin”, (Wood, 2007), ndërkohë Rusia i ofroi Beogradit
përkrahje, duke insistuar se nuk do të lejonte imponimin e një marrëveshjeje pa pëlqimin
e Serbisë 29.
Sipas Propozimit, me fillimin e implementimit do të kishte një periudhë tranzicioni 120
ditësh, gjatë së cilës mandati i UNMIK-ut nuk do të ndryshonte, por Kuvendi i Kosovës,
në konsultim me Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar (PCN), do të aprovonte një
kushtetutë të re dhe tërë legjislacionin e nevojshëm për implementimin e Propozimit.
Pas periudhës së tranzicionit mandati i UNMIK-ut do të skadonte dhe i gjithë autoriteti
legjislativ dhe ekzekutiv do të transferohej tek autoritetet qeverisëse të Kosovës. Në
praktikë edhe pas tranzicionit 120 ditësh, Kosova do të mbikëqyrej në mënyrë të përpiktë
nga autoritetet ndërkombëtare. PCN-ja do të kishte pushtet që të garantonte
përmbushjen e detyrimeve të Kosovës, duke korrigjuar apo anuluar ligje që nuk i
përputheshin marrëveshjes dhe duke sanksionuar apo larguar nga detyra zyrtarët
kokëfortë.

Konkluzione

Nga nisja e krizës së Kosovës deri në zgjidhjen përfundimtare të saj nga bashkësia
ndërkombëtare, Kosova do të kalonte një sërë sfidash mjaft të vështira, por në fund
ajo do ja dilte mbanë, kur më 17 shkurt 2008 Kryeministri Hashim Thaçi do të
shpallte nga Kuvendi i Kosovës pavarësinë e shumëpritur nga qytetarët e Kosovës.
Nga ajo ditë Kosova do të lobonte fort me ndihmën e aleatëve të saj kryesor, SHBA-
në dhe shumicën e vendeve të BE-së për njohjen e saj në arenën ndërkombëtare.
Tashmë janë rreth 110 shtete që e kanë njohur atë, pra më shumë se gjysma e vendeve
anëtare të OKB-së. Kosova ka afirmuar pavarësinë e saj edhe në organizatat e
ndryshme ndërkombëtare, ku ajo është anëtarësuar në Komisionin e Venecias, në
Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal (RCC) në Procesin e Bashkëpunimit të Evropës
Juglindore (SEECP), në Nismën Rajonale për Migracionin (MARRI) dhe në qendrën
e Bashkëpunimit të Sigurisë - RACVIAC. Marrëveshjet e Brukselit me Serbinë vërtetë
kanë lehtësuar procesin e aderimit të Kosovës në nisma rajonale shumëpalëshe, por
nuk kanë pasur ndikimin e pritshëm në përshpejtimin e njohjeve ndërkombëtare
dhe në njohjen e pesë vendeve të BE-së, që mbajnë qëndrim kundërshtues.
Pavarësisht arritjes së objektivave të rëndësishme, Kosova ka ende një rrugë të gjatë
përpara në rrafshin ndërkombëtar. Progresi i Kosovës në këtë kuadër, do të varet
nga ecuria e marrëdhënieve me Serbinë dhe nga vetë aftësia e Kosovës për t’u
imponuar në nivel ndërkombëtar.

29 Sputnik News, “Russia threatens to veto UN Kosovo resolution”. 24 April 2007.
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Group Consolidated Supervision Framework in Albania

Artur Ribaj

Abstract

This paper analyzes the legal and regulatory framework regarding consolidated
supervision for banking and financial groups in Albania and the compliance with the
existing Law “On banks in the Republic of Albania” (no. 9662, dated 18.12.2006, amended),
particular EU Directives and core principle for effective banking supervision on
consolidated supervision.
The BoA has to consider the complete revision of the existing regulation “On Consolidated
Supervision” (no. 68, date 28.07.2005) setting out the terms, conditions, requirements,
references and principles for the consolidated supervision of banks and non-bank financial
institutions which are principal entities in a banking group or a financial group and
operate under the Law on Banks and Albanian banking regulatory framework,
approaching as well the Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the
Council of 26 June 2013, Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of
the Council of 26 June 2013,  and the Core Principles for Effective Banking Supervision of
the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS ).
Consolidated supervision (qualitative and quantitative) has to be considered as an
essential element by the supervisory authorities in Albania based on the fact that a bank
or a non-bank financial institution is exposed to risks that result not only from its
operations but from the operations of its group entities (subsidiaries, affiliates and/or
holding companies) and the real adoption of consolidated supervision is imperative for
the implementation of the risk based approach supervision (either off site or onsite).

Keywords: consolidated supervision, group, law, regulation.

Introduction

In Albania based on the Law “On banks in the Republic of Albania” (no. 9662,
dated 18.12.2006, amended) here and after called “Law on Banks”, there are some
key requirements for consolidated supervision. Based on the Law on Banks, article
4, pharagraf 41, 42, and 43, there are two group categories (banking group and
financial group) supervised from Bank of Albania (in this paper, “group” means
the banking group or the financial group, which includes the principal entity and
its subsidiaries or affiliates which are financial institutions/entities, both domestic
and foreign).  These groups vary due to differences in structure, complexity and
range of activities (Law on Banks, Article 4, Paragraph 2 and Article 54, Paragraph
2, as well as other financial activities supervised by Albanian Financial Supervisory
Authority). Consolidation based on the Law on Banks extends to all relevant
financial companies (subsidiaries and other entities) in which the principal entity
has direct or indirect qualifying holding. The existing Regulation “On Consolidated
Supervision” (approved upon the decision no. 68, date 28.07.2005 of the Bank of
Albania Supervisory Council) has the legal basis to the Law no.8365, date 02.07.1998
“On banks in the Republic of Albania” which is abolished with the approval of the
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Law on Banks (no. 9662, dated 18.12.2006, amended).

Supervision on a consolidated basis enables the authority to identify those risks to
which a credit institution (bank as per Law on Banks, Article 4, Paragraph 1 or
non-bank financial institution as per Law on Banks, Article 4, Paragraph 31) might
be exposed because of its relations as principal entity (in this paper, “principal entity”
means a bank or a non-bank financial institution with the legal seat in the territory
of the Republic of Albania, which owns a qualified holding or controls one or more
banks, or other financial institutions headquartered in or outside the territory of
the Republic of Albania).
Some other bordering requirements for banks as essential prevention measures in
function of the group consolidated supervision. Based on the Law on Banks, the
bank may not do any of the following without the prior approval in writing from
the BoA: change the name; change the statute; finalize agreements with third parties
for the exercise of the functions and duties for the administration and management
of the bank; increase the capital through non-liquid assets; repurchase its own
shares or those of its connected persons, directly or through another person, by
granting credit or issuing guarantees; decrease the capital; appoint one or more
administrators; open a branch, subsidiary or representative office inside or outside
the territory of the Republic of Albania; invest over 15% of its regulatory capital in
the capital of a legal person who does not carry out banking activity; transfer
ownership of a qualifying holding or the control of the bank to third parties; increase
the percentage of a shareholder with qualifying holding exceeding 20, 33 or 50% of
the bank’s capital or its voting rights or to such degree that the bank becomes its
subsidiary; distribute its capital; etc. There are also, some other notification
requirements that banks must comply to meet the supervision standards.
The dual-level supervision of a group which is composed of several credit institutions
or financial non-banks institutions is carried out at two levels, the level of the
entire banking or financial group and the level of each entity of the group. The first
level corresponds to the supervision on a consolidated basis and the second level
corresponds to the supervision on an individual basis. The banking prudential
rules set out in Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council
of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential
supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/
87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.06.2013, p.
338), Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council
of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment
firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1) and
core principles for effective banking supervision of the BCBS (Core Principles for
Effective Banking Supervision, September 2012) shall apply at both individual and
consolidated levels.
The existing Regulation “On Consolidated Supervision” (approved upon the decision
no. 68, date 28.07.2005 of the Bank of Albania Supervisory Council) did not have
any approach with EU Directives and BCBS principles during these last 10 years.
Moreover, this regulation has the requirements and the legal framework based on
the Law no.8365, date 02.07.1998 “On banks in the Republic of Albania” which is
abolished with the approval of the Law on Banks (no. 9662, dated 18.12.2006,
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amended).

I. Some principles for the revision of the existing regulation “On Consolidated
Supervision”

For the revision of the existing regulation “On Consolidated Supervision” for being
in compliance with the Law on Banks, other supervisory regulatory framework
and approaching the above documents, it is needed to be taken in consideration:

1. The consolidated supervision as a complement to and not a substitute for solo
supervision. Solo supervision is necessary because certain events elsewhere in the
group and activities of other group entities that can pose a threat to the principal
entity, such as intra-group linkages arising from transactions between the principal
entity and other group entities, cannot be detected by consolidated supervision
alone. So, in carrying out supervision on a consolidated basis, the focus of the
authority remains the principal entity (bank or non-bank financial institution)
itself, to supervise it as part of a group. Bank of Albania supervises respectively the
banking group and the financial group, but in the market might be three types of
groups as per the table below. But even for the third type of group, based on the
Law on Banks, Article 86, BoA may order a bank to report on consolidated bases
even in this case. The authority will, however, take account of the activities of
other group entities to the extent that they may have a material bearing on the
reputation or financial soundness of the principal entity being supervised by the
authority.

2. Accounting consolidation is the starting point for regulators to extend further
on many other concepts and principles for consolidated supervision. But,
consolidated supervision is an overall evaluation - both quantitative and qualitative
- of the financial and prudential strength of a group to which a principal entity
(bank or non-bank financial institution) belongs, to assess the potential impact of
other group entities on the principal entity.

2.1. Quantitative Consolidated Supervision has to be based on covering areas such as
regulatory capital, capital adequacy ratio (regulatory capital/risk weighted assets),
large exposures, open foreign exchange positions, and investments in the capital of
non-financial entities, etc. Consolidated prudential reports from the group are
required in implementing consolidated supervision.
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2.2. Qualitative Consolidated Supervision. The additional consolidated supervision
beyond the quantitative assessment is known generally as qualitative consolidated
supervision. It would broadly focus on the business controls, organization and
management of a group. It therefore looks at the overall business environment of
the bank or non-bank financial institution being supervised on a consolidated basis.
In doing so, it also takes into consideration the business environment that has a
relevance to the main parts of the group and takes account of those risks that are
not, by definition, quantifiable. These risks include operational, litigation and
reputational risks. In undertaking such a risk assessment, the authority would
seek to understand how the management of the bank or non-bank financial
institution being supervised undertakes its duties, irrespective of whether it is a
principal entity or a group entity.
The capital ties between entities in the group shall be illustrated in the form of an
organogram or schematic representation (as per the figure below for a banking or
financial group) that clearly shows the direct and indirect shares in capital or voting
rights, or any other ties by which the principal entity controls or exercises a
dominant or significant influence over the entity or by which it is related by joint
control. Banking supervisors should carefully aim to identify the credit institutions
and financial institutions within a financial conglomerate group, and obtain
consolidated prudential reports on this group. However, supervisors should also
look into the risks emanating from the commercial and industrial companies in a
mixed group, and assess its impact on the financial soundness and reputation of
the group. This may be done by getting information in group annual reports and
meetings with the senior management of the group. A theoretically advisable
approach for supervising the mixed groups is to “ring-fence” a bank or banking
subgroup belonging to a mixed group. “Ring-fencing” is often touted as a regulatory
solution to problems in banking, finance, public utilities, and insurance. In a
regulatory context, the term can best be understood as legally deconstructing a
firm in order to more optimally reallocate and reduce risk. So utilized, ring-fencing
can help to protect certain publicly beneficial activities performed by private-sector
firms, as well as to mitigate systemic risk and the too-big-to-fail problem inherent
in large financial institutions. If not structured carefully, however, ring-fencing
can inadvertently undermine efficiency and externalize costs (Steven L. Schwarcz,
2013, Ring-Fencing, 69-110). In this way the bank’s operations will be isolated from
the rest of the group, and ensuring the management to operate independently of
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the group management and also, is needed to place strict limits on the exposure of
a bank toward other group entities.

The principal entity and its group entities should have robust corporate governance
policies and processes covering, for example, strategic direction, group and
organizational structure, control environment, responsibilities of the Boards of
Directors and senior management and compensation. These policies and processes
should be matching with the risk profile and systemic importance of the principal
entity. All the above information can then be used by supervisors for qualitative
assessment and assessing the appropriateness and completeness of the coverage in
the scope of the risk management system of the group as well as the sufficiency and
effectively of the group’s internal controls and internal audit.
3. The BoA supervisors (home supervisors) should have to review the main activities
of principal entity, and of group entities (both domestic and cross-border), that have
a material impact on the safety and soundness of the principal entity and the group,
and takes appropriate supervisory action. The home supervisors have to review
whether the oversight of a group entity’s foreign operations by its management is
adequate having regard to their risk profile and systemic importance and there is no
difficulty in host countries for the principal entity to have access to all the material
information from their foreign branches and subsidiaries. Referring to the results of
the risk based approach methodology, the group risk profile and systemic importance
of the foreign operation, the supervisory authority has to visit the principal entity
foreign branches or offices, and meet the host supervisors during these visits and
assess whether it needs to conduct on-site examinations of the principal entity’s foreign
operations, or require additional reporting for off-site examination, and have the
power and resources to take those steps as and when appropriate.
4. The central bank supervisors should have the power to limit the range of activities
which the banking or financial group may conduct and the locations in which
activities can be conducted (including the closing of foreign branches or offices) if it
determines that: the safety and soundness of the principal entity and the group is
compromised because the activities expose them to excessive risk and/or are not
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properly managed; the supervision by other domestic or foreign supervisors is not
adequate relative to the risks the activities present; and/or the exercise of effective
supervision on a consolidated basis is slowed down.

Conclusions

Consolidated supervision considered as a complement to, not a substitute for, solo
supervision. The Law on Banks provides some adequate provisions to facilitate
consolidated and cross-border supervision. The existing Regulation “On
Consolidated Supervision” (approved upon the decision no. 68, date 28.07.2005 of
the Bank of Albania Supervisory Council) did not have any approach with EU
Directives and BCBS principles during these last 10 years. Moreover, this regulation
has the requirements and the legal framework based on the Law no.8365, date
02.07.1998 “On banks in the Republic of Albania” which is abolished with the
approval of the Law on Banks (no. 9662, dated 18.12.2006, amended).

Recomendations

· The existing regulation “On Consolidated Supervision” (no. 68, date 28.07.2005)
to be changed completely setting out the terms, conditions, principles and
requirements for the consolidated supervision of banks and non-bank financial
institutions as principal entities in a banking or financial group, operating
under the Law on Banks and Albanian banking regulatory framework ,
approaching Directive 2013/36/EU,  Regulation (EU) No 575/2013 and the Core
Principles for Effective Banking Supervision of the BCBS (September 2012).

· The reviewing of the existing regulation “On Consolidated Supervision” should
be sustained by other regulations of the banking supervision as Regulation
No.69, dated 18.12.2014 “On the Bank’s Regulatory Capital”; Regulation No.
48, dated 31.07.2013 “On Capital Adequacy Ratio”; Regulation No. 10, dated
26.02.2014 “On the Risk Management from Large Exposures of Banks”;
Regulation No. 48, dated.14.07.2010 “On the open foreign exchange positions
risk management”; Regulation No. 42 dated 06.06.2001 “On the bank’s
investments in the equity of commercial companies”; etc.

· The reviewing of existing regulation for an effective consolidated supervision
has to take in consideration as well, the best practises for consolidated
supervision over the groups and cross-border groups, adequately monitoring
and applying appropriate prudential norms to all aspects of the business
conducted by these group entities, establishing regularly contact and
information exchange with the various other supervisory authorities involved,
within or outside Albania.
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Abstrakt

Në këtë punim trajtohen Kompetencat e Gjykatës në hetimet paraprake sipas Kodit të
Procedurës Penale. Kontrolli i gjykatës në hetimet paraprake garanton respektimin e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut të cilat qëndrojnë në themel të shtetit të së drejtës.
Respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut nga shteti është një standart
ndërkombëtar i cili është parashikuar në konventa globale dhe rajonale.  Gjatë procedimit
penal personit ndaj të cilit zhvillohen hetime ose të pandehurit  i kufizohen apo i hiqen
disa nga të drejtat dhe liritë themelore.  Për këtë arsye në Kodin e Procedurës Penale
është parashikuar se disa veprime proceduriale gjatë hetimeve paraprake të cilat cënojnë
apo kufizojnë të drejtat dhe liritë e personit nuk mund të kryhen nga prokurori por
kërkojnë domosdoshmërisht miratimin e gjykatës.
Fillimisht tema trajton lindjen dhe zhvillmin historik të kontrollit të gjykatës në hetimet
paraprake në botë dhe në Shqipëri. Trajtimi historik është i nevojshëm pasi paraqet në
çdo periudhë kohe evolimin e konceptit të kontrollit të gjykatës mbi hetimet paraprake
deri në arritjen e standarteve të periudhës moderne.
Në kushtetutë janë parashikuar dhe një sërë garancish për një gjyqësor të pavarur si
moskufizimi i kohës të qëndrimit në detyrë të gjyqtarëve, mos ulja e pagave dhe
përfitimeve të tjera gjatë kohës së qëndrimit në detyrë (idemtiteti), krijimi i Këshillit të
Lartë të Drejtësisë si një organ që merret me emërimin dhe shkarkimin e gjyqtarëve,
buxheti i pavarur, respektimi i parimit të paanësisë së gjyqtarit.
Pra kontrolli që kryen gjykata si organ i pavarur gjatë hetimeve paraprake garanton
respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të drejta këto që qëndrojnë në
themel të shtetit të së drejtës.

         Lindja dhe zhvillimi historik i kontrollit të gjykatës mbi hetimet
paraprake

Për herë të parë në historinë e njerëzimit në Kartën e Madhe të Lirive (Magna
Carta Libertatum) të vitit 1215 të shpallur në Angli nga mbreti Johani pa tokë
(John Lackland) është parashikuar kompetenca e gjykatës për të vendosur në lidhje
me ligjshmërinë e arrestimit të personit, si dhe marrjen e pasurisë së tij1.
 Në pikën 39 të kësaj karte ishte përcaktuar se:
“Asnjë njeri i lirë nuk do të arrestohet dhe nuk do të burgoset, ose të privohet nga
pasuria….përveçse në bazë të një vendimi të ligjshëm dhe në bazë të ligjit”2. Po në Angli në
vitet e mëpasme janë nxjerrë disa akte të cilat njohin dhe garantojnë lirinë personale

1 Saliu K.. (2004). E drejta Kushtetuese, Prishtinë, faqe 203.
2 Gruda Z. (2000).  Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut, Dokumente volumi II.Prishtinë.
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të personit nga arrestimet të cilat janë “Peticioni mbi të drejtat” (Petition of Rights)
në vitin 1628, Habeas Corpus Act  i vitit 1679 dhe Ligji mbi të Drejtat (Bill of
Right) i vitit 1689.
Peticioni mbi të Drejtat në dallim nga Habeas Corpus Act  ka karakter deklerativ
prandaj në teorinë juridike nuk i kushtohet shumë rëndësi. Habeas Corpus Act ka
karakter të detyrueshëm, ajo saktëson raportin midis policisë dhe gjykatave, duke
zhveshur policinë nga një sërë funksionesh  gjyqësore të cilat i ushtronte deri në
këtë kohë .Në bazë të këtij akti vetëm gjykata është kompetente për të vendosur
nëse janë kushtet apo jo për të privuar lirinë e personit.
Edhe në Kushtetutën e Virgjinias (Bill of Rights) të vitit 1776 është parashikuar se
askush nuk mund të privohet nga liria veçse në bazë të ligjit dhe me vendim gjyqësor.
Në Francë në vitin 1789 gjatë Revolucionit Demokratik u miratua si një dokument
më i plotë dhe më i prefeksionuar “Delarata për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe
të qytetarit”.Kjo deklaratë në nenin 7 të saj parashikon të drejtën që asnjeri të mos
akuzohet, të burgoset apo të privohet nga liria përveç rasteve të parashikuara me
ligj. Kompetenca e gjykatës për të vendosur lidhur me ligjshmërinë e arrestimeve
është parashikuar dhe në “Deklaratën (e Montanjarit) për të drejtat e njeriut dhe të
qytetarit” të vitit 1793 po në Francë.
Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (viti 1787) që në nenin 1 të saj ka
parashikuar Habeas Corpus3. Hartuesit e kësaj kushtetute e kanë konsideruar Habeas
Corpus-in, si vlerën më të madhe. Ai shpesh quhet si “Urdhri i Madh i Lirisë”, si
urdhri më i rëndësishëm nga të gjithë. Habeas Corpus është një term latin që do të
thotë “ju keni trupin” pra nënkupton sjelljen e të arrestuarit apo të ndaluarit para
gjykatës, me qëllim që kjo e fundit të shqyrtojë ligjshmërinë e arrestimit apo ndalimit4.
Në amendamentet IV,V,VI të kësaj kushtetute parashikohet siguria e personit,
paprekshmëria e banesës, e pasurisë dhe dokumentacionit të tij. Kontrolli, arrestimi
etj mund të kryhen vetëm me anë të një urdhri të motivuar të dhënë nga gjyqtari.
Liria personale, procesi i rregullt ligjor apo e drejta private si dhe të gjithë të drejtat
dhe liritë e tjera të njeriut deri pas luftës së dytë botërore janë trajtuar si çështje të
kompetencës së brendshme të shtetit,prandaj dhe rregullimi i tyre bëhej me ligje,
deklarata apo kushtetutë. Pas luftës së dytë botërore të drejtat e njeriut dolën në
plan ndërkombëtar pasi shtetet kuptuan që respektimi i këtyre të drejtave siguron
paqen stabilitetin dhe demokracinë. Në këtë kuadër për mbrojtjen e të drejtave dhe
lirive themelore janë hartuar shumë konventa në nivel global dhe rajonal të cilat
përcaktojnë standartet që duhet të respektojnë shtetet anëtare të këtyre konventave.
Në 10 dhjetor të vitit 1948 Asambleja e përgjithshme e O.K.B-së me rezolutën 217 A
(III) miratoi dhe shpalli Deklaratën universale të të drejtave të njeriut. Në nenet
9 dhe 12 të kësaj deklarate parashikohet liria nga arrestimet arbitrare si dhe garantimi
i të drejtës private nga ndërhyrjet arbitrare.
Po nga Asambleja e Përgjithshme e O.K.B-së më 16.12.1966 u miratua Pakti
ndërkombëtar lidhur me të drejtat civile dhe politike. Ky pakt ndryshe nga
deklarata ka karakter të detyrueshëm për tu zbatuar nga shtetet që e kanë ratifikuar.
Në nenin 9 të këtij pakti janë përcaktuar qartë kompetencat që ka gjykata gjatë
hetimeve paraprake si p.sh çdo individ i arrestuar ose i ndaluar për shkak të një
shkelje penale  duhet të nxirret brenda një afati të shkurtër përpara një gjykatësi
3 Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (viti 1787).
4 Islami H , Hoxha A , Panda I. (2010). Komentar i Procedurës Penale, Tiranë   ribotim, faqe 350 - 351.
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dhe duhet të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm ose duhet të lirohet.
Gjithashtu në nenin 17 të këtij pakti është parashikuar dhe e drejta për të gëzuar
një jetë private të qetë.
Një akt i rëndësishëm në kuadër Rajonal është  Konventa Evropiane e të drejtave të
njeriut5, e cila do të shtjellohet shkurtimisht në vijim të temës (nenet 5,6,8) për vet
faktin se  ajo ka një pozitë të veçantë në të drejtën e brendshme të Republikës së
Shqipërisë.
Konventat përcaktojnë për shtetet të cilat i kanë ratifikuar ato, standarte minimale
nën të cilat shtetet  nuk mund të zbresin, por mënyra e shqyrtimit të kërkesave
gjatë hetimeve paraprake mund të jetë e ndryshme p.sh në Kodin e Procedurës
Penale të Shqipërisë është parashikuar që kërkesat gjatë hetimeve paraprake i
shqyrton gjykata kompetente (gjykata e zakonshme) kurse sipas K.Pr.Penale Italiane
të gjitha kërkesat apo ankimet e bëra nga subjektet e procedimit penal gjatë hetimeve
paraprake i shqyrton një gjyqtar i posacëm për hetimet paraprake. Sipas këtij Kodi
në rastet kur prokurori çmon se çështja duhet pushuar,ai duhet t‘i drejtohet me
kërkesë për pushimin e çështjes gjyqtarit për hetimet paraprake. Gjyqtari vendos
sipas rastit pranimin ose jo të kërkesës së prokurorit. Pra gjyqtari për hetimet
paraprake sipas sistemit procedurial penal Italian ka të drejtë që përveç shqyrtimit
të kërkesave të palëve gjatë hetimeve paraprake të vendosë dhe për pushimin apo
për dërgimin e çështjes penale në gjykatë6.
Pozita  proceduriale e një gjyqtari të tillë është  shumë e diskutueshme  dhe në
përgjithësi ajo kritikohet nga disa juristë.  Ky sistem kritikohet për faktin se një
gjyqtar i cili merret vetëm me shqyrtimin e kërkesave  të bëra nga palët  gjatë hetimeve
paraprake kalon në krahun e ndjekjes penale si dhe për faktin se ky gjyqtar është i
interesuar dhe për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake, pasi siç u shpjegua
dhe më lart është ky gjyqtar që vendos nëse çështja penale duhet pushuar apo
duhet dërguar në gjykatë për t‘u shqyrtuar.
Sipas legjislacionit Francez deri në vitin 2001 masat e sigurimit i caktonte gjyqtari
hetues. Kjo kompetencë iu hoq gjyqtarit hetues për arsye se caktimi i masës së
sigurimit nga ky gjyqtar përbën shkelje të nenit 5 të Konventës Evropiane të të
drejtave të njeriut pasi gjyqtari hetues kryente hetime në lidhje me çështjen dhe
nuk përmbushte standartin e një organi të pavarur për caktimin e masës së sigurimit.
Kjo kompetencë i kaloi nënkryetarit të gjykatës së shkallës së parë. Gjyqtari hetues
sipas legjislacionit aktual Francez ka në kompetencë të shqyrtojë ankimet që mund
të bëjë i pandehuri apo i dëmtuari. Gjithashtu ai kryen hetime në rastet kur çështja
paraqet një shkallë vështirësie të lartë apo kur ankimi bëhet drejtpërdrejt tek gjyqtari
hetues. Figura e gjyqtarit hetues në legjislacionin francez është e diskutueshme,
prandaj shteti Francez nëpërmjet ndryshimeve të legjislacionit procedural penal
zvogëlon kompetencat e tij.

2. Kontrolli  i gjykatës ne  hetimet paraprake ne Shqipëri

Legjislacioni Procedurial Penal në Shqipëri përpara luftës së dytë botërore, në
periudhën e Zogut ishte marrë nga modeli Francez. Në këtë periudhë ishte Gjyqtari

5 Konventa Evropiane E Të Drejtave Të Njeriut.
6 Islami H , Hoxha A , Panda I.vep e cit.
13 Për më tepër shiko Revista “Jurisprudenca Shqiptare” Nr. 7-8-9 Tetuer-Nanduer-Dhetuer 1929, Fuqija E
Letër Ndalimevet me autorë Kolë Dhimitri.
6 Revista “Jurisprudenca Shqiptare” Nr. 4-5-6 Korrik-Gusht-Shtatuer 1929, Influenca e nenit 128 të Statutit
Themeltar me autorë Kolë Dhimitri.
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Hetues i cili caktonte masën e sigurimit. Në kodin e procedurës penale të asaj kohe
masa e sigurimit që njihej ishte Letër ndalimi. Letër ndalimi ishte i përkohshëm ose
i përhershëm. Letër ndalimi ishte i përkohshëm kur Gjyqtari Hetues vendoste që i
pandehuri të paraburgosej për një periudhë deri në 30 ditë. Letër ndalimi ishte i
përhershëm në rastet kur Gjyqtari Hetues urdhëronte paraburgimin e të pandehurit
deri në fund të gjykimit. Afatet e letër ndalimeve të përkohshme dhe të përhershme
ishin parashikuar në mënyrë të qartë në nenin 89 të Kodit të Procedurës Penale ku
citohet:
“Fuqija e letër ndalimit të përkohshëm asht për një kohë maximum 30 ditë e fuqija e letër
ndalimit të përhershëm zgjatet deri sa të  jepet vendimi i gjyqit”
Ka raste kur letër ndalimi  i përhershëm nuk është i domosdoshëm për paraburgimin
e të pandehurit deri në mbarim të gjyqit, pasi më pas Gjyqtari Hetues duke marrë
dhe mendimin e prokurorit të shtetit mund të urdhërojë lirimin e të pandehurit me
të drejtë ose me dorëzani. Megjithëse Gjyqtari Hetues ushtron funksione të ndjekjes
penale vihet re se që në këtë periudhë bëhen përpjekje për një kontroll efektiv në
hetimet paraprake7.
Në nenin 128 të Statutit themeltar ishte përcaktuar se:
“Pyetja e të pandehurit,në raste kësodore, në Gjykatat hetuese mund të bëhet me asistencën e
avokatit mbrojtës të emnuem prej të pandehunit”
Kjo dispozitë është e re për konceptin e procedurës penale të asaj kohe. I pandehuri
ka të drejtë të pyetet prej gjyqtarit hetues në prani të avokatit, të cilin e ka emëruar
vetë, në rastet kur ai akuzohet për një delikt që parashikon dënim në maximum më
shumë se tre vjet8.
Shqipëria pas çlirimit të vendit ka bërë pjesë në kampin lindor duke aplikuar
legjislacionin procedurial penal lindor.  Në periudhën e diktaturës nuk parashikohej
kontrolli i gjykatës në hetimet paraprake, një  standart ky i rëndësishëm për
respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Organi që kontrollonte
hetimet paraprake fillimisht ishte prokurori por më pas këto kompetenca iu kufizuan,
duke iu dhënë e drejta kryetarit të hetuesisë që të kryente kontroll mbi hetimet
paraprake. Legjislacioni i kësaj periudhe nuk garantonte parimet kryesore të
procedimit penal  pasi kontrolli gjatë hetimeve paraprake kryhej nga i njëjti organ
i cili hetonte dhe përfaqësonte akuzën në gjyq i cili ishte i varur nga ekzekutivi.
Sipas  Kodit të Procedurës Penale të vitit 1953 prokurori kishte të drejtë të bënte
hetime për çdo çështje. Gjithashtu i pandehuri, i dëmtuari dhe palët private mund
te bënin ankim kundër veprimeve te hetuesit. Ankesa i paraqitej prokurorit, i cili
kontrollonte zhvillimin dhe ecurinë e hetimeve. Ankimi nuk pezullonte zbatimin e
veprimeve te cilat ishin ankimuar. Vendimi i marre nga prokurori duhej t‘i
komunikohej ankuesit dhe vihej menjehere ne zbatim .Kunder vendimit te prokurorit
mund te bëhëj ankim tek Prokurori i Pergjithshem.
Per vendosjen e mases se sigurimit te arrestimit ishte i domosdoshem pelqimi i
prokurorit9. Sipas Kodit te Procedures Penale te vitit 1979 ne dallim nga K.Pr.Penale
te vitit 1953 ankimi kundër vendimit te mosfillimit dhe pushimit te çeshtjes penale
nuk paraqitej më tek prokurori por paraqitej tek pergjegjësi i sektorit të hetuesisë.

7 Kodi i Procedurës Penale i vitit 1953.
8 Kodi i Procedurës Penale i vitit 1979.
9 Islami H. Raporti mbi studimin e përqasjes së Legjislacionit Shqipëtar me Konventën Evropiane  të të Drejtave të
Njeriut. faqa 146.
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Prokurorit i jepej e drejta e që të bënte protestë kundër këtyre veprimeve te kryera
nga hetuesi. Pra K.Pr.Penale i vitit 1979 kufizonte shumë kompetencat e prokurorit
dhe rolin e tij gjatë hetimeve paraprake.10

Duke pasur parasysh që Kodi i Procedures Penale te vitit 1953 dhe 1979 ishin
përfaqësues të sitemit inkuzitor në to nuk parashikohej sigurimi i provës pasi në
këtë sistem prova formohet gjatë hetimeve paraprake.
Për t‘u theksuar është fakti se në të dy Kodet e Procedurës Penale të viteve 1953 dhe
1979 parashikohej që masat e sigurimit jepeshin vetëm ndaj personave që kishin
marrë cilësinë si të pandehur pra i ishte njoftuar akuza sipas rregullave të
parashikuara në këto kode. Në Shqipëri pas viteve 90, me ardhjen e demokracisë
legjislacioni procedural penal në mënyrë graduale filloi të ndryshojë derisa arriti në
standartet që parashikojnë konventat ndërkombëtare, ku një ndër standartet është
dhe që veprimet proceduriale të kryera gjatë hetimeve paraprake nga prokurori
duhet të kontrollohen nga gjykata.
Një hap përpara për shtetin Shqiptar ishte miratimi i ligjit Nr. 7574 datë 24.06.1992
“Për organizimin  drejtësisë dhe disa ndryshime në Kodet e Procedurave Penale dhe
Civile”  ku  u njoh  e drejta e ankimit në gjykatë kundër masës së arrestit, të miratuar
nga prokurori.
Ndryshime të rëndësishme u bënë me ligjin Nr.7717 datë 02.06.1993, në të cilin u
zbërthyen dhe u konkretizuan dispozitat kushtetuese për liritë dhe të drejtat e njeriut.
Sipas këtij ligji të gjitha veprimet proceduriale gjatë hetimeve paraprake të cilat
prekin të drejtat dhe liritë themelore të personave nën hetim, si masat e sigurimit,
kontrollet dhe sekuestrimet kaluan në kompetencë të gjykatës. Asnjë veprim i tillë
procedurial nuk mund të bëhej nga prokurori pa miratimin e gjykatës.
Dispozitat kushtetuese dhe ndryshimet e bëra në Kodin e Procedurës Penale të
mëparshëm shërbyen si bazë për ndërtimin e Kodit të ri i cili u miratua nga Kuvendi
me ligjin nr.7905, datë 21.03.1995. Kodi i ri ndryshon rrënjësisht  mënyrën e
procedimit penal, ai parashikon në mënyrë të detajuar kontrollin e gjykatës mbi
hetimet paraprake.
Me ligjin nr.8175, datë 23.12.1996 u bënë disa ndryshime në Kodin  Penal. Ndër të
tjera, u miratua dhe një dispozitë procedurale, neni 43, sipas të cilit organet që bëjnë
ndalimin e autorëve të veprave penale,brenda 48 orëve, duhet t‘i kërkojnë prokurorit
nxjerrjen e urdhërit për arrestimin e personave të ndaluar, i cili vendos arrestimin
ose lirimin e tyre. Në bazë të urdhërit të prokurorit i arrestuari mund të mbahej në
burg 5 ditë pa u paraqitur te gjyqtari për vleftësimin e arrestimit, në kundërshtim
me afatet e caktuara në ligjin për Dispozitat kryesore Kushtetuese. Sipas kësaj
dispozite, pas kalimit të 5 ditëve nga nxjerrja e urdhërit të arrestimit nga prokurori,
me kërkesën e prokurorit ose të ankimit të personit të arrestuar gjykata vlerëson
urdhërin e arrestimit. Por në rast se ajo vendoste lirimin e të arrestuarit dhe prokurori
e ankimonte vendimin, ekzekutimi i tij pezullohej deri në marrjen e vendimit nga
ana e gjykatës që shqyrton ankimin. Pra i pandehuri nuk lirohej edhe pse gjykata
merrte vendim për lirimin e tij, duke shkelur kështu rregullin e njohur që ankimet
për vendimet e gjykatës lidhur me masat e sigurimit nuk pezllojnë zbatimin e tyre.
Kjo dispozitë antikushtetuese që ishte në përputhje me konceptet dhe praktikat e
vjetra për masat e sigurimit, u shfuqizua nga Gjykata Kushtetuese, me vendimin

10 Neni 278
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nr.55, datë 21.11.199711.
Në vitin 1998 u miratua  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Duke u nisur nga
struktura e saj vihet re se menjëherë pas parimeve themelore të qeverisjes së shtetit
shqiptar në pjesën e dytë parashikohen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Në
nenin 27 të Kushtetutës është parashikuar liria personale në këtë nen thuhet se :
“Askujt nuk mund t`i hiqet liria, përvecse në rastet dhe sipas procedurave të parashikuara me
ligj.”
Në nenin 28 të Kushtetutës është parashikuar parimi Habeas corpus sipas të cilit
personi që është arrestuar apo ndaluar duhet të dërgohet brenda 48 orëve përpara
një gjyqtari i cili vendos paraburgimin ose lirimin e tij jo më vonë se 48 orëve nga
çasti i marrjes së dokumentave në shqyrtim. Në nenet 35,36 dhe 37 të Kushtetutës
është parashikuar e drejta për një jetë private të qetë, korrespondenca dhe
paprekshmëria e banesës. Kushtetuta ia lë ligjit që të parashikojë në mënyrë konkret
kufizimin e ushtrimit të lirive dhe të drejtave të parashikuara nga neni 35,36 dhe 37
i saj. Ligji që parashikon në mënyrë të detajuar rastet dhe kushtet se kur lejohet
përgjimi i komunikimeve apo kontrolli i banesës apo sekuestrimi është Kodi i
Procedurës Penale për të cilin do flasim gjatë shtjellimit të temës.
3. Kompetencat e gjykatës në hetimet paraprake sipas Kodit të Procedurës Penale
Në nenin 27812 të Kodit të Procedurës Penale në përputhje me standartet
ndërkombëtare  është parashikuar se:
“Gjatë hetimeve paraprake, për rastet e parashikuara nga ligji, mbi kërkesën e prokurorit, të
pandehurit, të dëmtuarit dhe palëve private vendos gjykata”.
Sipas këtij neni gjykata gjatë hetimeve paraprake në rastet e parashikuara nga ligji
është kompetente për të shqyrtuar kërkesat si dhe ankimet e paraqitura nga
prokurori, i pandehuri, i dëmtuari dhe palët private. Gjykata kompetente për të
shqyrtuar këto kërkesa apo ankesa është gjykata e cila ka kompetencën lëndore dhe
tokësore për gjykimin e çështjes penale, në të cilën përfshihen këto akte. Në këtë rast
gjykata shprehet me vendim për miratimin të disa akteve proceduriale si dhe merret
me shqyrtimin e ankimeve ndaj akteve të marra nga prokurori gjatë hetimeve
paraprake.
Me ligjin nr.8813 datë 13.06.2002 në nenin 278 u shtua paragrafi i dytë i cili parashikon
që të gjitha veprimet e prokurorit gjatë hetimeve paraprake shqyrtohen nga i njëjti
gjyqtar. Ky përcaktim që bën ky paragraf nuk është i saktë për 2 arsye:
· së pari gjykata nuk shqyrton vetëm veprimet e prokurorit por ajo shqyrton
dhe kërkesat e paraqitura nga i pandehuri,
· së dyti në praktikë është shumë e vështirë që kërkesat gjatë hetimeve praprake
të shqyrtohen nga i njëjti gjyqtar pasi në momentin kur bëhet kërkesa gjyqtari
mund të jetë i sëmurë apo me leje të zakonshme.
  Sipas  nenit 13/a të K.Pr.Penale kërkesat e palëve gjatë hetimeve paraprake gjykohen
nga një gjyqtar i vetëm. Në praktikë gjykata e Apelit e krimeve të Rënda Tiranë  ka
deklaruar të pavlefshëm vendimin e gjykatës së Krimeve të Rënda Tiranë për shkak
se kjo gjykatë kishte shqyrtuar ankimin e të pandehurës I.T kundër vendimit të
prokurorit  për zgjatjen e afatit të hetimeve praprake me një gjyqtar. Kolegji Penal i
Gjykatës së Lartë me vendimin13 nr.228 datë 05.05.2004 është shprehur se fakti që në

11 i Kodit të Procedurës Penale.
12 Vendimi nr.228 datë 05.05.2004 i Kolegji Penal të Gjykatës së Lartë.
13 Ligji nr.9276 datë 16.09.2004, Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin e Procedurës Penale.
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nenin 13/2 të K.Pr.Penale nuk parashikohet shprehimisht gjykata e shkallës së parë
për krimet e rënda, nuk duhet kuptuar se bëhet përjashtim nga rregulli i
përgjithshëm për këto lloj gjykime. Edhe në gjykatën e shkallës së parë të krimeve
të rënda, gjithë çështjet që parashikohen në pikën 2 të nenit 13 të k.Pr.Penale do
të gjykohen nga një gjyqtar.
Me Ligjin nr.9276 datë 16.09.200414 neni 13 i Kodit të Procedurës Penale, u ndryshua
duke qartësuar problemin lidhur me numrin e gjyqtarëve të gjykatës së krimeve të
rënda për shqyrtimin e kërkesave gjatë hetimeve paraprake. Konkretisht në pikën 3
të tij u parashikua shprehimisht që Gjykatat për krimet e rënda gjykojnë me trup
gjykues të përbërë nga pesë gjyqtarë, me përjashtim të kërkesave të parashikuara në
pikën dy të këtij neni.

Konkluzione

Si përfundim mun të themi se në bazë të Kushtetutës të drejtat dhe liritë themelore
të njeriut janë të pandashme të patjetërsueshme e të padhunueshme si dhe qëndrojnë
në themel të të gjithë rendit juridik. Mirëpo të drejtat dhe liritë nuk janë të
pakufizueshme ato mund të kufizohen  me ligj kur përdoren për qëllime kriminale
ose në dëm të interesave të tjerëve. Në nenin 17 të kushtetutës është parashikuar se:
“1.Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë kushtetutë mund të vendosen vetëm
me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të tjerëve.Kufizimi duhet të jetë në
përpjestim me gjëndjen që e ka diktuar atë.

2. Këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin e lirive dhe të drejtave dhe në asnjë rast
nuk mund të tejkalojë kufizimet që ka parashikuar Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut.”
Në nenin 27 të kushtetutës janë parashikuar rastet se kur mund të kufizohet apo të
hiqet liria e personit. Sipas nenit 37 të kushtetutës kontrollet e banesës si dhe të
mjediseve që njehsohen me të mund të bëhen sipas rasteve dhe mënyrave të
parashikuara me ligj. Pra kushtetuta në tërësinë e saj parashikon që të drejtat dhe
liritë themelore të njeriut mund të kufizohen vetëm me ligj. Në rastin konkret ligji
që parashikon në mënyrë të detajuar rregullat dhe mënyrën e  kufizimit të të drejtave
dhe lirive themelore  është Kodi i Procedurës Penale.

Në këtë Kod është parashikuar që caktimi i masës së sigurimit, kryerja e
kontrollit të banesës ose personit,sekuestrimet apo përgjimet kërkojnë miratimin e
gjykatës pasi këto veprime procedurale cënojnë si lirinë personale të personit ashtu
dhe të drejtat private që në botë njihet me termin privacy.
Në Kodin e Procedurës Penale janë parashikuar shprehimisht rastet se, kur personi
nën hetim, i dëmtuari nga vepra penale apo palët private mund të bëjnë ankim në
gjykatë kundër veprimeve proceduriale, që cënojne të drejtat dhe liritë e tyre.

Dhënia e kompetencës gjykatës për miratimin e veprimeve proceduriale të
kryera gjatë hetimeve paraprake apo, shqyrtimi i ankimeve kundër veprimeve
proceduriale  përbën një garanci, pasi  gjykatat janë të pavarura dhe i nënshtrohen
vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Ky parim është parashikuar në nenin 145 të
Kushtetutës dhe në nenin 3 të Kodit të Procedurës Penale. Pavarsia e gjykatave
mbështetet në  ndarjen dhe balancimin e tre  pushteteve ekzekutiv, legjislativ dhe
gjyqësor.  Pa ndarje  të pushteteteve nuk mund të ketë një gjykatë të pavarur (neni
7 i Kushtetutës). Në kushtetutë janë parashikuar dhe një sërë garancish të tjera për
një gjyqësor të pavarur  si  moskufizimi i kohës të qëndrimit në detyrë të gjyqtarëve,
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mos ulja e pagave dhe përfitimeve të tjera gjatë kohës së qëndrimit në detyrë
(idemtiteti),krijimi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë si një organ që merret me emërimin
dhe shkarkimin e gjyqtarëve, buxheti i pavarur, respektimi i parimit të paanësisë së
gjyqtarit.
Pra kontrolli që kryen gjykata si organ i pavarur gjatë hetimeve paraprake garanton
respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të drejta këto që qëndrojnë
në themel të shtetit të së drejtës.
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Aspekti global  i diversitetit kulturor, sfidat dhe perspektivat

MSc. Nexhmedin Z Bardhi
(PhD. Kandidat – Shkenca Politike, UNS)

Abstrakt

Multikulturalizmi më së tepërmi identifikohet me dallimet kulturore. Postulati kryesor
i multikulturalizmit është inkluziviteti, e kjo njëherë nënkupton se nuk duhet të hudhet
e jotja që të bëhesh multikulturor, por se nuk duhet të nënçmohen njerëzit.  Që të mbijetoj,
multikulturalizmi duhet të jetë i hapur në atë mënyrë që do shkonte më largë se toleranca,
e mbron rrugën drejtë pikëpamjeve dhe kulturave tjera dhe kërkon madje përcjelljen e
tyre. Do të thotë se kjo është e mirë, e nuk është vetëm e keqe shoqërore e domosdoshme.
Multikulturalizmi është i dyanshëm, respektivisht e ka anën progresive dhe konzervative.
Retorikat konzervative, i praktikojnë elitistët tradicional për të penguar ndryshimet në
grupin e tyre, për ta kufizuar ekspozimin në botë dhe për të mbrojtë disa kuptime esenciale
në “kulturën dhe traditën autentike” të tyre. Ky është vetëm konzervativizëm kulturor
i vjetëruar i veshur me gjuhën e re të multikulturalizmit dhe që manifeston frikën e
njohur konzervative nga hapja, mobilizimi, diversiteti dhe autonomia, të cilat i sjellë
moderniteti dhe globalizimi, dhe kjo çasje është multikulturore në kuptimin sepse pranon
se ekziston llojllojshmëri e grupeve në kuadër të shoqërisë më të madhe, mirëpo, hedh
poshtë nocionin e dallimeve apo divergjencat në kuadër të çdo grupi.
Forcat multikulturore progresive i përkrahin vlerat liberale dhe dëshirojnë të luftojnë
me praktikën e përjashtimit dhe stigmatizimit, të cilat i pengojnë anëtarët e grupeve
pakicë që ti  gëzojnë në tërësi të drejtat e tyre liberale, andaj,  multikulturalizmi është
armik i konzervatizmit kulturor e shpreh dhe e pranon hapjen, pluralizmin, autonominë
që i sjellë modernizimi dhe globalizimi.

Fjalët kyçe: diversitet kulturor, liberalizëm, koncenzus shoqëror, shoqëri multikulturore.

Vështërsitë në jetësimin e multikulturalizmit dhe perspektivat

Qëndrimet më radikale kundër multikulturalizmit i parashtrojnë Eni Rend dhe
përkrahësit e saj, të cilët e emrojnë multikulturalizmin si racizëm me pamje korrekte
politike. Ata vlerësojnë se te multikulturalizmi premisat për identitetin individual
dhe për vlerën personale janë ekskluzivisht të determinuara përmes anëtarësisë etniko-
racore pa marrë parasysh pikpamjes së tyre morale, dhe theksojnë se identiteti etnik
bëhet faktor qendëror në arsim dhe në marrjen e vendimeve shoqëroro-politike, e
kjo sjellë deri te koalicionet e grupeve separative të cilat do të garojnë njëra kundër
tjetrës në lidhje me pushtetin, gjatë së cilës kërkohet nënshtrim ndaj autoritetit dhe
atë pikërisht ndaj autoritetit të grupit etnik, d.m.th., dëshirohet identitet i dikujtë
të jetë etnikisht primar ( Any Rand Institute; www.multiculturalism.anyrand.org/
diversity). Multikulturalizmi, nën prizmën e këtij këndvështrimi, e trajton
iluminizmin si fluskul ideologjike të kulturës perëndimore imperialiste. Dhe sipas
Tarnerit, multikulturalizmi i dallimeve në të vërtetë është multikulturalizëm i
«nacionaliteteve kulturore», të «fetishistëve të dallimeve» me çka kultura na shpie
në etiketën për identitet etnik, d.m.th., në licencimin e separatizmit intelektual dhe
politik. Ai vlerëson se insistimi i atributeve etnike është reaksionar dhe regresiv, në
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përgjithësi me qëllim të manipulimit politik. Hipostazimi i këtillë i kriterit etnik,
religjioz apo ndonjë kriter apo standard tjetër të rëndësishëm për sjelljen individuale,
sjellë deri te kompartmentalizimi i shoqërisë, kurse në getoizim të këtillë të shoqërisë
individët do të zhvillojnë ndjeshmëri shumë të madhe për lojalitetin grupor, gjatë
së cilës do të kenë ndjeshmëri minimale për përgjegjësi ndaj atyre të cilët janë jashtë
grupit të tyre (Any Rand Institute; www.multiculturalism.anyrand.org/diversity).
Në këto dhe në shumë kritika tjera negative për multikulturalizmin është munduar
të përgjigjet Kimlika, i cili është decid: pranimi i  multikulturalizmit liberal nuk
mund ta pengon funksionimin bazik të demokracive perëndimore. Funksionimi
bazik i demokracive perëndimore matet përmes indikatorëve siç janë: paqja,stabiliteti
demokratik, sundimi i ligjit dhe prosperiteti ekonomik.
 Kimlika thotë - asnjë nga shtetet perëndimore të cilat janë nisur rrugës së
multikulturalizmit nuk kanë rënë në luftë qytetare ose në anarki, e as që janë
ballafaquar me grusht-shtet dhe nuk kanë vuajtur nga kolapsi ekonomik. Shtetet
të cilat kanë pranuar «Verzionin e fortë» të politikave multikulturore vlejnë si shoqëri
më të qeta, më stabile dhe me prosperitet. Me këto poenta, Kimlika  kundërshton
kritikët e multikulturalizmit (Kymlika Will, “Multicultural Odysseyes, Navigating
the International Poltics of Diversity”, Oxford University Press, 2007), të cilët i
theksojnë elementet e tij destabilizuese. Përvojat e multikulturalizmit liberal janë
tregime për normalizimin progresiv të politikave etnike dhe në atë mënyrë mobilizimi
etno-politik bëhet vetëm edhe një formë e kontestimit të përditëshëm paqësor dhe
demokratik.(Kymlika Will, “Multicultural Odysseyes, Navigating the International
Poltics of Diversity”, Oxford University Press, 2007).
Kritikët e tjerë theksojnë se me multikulturalizmin dobësohet shteti social. Sipas
tyre, kjo ndodh për shkak të erozionit të ndjenjës për solidaritet panetnik që është
e nevojshme që të mbahet redistribuimi më i gjëre shoqëroro-ekonomik. Ky është i
ashtuquajturi tregtim me «Njohje përkundër redistribuimit, dhe me këtë dëshirohet
të theksohet se politikat e njohjeve multikulturore e zëvendësojnë politikën e
redistribuimit të bazuar klasorë. Mirëpo, sipas Kimlikës, këto pretendime nuk janë
të sakta, mbasi shtetet me politika të forta multikulturore nuk kanë më vështirësi
rreth mbajtjes së politikave të tyre sociale redistributive, për dallim nga shtetet me
politika të dobëta multikulturore.( Kymlika Will, “Multicultural Odysseyes,
Navigating the International Poltics of Diversity”, Oxford University Press, 2007).
Praktikat joliberale ekzistojnë në të gjitha demokracit perëndimore, pa marrë
parasyshë se a kanë apo nuk kanë politika multikulturore, - konstaton Kimlika.
Mirëpo, shumica konstatojnë se politikat multikulturore janë vegla më të mira për
forcimin e fuqisë gravituese të vlerave liberale dhe kapacitetit të institucioneve të
shtetit, në mënyrë efektive ti mbrojnë këto vlera në kuadër të këtyre bashkësive
pakicë. Që të vërtetohet kjo hipotezë, duhet të mbinë në politikat e ndryshme
multikulturore, në kontekstet e ndryshme, të përcillet procesi i socializimit politik
në grupet pakicë dhe relacioni i tyre me institucionet shtetërore.
 Multikulturalizmi në shtetet demokratike perëndimore nuk mund të shpallet as si
i suksesëshëm e as i pasuksesëshëm. Nga njëra anë, mungojnë dëshmi sistemore të
cilat do të lejonin që të dallohen efektet specifike të politikave multikulturore nga
faktorët e tjerë të cilët ndikojnë mbi statusin e pakicave etnike, e atëherë edhe po të
ekzistonin dëshmi të tilla, pak është e besueshme se do të fitohej përgjigje komplete
apo qëndrim rreth suksesit apo mossuksesit. Ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të
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politikave multikulturore dhe kritere të ndryshme për evaluimin e tyre, dhe e gjithë
kjo përfshinë suksese dhe dëshprime. Por, ekzistojnë përvoja të mjaftueshme për
multikularizmin në praktikë që të shënohen disa konstatime provizore, dhe
gjithashtu të mënjanohen disa nga mospajtimet e përgjithëshme. E para dhe më me
rëndësi, ekzistojnë dëshmi të fuqishme se multikulturalizmi liberal është konsistent
me pacifikimin dhe domestikimin e politikave etnike. Kur bëhet fjalë për
multikulturalizmin liberal në perëndim, politikat etnike trajtohen si politika
“normale”, sepse ato operojnë në kuadër të kanaleve legale dhe paqësore, në atë
mënyrë që nuk janë të rrezikshme dhe nuk e dëmtojnë funksionimin bazik të shtetit,
në kuptim të paqës, prosperitetit, sundimin e ligjit dhe të stabilitetit demokratik.
Kjo në vetëvete mund të shiqohet si e arritur kyçe kur kihet parasysh se politikat
etnike në shumë pjesë të botës kanë efekte destabilizuese dhe separatiste dhe e
inhibizojnë demokracinë dhe zhvillimin. Ky fakt në vehte spjegon se përse kaq shumë
organizata ndërkombëtare tregojnë interes të fuqishëm për zgjërimin e modeleve të
multikulturalizmit liberal. E dyta, ekzistojnë dëshmi se multikulturalizmi liberal jo
vetëm që është kompatibil me funksionimin bazik të shtetit liberal demokratik, por
ai, në të vërtetë, ndihmonë gjatë liberalizimit dhe demokratizimit. Në mënyrë
plotësuese, multikulturalizmi liberal është sfidë për hierarkitë e trashëguara etnike
dhe racore dhe i redukton stigmatizimin kulturor, margjinalizimin politik dhe
pabarazitë ekonomike. Atë e bënë në atë mënyrë që i rrit mundësitë për participim
efektiv demokratik dhe për zgjidhje individuale tek anëtarët e grupeve pakicë. Mirëpo,
me rëndësi është që të mos thekësohet shumë kjo poentë, sepse dëshmitë për këto të
arritura janë të limituara, kurse beneficionet e observuara janë të varfëra dhe në
shumë raste ende ekziston pabarazi të konsiderueshme. Kjo deri diku është e
rëndësishme, prej shumë kohësh ekzistojnë hierarki etnike dhe klasore ( Kymlika
Will, “Multicultural Odysseyes, Navigating the International Poltics of Diversity”,
Oxford University Press, 2007). Ata janë thellë të rrënjosura në shoqëritë, madje
edhe në situata ku në mënyrë eksplicite ideologjitë raciste zyrtarisht janë hedhur.
Këto parregullsi nuk mund të përmirësohen përmes rrugës legjislative dhe brënda
nate, kurse ngel që të bëhet më shumë dhe të zgjerohet barazia e të gjithë qytetarëve.
Ngjashëm me këtë, multikulturalizmi nuk ka zgjidhje çudibërëse  për sfidat e
traditave liberale apo për radikalizmin politik. Aq më tepër, nuk ekziston garancë se
infrastruktura e multikulturalizmit nuk do të pushtohet nga forcat iliberale të
orientuara nga limitimi i të drejtave qytetare dhe të autonomisë individuale, apo të
orientuara drejt krijimit të formave të reja të hierarkisë dhe të dominimit.
            Në rastin më të mirë, mund të thotë se trendi ndaj multikulturalizmit madje
në disa raste ka arritur disa efekte pozitive. Mirëpo, ai i ka vlerat e njëjta të të
arriturave modeste të cilat karakterizohen në më shumë lëmi të politikave sociale,
d.m.th., është i nënshtruar ndaj tendencave të njëjta të manipulimit politik dhe
byrokratik. Kjo nuk është bazë e mjaftueshme për lëvdatë apo për kënaqësi, mirëpo,
është bazë për optimizëm të kujdesëshëm. Megjithatë, nuk ekziston baza se progresi
i mëtutjeshëm do të kërkonte anulimin apo kthimin nga tipet e politikave
multikulturore të cilat momentalishtë janë në lojë. Pa marrë parasysh se a do të
kërkohen të drejta gjuhësore apo autonomi regjionale për grupet nacionale
subshtetrore, kërkesa për toka ose të drejta vetëqeverisëse për popujt vendas, apo
akomodime multikulturore për grupet e imigrantëve, kërkesa domosdo të bazohet
në bazë të këtyre politikave. Kjo supozon azhurnim ekstenziv të tyre, por edhe
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krijim të politikave plotësuese të cilat do ti tematizojnë format e mbetura të pabarazive,
ndërsa do të sigurojnë garanca mbrojtëse kundër presioneve liberale. Për Kimlikën
poenta kryesore është se aktorët e ndryshëm në komunitetin ndërkombëtar besojnë
se multikulturalizmi liberal në praktik është i suksesëshëm, d.m.th., gjërësish është
shtrirë besimi se ka disa shembuj të praktikave më të mira multikulturore  në lidhje
me pakicat emigrante, nacionale, popujt vendas të cilët kanë arritur ti pajtojnë
akomodimin e dallimeve etno-kulturore me paqën, demokracinë, të drejtat e njeriut,
prosperitetin. Ky vështrim optimist ndoshta nuk është plotësisht i vërtetuar nga
dëshmitë disponuese, megjithatë nuk është as e kontraargumentuar nga të njëjtat
dëshmi. Ky është interpretim i arsyeshëm i përvojës perëndimore dhe kjo ndihmon
që të spjegohen përpjekjet që të globalizohet multikulturalizmi liberal, përfundon
Kimlika ( Kymlika Will, “Multicultural Odysseyes, Navigating the International
Poltics of Diversity”, Oxford University Press, 2007).

Specifikat multikulturore dhe pajtueshmëria

Specifike për realitetin multikulturor dhe multikulturalizmin është ajo se ato më së
shpeshti njihen si një përmbledhje kërkesash të grupeve të ndryshme kulturore
ndaj autoriteteve shtetërore, sepse ku ka pluralitet kulturor aty shfaqen kërkesat
për ndryshime sistemore. Tipologjizimi i qartë i kërkesave të grupeve kulturore
nuk ekziston, megjithatë, disa tentime për sistematizime, gjithsesi janë  bërë. Kimlika,
për shembull, i sistemon kërkesat në bazë të asaj se njeh pesë tipe të grupeve etno-
kulturore që mund të hasen në demokracitë perëndimore: pakicat nacionale,
emigrantët, grupet izolacioniste etnoreligjioze, metekët (banorë pa të drejta civile)
dhe grupe racore të kastave. Në bazë të kësaj tipologjie, ai nxjerr disa lloje kërkesash:
kërkesa për nga ana tjetër, sipas tij, grupet kulturore gjithashtu mund të pranojnë
margjinalizim afatgjatë dhe të kërkojnë që të lihen të qetë, në margjinat e shoqërisë,
ndërsa iniciativa më radikale është grushtështeti ushtarak në shtet dhe vendosja e
diktaturës që do ta udhëheqë pakicën, që nuk është rast në Perëndim. Kur Kimlika
flet për kërkesën e grupeve e vë në pah çështjen e rëndësishme rreth marëdhënieve
të shtetit dhe grupeve pakicë, përkatësishtë, është përgjigje e përpjekjeve të shumicës
për një ndërtim nacional. Bëhet fjalë për fenomenin e dialektikës midis ndërtimit të
kombit dhe kërkesës për trajtim diferencial nga ana e pakicave. Kimlika i thekëson
instrumentet e ndërtimit nacional shtetëror, e ato janë: politika e qytetarisë, ligjet
gjuhësore, politika arsimore, punësimi në shërbimet publike, centralizimi i pushtetit,
mediumet nacionale, simbolet, festat dhe shërbimi ushtarak.
Përndryshe, shumica e këtyre kërkesave për të drejta të pakicave janë legjitime,
respektivisht, të drejtat të cilat i kërkojnë, me të vërtetë shërbejnë për ti mbrojtur
nga padrejtësi të vërteta dhe potenciale të cilat do të krijoheshin gjatë ndërtimit
shtetëror të kombit. Nuk mund të pranohet si e gatshme se është legjitime për një
shtet liberal ti detyron pakicat të integrohen në institucione në të cilat përdoret
vetëm gjuha e shumicës. Me çka i ipet e drejta shtetit që të insiston në përdorimin e
gjuhëve të përbashkëta nacionale, sisteme arsimore, teste të qytetarisë etj., Ndërtimi
shtetëror nacional mund të bëhet represiv dhe i padrejtë, në situate kur nuk është i
plotësuar dhe i detyruar nga ana e të drejtave të pakicave. Nga ana tjetër, atje ku
funksionojnë të drejtat e pakicave atje ndërtimi shtetëror i kombit mund të ketë
funksione legjitime dhe të rëndësishme. Ajo çka mund të vërehet në Perëndim është
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pakoja komplekse e formave të fuqishme të ndërtimit nacional i kombinuar dhe i
detyruar prej formave të fuqishme të të drejtave të pakicave. Detyra kryesore me të
cilën ballafaqohet cilado teori liberale e multikulturalizmit është mirëkuptimi më i
mirë dhe shprehja e kushteve për drejtësi etno-kulturore.

Shoqëritë multikulturore dhe pranueshmëria

Moskomunikimi i kulturave të ndryshme në një shtet paraqet problem se si të
sigurohet konsenzusi politik e në atë rast mos të ketë majorizim. Pikërisht këtu
është çelsi rreth të cilit zhvillohet konflikti në shoqëri multikulturore dhe ky problem
duhet të jetë i njohur në mënyrë që të përgatitet strategji për evitimin ose zgjidhjen
e konflikteve. Në shoqëri multikulturore ku ekzistojnë “dallime të thella”, për çka
grupet etno-kulturore të pakicës nuk munden ose refuzojnë të shkrihen në identitet
të përbashkët të kombit siç është rasti me sindromin e shkrirjes  apo është e pamundur
të vihen nën barazinë e statusit civil, ekziston mundësia për evoluimin e identitetit
grupor, mbasi pranohet se identiteti si koncept është i krijuar kështu që në disa
momente të duket historikisht i fortë. Evolucioni i tillë është përcaktuar përmes
interaksionit me grupet tjera, shoqërinë më të gjërë, shtetin dhe intervenimin
ndërkombëtar. Ndërkaq, përsëri niset nga qëndrimi i kundërt: se grupet identifikuese
janë entitete të definuara dhe të mbyllura, që negocojnë me botën e jashtme përmes
kanaleve të kontrolluara dhe membranave gjysëmlëshuese, atëhere, paqja, evolucioni
dhe kompromisi janë çdoherë vetëm politik dhe të përkohëshëm (asnjëherë afatgjatë)
dhe si të tilla nuk kanë ardhmëri, për shkak se nuk krijojnë gjendje të reja por
vetëm status-kuo deri në konfrontimin e ardhshëm dhe arritjen e raportit të ri të
forcave. Në këtë rast nuk është e mundur një shoqëri multikulturore, por ajo është
vetëm fazë në kalimin e “pastrimit” midis grupeve identitare dhe krijimin e
mikrokosmoseve të identiteteve “të pastërta” etnike. Bosnja dhe Marrëveshja e
Dejtonit i vërtetojnë këto vlerësime, e në to mund të ndërlidhen konceptet shtetmëdha
të Serbëve dhe të Shqiptarëve në Ballkan, gjersa, gjenocidi në Ruandë është therrtorja
më e njohur e të njejtit koncept. Prandaj, është shumë me rëndësi shoqëria
multikulturore mos të gënjehet me “koncepte të mbuluara” në kërkim të harmonisë
dhe konsensusit të rrejshëm, sepse antagonizmat kulturore janë reale dhe të hapura.
Pikërisht për këtë, nuk është e mundur të pritet se ato do të tejkalohen me konceptin
e Rollsovit për ndarjen e sferës publike dhe private, dhe relacion publik - zgjedhje të
drejtësisë si emëruesi më pak i dëmshëm dhe praktik private e së drejtës - zgjedhje e
së mirës dhe së keqes në përputhje me dogmat e kulturës. Ndarja e tillë shizofrene
(racionale dhe kulturologjike të natyrshme) e personalitetit në sjelljen e vet në një
shtet është pak e besueshme se do të funksionoj. Ndoshta, pak më shumë gjasa ka
që të funksionoj respektimi i konsenzusit të përbashkët nga lloji i Xhon Grej-it, në
gjurmën e “Frikës nga lëndimi” të Hobsov-it. Gjegjësisht, të gjitha grupet kulturore
(edhe shumica edhe pakica) duhet të pranojnë respektimin e disa rregullave minimale
procedurale dhe të jenë tolerante. Kjo do të ishte konsenzus si modus vivendi, balanc
i përhershëm labil, i cili domosdo ka nevojë për administratë të fuqishme dhe për
monopol të fuqisë që do të ishin rojtarë të konsensusit dhe ndëshkues të shkelësve
të ligjit, e në formën më të keqe, do të mbështetej mbi frikën nga hakmarrja. Mbasi
raporti i identiteteve është plot me pabesueshmëri dhe frigë, vlerësimi dhe mendimet
e arbitërit të tretë apo të palës e cila ofron kushte të mira (në të cilën të gjithë aktorët
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kanë njëfarë besimi) është faktor i rëndësishëm për konsolidim. Është paradoksale,
mirëpo në shoqëritë multikulturore ku krijohen tensione dhe konflikte të cilat
rrjedhin nga lokalizmi, partikulariteti dhe nga mbyllja në identitetet kulturore, nevojë
themelore gjatë zgjidhjes së konflikteve është të përfshihen disa elemente globaliste,
njëfarë arbitrazhi i butë ndërkombëtar. Mbasi është e njohur se shumë pak konflikte
të brendëshme janë zgjidhur duke ngelur të mbyllur, e shumë më tepër janë zgjidhur
me njëfarë forme të përzierjes ndërkombëtare dhe garancioneve. Konsenzusi në
shoqëritë multikulturore nuk mund të jetë ai i njëjti sikurse te kulturat homogjene
liberale - demokraci nëse sot përgjithsisht ekzistojnë si të tilla. Konsenzusi në
shoqëritë multikulturore është kombinim delikat mes vlerave liberale dhe identiteteve
individuale. Domethënë, ai nuk mund të jetë i dhënë si kusht në bazë të të cilit
ndërtohet një shtet dhe për atë nuk mund të apelohet të jetë i pranuar nga të gjitha
grupet dhe individët, sepse është e paqartë se çka përmban ai në tërësi apo duhet të
përmbajë si përmbledhje vlerash, që të jetë i pranuar si bazë e përbashkët e vlerave.
Në multikulturalizëm konsenzusi nuk mund të arrihet me apele për unitet dhe
moralizim rreth tij. Ai më tepër është problem se sa kusht. Ai është diçka si kornizë
e paqartë e cila është mirë të ekziston dhe të ndërtohet, d.m.th., të përmbushet me
vlera tek të cilat duhet të arrihet.
Konsenzusi në këtë aspekt nuk është pozicion por është metapozicion. Ai si
metapozicion nuk është lloj më i lartë i vlerave ose lloj më i lartë i pajtueshmërisë
rreth vlerave, por është lloj i ndryshëm i pajtueshmërisë. Ajo pajtueshmëri i zgjedhë
etoset dhe vlerat e identiteteve të ndryshme në konflikt. Këtë ai nuk mund ta bënë
me imponim të sistemit të vlerave të supozuara liberale, por me dialog permanent
midis dallimeve dhe me aksion të qytetarëve në gjendje të lirisë qytetare. Konsenzusi
i qytetarisë multikulturore është punë kompetente, permanente (udhëheqje) me
dallimet që dalin nga identiteti. Ato dallime ndonjëherë janë debate të forta për
mungesë të lirisë,varëshmërisë, frikës dhe për dhunën, e nuk janë vetëm debate për
të drejtat e njeriut dhe për demokracinë.
Prandaj, ai nuk mund të jepet si kusht paraprak, por është i dhëne si problem,
d.m.th., vetëm si përfundim i mundshëm prej organizimit të dallimeve. Do të thotë
se ai duhet të zgjidhet dhe deri te ai duhet të arrihet me aksion qytetarë i cili zhvillohet
në gjendje të lirë. Konsenzusi nuk është diçka që e ke, që posedohet, por vetëm
ushtrim i papërsosur dhe i pakryer për pajtim mes qytetarëve. Për atë janë dy kushte
të vetme - liria dhe dialogu. Mirëpo lidhur me dialogun, qenjësore është që të
shmanget ajo që Amartija Sen e quan “monokulturalizëm plural” ku dialogu
zhvillohet nën supozimin që të vërtetohen stereotipet, e jo që të zvoglohet ose të
tejkalohet veprimi i tyre. Gjithashtu, etosi i dialogut supozon që të hapet mundësia
e këmbimit të vlerave, e jo të forcohet dialogu,( Sen, Kumar, Amartya, “Rationality
and freedom”; Harvard University Press, 2004) e dialogu i tillë është parathënie e
Çarls Tejlor dhe Hans Geor Gadamer: të fillohet nga pozicionet e veta kulturore,
mirëpo, gjatë dialogut të ndryshohen në kontakt me kultura dhe vlera të tjera dhe
përfundimet të nxirren me pikëpamje të zhvilluara vetanake kulturore, pikëpamje
këto që do ti përfshijnë veprimet kthyese nga kontakti me “të tjerët”.( Gadamer,
Hans-Georg, “Truth and Method”; 2nd rev. edition; Trans. J. Weinsheimer and D.
G. Marshall; New York: Crossroad, 2004)  Gjithashtu, edhe në kushte të ekzistimit
të dallimeve kulturore radikale ka mundësi të gjetjes së “vlerave liberale” në çdo
kulturë. Nëse ka dialog në kontinuitet dhe të vërtetë me vlerat tjera të cilat nuk janë
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liberale ose janë antiliberale, të dytët i janë ekspozuar tendencës së pritjeve liberale.
Duke marr parasyshë kushtet për funksionimin e shoqërisë multikulturore, në
kontest të ekuilibrimit përfundimtar, veçohet si problem edhe transformimi i
përfaqësimit politik prej mbizotërues indirekt (si standard në demokracitë liberale)
drejt “reflektueses, inkluzives,
deliberatives”, sepse kjo e paraqet tendencën për të ashtuquajturën ridemokratizim
të shoqërive demokratike me përfshirjen e dallimeve kulturore. Domethënë, tendenca,
nëse kështu mund të identifikohet, është statusi qytetarë (identiteti nacional përmes
tij) jo vetëm ti përfshijë të gjithë qytetarët si të barabartë para ligjit, por gjithashtu
ti pranon, ti trajtoj si njësoj të vyeshëm dhe si anëtar legjitim të bashkësisë.

Konkluzione

Duhet të kemi kujdes që multikulturalizmi mos të bëhet ideologji e cila do ta
legjitimizon  politikën e segregacionit dhe të fragmentimit. Apo siç thotë Grej-i,
pluralizmi me vlerë, në vend të monizmit, në formë të projektit politik, mund të jetë
pjesë e zgjidhjes së rreziqeve potenciale nga diversitetet.  Kjo do të thotë se
rregulativat anti-diskriminuese nuk mund të kenë të bëjnë vetëm me mbrojtjen e
identiteteve etnokulturore, e në veçanti vetëm me mbrojtjen e « shumicës» prej tyre.
Në të vërtetë, duhet të veprohet në drejtim që «multikulturalizmi në secilin prej
nesh» të artikulohet në mënyrë konstitutive, institucionale dhe reale, d.m.th.,
identitetet domosdo të gjejnë shprehje të llojit të vet në sferën publike. Në këtë
kuptim, do të duhet edhe vetë shteti të restruktuohet në kuptim të inkluzivitetit të
përgjithshëm dhe në drejtim të participimit të të gjitha «të ndryshmeve» të
mundshme. Në pajtim me konceptin e drejtësisë liberale, çdo shoqëri heterogjene
dhe çdo shoqëri e cila e jeton «realitetin hibrid» të saj, duhet të synojnë për politika
të cilat shkojnë më largë se sa mbrojtja bazike e të drejtave themelore politike dhe
qytetare të individëve. Shoqëritë moderne domosdo duhet të krijojnë raporte korrekte
ndaj të drejtave kolektive. Kjo politik e re angazhohet për nivele të ndryshme të
përkrahjes, ruajtjes, mbrojtjes, madje edhe për zhvillimin stimulativ të identiteteve
kulturore dhe praktikave. Identitetet kolektive kulturore duhet të jenë të lira në
mënyrë që ti përcjellin mënyrat e tyre të jetës dhe të përfshihen në interaksionet e
domosdoshme sociale, politike dhe ekonomike. Ndërkaq, nga shteti pritet jo vetëm
të përmbahet nga përzierja në punët e tyre të brendëshme, por, gjithashtu ta pranon
dhe ta institucionalizon autonominë e tyre, ti forcon zakonet e tyre. Në atë rast
sovraniteti i shtetit nuk ka nevojë të përcaktohet me autoritet të veçant, monolit
dhe ultraunitar. Shteti që të jetë i drejtë, nuk mund të jetë neutral. Ai domosdo
duhet ta mundëson të drejtën për të qenë ndryshe, të drejtën për të zgjedh midis
mënyrave të ndryshme të jetës, të drejtës së mospjesëmarrjes në shoqërinë nacionale
në disa aspekte të caktuara të saj dhe të drejtën për aprovimin e sistemeve të opozitës
segmentare, të pasanksionuara nga shteti. Prandaj çdo njërit duhet ti njihet identiteti
i tij i pranuar, distinktiviteti i tij nga të tjerët.
Të gjitha shoqëritë paramoderniste, të cilat e kanë marrë parasysh shoqërinë si
pozicion startues, e kanë definuar individin me termet e tyre, kurse liberalizmi e
trajton individin si njësi ultimative të shoqërisë. Pikëpamja se individi ontologjikisht
i paraprinë shoqërisë dhe se duhet të definohet pavarësisht prej tij është baza e cila
i formëson aspektet politike, legale, morale, ekonomike, metodologjike,
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epistemiologjike e tjera të liberalizmit. Në të vërtetë, në përputhje me pikëpamjen
liberale, individi në mënyrë konceptuale i paraprinë shoqërisë dhe pikërisht nga
këtu del përfundimi se liria në mënyrë konceptuale i paraprinë moralitetit.
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Konceptualizimi i sjelljes konsumatore në blerjen tradicionale dhe atë në
internet në tregun me pakicë në Shqipëri

Genti Çela, PhD (C.)
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë

Abstrakt

Përgjatë dy dekadave të fundit, zhvendosja e dukeshme nga tregtia tradicionale informale
drejt asaj moderne dhe të formalizuar si dhe përhapja me shpejtësi e blerjeve me internet,
kanë ndikuar jo vetën në ndryshimin e dinamikës së tregjeve dhe mënyrës së të bërit
biznës nga shumë kompani të tregtisë me pakicë por edhe ka influencuar në sjelljen e
konsumatorëve në blerjet. Kompanitë e tregtisë me pakicë realizojnë studime të
vazhdueshme mbi sjelljen konsumatore, dhe në varësi të tyre ndërtojnë dhe
implementojnë strategji për tërhëqjen e klientëve në dyqanet e shitjes apo në faqet e tyre
të web –it.
Nëpërmjet këtij kërkimi përpiqem të përshkruaj stadin aktual të blerjeve të tregtisë me
pakicë në Shqipëri si në njësitë tradicionale të shitjes (dyqan) ashtu edhe blerjet në internet,
në mënyrë që të vlerësoj situatën e zhvillimit të tregtisë tradicionale dhe atë online si dhe
impaktin që këto ndryshime kanë në sjelljen konsumatore.
Kërkimi bazohet në literaturën më të fundit mbi menaxhimin e tregtisë më pakicë dhe të
sjelljes konsumatore si dhe analizon një pyetësor të zhvilluar me konsumatorët e blerjeve
në internet.
Kërkimi është i ndarë në dy pjesë: pjesa e pare është një trajtim teorik i tregtisë me pakicë
dhe i sjelljes konsumatore dhe pjesa e dyte është një analizë e të dhënave të shitjes me
pakicë në shqipëri dhe e anketës së lartpërmendur. Në këtë pjesë të dytë do të prezantohet
studimi empiric bazuar në kërkime sasiore dhe cilësore përfshirë edhe pyetësorin e
plotësuar nga mbi 500 pjesmarrës.
Objektivi kryesor i studimit ka të bëjë me gjetjen e informacioneve lidhur me statusin
dhe tendencën e ndikimeve tek njëra tjetra të blerjeve tradicionale dhe atyre online dhe
ndikimin e tyre në sjelljen konsumatore.

Fjalë kyçe: tregtia tradicionale, tregtia me pakicë, sjellja konsumatore, multichannel.

Hyrje

Tregëtia me pakicë po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në aspektin ekonomik. Në
vëndet shumë të zhvilluara, tregëtia me pakicë po merr gjithnjë e më shumë një rol
udhëheqës në kanalin e shpërndarjes. Strategjitë e zgjerimit, strategjitë e shitjes me
pakicë, zgjidhjet e reja për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, etj, të gjitha
pasqyrojnë këtë prirje. Në vëndet në transformim si dhe në vendet në zhvillim,
ndryshimet themelore në strukturat e shitjes me pakicë po bëhen të dukshme dhe
mund të çojnë në zhvillime të krahasueshme me ato të vendeve të zhvilluara (Zentes
et al, 2007).(5) Sot është e lehtë për të dhënë ndikimin që ka në stilin e jetës tonë
tregëtia me pakicë. Në fakt, tregëtia me pakicë, e cila është “përgjegjëse” për të
përputhur kërkesat individuale të konsumatorit me sasitë e mëdha të furnizimeve,
të prodhuara nga një numër i madh i prodhuesve të produkteve dhe ofruesve të
shërbimeve, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të sotëm.
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Kombet që kanë përfituar nga progresi më i madh ekonomik dhe social kanë qenë
ato që kanë pasur një sektor të fuqishëm të shitjes me pakicë.(7) (Dunne/Lusch f 2)
Një nga arsyet që vëndet e Evropës Lindore përjetuan një normë të ulët të rritjes
ekonomike, kur ata ishin nën kontrollin komunist, ishte mungesa e një strukture
konkurruese të shitjes me pakicë. Konsumatorët ishin të detyruar të blinin në
dyqanet që ofrojnin mall të vjetëruar dhe për nga hapësira nuk e kalonin madhësinë
e një dhome. (Dunne/Lusch f 4) Tregëtia me pakicë përmbledh aktivitetet e biznesit
të angazhuara në shitjen tek konsumatorët  të mallrave dhe shërbimeve për përdorim
personal, familjar apo shtëpiak. Ajo përfshin çdo shitje tek konsumatori përfundimtar
(Evans/Berman, 2007).(1) Sipas Kotler/Armstrong tregëtia me pakicë është tërësia e
aktiviteteve të përfshira në shitjen e produkteve apo shërbimeve direkt tek
konsumatorët fundorë për përdorim personal. Tregëtia me pakicë është faza e fundit
në një kanal shpërndarje ku: të gjitha bizneset dhe njerëzit e përfshirë në transferimin
fizik dhe atë të pronësisë së mallrave dhe shërbimeve nga prodhuesi te konsumatori.
Për operimin e tyre efikas dhe efektiv është i rëndësishëm që t’u sigurojnë
konsumatorëve që të kenë mundësi zgjedhje të mallrave, t’u ofrojë çmimet më të
mirë dhe të marrin shërbim në përputhje me preferencat dhe pritshmëtitë e tyre. Për
t’u bërë më tërheqës shumë firma angazhohen në multi-channel të shitjes me pakicë,
nëpërmjet të cilave një shitës me pakicë shet tek konsumatorët nëpërmjet formate të
shumta të shitjes (pika kontakti). Shumica e shitësve më të mëdhenj operojnë në të
dyja modelet atë të dyqanit fizik dhe faqet e internetit për t’ua bërë blerjen
konsumatorit më të lehtë dhe për t’u plotësuar dëshirat e tyre. Disa firma madje
shesin për konsumatorët nëpër dyqane të shitjes me pakicë, katalogëve, një web
site, me anë të numrit telefonik pa pagesë, etj (Berman/Evans 2007). Në zinxhitin
tregëtar, Tregëtia me pakicë është tërësia e aktiviteteve të biznesit e cila shton vlerën
e produkteve dhe shërbimeve të shitura tek konsumatorët. Kjo sepse ajo përfshin
aktivitete që shtojnë vlerë: (1) ofron një shumëllojshmëri të produkteve dhe
shërbimeve, (2) e ndan produktin në pjesa më të vogla, (3) mban inventar, dhe (4)
ofron shërbime. (Levy/Weitz, 2012)(3) Industria e shitjes me pakicë është një industri
shërbimi dhe ka shumë role - ajo gjithashtu prezanton produkte të reja tek
konsumatorët, i ndihmon ata për të vlerësuar produktet dhe krahasuar çmimet e
tyre, i mundëson konsumatorëve që të blejnë mallra në kohën dhe vendin e
përshtatshëm për ta, në sasinë që u nevojitet atyre, etj. Ashtu siç nevojat e
konsumatorëve dhe konkurenca ndryshojnë, po ashtu krijohen formate të reja të
shitjes me pakicë dhe formatet ekzistuese evoluojnë. (Levy/Weitz 2012, f 31) (4)
Demografia e konsumatorëve, mënyra e jetesës, dhe modelet e shpenzimeve po
ndryshojnë me shpejtësi, pasi janë pjesë e zhvillimeve teknologjike në industrinë e
tregëtisë me pakicë. Për të qenë të suksesshëm, shitësit duhet të zgjedhin me kujdes
segmentet e synuara dhe të pozicionohen me forcë në këtë treg. Ata duhet të marrin
pasarysh zhvillimet në tregëtinë me pakicë gjatë planifikimit dhe ekzekutimit të
strategjive të tyre konkurruese (Kotler/Armstrong, 2009). Nga perspektiva e
marketingut, sipas përkufizimit, shitësit janë më afër konsumatorit se kompanitë
prodhuese (Reynolds 2004, p. 3). Zhvillimet në teknologji dhe rritja e
jashtëzakonshme e marketingut të drejtpërdrejtë dhe në internet, kanë pasur një
ndikim të thellë në natyrën dhe projektimin e kanaleve të shpërndarjes. Teknologjia
është duke ndryshuar natyrën e tregetisë me pakicë – komunikimin midis
konsumatorit – tregëtarit me pakicë – furnitorit. Nëse aplikohet mirë, përfitues janë
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të gjitha palët. Nëse jo, do të ketë pasoja negative (Berman/Evans 2007, f 42).
Konsumatorët për të bërë një blerje zakonisht vizitojnë një dyqan, ndonëse shitjet
me anë të postës, telefonit dhe internetit janë rritur. Pavarësisht nga shtrirja e bërë
nga shitësit jo-dyqan, shumica e transaksioneve të shitjes me pakicë ende kryehet
në dyqane - dhe do të vazhdojë të jetë e tillë edhe në të ardhmen. Shumë njerëz
pëlqejnë të bëjnë blerjen personalisht; duan të prekin, të nuhasin dhe / ose të provojnë
produktin; pëlqëjnë të shëtisin për blerje të paplanifikuara; të ndjehen “rehat” duke
e marrë me vete në shtëpi produktin e blerë se sa duke pritur për dërgesën postare
(Berman/Evans 2007, f 12).

Modeli Tradicional i Tregëtisë me Pakicë

Një institucion i tregëtisë me pakicë është forma ose struktura bazë e një biznesi.
(Berman/Evans, 2009 f 102) 55 Modeli tradicional i tregëtisë me pakicë kombinon
hapësirën fizike të njësisë së shitjes dhe ndërveprimin njerëzor për realizimin e shitjes.
Tre janë elementët dallues të modelit tradicional: 1- Njësia e shitjes, 2- Klienti, 3-
Punonjësit e njësisë së shitjes.
1- Njësia e shitjes –ka një prezencë fizike (ndërtesë) dhe një vendndodhje.
2- Klientët – elementi më i rëndësishëm në një biznes, pa të cilin biznesi do të

dështonte.
3- Punonjësit e njësisë së shitjes – të cilët realizojnë komunikimin me klientët
Teori të ndryshme i analizojnë institucionet e tregëtisë me pakicë duke pasur parasysh
tregues të ndryshëm. Megjithatë më të zhvilluara janë ato teori që i shohin nga
perspektiva e pronesisë, e strategjisë mikse të njësisë, nga këndvështrimi i tregëtisë
jo-tradicionale dhe tregëtia jo-dyqan (elektronike), nga varieteti i produkteve, nga
strategjia e çmimeve dhe e promocionit për të tërhequr klientët, nga niveli i shërbimit
që ofrojnë, etj. Një formë ose institucion mund të pozicionohet në më shumë se një
kategori dmth një dyqan mund të jetë edhe individual, edhe pjesë e një zinxhiri,
mund të pranojë edhe porosi me email apo të shesë online.
Karakteristika bazë e tregëtisë me pakicë është miksi i tregëtisë – dmth elementët e
përdorur nga nga tregëtuesit për të kënaqur nevojat e konsumatorëve të tyre. Katër
elemntë janë veçanërisht të përdorshëm për klasifikimin e tregëtarëve me pakicë në
varësi të natyrës së tyre mikse: 1) tipi i produkteve që shesin, 2) varieteti dhe
asortimentet që shesin, 3) niveli i shërbimit ndaj konsumatorit, dhe 4) çmimi i
produkteve që shesin. (Levy/Weitz, 2001), (Levy/Weitz, 2012), (Kotler/Armstrong,
2012) Ndarja e mësipërme bazohet në përfitimin unik që konsumatori merr nga
sejcila ndarje. Kjo do të thotë se shitësit diferencohen nga lloji i produktit unik që
shesin, nga mënyra se si i shërbejnë klientit apo madhësia e diskauntit që ofrojnë.
Perfitimet e “Traditional Commerce”
Më poshtë litojmë disa nga përparësitë relative të kanaleve tradicionale të shitjes me
pakicë parë nga  perspektiva e konsumatorëve. Sipas Grewal/Levy (2014) përparësitë
në fjalë janë:
1. Kërkimi nëpër njësinë e shitjes
2. Prekja dhe vlerësimi fizik i produktit
3. Shërbimi personal
4. Modaliteti i pagesës
Blerjet me Internet
Tregëtia Tradicionale ka qenë modeli i vetëm për blerjen dhe shitjen e produkteve
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deri në “lindjen” e tregëtisë elektronike (e-commerce). Zhvillimi i teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit (TIK) e ka lehtësuar së tepërmi komunikimin mes
palëve të biznesit, madje edhe kur ata janë të panjohur me njëri – tjetrin. Zhvillimi
i internetit dhe aplikacioneve të tij ka përmirësuar zinxhirin e furnizimit dhe ka
rritur mundësinë e komunikimin mes bizneseve me njëri tjetrin si dhe  identifikimin
e konsumatorëve të rinj. Zhillimi i teknologjisë dhe avancimi i saj me atë wireless e
ka rritur mundësinë e aksesit në çdo hapësirë dhe nga çdo paisje digitale duke
eleminuar kufizimet e biznesit në hapësirat globale.
Në periudhën e recesionit të përgjithshëm ekonomik që filloi në 2008, tregtia
elektronike është prekur më pak sesa shumica e ekonomisë. (Curtis/Cobham, 2005)
(Korper/Ellis, 2011)
Përfitimet e “E-commerce”
Progresi i shpejtë në teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK) ka çuar
në eleminimin e barrierave për komunikimin global dhe të hyrjes në fushën e biznesit,
uljen gati në zero të kostove të  transaksionit, etj. Madje ka studiues që mendojnë se
nëpërmjet tregëtisë elektronike, prodhuesit do të shesin direkt tek konsumatorët
nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe do të eliminojë ndërmjetësit ekzistues dhe në
këtë mënyrë do të reduktojnë në mënyrë drastike kostot e transaksionit. Kosto e
ulët e prodhimit do të inkurajojë hyrjen e bizneseve të reja dhe në këtë mënyrë do të
rrisë konkurrencën dhe do të rritet presjoni për çmime më të ulëta për konsumatorin.
Ndikimi neto i këtyre mekanizmave është të bëjë çmimet më transparente.
Si ka evoluar tregëtia me pakicë në Shqipëri?
Pas Luftës së Dytë Botërore, në vendet nën ndikimin sovjetik, sektori ekzistuese i
shitjes me pakicë u çmontuar në mënyrë sistematike dhe u rindërtuara sipas
ideologjive dhe prioriteteve ekonomike marksiste-leniniste (Michalak, 2001). Si në
të gjitha aspektet e tjera të ekonomisë, sektori i shitjes me pakicë kaloi në pronësi të
shtetit dhe kontrollohej në të gjitha aspektet si: vendndodhja, çmimi, blerjen e
produkteve, personelin, etj (Michalak, 2001).
Epoka moderne e tregëtisë me pakicë në Shqipëri ka filluar pas vitit 1991. Pas lëvizjeve
demokratike të vitit 1991, industria e shitjes me pakicë ka përjetuar një transformim
të madh. Para viteve 1990 tregëtia me pakicë në Shqipëri kishte pak gjëra të
përbashkëta me sektorin e tregtisë në vendet perëndimore. Ekonomia e centralizuar
gjatë viteve 1944-1990 i jepte të drejtën shtetit për të përcaktuar se cilat mallra do të
prodhoheshin dhe të vendosen në raftet e dyqaneve, për të vendosur sasinë dhe
çmimet, të caktonte pagat e punonjësit të shitjes në dyqan, etj. Raporti i dyqaneve
për banorë ka ndryshuar nga 1 : 896 në vitin  1950 në 1: 278 në vitin 1988. Në
periudhën e ekonomisë së centralizuar të para viteve 1990 kishte dy rrjeteve
furnizimi: njëri që operohej direkt nga shteti, dhe tjetri që administrohej nga fermat
lokale nën mbikqyrjen e shtetit. Konsumatorët kishin një gamë të vogël të mallrave
për të zgjedhur. Këto produkte kanë qenë, përveç në raste të rralla, të prodhuara në
vend.
Popullsia që jetonte në zonat rurale siguronte produktet për ushqimin bazë nga
parcelat personale. Shitjet e produkteve ushqimore përbënin rreth 61.5 për qind të
tregtisë me pakicë në rreth 10,600 dyqane në vitin 1983. Karakteristikat e dyqaneve
gjatë periudhës së ekonomisë së centralizuar deri në vitin 1990 kanë qenë:
- Të gjitha dyqanet ishin në pronësi të shtetit;
- Numër i limituar i asortimenteve që tregëtoheshin
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- Madhësia e njësisë tregëtare ishte midis 20 deri në 50 metra katrorë;
- Njësitë ishin të ndarë sipas llojit produkteve që shisnin si: bulmetore, duqan
fruta –perimesh, dyqan buke, kancelari, dyqan mishi, metrazhe, etj.
- Në qytetet më të mëdha të vendit, rreth viteve 80 u ndertuan njësi tregëtare
të quajtura mapo ku përgjithësisht tregetoheshin metrazhe dhe konfeksione.
Reformat ekonomike e fillimviteve 1990 thyen barrierat që për dekada të tëra kishin
bllokuar sipërmarrjen private në tregun e shitjes me pakicë. Fillimisht u hapën dyqane
të vogla tregëtie, restorante dhe fastfood –e. Qeveria privatizoi rreth 25.000 njësi të
shitjes me pakicë dhe ndërmarrjet e shërbimit - rreth gjysma e ndërmarrjeve të vogla
shtetërore në sektorët e shitjes dhe të shërbimit - kryesisht nëpërmjet shitjes direkte
tek punëtorët.
Në fillim të viteve 2000 industria e shitjes me pakicë njohu hapjen e supermarketeve
të para, duke shenuar kështu fillimin e një ere të re në zhvillimin e kësaj industrie
në Shqipëri. Evolucioni i industrisë së shitjes me pakicë vijon më hapjen e qëndrave
tregëtare. Qëndra e parë tregtare që u hap në Shqipëri ishte QTU (Qendra Tregtare
Univers) zhvilluar nga një investitor lokal në 2005. Për herë të parë konsumatorit
shqiptar ju mundësua edhe një hipermarket duke i dhënë mundësi blerjeje të gjithë
segmenteve të konsumatorëve. Hipermarketi ofronte më shumë se 10.000 kode
produktesh dhe i kishte hapësirën dhe mundësinë që klienti ta zgjidhte vete brenda
në dyqan produktin që dëshironte duke krahasuar edhe çmimin e tij brenda të
njëjtit lloj.
Situata aktuale e industrisë së tregëtisë me pakicë
Në Shqipëri, sipas Regjistrit të Ndërmarrjeve Ekonomike 2013 ushtrojnë aktivitetin
e tyre tregëtar  44.878 subjekte ose 47.6% e totalit te kategorisë “prodhuesit e
shërbimeve” dhe ka të punësuar  rreth 18.2% të punonjësve të regjistruar në subjektet
që kryejnë veprimtari ekonomike në Shqipëri. Referuar të njëjtave të dhëna të INSTAT,
në vitin 2013 janë të regjistruar  35.087 biznese të shitjes me pakicë ose 31.6% e
subjekteve të kategorisë “prodhuesit e shërbimeve” dhe 78.2% te bizneseve tregëtare
(Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve dhe motorçikletave) si pjesë e
kategorisë 47 sipas “Nomenklaturës së Veprimtarisë Ekonomike 2013” (INSTAT,
2014a). Industria e tregëtisë është një nga punëdhënësit më të mëdhenj në Shqipëri.
Duke konsideruar variablat shtresorë të analizuar nga të dhënat e INSTAT si:
aktiviteti ekonomik kryesor, madhësia sipas të punësuarve, vendndodhja gjeografike,
sektori institucional, etj, industria e tregëtisë ka një kontribut të rëndësishëm në
prodhimit ekonomik, duke gjeneruar 11.4% të PBB-së në 2013.
Të dhënat e pjesës që tregëtia zë në PBB për pesë vjeçarin e 2008-2012 janë si më
poshtë:

Bazuar në të dhënat e INSTAT 2015, ritmi i rritjes së tregtisë është më i vogël
krahasuar me tendencën e rritjes në sektorë të tjerë të ekonomisë si: bujqësia,
industria nxjerrëse, industria përpunuese, ndërtimi apo sektorë të veçantë të
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shërbimeve (kategori ku bën pjesë edhe tregëtia) si aktivitetet financiare, arsimi,
shëndetësia dhe shërbimet sociale.
Për periudhën 2009-2013, fuqia punëtore në industrinë e tregëtisë me pakicë paraqitet
me nivel të ulët aftësish profesionale dhe me moshë relativisht të re. Vihet re një
prezencë e të punësuarave femra me mesatarisht 36% në 5 vitet e fundit. Bazuar në
të ardhurat gjithsej të kësaj industrie vit pas viti, mund të themi se performance e
shitjeve ka ardhur në rritje. Trendi në rritje i shitjeve shoqërohet edhe me rritje të
moderuar të fitimit për njësi shitje me pakicë. Performanca e kësaj dege të ekonomisë
është ndikuar edhe nga ndryshimet strukturore afatgjata të ekonomisë dhe të sjelljes
konsumatore. Po të shikojmë të dhënat e shpenzimeve familjare 1993-2007 vihet re
rënie e shpenzimeve për ushqime dhe pije (pa duhanin) nga 74.3% në vitin 1993,
54.9% në vitin 2000 duke rënë 47.6% në vitin 2007. Gjatë kësaj periudhe vihet re një
rritje e shpenzimeve për arsim, argëtim, shpenzime financiare, udhëtime, banim
dhe akomodim, etj. Një tjetër element që ka ndikuar në rënien e treguesit të
shpenzimeve për ushqim dhe pije në strukturën e shpenzimeve në familje është
edhe renia e çmimeve të produkteve që futen në këtë kategori. Kjo për shkak të uljes
së çmimeve gjatë periudhës së krizës por edhe të presjonit të industrisë së tregëtisë
me pakicë për çmime më të ulëta. Si rezultat konsumatorët nuk kanë ulur nivelin e
konsumit por kanë kënaqur kërkesa të tjera ose kanë kursyer para.

Tregtia elektronike në Shqipëri

Ashtu si vendet e tjera në zhvillim të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, pavarësisht
pranimit të rëndësisë së komunikimit elektronik, deri në fillim vitet 2000 i ka kushtuar
një përqindje të vogël të PBB-së saj në zbatimin e ICT dhe kishte një rezultat të ulët
në Network Readiness Index 2005 duke u renditur në vendin e 106 nga 115 shtete,
më poshtë se të gjitha vendet e tjera të ballkanit, ndersa ne te dhënat e “The
Networked Readiness Index Rankings 2010-2012” Shqipëria rendite e 87 –ta nga 138
vente, ndërkohë në renditjen sipas të ardhurave renditet e 23 –ta ne botë.
Blerjet online e kanë kaluar pragun e risisë në Shqipëri, duke u kthyer tashmë në
rutinë për shumë njerëz. Numri i atyre që kanë zëvendësuar blerjet tradicionale me
një shëtitje virtuale nëpër internet ka ardhur në rritje. Këtë e tregojnë më së miri
shifrat e Postës Shqiptare mbi sasinë e paketave të vogla apo kolipostave, që tërhiqen
çdo ditë në sportelet e saj. Referuar shifrave të vitit 2014 dalim në përfundimin se ka
një rritje me 55.8% të paketave të kolipostave.
Kjo rritje vjen kryesisht nga blerjet online, të cilat sipas të dhënave operative mendohet
të përbëjnë rreth 60% të totalit të paketave dhe kolipostave. Gjatë viteve 2010 – 2012
numri i Blerjeve online ka qenë minimal, si rezultat edhe totali i objekteve postare
(koli dhe paketa) ka qenë shumë herë më i ulët. Shifrat tregojnë se në vitin 2010 ishin
vetëm 57 mijë paketa te vogla, kurse në vitin 2011 rreth 70 mijë paketa të vogla të
tërhequra pranë Postës Shqiptare. Në vitin 2012 ky numër ka arritur në 107 mijë
paketa të vogla, ndërsa në vitin 2013 ka 173 mije paketa. Të dhënat e Postës Shqiptare
tregojnë për 255 mije paketa te vogla gjatë vitit 2014. Por ka një ndryshim të madh në
shifra, nëse vëmendjen e përqëndrojmë te paketat e vogla të porositura. Këto lidhen
direkt me blerjet online. Kështu ndërsa në vitin 2010 ishin vetëm 24 mijë paketa dhe
në vitin 2011 vetëm 26 mijë paketa, rezulton se për vitin2012 të kemi 38 mijë paketa
dhe 87 mijë për vitin  2013. Kulmi rezulton në vitin 2014 me 234 mijë paketa.
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Sjellja Konsumatore
Bazuar në teoritë e marketingut të Kotler dhe në studimet e bëra për këtë fushë, në
tabelën 1 prezantojmë procesin e vendimmarrjes së konsumatorit për dy modelet e
shitjes, atë tradicional dhe atë online. Gjatë vlerësimit të sjelljes gjatë blerjes ne na
duhet te analizojmë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që ndikojnë në këtë pro-
cess. Faktorët e brendshëm si demografia, social ekonomikë, teknologjikë dhe politikat
publike; kultura; nënkultura; grupet e referncës dhe marketingu janë të njëjtë për të
dy llojet e blerjes. Nga ana tjetër duhet të konsiderojmë dhe analizojmë faktorët e
jashtëm pasi këto ndikojnë direct në sjelljen e konsumatorit. Influencat e jashtme
janë proceset psikologjike ku përfshihen : qëndrimi, mësimi, perceptimi, motivimi,
vetëvlerësimi, etj). Kur ne analizojmë faktorët e jashtëm gjatë blerjes tradicionale ne
konsiderojmë element personal si eksperienca në blerjet, fletëpalosjet, katalogët, grupet
e referencës, etj. Ndërkohë që në blerjen online përveç faktorëve të mësipërm para se
te mbyllim procesin e blerjes ne konsiderojme edhe elementët si: Siguria, privatësia,
vlera, besimi, emocioni.

Methodologjia

Ky kërkim kombinon shikimin e literaturës me analizën e të dhënave të pyetësorit
të shpërndarë me e-mail në 750 persona. Pyetësorit ju përgjigjën 448 persona duke
dhënë eksperiencën e tyre gjatë proçesit të blerjes online. Pyetësori përmbante ___
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pyetje në gjuhën shqipe. Ai bledh informacion mbi demografinë, edukimin, tipin e
blerjes, eksperiencën gjatë transaksionit, etj.

Analiza e rezultatit të pyetësorit

Më poshtë prezantohen gjetjet e pyetësorit. Pyetësori online ju dërgua me të gjitha
mënyrat e komunikimit elektronik grupeve si: studentëve, shokëve e miqve, të
punësuar e të papunë dhe personave të panjohur. Pyetësori ka disa seksione si:
pyetje për informacion të përgjithshëm, pyetje për interestat e përdorimit të intërnetit,
informacion mbi blerjet online dhe eksperienca e tyre gjatë procesit të blerjes online.
- Nga analiza e të dhënave rezulton se 55% e personave që i janë përgjigjur

pyetësorit i përkasin gjinisë femërore ndërsa 45% janë meshkuj.
- Grupmosha 31-40 vjeç është segmenti që frekuenton më shumë përdorimin e

internetit me 43.3% e ndjekur nga grupmosha 21-30 vjeç me 31.4%, me pas
vijnë grupmoshat 41-50 vjeç me 17.3%, ajo 11-20 vjeç me 4.2% dhe mosha mbi
50 vjeç me 3.7%

- Nga personat që kanë plotësuar pyetësorin 72.5% e tyre e kanë përdorur
internetin për të bërë blerjet.

- Nga segmenti i personave që kanë bërë blerjet online: 16% kanë bërë vetëm një
blerjet online gjatë 1 (një) viti, 17.6% kanë bërë dy blerjet, 12.9% kanë bërë tre
blerjet, 7% kanë realizuar katër blerjet dhe 46.5% kanë bërë pesë blerje ose më
shumë.

- Konsumatorët e shfrytëzojnë blerjen online: (pyetje me shumë përzgjedhje)
çmime më të lira 66.8%, për të kursyer kohën49.2%, sepse nuk gjejnë produktin
në tregun local 48.8%, komoditeti 42.8%, mundësi më të mëdha për të gjëtur
markën e duhur 41.6%, cilësia e produktit 25.8%, merr informacionin më të
fundit për produktet 15.2%.

- Lidhur me sigurinë në blerjet, vetëm 48.4% i lexojnë instruksionet e sigurisë
ndërsa pjesa tjetër i lexojnë pjesërisht 42.2% ose nuk i lexojnë fare 9.4%.

- Nga të anketuarit 53.5% nuk i kanë reduktuar frekuentimin e dyqaneve
tradicionale ndërkohë që risi është përdorimi i celularit apo paisjeve tablet për
blerjen online në masën 43%.

- Segmenti i cili nuk ka realizuar ndonjeherë blerjet online që përbën 27.5% u
përgjigjen si më poshtë për arsyet e mos blerjes: (pyetje me shumë përzgjedhje)
janë të pa sigurtë për cilësinë e produktit 39.2%, nuk janë familjar me blerjet në
internet 37.1%, janë të pa sigurtë për pagesën online 22.7%, u pëlqen blerja
tradicionale 22.7%, nuk e prekin produktin 19.6%, nuk kuptojnë procedurat e
blerjes 10.3%, vonesa apo transport i shtrenjtë 5.2%, të ndryshme 6.2%.

- Pyetjes se “A mendoni se në të ardhmen do të provoni të blini Online” 37.5% e
tyre mendojnë se do ta provojnë, 61.5% ndoshta dhe vetëm 1% mendojnë se
nuk do të aplikojnë blerje online.

Konkluzione dhe Rekomandime

Globalizimi i ekonomisë dhe rritja e konkurencës ka detyruar industrinë e tregtisë
me pakicë që në të konsiderojnë shumëllojshmëri kanalesh shitjeje gjatë bërjes së
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strategjive të kompanive të tyre.
Kompanitë e shitjes me pakicë krahas shitjeve tradicionale në njësi tregtare po
përdorin edhe shitjet online, shitjet me katalog, etj, duke implementuar aplikacione
nga më të ndryshmet për të arritur konsumatorin final.
Nëpërmjet këtij studimi unë prezantova shkurtimisht një background të tregtisë
me pakicë tradicionale dhe atë me internet, sjelljen konsumatore në të dyja modelet,
si edhe faktorët që më së shumti influencojnë sjelljen e konsumatorit gjatë blerjes.
Nga analiza e të dhënave të pyetësorit online gjeta se përdoruesit e internetit (72.5%
e tyre) kanë bërë të paktën një hërë blerje online. Kjo do të thotë se shitjet në internet
janë një potencjal i madh për kompanitë e tregtisë me pakicë edhe në Shqipëri.
Gjetja se më shumë se 50% e blerësve onlinë kanë kryer dy ose më shume transaksionë
në internet është një indicje për kompanitë e tregtisë me pakicë në Shqipëri se këta të
fundit duhet të gjejnë të gjitha mënyrat për implementimin e aplikacioneve për të
mundësuar produktet e tyre tek klientet shqiptarë duke mundësuar faqet e tyre të
web për shitje online.
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Organizimi i shkollave në Shqipëri gjatë viteve 1912-1914

Ardian Jashari
Albenita Berisha

Besnik Avdiu
Abstrakt

Në këtë punim mjaft të rëndësishëm do të flasim për organizimin e shkollave në Shqipërinë
e pavarur, pra ,pas 1912 e deri tek viti 1914. Synimi kryesor I krerëve dhe i atdhedashësve
ishte që jo vetëm të bëhet një organizim i shkollës shqipe në Shqipërinë e projektuar nga
fuqitë e kohës   por edhe në trojet tjera që mbeten jashtë atij projekti të tmerrshëm për
shqipëtarët në përgjithësi.
Punimi po ashtu flet çdo herë për përpjekjet e patriotëve si Hasan Prishtina, Ismail
Qemali, Luigj Gurakuqi dhe të tjerë, për një organizim sa më të mirë dhe të kenë sa ma
tepër kuadro për organizimin e shkollave shqipe sepse gjatë sundimit Osman dhe po
ashtu edhe fqinjët sllav mundoheshin që ta ndalonin hapjen dhe organizimin e këtyre
shkollave në forma të ndryshme.

Hyrje

Në një artikull pa emër autori që mbështetej në gazetën shqipe të Manastirit “Bashkimi
i Kombit”, gazeta e Ibrahim Naxhiut “Shqiptari” shkruante: “Herë pas here po dëgjojmë
se në disa vise u hapne shkolla në gjuhë tënë, edhe se të tjera janë për të hapur ndë tjera vende.
Përveç kësaj, edhe qeveria në disa shkoli të saj futi gjuhën tënë, dhe sipas nomit që bëhet gati,
në gjithë vendet, bashkë me tyrqishten, do të mësohet edhe gjuh’ e vendit, dhe kështu edhe te na
do mësohet pa fjalë dhe shqipja. Po që të mbarojnë punë këto skolira, e të sjellën pemë të
pëlqyera e të vjetra, duhet të kemi vivlla, për çdo far diturie, si kanë edhe gjithë kombet tjera.
Por për fat të keq të këtilla vivlla as kemi as ndonjë prej të diturivet tanë e prej të pasurvet tanë
s’është menduar gjerë sot të nxjerrë të nevojshmet vivlla për skolitë tona. Bekim’i math e
lumteri e paanët do të jetë për kombin tënë në qoftëse secili prej të diturit tanë do të punojë për
ndonjë të këtillë vivllë, dhe veçan profesorë e skolië normale (Është fjala për Shkollën Normale
të Elbasanit, e cila u hap në këtë qytet më 1 dhjetor të vitit 1909 ), të cilët janë nën detyrë të bëjnë
këtë gjë, se prej atyre kombi prêt dritën e madhe, jo vetëm për çunat që gjënden në këtë skoli, po
edhe për gjithë ata që mësojnë, ose të mëdhenjë janë këta ose të vegjël. S’kemi dyshim se këtë
detyrë profesorët e nderçim do t’e mbushin me gjithë zemër e për së shpejti, dhe për nder të tyre,
dhe për lumtëri të kombit dhe të pasurit tanë do të përkujdesen për të shtypurit e këtyre vivllave”.
( “Shqiptari”, nr. 2, Stamboll, 7 janar 1909, 1909-1910).
Pasi filloi të ecë dhe zhvillohet arsimi në gjuhën shqipe, pak më vonë filluan disa
rezistenca që vinin nga politika shoviniste e xhonturqve, të cilët si qëllim kishin
rrënimin e këtyre fryteve institucionale. Turqit e rinj për këto qëllime shfrytëzonin
adutin fetar, duke angazhuar një numër shqiptarësh fanatikë dhe ata ekonomikisht
mirë, për të folur kundër hapjes së shkollave shqipe, nga se ato janë në kundërshtim
me kanunet fetare islame. Kështu, p.sh. në luftë kundër shkollës dhe shkrimit shqip,
turqit e rinj gjetën përkrahjen e plotë te elementet turkomanë shqiptarë dhe të një
numër krerësh të Klubit të Stambollit dhe te 14 të ashtuquajturit deputetë shqiptarë
(që vet nuk dinin asnjë fjalë shqip). Këta deputetë kërkuan në Parlamentin e ri turk,
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në emër të shqiptarëve që gjuha shqipe të shkruhej me alfabetin arab në Vilajetin e
Shkupit, Manastirit dhe të Shkodrës. Këto veprime anti-shqiptare të xhonturqve
shkaktuan protesta të forta dhe një revoltë të madhe në rrethin e deputetëve
atdhedashës dhe nga të gjitha klubet shqiptare që atë kohë, në shenjë proteste, i
dërguan telegrame qeverisë turke. ( Sh. Hoxha,1986,116).
Përkitazi me këto tendenca, që kishin të bënin me alfabetin shqiptar, gazeta
“Shqiptari” e Stambollit në fillim të vitit 1910 në mënyrë energjike dhe të vendosur
shkruante: “Po sa u muar vesh në tokat shqiptare marrëzia e ca deputetëve qe e deshnë me
shkronja turqisht shkrimin e shqipes, protestat plakosnë nga të gjitha anët. Në zyre të gazetës
sanë erdhë një tok tejshkrime nga Elbasani, Tirana (…), nga Leskoviku, nga Preveza e gjetkë.
Po edhe deputetëvet veçan u erdhë disa tejshkrime, dhe kjo rrëfen që mënyrë shkrimi të gjuhës
sanë u rrënjos mirë dhe s’do të ketë asnjë fuqi t’i pres hovin. Lodrat e ca të marrëve s’gjetnë dot
ushqim në popullin shqiptar, i cili nuk rrehet me profka”. (Shqiptari”, nr. 4, Stamboll, 21
janar 1910).
Pas dy muajve, respektivisht në mars të vitit 1910, gazeta “Shqiptari” e Stambollit,
botoi artikullin me titull “Shkrimi shqip”. Duke vënë në pah rëndësinë e alfabetit
shqip, gazeta shkruante: “Mi këtë çështje që kemi bërë kurdoherë fjalë, duamë prapë të
rrëfejmë dhe të këshillojmë shqiptarët që as vesh s’duhet t’u varin atyreve që kërkojnë të shkruajnë
në tjatër mënyrë. Shkrimi shqip i pjellë nga deshirat fjesht të shqiptarta, i ka rrënjet të thella
dhe këtë herë e rrefejnë shqiptarët. Vërtet në krye puna u nis me frikë, se u pandye që xheç ishin
në torbë anëtarët e arabishtes, po më së fundi u çfaq që le që s’kishin gjë, po as nuk ishin
metuar në një herë për shkrim e për këndim, dhe se këta anëtarë ishin vetëm për zerden e për
pilaf, për të cilat kanë frikë mos u ngrerë populli, kur të xgjohet. Këta pandehnë se po shkrimi
shqipi ngjante atyre fotullvete q’i shkojnë pa përtypur, dhe s’u mejtuanë në një herë se shkrimet
mbarohen me dituri, dhe dituri të lart jo me të kënduarë një elifba e me të shtritur. Ato që janë
të zotë të ndreqin gjuhët dhe karakteret e tyre, janë shumë lark nga mendja e axhaminjëvet që
pandehnë se me pagëzë përdorim të fes muntnin të bitnin natyrën. Janë të tepra të flasim këtu
çështje gjuhësie dhe më shumë për neve shqiptarët, kur e di i math e i vogël që jemi komp
evropian dhe që as drehem gjaku skemi mongoli (gjakturk). Mbase nja da nga shokët e
arabofilëvet kanë marrë dhe një me atë racë (…). Populli shqiptar që rri kurdo xgjuar, e ka
kuptuarë dhe e ka xgjedhur më mirë se tjatër nevojën e tij. Po pastaj cili mund të lerë udhën e
mbarë dhe të ecnjë së prapi? Mbase ka patur nër zëmër të cave nonjë pikë atdhedashjeje, po kjo
qe aq’e dobët, sa nuk mundi të kundërshtonej tradhëtisë dhe prishjes dhe ose vetë ose nga
paditja u bë pasës i saj. Mirëpo, si çdo që i vjen ora të çëmohet, ashtu edhe pun’e këtyre
zotërinjve zuri e çfaqet, dhe disa prej syrësh mjaft të kupetuarë hoqnë dorë dhe zunë t’e perdorim
këtë kutë me të vërtetë për të mbrojtur nderë dhe veten”.( “Shqiptari”, nr. 12, Stamboll, 17
mars 1910).
Lidhur me reagimet e mëdha që u bënë kundër imponimit me dhunë të alfabetit
arab në shqipe nga pushtetmbajtësit, gazeta “Shqiptari”, botoi një artikull të shkurtër,
dërguar nga Berati me titull “Tejshkrim (telegram) nga Berati”. Në këtë artikull shkruhej:
“Berat 23 mars. Lajmërojmë në emër të gjithë popullit për së syti, se kurr nuk do të çasimë
shkrimin kerioglif që nxorri një Kara Rexhep me ca shokë. Para ca dit bënë një meting të madh
dhe lajmëruam qeverin ç’duhej. Tani i përsëritur se jemi prap gati posa që të dojë të bëjmë
meting dhe me 25.000 veta. Qeveria duhet të marrë në sy të drejtat. Pasojnë 50 nënshkrime të
parsisë. Shoqata Burravet Beratit që s’lenë rast pa treguar atdhedashjen e tyre i këshillojmë
shpresë e vertet s’mendon të çfaqet”.( Sh. Hoxha, 1986, 117 ).
Asaj kohe kur po bëheshin përpjekje për sendërtimin e parimeve të përdorurit e
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shqipes, bëheshin përpjekje dhe jepeshin nisma për sinkronizimin e pikëpamjeve.
Posaçërisht, një kërkesë e tillë u shtrua në Kongresin e Dytë të Manastirit, që u
mbajt më 20 mars të vitit 1910. Në këtë Kongres u shprehën tendencat që si Klub
qendror të konsiderohet Klubi i Stambollit. Arsyeja që Klubi i Stambollit të bëhet si
Klub Qendror, nuk është që atje gjendeshin njerëz të ditur, por turqit e rinj, nëpërmjet
të këtij klubi do të ishin më lehtë për t’i vërë nën ndikimin e tyre të gjitha klubet
shqiptare të asaj kohe anëmbanë Evropës. Për të arritur këtë qëllim, xhonturqit
aktivizuan elementet shqiptare liberal-reformistë me tendenca proturke, sidomos të
klubeve të Stambollit dhe të Selanikut si Mit’hat Frashërin, Mehdi Frashërin, Abdyl
Ypin etj. Ndikimi i këtyre elementëve proturq (proxhonturq) në punët e Kongresit
të Dytë të Manastirit, bëri që të zgjedhet Klubi i Stambollit si qendër e përgjithshme
e klubeve shqiptare. Në të vërtetë pas këtij Kongresi Klubi i Stambollit këtë rol nuk
e luajti asnjëherë. Lidhur me antagonizmat që ishin rreth përdorimit të alfabetit
shqiptar, gazeta e Stambollit “Shqiptari” dha një sintezë të shkurtër mbi polemikat
që bëheshin në shtypin shqiptar, e që u pasqyrua në artikullin “Shtypi i ynë”.
(“Shqiptari”, nr. 1, Stamboll, 31 dhjetor 1909 ).
Kjo gazetë stambollase shkruante… “Bashkimi i Kombit” botoi një artikle të gjatë, ku
qertonte Rexhep Efendin (Rexhep Nuredini, myftiu i Manastirit, i cili qe një nga
përkrahësit e shkrimit në gjuhën shqipe me alfabet arab. Ai qe autor i një nga tri
abetaret shqipe me shkronja arabe), që përpiqet të shkruhet shqipja me shkronja turke.
Kjo fjalë është dëgjuar shumë herë, janë bërë mjaft këshilla për këtë gjë, po është provuar
faqëza që gjuha jonë as shkruhet as afërim ka me gjuhën turqishte. Turqit vet thonë se do ish
një lumturi për ta të shkruhej gjuh’e tyrë me shkronja latine. Vjet një njeri nxori një abetare, të
cilën sivjet s’e këndon dot. Të shofim Rexhep Efendia, që e bëri me shkronja të tjera. Kujt do
t’ia mësojë? Kjo gjë është çështje filologjike, se këta zotërinj nuk kuptojnë dot”. (Gazeta
“Bashkimi i Kombit”, Manastir,1909-1910).
Gazeta “Dielli” në kryeartikull rrëfen që duhet të përkujdesen dhe shqiptarët për
çështjen ushtare, ku thotë: “…Çështja për të vënë re, të cilën grekërit dhe bullgarët u
përpoqnë t’e zgjidhin pas pelqimit të tyre… Fqinjtë tanë me anë të klubeve tyre iu lutnë guvernës
tyrke, që kur t’u bjerë koha të venë ushtarë, të mos dërgohen larg po të mbetën në vende të tyre.
Nuk eshtë e tepër të shtojmë që klubet tona nuk bënë ndonjë kërkim të tillë. Roli i tyre është të
mbledhin para dhe të bëjnë kongrese, po jo të mbajnë të drejtat e shqiptarëvet. Na vjen keq që
djelmënija shqiptare e krishterë neveritet në këtë mënyrë nga mbronjësit natyral të saj. Turqisë
nuk i mohon njeri të marrë ushtarë të gjithë subjektet e saj. Por shqiptarët kanë detyrë si të
tjerët, që vëllazërit e tyre të vuajnë sa më pakë nga kanuni i ri. Klima e Tarabullusit, e Jemenit,
e Mesopotamisë, dhe përgjithsisht e Anadolli, është provuarë që e vret shqiptarin, i cili është
mësuar të rrojë në vise të ftohta. Arabistani i shkretë u ujite me gjak shqiptari. A duhet të hapim
tani një burim të ri dhe të dërgojmë një vaditje të re? Pse gjithnjë shqiptarët? Mjaft! Neve e
gjejmë fort të pëlqyëra mejtimet e sivëllajit tonë dhe besojmë që dhe deputetet tanë, kur të vijë
koha do të përpiqen për të minisuar pozicjen e njëkombasvet nepër kufi të kanunit, se klubet
s’meren më me politikë”.
Përveç çështjeve kulturore dhe arsimore, gazeta “Shqiptari” e Stambollit, shqyrtoi
edhe shumë problem të tjera që në atë kohë i shtroi në shesh Lëvizja Kombëtare
Shqiptare për autonominë politike dhe kulturore. Në Stamboll po ashtu doli edhe
një gazetë tjetër me titull “Shkumbi”, e cila doli në periudhën prej 1909-1910. Pronar
i kësaj gazete ishte Kasim Frashëri, ndërsa kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës
ishte Hiqmet Salihu. Doli në gjuhën shqipe një herë në 15 ditë në 4 faqe. Trajtoi
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çështjet gjuhësore, letrare dhe kulturore. Në vitin 1910 në Stamboll dolën edhe disa
gazeta të tjera ndër të cilat ishte “Dogri Syz”, të cilën po ashtu e drejtoi dhe redaktoi
Hiqmet Salihu, i cili është i njohur për nga puna hulumtonjëse dhe në krijimtarinë
gazetareske të asaj kohe. Kjo gazetë pati rëndësi të madhe në afirmimin e kulturës
shqiptare në vitet e fundit të Rilindjes Kombëtare. Prej vitit 1910 e duke vazhduar së
dalurit deri në vitin 1916 ishte gazeta shqipe “Pellazgos”, që doli në vendin e vogël
Krixo të Turqisë, të cilën e drejtoi Kosta Skenderi. Doli në gjuhën shqipe dhe
pjesërisht greqisht në çdo 15 ditë në 4 faqe. Së pari doli pa ndërpre prej vitit 1910, e
pastaj një kohë të shkurtër pushoi së daluri, për t’u përsëritur dalja në vitin 1915
dhe 1916. (Sh. Hoxha, 1986, 119 ).
Në vitin 1911, në Stamboll dolën edhe dy gazeta të tjera shqipe. Ato janë: “E vërteta”
dhe “E drejta”. E para doli një kohë të shkurtër gjatë vitit 1911, në 4 faqe, në gjuhën
shqipe dhe greqishte. Në fillim u botua njëherë në javë, e pastaj më rrallë. Shqyrtoi
problematikën politike dhe letrare. E botoi një grup punëtorësh kulturorë të asaj
kohe, shqiptarë të Stambolli, si; V. Pengenika, E. Demetri etj. Gjithsej dolën 14 numra
të kësaj gazete, kompleti i të cilave gjendet në Bibliotekën Kombëtare të RPSSH,
Tiranë. Edhe gazeta e dytë “E drejta” u botua në vitin 1911, por ajo vazhdoi të dalë
edhe në vitin 1912. Doli në gjuhën shqipe dhe turqishte, nën drejtimin e publicistit
të njohur të asaj kohe Hilë Mosit. Doli si vjetar në 109 faqe dhe botoi material me
karakter fetar, kulturor dhe shkencor. Në vitin 1912 në Stamboll po ashtu botohet
një publikim periodik me titull “Libri i përvjetshëm shqiptar”. Pas vitit 1912 pushoi
veprimtaria e organizuar publicistike e punëtorëve kulturorë dhe letrarë të asaj
kohe, ngase një numër njerëzish që jetuan në Stamboll, në atë kohë pas pavarësisë
shqiptare u kthyen në vend dhe aty vazhduan punën e tyre.
Në vitin 1908 Hasan Prishtinën Luigj Gurakuqi dhe bashkëpunëtorët e tjerë si
Nexhib Dragën, Hoxhë Kadriun, Bedri Pejanin, Salih Gjukën, Bajram Currin, Rrok
Berishën, Nail Hysenin e të tjerët, të cilët, siç u tha, ishin shtylla e Klubit Shqiptar
të Shkupit, dhanë një detyrë vetes që Brenda një afati të shkurtër mbi një alfabet të
vetëm për shqipen, një mjet të vetëm për zhvillimin e kulturës dhe të arsimit kombëtar
shqiptar. ( Historia e popullit shqiptarë II,2002,392-393).
 Atdhetari Luigj Gurakuqi, kontribuoj me gjithë qenien e tijë për arsimin shqip në
të gjitha viset shqipëtare, në Manastir ai ndihmoj në çështjen e alfabetit më 1908
pastaj në vitin 1909 zgjidhet si drejtor i shkollës Normale të Elbasanit dhe si i tillë
ndiqet nga pushteti xhonturk dhe detyrohet të emigroj në vendet e ndryshme
evropiane dhe kthehet përsëri në Shqipëri. (AQSH, Fondi Nr.34, Dosja nr.1, f.7).
Se sukseset e kryengritjeve të vitit 1912 ishin të mëdha, shihet edhe nga letra e I.
Qemalit e L. Gurakuqit (e shkruar me dorë të Gurakuqit në Trieshtë më 2 gusht
1912) për Rifat Toptanin dhe personalitetet e tjera në Krujë, në të cilën, ndër të tjera,
thuhet se “Kosova ka rënë sot në kuvendime me komisjonin që shkoi nga Stambolli; po duhet
qi nga gjitha anët e Shqipërisë të dërgohen njerëz në Kosovë qi të rrëfejnë se si me armë; si me
mendime, si me kerkime jemi të gjithë shqiptarë t’e pa ndarë”. ( T. Abdyli, 2003,65).
Gjatë Luftërave Ballkanike Luigji dhe shumë veprimtarë tjerë ishin jashtë vendi
sepse në këtë kohë kishte filluar një ndjekje e patriotëve dhe shqiptarëve në përgjithësi
e që iu kërkohej armë, pagesa e qështje tjera nga ana e xhonturqve, fushatë kjo që
drejtohej nga Xhavit Pasha.       ( B. Dugolli,2011,284-285). Por për rrezikun që
paraqisnin këto luftëra, për shqiptarët rruga më e vështirë ishte rruga e drejtë. Mu
këtu u gjetën njerëzit e urtë, politikanët e stërvitur dhe patriotët e aksionit, si:
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Ismail Qemali, Hasan  Prishtina, Luigj Gurakuqi e patriot tjerë, të cilët filluan
kryengritjen ende pa pushuar mirë pushkët nga luftërat turke kundër qeverive
shoviniste ballkanike.( G.Rizaj, 2011,237-254).
 Në shpalljen e Pavarësisë Gurakuqin e gjejmë në qeverinë e përkohshme si ministër
të arsimit. Në prill të vitit 1913, me komisionin, i cili u nis nëpër disa qytet të Evropës,
si në Londër e gjetiu, e gjejmë edhe Gurakuqin. Ndërsa më vonë atë e gjejmë në krye
të një komisioni qeveritar, i cili kishte shkuar në ato vise të rrethit të Shkodrës që
nuk qeveriseshin nga administrata e huaj për t’i lidhur drejtpërsëdrejti me qeverinë
e Vlorës si Malësinë e Madhe me Dodë Cokun, kapitenin e Mirditës, Prendë Bibë
Dodën etj. ( A. Krasniqi, 1990, 287).
“Populli shqiptar me Gurakuqin bëri luftetarin me t’aftë kundra atyne fuqive t’errta që donin
me e pa Shqipërinë koloni të huajsh, shqiptarët skllavë të interesit t’anmiqvet”, - shkruante
Federata Ballkanike. Gurakuqi u gjend pranë flamurit kuq e zi, kur valoi për të
parën herë në tokën shqiptare. Aftësia e tij u pa sa e sa herë kur ai ishte zyrtar i lartë
i Shqipërisë. Lartësia e thjeshtësia e karakterit të tij e la materialisht gjithmonë të
varfër ashtu si me të varfërit e popullit që i shërbente. Jo populli shqiptar “nuk
harron at burrni guzimtare qi e hoqi masken sa herë atyne trathëtarëve që Shqypnin e popullin
doshin me ja shitë të huejve; populli nuk harron se liria prej zgjedhjes së feudalvet e fitoj me
shpaten e gojës së Gurakuqit”. Se Shqipëria po bën luftë për liri nga zgjedha e feudalëve
dëshmon edhe Federata Ballkanike (1920), e cila shkruan: “Shqipëria nuk ka dobi prej
feudalizmit, vdekje bashkimit të bejlerëve”. Se në Shqipëri kishte marrë hov lëvizja kundër
feudalizmit shihet edhe nga kryengritjet dhe revoltat e fshatarëve më 1913, për të
cilat social-demokracia serbe shkruan: “Këto ngjarje janë lëvizje masive popullore për
shembjen e sistemit, e cila shënon një kthesë historike revolucionare, sepse kur fshatarët e varfër
shqiptarë ngriten sot nga i pari e deri te i mbrami kundër Esat Pashës dhe princ Vidit, si dhe
kundër feudalizmit dhe kolonizimit, ata shpëtojnë nderin e Shqipërisë, mkambin autoritetin e
saj dhe dëshmojnë se Shqipëria ka të drejtën e plotë të ekzistencës dhe të pavarësisë, se ka një
popull të aftë për ta marë fatin në duart e veta”. (Z. Cana, 1982, 207). Kjo dhe vetë
veprimtaria e Gurakuqit dëshmon se ai ishte armik i përbetuar i E. P. Toptanit.
Derisa ishte ministër i arsimit në qeverinë e parë të Vlorës, (AQSH, Fondi Nr.34,
Dosja nr.1, f.8). 1913 Luigji zhvilloi një veprimtari të dendur për përhapjen e arsimit
shqip në masën e gjerë të popullit, por njëkohësisht ishte edhe kundërshtar i
përbetuar i hapjes së shkollave të reja në gjuhën italiane e austriake, që atëbotë nuk
kurseheshin as mjete as mënyra nga të huajt dhe njerëzit konvenistë të vendit.
Kontributi i Luigjit për krijimin e sistemit arsimor fillor shqiptar është, kryesisht
viti 1913 ku Qeveria e I. Qemalit vendos që në shtator të vitit 1913 ta rihap Normalen
e Elbasanit në mënyrë që t’i plotëson nevojat e shkollave që do hpeshin, e po ashtu
të hapen shkolla Normale në çdo prefekturë për përgaditjen e mësuesve në gjithë
vendin. ( Grup Autorësh, 2001, 166). Pastaj në vitet 1916-1918, kur u krijuan këshilla
administrate arsimore, u zgjerua rrjeti arsimor, u krijuan këshillat shkollore, kur u
projektua ndjekja e mësimit falas, kur u organizuan kurse pedagogjike për përgatitjen
e mësuesve, u bënë planet dhe u përpunuan programet mësimore. Ardhmërinë ai e
shihte dhe e lidhte, kryesisht, me punën e mësuesve, nga të cilët shihte ardhmërinë
e vendit të qytetëruar. Detyrën e mësuesit e çmonte si “mjeshtërinë më të ndershme e më
të dobishme”   ( “Shkëndija”, nr. 19-20, Tiranë, 1988, 12 ).
Lufta politike Luigjin asnjëherë nuk e ndau nga lufta kulturore dhe ja, më 1916, ai
është iniciator i formimit të Komisisë letrare. Nga vitet 1916-1918 në kohën e sundimit
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austro-hungarez në shkollën kombëtare shqiptare emërohet drejtor i përgjithshëm,
si ministri e arsimit shqiptar, ku u hpen mbi 200 shkolla në gjuhën shqipe në viset
e pushtuara nga Austriakët ku gjuha shqipe mori hov në gjithë vendin (AQSH,
Fondi Nr.34, Dosja nr.1, f.8.).  Në këtë kohë Luigji botoi shumë libra shkollorë si:
kalendarin shqiptar, një fjalor të veçantë shqip-frëngjisht etj. Ishte edhe
bashkëpunëtor i shumë gazetave shqipe, në të cilat botoi shumë poezi. Për plotësimin
e nevojave të shkollës shqipe në Kosovë me mësues, në Pejë u hap kursi pedagogjik
për rikualifikimin e mësuesve shqiptarë të ish-shkollave turke për mësim të shkollës
shqipe.  Kështu, vetëm në brezin e parë u aftësuan 40 mësues për shkollat kombëtare
shqiptare në Kosovë (A. Krasniqi, 1990, 289).
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Përdorimi i pushtetit në ‘’Fermën e kafshëve‘’ dhe ‘’Pallatin e ëndrrave’’

Ornela Domi
Qendra e studimeve Albanologjike

Abstrakt

Kur dëgjova për këtë konferencë, mendja më vajti tek një ide e imja e hershme për folur
për ngjashmëritë e Orwellit dhe ‘’Fermës së kafshëve’’ me një nga tekstet më të rrezikshëm
të recensuar dhe kritikuar nga pushteti i regjimit në Shqipëri: ‘’Nëpunësi i pallatit të
ëndrrave’’ si fillim novelë, pastaj ‘’Pallati i ëndrrave’’ roman i Ismail Kadaresë. Të dy
romanet  njohën rrugë jo të lehtë sfidash me botuesin, Orwell dhe Kadare me reçencën e
kritikën, pas botimit të parë autorit i kërkohet të rishikojë disa fraza të cilat dukeshin
mjaftueshëm të pakuptueshme për reçencën dhe vetë ai ka deklaruar se si ‘’Koncerti
‘’dhe vepra në fjalë janë persekutuar  nga regjimi i Enver Hoxhës dhe u ndaluan nga
qarkullimi e shitja. Xhorxh Orwell, një shkrimtar anglez, pati ndikim tejet të
konsiderueshëm në studimet për letërsinë shqiptare, dhe sidomos tek veprat e autorëve
disidentë të deklaruar ose jo, me veprën më të njohur tek ne’’Ferma e kafshëve’’ si dhe tek
vetë shumë kritikë, të cilët shpesh kanë hulumutuar ngjashmëritë e filozofisë orwelliane
me shkrimtarin Kadare, apo shpesh duke e studiuar Orwellin dhe më vete. Studimi ka
për qëllim të pasqyrojë lidhjet,  strukturat e përbashkëta e filozofinë politike orwelliane
tek vepra e Kadaresë në fjalë, pasi ashtu si letërsia e Orwellit me ‘’Fermën e kafshëve’’,
ishte simbol dhe metaforë- fabul për ndikimin stalinist ku metafora të tilla u përdorën
dhe nga shkrimtari Kadare, kundër totalitarizmit shumëvjeçar. Ngjashmëritë do të bëhet
në plan krahasimi sipas një optike psikoanalitike të psikologjisë së totalitarizmit, tiranisë
në marrëdhënie me nëpunësit, mbështetësit e kastës udhëheqëse dhe popullin:
a.Funksionimi dhe përdorimi i pushtetit në fermën ‘’Mener’’ dhe ‘’Pallatin e ëndrrave’’.
Do të ndalem njëkohësisht në marrëdhëniet pushtet-individ, duke përdorur teorinë
frojdiane klasike të ajsbergut për të ndriçuar këtë raport gjithmonë në plan krahasuese
midis dy veprave. b. Një çështje tjetër do të jetë ajo e korruptimit nga shteti të individit
dhe reagimi i punonjësit apo në rastin e fermës i popullit, pra kafshëve. c. Dhe gjithashtu
do të trajtohet dhe përdorimi i gjuhës së përzgjedhur dhe teknikave stilistikore të fabulës,
dhe kryesisht metaforës, si kod i fshehur për të shkruar me ironi për pushtetin.

Fjalë  kyçe: Pushtet, filozofia orwelliane, simboli, metafora, totalitarizmi, tirania, populli,
korrupsioni, ironia.

Hyrje

Objekti kryesor i studimit është psikologjia e revolucioneve, psikoza e kastave të
regjimeve totalitariste dhe amplifikimet për zbatim të tyre në individë dhe popuj, gjë
që shqetëson të dy autorët si Orwell ‘’Ferma e kafshëve’’(1947) me punën e
mekanizmit totalitar absolut regjimor, referencë revolucionit rus, dhe zhvillimit të
tij sipas vijës staliniane, ashtu dhe Kadare(1981), siç është kuptuar se tek ‘’Pallati i
ëndrrave’’ rreh për ngjarjet aktuale në Shqipëri edhe pse ngjarjet zhvillohen në
Perandorinë otomane. Ai vetë tek ‘’Dialog me Alain Bosquet ‘’, ka thënë se, K, I
.1996. Dialog me Alain Bosquet, fq.150. Tiranë: Onufri,  për të kuptuar leximin e
veprës dhe ëndrrave të popullit, ‘’Në Shqipëri një valë terrori e pashembullt që
vazhdoi tre vjet e që shkatërroi dhjetëra, mijëra fate njerëzish nisi pikërisht nga një
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sallë koncerti, ose më mirë nga fustani gjatë i një spikere. Një letër e ardhur nga një
fshat i largët e paralajmëroi diktatorin shqiptar për rrëzimin e madh që e kërcënonte
shtetin shqiptar. Shkruesi i letrës e kishte pikasur të keqen pikërisht tek fustani i
gjatë i spikeres...Siç e shihni jeni krejtësisht në botën që kam përshkruar tek ‘’Pallati
i ëndrrave’’ shtoni kësaj dhe thirrjen që kishte bërë tirani shqiptar gjithë shtetasve,
që me anë të letrave, qoftë dhe anonime të paralajmëronin për rreziqet e
mundshme...’’ Kjo për të thënë se, jo vetëm makina shtetërore shtyp, por dhe vetë
populli nganjëherë provokon me implikimin e tij, bashkëautorësinë dhe injorancën
në ngjarje negative e krime, po në kurriz të  tij.

1. Revolucioni i hapur i Orwell dhe  hermeneutik i Kadaresë

Revolucioni i vërtetë është i iniciuar nga Majori plak te ‘’Ferma e kafshëve’’ për
ideale barazie ndërmjet kafshëve si të barabarta brenda komunitetit dhe për të luftuar
për një standart jete më të mirë e më me dinjitet, për të mos u shfrytëzuar më nga
fermeri Xhons, tipik feudali anglez. Tek O, G. 1992. Ferma e kafshëve, fq.22. Tiranë:
Shblsh, lexojmë: ‘’Të gjitha kafshët janë të barabarta.’’ Idealizmi i Majorit Plak, i cili
vdes shumë shpejt, pas insertit të ideve tek kafshët, në historinë e vërtetë i
korrespondon teoricienit Karl Maks me Marksizmin e tij, revolucion që degradon
në pushtet të një makine totalitare shtypëse të paskrupullt me në krye Napoleonin,
e cila ndryshon kahje, pasi ka eliminuar rivalin Snouboll, ndryshon edhe rregullat
se ‘’kafshët janë të barabarta, ku disa janë më të barabarta se të tjerat’’. Tek Kadare,
revolucioni gjendet tek Shqipëria si komb i kolonizuar nga perandoria otomane,
dhe revolucioni në fabul është një luftë e përhershme shumë vjeçare e pinjollëve të
familjes me famë në histori ‘’Qyprillinjtë’’, shqiptare, përballë makinës totalitare
otomane pushtuese të kombeve. Vepër që tregon se, të jesh nëpunës dhe
bashkëqeverisës me një shtet tjetër, s’do të thotë të metamorfozosh identitetin dhe
origjinën, por të respektohesh njësoj si ai shtet i madh, Turqia në këtë rast. Por
fabula rrënqethëse shekspiriane me ftesën e rapsodëve shqiptarë dhe darka
makbethiane, e cila thuhet se sipas bestytnive të ëndrrës së një pemëshitësi, dhe
kalvarit të interpretimit të saj, ku nëpunës është një Qyprilli, Mark -Alemi, vritet po
një ‘’Qyprilli’’, Kurti, dhe tre rapsodë shqiptarë, kjo është përpjekja për ruajtjen e
identitetit shqiptar, gjuhës, eposit, urës(qypria, etimiologjikisht prejardhje e familjes)
edhe në rrugën e përbashkët sipas marrëveshjeve për të ndarë pushtetin që ajo pati
me osmanët. Por ajo që besoj unë, si dhe kritikë të tjerë, se nënteksti ngjarjet që
tregohen dhe fabula, me episodet dëshmojnë realitetin dhe ngjarjet në Tiranë dhe
mekanizmin e saj të instaluar, ku makina perandorake turke ishte tëpkë nën modelin
e asaj të Hoxhës, në plan totalitarizmi, sërish si tek Orwell,  dhe dalim tek despotia
vrastare e kriminale e Stalinit, vetëm po të mendohet afërsia e një Banke qendrore
me ministrinë e Financave, p.sh si detaj topos në përshkrimin e itenerarit të Mark-
Alemit. Studiuesi i Kadaresë në parathënien e tij për veprën F, E. Dhjetor 1992. Le
Ouvre. Parathënia, fq.28. Paris:Fayard, ka theksuar se, ‘’Pallati i ëndrrave ua
gjallëron zellin dogmatikëve, sepse që në faqet e para të këtij teksti që kinse zhvillohet
në Stamboll, ata njohin përshkrimin, mezi të mbuluar të Tiranës.’’ Duke iu referuar
‘’Fermës së kafshëve’’, revolucioni në vetvete është një proces grupal, i hedhur si ide
nga një person, nga Majori Plak( apo korrespondenti i tij historik Karl Marks) dhe
i mbështetur nga një grup suportues, i cili kthehet në kastë drejtuese, kështu
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shpjegohet  edhe tek  T, F, P. 1996.  Psikologjia, një hyrje konçize, fq.546, Tiranë:
Lilo, ‘’Ne jemi me të vërtetë kafshë sociale. Pa patur norma që mund të stabilizojnë
grupin, që sigurojnë funksionimin e tij normal e të kënaqshëm për palët, grupi nuk
mund t’i arrijë qëllimet e veta dhe të ruajë besnikërinë e anëtarëve të vet.’’

2.Psikoza e kastave drejtuese dhe politikat e tyre shtypëse

Mekanizmi absolut për të mbajtur të shtypur një komunitet social, apo grup
individësh(‘’Ferma e kafshëve’’)nuk është shumë i ndryshëm nga ai që duhet të
konformojë një nëpunës në shërbim të makinës shtetërore për kontroll masash dhe
siguri shteti ‘’Pallati i ëndrrave’’. Për t’u bërë pjesë e komunitetit duhet të biesh
dakort me rregullat dhe të respektosh konformizmin. Në kushte trysnie, presioni
psikologjik, po ndoshta dhe fizik për të respektuar disa rregulla të vëna për një
grup shoqëror, apo klasë shoqërore, individi duhet të transformohet në laborator
në një model, projekt, e t’i bindet një filozofie proletariati, dhe skeme të konstituuar
nga kasta udhëheqëse. E gjitha kjo duke mos menduar, por vetëm ekzekutuar
vendime jo reale, pra  kthimi në krahë pune tek niveli i kafshës-robot e i skllavit.
‘’Konformizmi është përkufizuar si ndryshim i sjelljes së dikujt për t’iu përshtatur
më mirë normave sociale dhe ekspektacioneve. Në disa raste konformizmi mund të
jetë qëllim më vetvete. Nëqoftëse se ne devijojmë, ne i nënshtrohemi menjëherë
presionit të grupit për t’u konformuar.’’ T, F, P. 1996. Psikologjia, një hyrje konçize,
fq.539-540. Tiranë:Lilo. Ky realitet i ri, prodhohet nga disa individë që marrin përsipër
të hartojnë një kushtetutë, të së cilës duhet t’i binden populli, klasa punëtore,
administrata e nëpunësve (Pallati i ëndrrave) e çdo individ i kësaj shoqërie, duhet të
kthehet në modelin e çuditshëm eksperimentues të njeriut të ri dhe shoqërisë
socialiste, pushtimit otoman, të dyja këto hegjemoni  absurde në historinë e regjimeve
botërore. Të projektuara enkas për të shtypur të drejtat e njeriut dhe lirinë e tij e se
si duhet të sillet, reagojë, deri dhe se si duhet të mendojë mundësisht. Nëse duhet të
metamorfozohesh në një kandërr, insekt, kafshë, do të thotë se nuk konsiderohesh
më njeri, (e njëjta filozofi kafkiane me ‘’Procesin e Kafkës’’) me mendim kritik, të
cilit duhet t’i shplahet nga truri, sëbashku me të kaluarën dhe duhet të fillojë viti 0
dhe të serviret një surrealitet, pra vetëm ajo që të urdhërohet të bësh e të mendosh,
e të bindesh pa diskutuar e kritikuar. Nëpunësi Mark Alemi në marrëdhënien e tij
me konformizmin, vijon rrugën e Fisit të Qyprillinjëve, të cilët e kishin qëllim në
vete mbajtjen e ofiqeve dhe posteve në perandorinë otomane që ‘’hante koka’’, jo
vetëm turqish, por dhe shqiptarësh, në rast se nuk i bindeshin urdhrit.  Kjo është
pak a shumë dhe psikologjia dhe filozofia staliniste, me ngjyra diku më të errëta e
diku më të zbehta e aplikuar në disa popuj të Europës lindore, të cilët duhet të
ktheheshin në kafshë pune, pa mendim kritik, po a mund të arrihet metamorfoza e
trurit, apo e çdo truri që projekti stalinist do gjente përpara? Ky proces metamorfoze
vorbullon si në ‘’Fermën e Kafshëve’’, dhe në  ‘’Pallatin e ëndrrave.’’ Për thelbin e
funksionimit të totalitarizmit të çdo forme A, H. 2001. Tema.12 Dhjetor. 453, Fragment
nga Origjina e totalitarizmit, fq.13, thuhet, ‘’ Për një lëvizje totalitare shpërfillja e
saj për faktet, besnikëria e saj e rreptë ndaj rregullave të një bote të trilluar, bëhet
ngultas më e vështirë për t’u mbajtur...Propaganda dhe organizimi nuk mjaftojnë
për të pohuar se e pamundura është e mundur, se e pabesueshmja është e vërtetë, se
një qëndrueshmëri e çmendur sundon botën.’’ Tek Orwell, i cili përdori si mjet disa
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kafshë të një ferme, shkrimtar me besimin tek idealet e protestantizmit anglez duke
trumbetuar artistikisht për ligjet e njohura të lirisë në lashtësi, kafshët ishin simboli
jo vetëm i filozofisë së Animalizmit, por me anë të tyre, i përdori për t’i bërë jehonë
revolucionit dhe teorisë Marksiste dhe zbatimit të saj jopozitiv nga Stalini e deri
diku Trocki. Kështu fjalimi i famshëm i Majorit Plak-Marks: ‘’Për kafshën, jeta është
baraz me mjerim dhe skllavëri. Sepse gati gjithë fryti i punës sonë vidhet nga qeniet
njerëzore.‘’ O, G. 1992. Ferma e kafshëve, fq. 6-7,Tiranë: Shblsh, si dhe po tek vepra
moto e revolucionit të zellshëm kundër fermerit Xhons:‘’Dhe mbi të gjitha asnjë
kafshë nuk duhet të tiranizojë të tjerët.’’fq.10, tregojnë se nga natyra njeriu
mbizotëron dhe priret nga  politika shfrytëzuese. Një klasë padyshim më inteligjente
tenton të udhëheqë tjetrën duke e transformuar atë në shërbim të saj dhe evolucioni
dështon duke përfunduar sërish njësoj, në mos më keq se me z.Xhons dhe nga
shembujt më negativ regjimorë ishte stalinizmi. Në një studim të Sapakie Polly të
Universitetit Arizonës së veriut P, S. 2011. Freud ‘s Notion of the uncanny in Animal
farm. The explicator. Vol 69, Issue 1,10-12.Taylor and Francis Group, teksa flet në
një koment për trashësinë në kuptimin e pasjes vështirësi të të kuptuarit, dhe e
naivitetit të kafshëve të  ‘’Fermës së kafshëve’’ nga Frojd thotë se, ‘’trashësia, apo
injoranca ka lidhje me atë që është e frikshme-për çfarë ngjall frikë dhe tmerr (Frojd
619). Ajo sipas psikologut, ‘’prodhohet kur dallimi midis imagjinatës dhe realitetit
është fshirë (636) dhe kjo dalohet në kapitullin e fundit të novelës.’’ Mesazhet e dy
veprave janë të njëllojta: Vjen një moment dhe individi, qenia, diskuton ontologjinë
e skllavërisë fizike të të shërbyerit si makinë, tek rasti i ‘’Fermës së kafshëve’’, dhe
mendore tek ‘’ Pallati i ëndrrave’’dhe se rebelimi qe i plotë me kryengritje tek kafshët,
ndërsa tek Mark-Alemi, qe i kamufluar, i maskuar në një kryengritje shpirtërore të
vetëdijshme, e cila shpesh herë  është e ndodhur përpara pikëpyetjeve për të
shpërthyer, por kushuriri i tij, i cili do të sfidojë Sovanin me prurjen e rapsodëve
shqiptarë, ndëshkohet. Majori  Plak i Fermës, por deri diku dhe Snouboll, janë
sinonimi i Kurt Qyprilliut, kushuririt të nëpunësit të Pallatit Tabir Saraj, të dy
revoltohen ndaj regjimeve. Tek të dy veprat përdoret situata e stisur e plot kërshëri
e ëndrrës, apo ëndrrave. Ëndrrat janë situata metafore për të na çuar tek qëllimi, tek
e vërteta, ëndrrat ireale, absurde shpesh, që shikohen gjatë natës, por në këto dy
vepra përdoren si mekanizma maskues, për të na dhënë realen dhe për të na
udhërrëfyer tek e vërteta, pra ato kanë një farë logjike pse përdoren nga autorët.
Ëndrra që ka parë Majori plak, është mjeti në funksion të intrigës, stisjes, trillimit,
fiction, dhe ajo shërben si orakull delfian për të na përgatitur për të vërtetat,
revolucionin që do ndodhte më pas për të dëbuar  fermerin Xhons. Nëse Orwell
përdori një fermë dhe disa kafshë për të këndvështruar të vërtetat e mëdha, Kadareja
përdori ‘’Pallatin e ëndrrave’’, dhe mekanizmat e Perandorisë Otomane, të dy janë
kapur mbas maskimeve të kodifikuara të tërthorta nëntekstuale për të vendosur
ngjarjet e tyre të vërteta, situatat, personazhet, të cilët qëndrojnë prapa Majorëve,
Mark -Alemëve, Snouboll-ëve etj.  Kryengritja e famshme e kafshëve, e cila finalizohet
në kapitullin 2, është demostratë e vërtetë ndaj pushtetit, duke fshirë çdo gjë që
feudali i kishte dhënë dhe bërë me kafshët e Anglisë, duke e trajtuar atë si kafshë
pune, e cila vetëm është në shërbim të njeriut dhe asgjë tjetër, ky ishte rebelimi, dhe
revolucioni kundër dhunës, pushtetit, forcës, politikës skllavëruese. Ndërkohë mjetet
e krijimit të ambientit të frikës, presionit psikologjik, të dhunës fizike dhe psikike
pas eliminimit të rivalëve si hap i parë dhe i vazhdueshëm i diktatorëve, vijnë sapo
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stabilizohen mirë në pushtet,  por edhe në vazhdimësi, të mbështetur nga dishepujt
dhe shërbyesit konformistë, të cilët mbrojnë shefat sipas interesave subjektive. Kështu
siç dihet nga fabula e ‘’Fermës së kafshëve’’ me mjeshtëri, diplomaci, jepen dhuna,
forca, intriga, insinuata nga më të çuditshmet për të eksperimentuar si kavie, izoluar
në karantinë, për të mos patur kontakt me botën, pasiqë kështu kavja nuk do të
merret vesh realisht se çfarë po ndodhte jasht dhe brenda, po do të besonte verbërisht
gjithçka apriori që i servirej nga besnikët e Napoleonit. Napoleoni themelon
‘’Komitetin e kafshëve’’, i cili është i kryesuar nga ai vetë,  dhe  mbledhjet bëheshin
tanimë jo publike, O, G. 1992, Ferma e kafshëve, fq. 48.Tiranë: Shblsh se, ‘’Ky komitet
do të bënte një mbledhje të fshehtë dhe, pastaj, vendimet e tij do t’ua komunikonte
të tjerëve.‘’ Makthi dhe frika, nuk i përket vetëm të shtypurve, ose shërbyesve të
sunduesve, por mbi të gjitha vetë atyre për revolucione, grushte shteti dhe A, H.
Tema. Dhjetor 2001. 453. Fragment nga ‘’Origjina e totalitarizmit’’, fq.13. Përkth.
Gj. M, trajton thellësisht figurën e sunduesit apo sovranit, ‘’Sepse sundimtari totalitar
përballet me një detyrë të dyfishtë, e cila së pari duket kontradiktore tek çështja e
absurditetit: ai duhet të krijojë botën e trilluar të lëvizjes si një realitet i prekshëm
veprues të jetës së përditshme dhe nga ana tjetër , duhet ta pengojë këtë botë të re
prej zhvillimit të një realiteti të ri, sepse një stabilizim i ligjeve dhe institucioneve të
saj do të asgjësonte sigurisht lëvizjen vetë.’’

3.  Puna me  modelet eksperimentuese kavie

Duke marrë parasysh personazhet e ‘’Fermës së Kafshëve’’ si dhe Mark -Alemin,
apo të gjithë fisin me prejardhje shqiptare, apo dhe  punonjës të tjerë brenda
mekanizmit të Tabir Sarajit, ato janë modele eksperimentuese nga makina shtetërore.
E pra, jeta e vështirë e kafshëve, shfrytëzimi i tyre, por alegorikisht njeriut, nga
rendit feudal, i përfaqësuar nga klasa e fermerit Xhons, ku kafshët me ardhjen në
pushtet të sistemit rus sovjetik të Stalinit, panë se po shfrytëzoheshin gati njëlloj
dhe në mos më shumë, pasi shpesh po të mos punoje jasht orarit u përgjysmohej
racioni i të ngrënit, njëlloj si ‘’puna me detyrim’’, për të ndërtuar atdheun, shoqërinë
e re dhe jetën e re të lulëzuar socialiste. Ndërsa nga ana tjetër, dhe punonjësit e
‘’Pallatit të ëndrrave’’, shërbëtorët e perandorisë otomane duhej të punonin për të
mbajtur familjet e tyre, madje ishte rregull të punonin dhe jasht orarit, ishte e
detyrueshme nga e gjithë administrata. Perandoria otomane, ajo ruse, vetë sistemi
i Hoxhës, për të cilën bën jehonë në sfond  mesazhi ideor se jo më kot për këtë vepër
në mbledhjen e dy ditëve rresht  të Pleniumit të Lidhjes së shkrimtarëve (1982) kjo
vepër iu duk kupolës si: ... me probleme ideore dhe estetike, me të cilat ata nuk
pajtoheshin plotësisht me frazën e cituar: ‘’Jo hyrja e ndikimeve të jashtme, por,
përkundrazi, mbyllja e tyre, jo depërtimi por izolimi, pra jo rekomandimi, por
mosrekomanimi është një nga kriteret bazë të Tabir Sarajit…’’, Revista ‘’Nëntori’’.
1982. 4. Tiranë. fq.50-51. Zakonisht fillohet me procesin e shplarjes së trurit,
asgjësimin e kujtesës, rikthim mundësisht në një fillim të ri, një rilindje deri në gen,
siç e thamë më sipër për gjithçka e injektim obedience, qoftë dhe me dhunë, e krime,
kështu Frojdi gjithnjë në studimet e tij psikoanalitike(referojmë kryesisht
psikoanalistin klasik, meqë ka kontribuar tejet për psikozat e frikës, ankthit) për
psikozat tek teoria e tij shpjegon në shumë mënyra e me raste tipikë se, frika dhe
kujtimet tona të pakëndëshme shtypen në mendjen e pandërgjegjshme. Tek O. G.
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1992. Ferma e kafshëve, fq.16. Tiranë: Shblsh, për shplarjen e trurin dhe lulëzimin e
socializmit, instalimin e tij, ‘’marrjen koka erë’’, të vënit në gjumë të inteligjencës, të
sfumuarit e kritikës së mendimeve të trurit, korrupsionin, ndiqej kjo politikë
mashtruese premtimesh tragjiko-komike që nga z.Xhons, me këtë metaforë
interesante situate, si përrallë e treguar me lajle- lule, gati parajsa vetë, propaganduar
nga spiuni dhe i përkëdheluri i fermës Korbi Mojsi, për vendin, parajsë ku do shkonin
kafshët pas vdekjes(pas therjes makabre ekzekutuese kuptohet): ‘’Në malin e
Bomboneve nga shtatë ditët e javës, të shtatë ishin të diela, jonxha lulëzonte tërë
vitin, ndërsa petëzat e sheqerit dhe ëmbësirat mbinin majë gardheve.’’ Procesi i
shplarjes së trurit fillon me asgjësimin e kujtesës afatgjatë natyrisht, duhen të
eleminohen ngjarjet dhe eksperiencat e së kaluarës për një filllim pak a shumë
tabularasa, sipas prodhimit të modelit socialist të punës e të ndërtimit me forcat e
veta të një shoqërie. Napoleoni, korrespondenti i Stalinit, ndoqi vijën e punës
eksperimentuese jo më kot me të rinjtë, këlyshët e fermës, pasi është më lehtë të
mpish dhe injektosh idetë e politikës së tij tek ata, se tek mosha e mesme apo e
vjetra, të cilëve vështirë se u bëhej lavazhi i trurit dhe fshirja e kujtesës, në
kundërshtim me naivin Snouboll, rivalin e tij, Trockin, pra.  Ndërsa, punonjësi i
Tabir Saraj, Mark -Alemi ishte vetëm 22 vjeç kur po e rekrutonin për të qenë
funksionar i Sovranit, Sulltanit, dhe Hoxha, pashai i kuq i shqiptarëve, insistonte
dhe investonte gjithashtu  me politikat e tij për edukimin e brezit të ri. Ndërsa
ndryshimi midis kafshëve të fermës ‘’Menër’’ dhe Mark -Alemit, përveç se, kafshët
janë komuniteti social i fermës, dhe Marku nëpunës i një instance tipike Sigurimi
shteti, apo Ministri e punëve të brendshme, është se kafshët gënjehen nga idealet e
revolucionit, i cili doli pseudo, ndërsa nëpunësi i Kadaresë ishte i përgatitur
psikologjikisht deri në një farë pike nga familjarët me poste të Qyprillinjëve dhe nga
bisedat në shtëpi në marrëdhëniet me Sovranin dhe ishte i përgjegjshëm për
konformizmin dhe shërbesën besnike që duhet t’i bënte Tabir Sarajit. Mojsiu, korbi
spiunues i z.Jones, Skuileri, derri (zëdhënës i Napoleonit), dhe nëntë këlyshët e
rritur nga Napoleoni, si bodyguard, e policë, përbëjnë figurat e servilizmit dhe
mbrojtjes të pushteteve, shërbëtorët  e verbër model të të zotëve, masterave të tyre.
A.H. Tema. Dhjetor 2001. 453. fq.13, shkruhet për formimin e shtabeve zyrtare të
sistemit totalitar:’’...krijon policinë sekrete si ekzekutorë dhe gardianë të
eksperimentimit të saj të brendshëm në vazhdimësi  për ta shndërruar realitetin në
trillim.’’ Episodet e eliminimit të Snouboll, rivalëve në diktatura janë dhe psikozat
më të rrezikshme, dora e hekurt nuk kursen edhe kur është fjala për miqësi, apo
farefisni, në kësi rastesh, gjithsesi për denigrimin e rivalit Snouboll, (Trocky) dilet
me parrullën e: ‘’Disiplinës së hekurt ‘’:‘’Shokë, të mos ju gënjejë mendja se të
udhëheqësh është kënaqësi. Më shumë se kushdo tjetër, shoku Napoleon e ka të tij
moton: të gjitha kafshët janë të barabarta.  Por, shokë, mund të ndodhë që ju të
merrni vendime të gabuara. O, G.1992. Ferma e kafshëve, fq.50. Tiranë:Shblsh. Ose
po tek vepra për këdo që kishte lidhje me Snoubollin i nënshtrohej masakrimeve
për ata që tradhëtonin, për t’u bërë shembull nga të tjerët, të gjithë ata që kishin
pasur lidhje me të, e që përbënin rrezik për kupolën. Lufta brenda të njëjtit lloj,
është më e keqja gjithnjë se sa ajo e armikut të përbashkët. Refero veprën fq.75: ‘’Në
të kaluarën kishin qenë shpesh dëshmitarë të skenave të tilla me gjakderdhje të
pamëshirshme, por ishin të mendimit se, tani që ndodhnin midis tyre, qenë shumë
më të këqija. Që prej ditës kur qe larguar Xhonsi e deri në atë çast, asnjë kafshë nuk
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kishte vrarë shoqa-shoqen.’’Për rivalin Snouboll, Skuileri u propagandon(ose i
shtin trutë e gomarit)  kafshëve me politikën e katharsit për të fshirë të kaluarën
nga kujtesa, situatat janë kaq ironike se si, në diktaturë të bëjnë jo vetëm budalla
dhe më pas të çmendin, pasi mendon dhe logjikon se situatat nuk janë të tilla,
sistemi rus ishte si një çmendinë e madhe ku argumenti, logjika, ishin fshirë në mos
me hir  me pahir dhe totrtura më e madhe e rrethit vicioz fillonte aty ku individ
fillon dhe kupton se realiteti është krejt ndryshe dhe ashtu si po të serviret nga
zëdhënësi i pushtetit.

Absurdi total

Ëndrrat tek Kadare interpretohen  nga nëpunës të paguar për këtë punë nga
udhëheqësit dhe suflerët e tyre, e u serviren popullit, njerëzve, kafshëve, për të vënë
në gjumë punën e ndërgjegjes, e për të krijuar mjegullnajë në logjikën e tyre. Kupola
drejtuese tek ‘’Ferma e kafshëve’’ por dhe tek ‘’Pallati i ëndrrave’’ i Kadaresë duhet
të kishte gjithnjë njerëz shërbyes të besuar, të cilët duhet të mbanin sekretet e
brendshme. Sistemet e modeleve staliniste të ‘’Fermës së kafshëve’’, ishin dhe nën
metaforën e ‘’Pallatit të ëndrrave’’, edhe pse e shprehur me kodin e Perandorisë
otomane, me të cilën sërish ka ngjashmëri ‘’Ferma e kafshëve’’, konkretisht me
shtëpinë e Z. Xhons, e cila u kthye më pas dalëngadalë në zyra puna të derrave, ku
bëheshin mbledhjet e ‘’Komitetit Kafshëror’’  një Tabir Saraj rus, si modele qeverisëse
pushtetare që përsëriten në kohëra. Pra, sjellja e komanduar nga truri duhet të
pësojë një katharsis dhe të kodifikohet sërish sipas parimeve të socializmit ose më
saktë të komunizmit. Po të kthehemi nga Kadareja, tek ‘’Pallati i ëndrrave’’, luhet
me ëndrrën, si element trilli, surrealist njëkohësisht, por ndërsa tek Orwell, mesazhet
dhe idetë janë eksklamative në një ligjërim të drejtpërdrejtë, tek Kadareja, ideja
‘’fshihet poshtë kodeve’’ artistikisht dhe në një ligjëratë të zhdrejtë duke u maskuar
me ëndrrat(jo vetëm një ëndërr, për shumë ëndrra, të cilin prisnin të zbërtheheshin
e të nxirrej nga ato njëfarë mesazhi domethënës). Ndërsa Orwell përdori një fermë e
Pastorializmin për historinë sovjetike të revolucionit rus, si alegori, bashkë me
kafshët, alegoritë e tjera brenda saj për të dhënë përdorimin e pushtetit, objektin e
këtij studimi, Kadareja përdori metaforën e një saraji të Perandorisë osmane, dhe ky
material historik, të dyja si kode për të na shpjeguar mekanizmat që përdorin
pushtetet totalitare realisht.  ‘’Pallati i ëndrrave’’, jo më kot quhet me epitetin  Tabir
Total, ironikisht dhe me domethënie perfekte për funksionin e tij total, dhe kontrollin
e gjithë ëndrrave të popullit. Me po të njëjtën mënyrë Napoleoni në fund të librit, e
quan sërish fermën e kafshëve me emërtimin e saj si në kohën kur ajo kontrollohej
dhe menaxhohej nga fermeri Xhons, ‘’Manor Farm’’, me etioliogji fjale në origjinal:
manor- feudal, dhe Napoleoni mendonte se duke kopjuar z. Xhons dhe trajtimin e
kafshëve, ferma  duhet të braktiste emërtimin e të qënit pronë e kafshëve sipas
revolucionit të iniciuar nga Majori Plak(Marks)), siç e ka dhe titullin: ‘’Animal
Farm’’, por ajo duhet të ishte pronë e Napoleonit dhe e kastës së tij. Ndërsa hetimi,
procesi hetues, sigurimi i lartë i shtetit dhe puçet ndaj sovranit apo kastës drejtuese,
kontrollohen haptazi tek ‘’Ferma e kafshëve’’, tek ‘’Pallati...’’ lexojmë K, I. 1999.
Pallati i ëndrrave, fq.19. Tiranë: Onufri  midis kapitujsh se një rëndësi të madhe ka
mbyllja e plotë e Tabir Sarajit ndaj çdo ndikimi të jashtëm,’’Sepse pikërisht jasht
Tabir Sarajit ka forca të ndryshme që, për një arësye ose një tjetër, janë të paduruara
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të futin frymën e tyre këtu, në mënyrë që qëllimet, idetë... e tyre të paraqiten pastaj
kinse si shkëndija të hedhura nga allahu mbi trutë e fjetur njerëzorë.’ ‘Grushtet e
shtetit janë makthi më i madh i udhëheqësve të totalitarizmit, nga armiqtë e
brendshëm dhe të jashtëm dhe kontrolli ndaj tyre ishte dhe pjesa më e errët dhe e
frikshme e personalitetit të një diktatori dhe kupolës, se mos gënjehej nga
mbështetësit, lufta e të njëjtit lloj brenda saj dhe nga populli që drejton. Pra në një
farë mënyre mbajtja në survejim me instancat përkatëse deri dhe tek çështjet më
banale dhe vulgare e të thjeshta, e si pasojë me shkak apo pa shkak shumë individë
përfundonin drejt ekzekutimit për të parandaluar që në rrënjë lëvizjet, komplotin
kundër shtetit. Se kuptohet se, psikoza e një tirani, nuk ishte aq naive sa të mos
kuptonte se, kishte ndër aradhët e nëpunësve, drejtuesve, apo të popullit tru më të
zgjuar, prandaj duhej identifikuar dhe zhdukur sa më shpejt, këto situata, ja se si
përshkruhen tek ‘’Ferma e kafshëve’’ dhe tek ‘’Pallati i ëndrrave’’:
a. Në mes të verës, kafshët u alarmuan kur dëgjua se tri pula kishin pranuar të
pohonin vullnetarisht se, të frymëzuara nga Snoubolli, po komplotonin për të vrarë
Napoleonin. U ekzekutuan menjëherë dhe u morën masa urgjente për sigurimin e
Napoleonit. fq.84
b.’’O perëndi, ia bëri me vete kur në kryqëzim u duk një grumbull njerëzish që
mbanin një arkëmort të zi. Ëndërrparësi nga provinca, tha me vete Mark Alemi,
ndërsa hapat po tretnin në largësi.  I kishte shkuar mendja disa herë tek ëndërrparësi
fatkeq, por s’e kishte menduar asnjëherë se fati i tij mund të shkonte gjer këtu.’’fq.99
Tek Kadareja ato kontrollohen metaforikisht nëpërmjet mjetit të gjetur goditës
intrigues: seleksionimit, hetimit, dhe interpretimit të ëndrrës, kjo në mëyrë sarkastike,
që autori stigmatizon një Ministri të brendshme, apo apo një lloj Shish-i(Shërbim
Informator shtetëror). Sigmund Freud për frikën ndaj vdekjes, temë me të cilën
është marrë gjerë e gjatë tek F, S.1997. Ese mbi luftën dhe vdekjen. Teoria e
përgjithshme e neurozave, fq. 43-44.Tiranë: Fan Noli  shpjegon se, ‘’frika e vdekjes,
që na mundon shpesh e që ne vetë nuk e kuptojmë është diçka dytësore, rrjedh më
shpesh nga një vetëdijë faji.’’ Një nga politikat e sistemeve totalitare ishte për t’i
futur individët e grupit social, paraprakisht në ndjenjë faji, për t’i bërë që t’i vrasë
ndërgjegja, dhe kështu merrnin dozën e idesë se, e kishin bërë ose kishte ndodhur
vërtetë një gjë e tillë, edhe pse nuk ishte e vërtetë, ose për të mbuluar veprimet e tyre
kriminale(kujtojmë këtu autokritikat e famshme nëpër mbledhjet e partive), apo për
të hedhur baltë mbi armiqtë siç i quanin ata ‘’të brendshëm’’ dhe ‘’të jashtëm’’,
terma të përdorur  dhe tek Orwell. Por, frika më e madhe është ajo ndaj vdekjes, dhe
totalitarizmi arrinte dhe tek krimi i fshehur, mbas krahëve, situatat e masakrës së
kafshëve para të gjithëve tek Orwell, dhe vrasjet e ëndërrparsve, të mbajtur disa ditë
në dhomat e veçimit, të Tabir Sarajit pas ‘’1001'’ fletëve procesverbalësh, vrasja e
Kurt Qyprillliut, tre rapsodëve,  identikë me ato që ndodhnin në Shqipërinë e kohës
së Hoxhës, janë përjetime brenda vetë ferrit, e territ.  Marcusse, shpjegon se, grupi
social, apo ai admnistrativ i shtypur, mbahen vetëm duke përforcuar rregullat
diktatoriale edhe më të rrepta, që regjimi të jetë sa më jetë gjatë dhe mos rebelohen të
shtypurit, pra që hipnotizimi dhe izolimi të shkojë sa më gjatë për stabilizimin e
pushtetit totalitar, M,H. 2008. Erosi dhe qytetërimi, Origjina e njeriut të shtypur,
fq.55. Tiranë: Uegen. Tek Orwell, revolucioni shpërthen nga Esi, instiktet tek Uni,
kurse tek Kadareja revolucioni nuk shpërthen, është i brendshëm, inaktiv, pasiv, ai
është realitet në ndërgjegjen, Unin e individit, kalon nga Esi, tek Uni, por në tentativa
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për t’iu shfaqur Super Unit, ndëshkohet  rëndë, ky revolucion u bë në darkën
makbethiane, kur tentohet të sillen nga Shqipëria tre rapsodë për të kënduar këngët
për fisin e njohur të Qyprillinjëve, identiteti shqiptar është i gjallë edhe jasht trojeve
të saj (rasti i Kurt Qyprilliut, dhe tre rapsodëve, si koka turku në tepsi). Boxeri, kali
i fermës apo dhe Kloveri dhe Mark -Alemi janë modele punonjësish besnikë e të
palodhur të perandorive, por Mark-Alemi ka ngjashmëri dhe me punonjësin perfekt
dhe pjesën e servilizmit dhe pse shpesh i mbytur me dilemat, ankthet e shërbesave
të rangut të lartë. Terri dhe ferri dantesk tek ‘’Pallati i ëndrrave’’ përjetohej i gjallë
brenda ndërgjegjes së një shërbyesi të makinës, punonjës i saj dhe pjesë e dhëmbëzave
të këtij mekanizmi, por të dyja janë mekanizma totalitare që prodhuan ankth, stres,
dridhje e spazma frike: ‘’prej territ të të cilit vinin stërkala të zeza e kërcënuese, të
dala prej kushedi ç’thellësish.’’, K, I. 1999, Pallati i ëndrrave, fq. 91. Tiranë: Onufri.
Kadare si një Shekspir ballkanas tregon maskrat e perandorisë përkundrejt
Shqipërisë, (por duke nëntekstuar dhe masakrat e çdo diktature simbolikisht se ato
vinë nga trilli,  nga imagjinata e disa ose një personi pushtetar të çartur,  duke qenë
se ishin mirëfilli koka turku, dhe si çdo ‘’kokë turku’’, prejardhja e krimit vjen nga
zgjimi keq i Sovranit, se kaq duhej në fund të fundit psikoza klinike, apo simbolikisht
‘’ëndrrave në diell’’ apo mungesave të realitetit e fakteve, haluçinacionet e sovranit
për hegjemoni pushtuese dhe kontroll të brendshëm të kufinjëve të shtetit totalitar.
Po tek vepra refero, ‘’Në përfytyrimin e tij, kryeëndrrat ishin kthyer në disa nëpërka
që kafshonin.’’fq.127 Kadareja flet për larjen e truve: ‘’Me një fjalë një larje trush,
mendoi. Ose një çëndërr, në qoftë se mund të përdorej një fjalë e tillë ashtu siç përdorej
fjala çmendje si e kundërta e mendjes. Ishin me sa duket, shkëndijime idesh të
rrezikshme, që shtetit, për një arësye ose një tjetër, i duhej t’i veçonte, ashtu siç
veçohej mikrobi i murtajës, gjer në asgjësimin e tij.’’fq.91 S, Sh.1997. Pengu i
moskuptimit, fq.11. Tiranë: Extra, analizon veprën, ‘’Merita e autorit është se gjeti
kohën, vendin dhe rrethanat që ia dhanë këtë metaforë jo si gjetje letrare, po si pjesë
të një realiteti që përditë e më tepër zhytej në absurdin e vet. Ishte ky realitet absurd
që solli një vepër të ndërtuar mbi absurdin dhe jo e kundërta. Ligjërimi i ‘’Fermës së
kafshëve’’ është i thjeshtë, jo i komplikuar, por metaforat, alegoritë e situatave, të
çojnë tek mesazhet e mëdha, që ajo do t’i trasmetojë lexuesit. Dhe tek Kadareja,
ligjërimi mbahet kryesisht me alegori dhe metafora situatash, të cilat trasmetojnë
sërish idetë. Tek shkrimtari anglez i gjithë romani, përshkruhet nga një tregim në
një ligjëratë të drejtë, i ndarë në X kapituj, dhe ligjërimi është i thjeshtë thuajse i
drejtpërdrejtë, e jo i ndërlikuar, me tek –tuk figura letrare. Forca e Orwell qëndron
tek ajo çka përfaqëson alegoria e personazhit, dhe alegoria e situatave. Ngjarjet të
zhvendosura tek bota e kafshëve, ku në fakt prapa tyre qëndrojnë njerëzit, me
veprimet, mendimet, sjelljet identike të tyre, rrallëherë ligjërim, si ai i Orwell
përshkruan kafshët si të tilla, me tiparet e tyre e karakteristikat si kafshë-njeri. Armët
e stilit të thjeshtë narrativ të historisë janë satirizmi, grotesku therës, ironia në një
alegori mëmë, e cila përfshin tërë alegoritë e vogla të kafshëve më vete, ku shumica
e tyre janë alegori të mirëfillta. Romanet kanë një stil përshkrues, narracion i cili
tregon ndërsa përshkruan dhe të shoqëruar me dialogje. Lloji i tekstit të ‘’Fermës së
kafshëve’’ futet tek tipi narrativ, i cili përqendrohet në ngjarjen kronologjike. Në
ndryshim nga ‘’Pallati i ëndrrave’’tek ferma, liria e të shkruarit dhe shpalosjes së
ideve  të Orwell ishte e hapur, e drejtpërdrejtë e kodet  ishin fabula dhe alegoria,
satira, futja nën lëkurë e kafshëve e referuar edhe historisë së kohës, ngjarjeve të



80

cilave u bëri jehonë Orwell, të sistemit sovjetik Stalinist, rivalizmin me Trockin.
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Abstrakt

Ky punim analizon rëndësinë e masave mjekësore të parashikuara nga legjislacioni penal
dhe në të njëjtën kohë, rëndësinë e tyre në trajtimin e personave të papërgjegjshëm,
autorë të veprave penale.
Subjektet që karakterizohen nga çrregullimet psikike dhe i manifestojnë ato në një sjellje
kriminale, nuk mund t’i nënshtrohen të njëjtit regjim ndëshkimor të parashikuar për
subjektet e tjera të veprave penale. As institucionet e vuajtjes së dënimit dhe as spitalet
psikiatrike civile nuk rezultojnë të përshtatshëm për t’i pritur; të parët, sepse janë të
konceptuar vetëm për atë kategori subjektesh që shkelin normat penale me faj; të dytët,
sepse, duke qenë se spitalet psikiatrike kanë qëllime terapeutike, nuk janë të përshtatshëm
për të kontrolluar rrezikshmërinë shoqërore të subjekteve të papërgjegjshëm. Për këtë
arsye, që në shekullin e shkuar, shumë studiues janë përpjekur t’i japin një zgjidhje këtij
problemi.
Çdo vendim papërgjegjshmërie për shkak të gjendjes mendore sjell një pasojë të caktuar,
konkretisht pushimin e çështjes dhe vendosjen e masës shtrënguese. I pandehuri, nisur
nga rrezikshmëria e tij shoqërore, mund t’i nënshtrohet një trajtimi ambulator ose
mjekimit të detyruar në një institucion mjekësor.
Punimi në vijim përpiqet të japë një panoramë të përgjithshme të orientimeve të
ndryshme që karakterizojnë problematikën në fjalë, të nënvijëzojë përfundimet në të
cilat ka arritur jurisprudenca, të arsyetojë jo vetëm në bazë të normativës në fuqi, por
edhe në bazë të perspektivës dhe mundësisë për reformim, duke kërkuar të zhvillojë pika
reflektimi dhe të shmangë diskutime të paarsyeshme.

Fjalë kyçe: masa mjekësore, mjekimi i detyruar ambulator, mjekimi i detyruar në një
institucion mjekësor, kujdestari e tipit psiko-social, spital psikiatrik.

Hyrje

Problemi i rrezikshmërisë shoqërore, më tepër se një problem i pakontestueshëm që
lidhet me kategorinë e subjekteve të rrezikshëm, është thelbësisht një problem që ka
të bëjë me garantimin e mbrotjes sociale, konkretisht me trajtimin e këtyre subjekteve.
Masat mjekësore kanë qëllim trajtimi dhe riedukimi, riintegrimin e individit të
papërgjegjshëm në shoqëri, që ka kryer një vepër penale (Elezi, Kaçupi, Haxhia,
2001, fq. 227). Në mbrojtjen e shoqërisë nga personat shoqërisht të rrezikshëm, për
shumë kohë parashikohej pak a shumë në të gjitha vendet e Europës dënimi kapital,
internimi, deportimi etj., megjithatë kishte raste të aplikimit të masave parandaluese
të ndryshme nga dënimi (Antolisei, 1985, fq. 68).
Nevoja e patjetërsueshme e mbrojtjes sociale nga subjektet e rrezikshëm është e
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vjetër sa edhe ideja e rrezikshmërisë dhe parandalimit në vetvete. Sikurse koncepti i
rrezikshmërisë që u shfaq gjatë shekullit të kaluar nga shkolla e pozitivizmit
kriminologjik, u shfaq edhe përdorimi i masave shtrënguese si masa speciale si mjete
nëpërmjet të cilave shoqëria mbrohet nga subjektet e rrezikshëm (J. Finkel, 1988, fq.
123). Nëpërmjet masës shtrënguese, subjekti shoqërisht i rrezikshëm ndalohet ose
parandalohet që të kryejë vepra penale. Është e nevojshme të dallojmë masat
shtrënguese që aplikohen pas kryerjes së veprës penale kundrejt personit të
papërgjegjshëm, në kuptim të nenit 46 të Kodit Penal, nenit 239 të K. Pr. Penale  dhe
masat parandaluese që jepen në zbatim të ligjit nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”,
i ndryshuar, me qëllim parandalimin e personave që vuajnë nga një sëmundje
mendore, kanë sjellje agresive përpara se këta të kryejnë një vepër penale.
Masat mjekësore dallohen nga dënimet sepse janë pasojë jo e një gjykimi ndëshkues,
por pasojë e një gjykimi mbi rrezikshmërinë, jo mbi përgjegjësinë penale por mbi
probabilitetin e përsëritjes së veprës në të ardhmen (Muçi, 2007, fq. 260). Për këtë
arsye ato nuk kanë qëllim ndëshkues por synojnë të modifikojnë faktorët që i
paraprijnë veprimit kriminal. Duke qenë se parashikojnë një zvogëlim të të drejtave
ose vetë lirisë personale të subjektit, zbatimi i tyre nuk është konceptuar në funksion
të ndëshkimit, por është pasojë e patjetërsueshme e një mase me një qëllim tjetër. Për
rrjedhojë, në qoftë se dënimi është i përcaktuar dhe i vendosur në proporcion me
faktin e ndodhur, masa shtrënguese logjikisht është e papërcaktuar, por në
proporcion me rrezikshmërinë shoqërore, si e tillë përfundon atëherë kur përfundon
rrezikshmëria shoqërore.

Mjekimi i detyruar ambulator si një nga masat mjekësore

Nënkupton lënien e personit të lirë nën kujdesin e familjarëve apo kujdestarit
përkatës, të cilët marrin përsipër ta kurojnë në ambulancë ose në gjendje spitalore.
Kjo lloj mase jepet kryesisht për kundërvajtjet penale ose për ato vepra penale që
nuk karakterizohen nga rrezikshmëria shoqërore, ose kur kjo e fundit është zhdukur.
Mjekimi i detyruar ambulator duhet të bazohet gjithmonë në gjendjen aktuale psikike
dhe për aq kohë sa nuk është e nevojshme një masë tjetër më e rëndë (Peza, Çela,
Elezi, 1982, fq. 295).
Në vendosjen e masës së mjekimit të detyruar ambulator gjykata duhet të jetë shumë
e kujdesshme, në mënyrë që mjekimi të mos neglizhohet, duke qenë se në këtë rast
personi nuk privohet nga liria dhe mjekimi i tij kryhet në gjendje të lirë.
E thënë ndryshe personi të cilit i është dhënë një masë e tillë duhet t’i caktohet një
kujdestar familjar me qëllim që ta ndjekë në vazhdimësi dhe subjekti t’i nënshtrohet
në mënyrë korrekte terapisë mjekësore. Në çdo rast caktimi i mjekimit të detyruar
ambulator nuk mund të jepet nëse personi nuk ka përkujdesjen e duhur nga një
familjar. Rrethana të tjera që gjykata duhet të ketë parasysh përveç caktimit të
kujdestarit, është edhe mundësia ekonomike edhe fizike, të provuara dhe të
garantuara përpara gjykatës. Në mungesë të familjarëve, si kujdestar për të ndjekur
vetë personin dhe mjekimin e personit të papërgjegjshëm, gjykata nuk mund të
vendosë ndryshe përveç se shtrimin e tij në një spital psikiatrik, sidomos në rastet e
një gjendjeje të stabilizuar të përkohshme. Pikërisht këtu qëndron edhe dallimi kryesor
midis mjekimit ambulator dhe shtrimit në spital psikiatrik, pra në faktin që gjendja
e tij mendore është e stabilizuar në mënyrë të përhershme, nuk ka asnjë arsye përse
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personit “t’i privohet liria”, por është e mjaftueshme vetëm ekzistenca e mjekimit
dhe mos ndërprerja e tij (Kambovski, 2010, fq. 591).
Në revokimin dhe ndryshimin e masës mjekësore mjekim i detyruar në një
institucion mjekësor në masën mjekim i detyruar ambulator, shpesh herë gjykatat
refuzojnë kërkesën e personit me arsyetimin se ai në disa raste nuk është pjesë
përbërëse e trungut familjar. Në këtë këndvështrim ligji nuk ka bërë asnjë përcaktim
për vendosjen e kujdestarit, i cili do të mbikqyrë personin për t’iu nënshtruar me
rigorozitet mjekimit sikurse e përcaktojnë ekspertët psikiatër. Disa gjykata pranojnë
si kujdestar edhe persona jashtë trungut familjar. Në vendime të tjera, gjykata,
ekzistencën e mundësisë ekonomike e kërkojnë të provuar dhe jo vetëm të deklaruar
nga familjarët, por pa përcaktuar provën konkrete që i nevojitet gjykatës për të
marrë parasysh kërkesën.
Në disa raste të tjera, gjykatat janë kontradiktore në arsyetimin e vendimit, pasi
nga njëra anë kërkojnë që kujdestari të jetë pjesë e trungut familjar dhe nga ana
tjetër nuk pranojnë të jetë pjesë e trungut familjar në veprat penale brenda familjes,
me arsyetimin se personi do të kishte devijim nga mjekimi ose mosrespektim të tij,
do të paraqiste rrezik për vetë familjarët e më tej edhe për shoqërinë (Vendim nr. 96,
datë 19.05.2004 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier).
Është i gabuar mendimi se për vendosjen e masës mjekësore më të përshtatshme
gjykata duhet të mjaftohet me aktin e ekspertimit, por ajo duhet të bazohet edhe në
provat e tjera të cilat hedhin dritë mbi shëndetin mendor, i cili reflektohet në sjelljen
e personit në komunitetin ku ai jeton (Vendim nr. 330, datë 03.04.2013 i Gjykatës së
Apelit, Tiranë). Përjashtim bëhet vetëm në rastin kur akti i ekspertimit qëndron si
provë e vetme, rast në të cilin gjykata duhet ta pranojë atë pa asnjë dyshim (Vendim
nr. 18, datë 12.05.2010 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë).
Vendimi i gjykatës për ndryshimin e masës mjekësore nga shtrim në një institucion
mjekësor në mjekim të detyruar ambulator duhet që në çdo rast të jetë i arsyetuar,
me argumentat përkatëse, se përse kushtet e mjekimit në një institucion mjekësor
kanë përfunduar dhe personi duhet të trajtohet në mjekim ambulator.
Gjithashtu gjykata duhet t’i referohet aktit të ekspertimit dhe në asnjë rast nuk
duhet të vendosë ndryshe nga ajo çfarë kanë caktuar mjekët psikiatër (Vendim nr.
298, datë 14.12.2012 i Gjykatës së Lartë; Vendim nr. 550 datë 13.07.2005 i Kolegjit
Penal të Gjykatës së Lartë).
Masa mjekësore duhet të revokohet në çdo rast kur mungojnë kushtet dhe nevoja e
sigurimit, duke u zëvendësuar me masën e mjekimit të detyruar ambulator. Këto
kushte gjithmonë bazohen në vlerësimet dhe thëniet e ekspertëve, pra konkretisht
në përmirësimin e gjendjes mendore të personit (Vendim nr. 50, datë 13.07.2004 i
Gjykatës së Apelit, Vlorë).
Mjekimi ambulator, si masë shtrënguese ekzekutohet në vendbanimin e personit të
papërgjegjshëm që ka kryer veprën penale. Kur pranë vendbanimit mungojnë
specialistët përkatës ose një institucion përkatës ai shoqërohet në çdo rast në
institucionet e rrethit më të afërt ku ka të tillë, neni 45 i ligjit nr. 8331, dt. 21.04.1998
“Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar. Kur në ekzekutimin e masës
mjekësore mjekim i detyruar ambulator krijohen pengesa nga personi i detyruar
prokurori urdhëron ekzekutimin e detyruar nga policia e shtetit dhe sipas rastit i
paraqet kërkesë gjykatës për ndryshimin e masës mjekësore mjekim ambulator në
një masë më të rëndë, shtrim në një institucion mjekësor.
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Mjekimi i detyruar në një institucion si masë mjekësore

Kjo masë shtrënguese jepet nga gjykata për personat e shpallur të papërgjegjshëm,
ndaj të cilëve ndjekja penale nuk ka filluar ose gjykimi është pushuar në bazë të
nenit  387 të K. Pr. Penale. Mendohet se kjo masë nuk aplikohet për personat që
kanë humbur aftësinë për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet si pasojë e një
sëmundje tranzitore, sepse në momentin e shërimit nga ky çrregullim, subjekti rifiton
aftësitë mendore dhe nuk përbën më rrezik për shoqërinë.
Statusi juridik i personave të papërgjegjshëm që kanë kryer një vepër penale në
dallim nga të dënuarit është ai i të sëmurit mendor. Megjithatë nuk duhet të
ngatërrohet shërimi klinik nga pushimi i ekzistencës së rrezikshmërisë shoqërore,
pasi në praktikë mund të ndodhë që personi të vazhdojë të vuajë nga një sëmundje
mendore, por ai të mos jetë më i rrezikshëm për shoqërinë.
Mjekimi i detyruar në një institucion mjekësor zbatohet ndaj personave që për shkak
të gjendjes së tyre psikike nuk kanë pasur vetëdijen e rëndësisë së veprës penale që
kanë kryer dhe nuk kanë mundur të kontrollojnë veprimet apo mosveprimet e tyre.
Ndaj këtyre personave nuk mund të zbatohet një dënim sepse jo vetëm që mungon
elementi i fajit por në vetvete dënimi do të ishte i padobishëm dhe i pakuptimtë dhe
nuk do të kishte ndikim për riedukimin e tyre (Antolisei, 1985, fq. 699). Për këtë
arsye, për të mbrojtur interesat e shoqërisë dhe të vetë personit të papërgjegjshëm
që ka kryer një veprë penale, Kodi Penal, në nenin 46 të tij, parashikonte zbatimin
e masave mjekësore. Zbatimi i këtyre masave nga gjykata është një mjet i rëndësishëm
i Kodit Penal dhe që ka për qëllim të parandalojë kryerjen e veprave të tjera penale
nga të sëmurët psikikë.
Në rastin e pushimit të çështjes për shkak të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes
mendore, gjithmonë jepet masa mjekësore shtrim i detyruar në spital psikiatrik për
një kohë jo më të vogël se 2 vjet sipas Kodit Penal Italian. Sipas këtij kodi kohëzgjatja
minale e shtrimit në spital psikiatrik është jo më pak se 10 vjet për veprat që
parashikohet dënimi me burgim të përjetshëm (Mantovani,2001, fq. 888).
Mjekimi i detyruar në institucion mjekësor është një masë mjekësore për autorët e
një vepre penale të parashikuar nga ligji si krim, të cilët janë shpallur të
papërgjegjshëm nga gjykata dhe nuk kanë aftësi për të kuptuar veprimet dhe për të
dëshiruar ardhjen e pasojave. Qëllimi i kësaj mase është në të njëjtën linjë me principin
e trajtimit të rrezikshmërisë shoqërore nëpërmjet kurave mjekësore të pesonave me
çrregullime mendore (Mantovani, 2001, fq. 889).
Sipas kuadrit ligjor fillestar, masa mjekësore jepej në përputhje me rrezikshmërinë e
veprës dhe rrezikshmërinë shoqërore të personit, duke pasur si synim mbrojtjen e
të mirave të përbashkëta në atë masë sa flitej për një dënim me karakterin e
“çmendinës”, akoma më të rëndë se dënimi me burgim dhe i zhveshur nga garancitë
e dënimit me burgim për shkak të “nevojave superiore” (Berssaglia;
www.tesionline.it).
Mjekimi i detyruar në një institucion mjekësor, nga njëra anë është konsideruar si
një mundësi për të mbajtur nën kontroll personat e papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm,
dhe nga ana tjetër është diskutuar lidhur me mundësinë reale të vendosjes së kësaj
mase. Kodi ka përcaktuar trajtimin e autorit tërësisht të papërgjegjshëm në formën
e izolimit të detyrueshëm në një institut të specializuar në përputhje me vizionin se
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personi i papërgjegjshëm shikohet si subjekt domosdoshmërisht i rrezikshëm dhe
se trajtimi i vetëm mjekësor është izolimi nga pjesa tjetër e shoqërisë (Fiandaca,
Musco, 1989, fq. 628).
Në praktikën gjyqësore shqiptare është hasur një problematikë për sa i përket
kushteve të vendosjes së masave mjekësore, konkretisht asaj të shtrimit të
detyrueshëm në spital psikiatrik. Personat e shpallur nga gjykata si të papërgjegjshëm
në mungesë të institucioneve mjekësore, janë dërguar për kurim pranë spitalit të
burgut. Duke marrë parasysh ligjin nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e
vendimeve penale” dhe urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 329, dt. 15.01.2009 “Për
kategorizimin e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale”, i ndryshuar,
spitali i burgut konsiderohet burg i sigurisë së zakonshme dhe jo institucion
mjekësor.
Prandaj Gjykata e Lartë (Vendim nr. 18, datë 12.05.2010 i Gjykatës së Lartë) ka
vendosur se është zbatuar në mënyrë të gabuar ligji dhe personit padrejtësisht i
është hequr liria, duke jetuar në kushtet e të burgosurit edhe pse ai nuk është i tillë.
Në të njëjtin vendim, gjykata shprehet dhe për mendimin e ekspertit për vendosjen
e masës mjekësore më të përshtatshme, duke theksuar se neni 46 i K. Penal për
masën mjekësore, kusht të vetëm për aplikimin e masës mjekësore ka
papërgjegjshmërinë e personit që ka kryer një vepër penale. Neni në fjalë nuk ka
bërë asnjë përcaktim nëse këto masa jepen ndaj personave që kanë rrezikshmëri të
madhe shoqërore apo për çfarëdo lloj vepre.
Gjykatat e tejkalojnë përmbajtjen e nenit kur e vendosin theksin tek rrezikshmëria
shoqërore, gjë që nuk kërkohet nga neni 46 i K. Penal. Gjykata e vetme nuk ka
mundësitë të përcaktojë gjendjen mendore të personit dhe detyrimisht kërkon
ndihmën e ekspertëve psikiatër, të cilët krahas gjendjes mendore përcaktojnë dhe
nevojën e mjekimit, trajtimit apo izolimit të tij. Mendimet e ekspertit shpesh herë
përbëjnë një provë vendimtare për zgjidhjen e çështjes, por si gjithë provat e tjera
ato i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor, sidomos në rastet kur ato duhen analizuar
me tërësinë e provave të administruara nga  gjykata. Gjykata nuk mund të marrë
përsipër dhe nuk mund të luajë rolin e ekspertit dhe as t‘i japë atij vlerë të paracaktuar.
Sigurisht aktet e ekspertimit nuk vendosin, por japin mendim, i cili nuk duhet të
pranohet a priori, por as të kundërshtohet pa argumenta, sidomos në ato raste kur
qëndron si provë e vetme.
Masa mjekësore e shtrimit në një institucion mjekësor duhet të rishikohet nga gjykata
në çdo rast me kalimin e afatit një-vjeçar, neni 46, paragrafi 2 i K. Penal. Në seancën
e rishikimit gjykata me ndihmën e ekspertëve rivlerëson dhe një herë gjendjen
mendore të personit, ecurinë e sëmundjes, por mbi të gjitha kushtet e ekzistencës së
rrezikshmërisë shoqërore. Ky rivlerësim bëhet për të vetmen arsye se në qoftë se
gjendja është e përmirësuar dhe personi nuk shfaq më rrezikshmëri, nevojat e kësaj
mase nuk ekzistojnë më dhe për rrjedhojë gjykata është e detyruar, në përputhje me
ligjin, të aplikojë një masë tjetër më të butë. Rivlerësimi bëhet mbi bazë të ankimit të
palës, por edhe kryesisht nga gjykata në të cilën gjenden aktet, duke e rimarrë në
shqyrtim këtë maë mjekësore.
Ekzekutimi i masës mjekësore bëhet mbi kërkesën e prokurorit. Në rast se personi
gjendet pranë një institucioni të vuajtjes së dënimit, ekzekutimi i masës mjekësore
bëhet nga organi ku personi është i dënuar. Ndërsa në rastet kur personi është i lirë
ekzekutimi kryhet nga policia e shtetit (Ligj nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për
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ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar, neni 45).
Ekzekutimi i masë mjekësore shtrim i detyruar në një institucion mjekësor, bëhet
sipas përcaktimit të këtyre institucioneve nga Ministria e Shëndetësisë.

Masa e kujdestarisë e tipit psiko-social

Një institut që ka nevojë për vëmendje të veçantë dhe në shumë vende të botës
përbën në vetvete një masë shtrënguese që vendoset nga gjykata në plot kuptimin e
fjalës, është vendosja në kujdestari në qendrat psiko-sociale (Zappa, Romano;
www.rassegnapenitenziaria.it). Në vetvete kjo masë ka gjithë efektet e masës
shtrënguese dhe vendoset nga gjykata në rastet e mëposhtme:
1. si masë fillestare për personat që kanë kryer vepra penale jo shumë të rënda që
paraqesin një rrezikshmëri shoqërore të kontrollueshme pa qenë nevoja e mbylljes
në një institucion mjekësor;
2. ndaj personave që kanë qëndruar për një periudhë të caktuar kohe në një strukturë
të mbyllur, kur rrezikshmëria shoqërore të hyjë në limitet e përcaktuara në pikën 1,
si dhe në pritje të zgjatjes ose revokimit të masës (Mantovani, 2001, fq. 887).
Zbatimi i masës së kujdestarisë duhet të mbikqyret nga gjykata dhe si e tillë nuk
mund të jetë ndryshe përveç se e përkohshme. Në këtë lloj mase vëzhgohet me
kujdes të veçantë personaliteti i personit të papërgjegjshëm, pavarësisht rëndësisë
së veprës penale dhe faktit që autori është i lirë. Këu gjendemi përballë faktit se këto
subjekte të papërgjegjshëm të sëmurë kanë nevojë terapi të përshtatshme dhe një
mase parandaluese për moskryerjen e veprave të tjera në të ardhmen. Kujdestaria e
tipit psiko-social nuk është një masë shtrënguese, por një kompleksitet ndërhyrjesh
psiko-terapeutikë të detyrueshëm të një natyre parandaluese.
Mbikqyrja e subjektit të papërgjegjshëm është e lidhur ngushtë me një gjendje
sëmundjeje që kërkon domosdoshmërisht edhe ndërhyrjen mjekësore. Ndryshe
qëndron mbikqyrja e autorit të përgjegjshëm mendërisht në liri me kusht, që është
i lirë dhe kryesisht pranon të bashkëpunojë me kujdestarin. Personat e
papërgjegjshëm në kushtet e kujdestarisë janë persona të vështirë për t’iu nënshtruar
mjekimit dhe në këtë kuptim nuk është thjesht e nevojshme pasja e kujdestarit, por
edhe ekzistenca e një vëzhgimi mjekësor (Berssaglia; www.tesionline.it).
Një model tjetër i vendeve nordike është ai i vendosjes së këtyre personave në
institucione private të autorizuara dhe të kontrolluara nga shteti (en.wikipedia.org/
wiki/Insanity_defense).
Masat e kujdestarisë së tipit psiko – social nuk janë të parashikuara në Kodin tonë
Penal, por nga praktika e vendeve të tjera, kanë rezultuar mjaft efikase në trajtimin
e subjekteve të sipërpërmendur. Aktualisht këto subjekte, pra që kanë kryer një
vepër penale në kushtet e dehjes ose përdorimit të substancave narkotike dhe
psikotrope, nuk i nënshtrohen asnjë lloj mase me karakter rehabilitues, por vetëm
dënimit me burgim, njëlloj sikurse edhe subjektet e tjera. Tek këto lloj personash,
mjaft vulnerabël, janë vërejtur shfaqje të çrregullimeve mendore gjatë kohës së
ekzekutimit të dënimit, pikërisht nga mungesa e trajtimit të specializuar.

Konkluzione

Sistemi penitenciar Shqiptar ka nevojë për një reformë të thellë dhe ristrukturim të
institucioneve që strehojnë subjektet e papërgjegjshëm. Aktualisht në Shqipëri nuk
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ka asnjë institucion të tipit spital psikiatrik gjyqësor, duke lënë trajtimin e kësaj
kategorie në spitalin e burgut ose në spitalin e Krujës, duke u bazuar tek
rrezikshmëria shoqërore. Këto dy institucione janë të konceptuara si institucione të
vuajtjes së dënimit dhe strehimi në to i këtyre subjekteve përbën një shkelje tjetër
kushtetuese. Këta subjekte nuk konsiderohen të dënuar dhe në kushtet e pamundësië
së shtetit për t’i siguruar shërbim në mbështetje ligjit, atyre i lind e drejta e kërkesës
për trajtim ambulator. Kjo nuk mund të ndodhë, pasi shumë prej tyre kanë kryer
vepra penale jashtëzakonisht të rënda si ato kundër jetës, shëndetit ose lirisë seksuale.
Jam i mendimit se ka ardhur momenti i parashikimit në Kodin Penal të një mase të
re shtënguese, përkrah mjekimit të detyruar ambulator dhe mjekimit të detyruar në
një institucion mjekësor, atë të kujdestarisë së tipit psiko – social. Parashikimi i
kësaj mase do të ishte veçanërisht efikas në trajtimin e atyre subjekteve që kanë
kryer vepër penale në kushtet e dehjes ose përdorimit të substancave narkotike dhe
psikotrope, sikurse ka rezultuar edhe nga praktika e vendeve të tjera.
Aktualisht këto subjekte, pra që kanë kryer një vepër penale në kushtet e dehjes ose
përdorimit të substancave narkotike dhe psikotrope, nuk i nënshtrohen asnjë lloj
mase me karakter rehabilitues, por vetëm dënimit me burgim, njëlloj sikurse edhe
subjektet e tjera. Tek këto lloj personash, mjaft vulnerabël, janë vërejtur shfaqje të
çrregullimeve mendore gjatë kohës së ekzekutimit të dënimit, pikërisht nga mungesa
e trajtimit të specializuar.
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Joformaliteti i marrëdhënieve kreditore Bankë - Subjekt biznesi rrezik për
standardizimin dhe modernizimin e ekonomisë së Kosovës

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

Abstrakt

Në kushtet e shoqërive moderne përkufizimi i nocionit për format e caktuara të
veprimtarive joformale në ekonomi ka evoluar në mënyrë dinamike. Në përgjithësi,
përkufizimi i përdorur  për ekonominë joformale nga juristët dhe ekonomistët përfshin
transaksionet apo operacionet ekonomike në të cilat institucionet shtetërore jo vetëm që
nuk kanë kontroll, por as që ndërmarrin veprime t’i ndalojnë ato. Pikërisht, në formë të
këtillë, joformaliteti është shndërruar në njërin nga problemet më të diskutuara në
politikën kosovare. Reduktimi i tij është jetik për ekonominë nacionale. Por, duket se
rrugën pasive të cilën po e ndjekin institucionet relevante qeveritare në luftimin e kësaj
dukurie negative, jo vetëm që nuk është i drejtë e adekuat por, mbi të gjitha parqet
faktorë me rrezikshmëri të lartë shumëdimensionale. Fatkeqësisht edhe sistemit të ri
bankar vendor, sidomos në bankat komerciale, gradualisht është shndërruar në segment
serioz të stimulimit të kësaj veprimtarie joformale. Përveç tjerash ato, me rastin e krijimit
të marrëdhënieve kreditore në subjekte të caktuara të biznesit, kryesisht ne dhënien e
kredive, me vetëdije, bazën e analizës dhe riskut kreditor e konstituojnë mbi
dokumentacionin financiar dhe kontabël të cilat nuk janë zyrtarë, gjegjësisht nuk janë
identik me ato të cilat i ofrohen Administratës Tatimore. Është koha e fundit që qeveria
duhet që të fokusohet në kufizimin dhe reduktimin e ekonomisë joformale. Rritja e rolit të
Administratës Tatimore dhe Njësisë së Inteligjencës Financiare në funksion të efikasitetit
të tyre operacional tani më nuk ka alternativë.

Fjalë  kyçe: ekonomi, joformalitet, ligj, tatimore, bankë.

Hyrja

Procesi i bisedimeve me Unionin Evropian për marrëveshjen e Stabilizim Asocimi
është një pasqyrim i qartë i një progresi të caktuar që ka arritur deri tani Kosova
gjatë tranzicionit të saj. Hapi tjetër ka të bëjë me angazhim për avancimin e këtyre
bisedimeve të shoqëruara me përmbushje strikte e standardeve të specifike për një
vend evropian para hyrjes në UE. Lidhur me këto veprime, jo vetëm institucionet
kompetente por edhe shoqëritë biznesore, duhet që të gjejnë energjitë mënyrë që të
përqendrohen për sfidat më komplekse të zhvillimit ekonomik.
Në këtë punim, joformaliteti në sferën e ekonomisë definohet si fenomen që
përshkruan të gjitha aktivitetet ekonomike të cilat zhvillohen tërësisht ose pjesërisht
fshehurazi nga shteti dhe të cilat nuk i neglizhojnë rregullat e shtetit. Si i tille, ky
konceptet përfshinë evazionin fiskal, punësimin joformal dhe nëndeklarimi i pagave
të punëtorëve, etj,. Është interesante të vlerësojmë se fenomeni i ekonomisë joformale
aktualisht konsiderohet ndër problemet thelbësore të vendit tonë ndaj të cilit
institucionet kompetente nuk reagojnë në mënyrë adekuate. Mbase në  praktikë
faktorizimi i këtij fenomeni është një reagim krejtësisht i natyrshëm dhe spontan
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ndaj pamundësisë së sistemit të për formalizimin  e ekonomisë. Është i njohur dhe i
vërtetuar fakti se në vendet në zhvillim dhe ato në tranzicion ekonomia joformale
jep një kontribut të konsiderueshëm për rritjen ekonomike dhe pse shoqërohet me
një numër efektesh negative. Në radhën e këtyre vendeve bënë pjesë edhe Kosova
ku prezenca e ekonomisë joformale shkon përtej kuotave të konsideruara normale
gjegjësisht nga 40% deri në 50%. Tani më ky fenomen nuk përbën lajm por
konsiderohet fakt. Fatkeqësisht, ekonomia joformale është shndërruar edhe në
cilësinë e punëdhënësit kryesor edhe burimit esencial i konsumit. Ka disa lloje të
joformalitetit në ekonomi: biznese tërësisht apo pjesërisht joformale, punësim
joformal, kontrata joformale, pronësi joformale, huadhënie joformale, etj,. Në të
gjitha këto raste transaksionet, posedimi i të mirave, financimi dhe puna kryhen
jashtë sistemit legal formal. Ekonomia joformale për shkak të natyrës së vet specifike
që ka zhvillohet aty ku mund. Kjo nuk është e vërtetë vetëm për Kosovën, por edhe
për vendet e zhvilluara. Nisur nga arsyetimi i mësipërm dhe nga analiza e disa të
dhënave bazë të të ardhurave fiskale, mund të themi me bindje se lufta ndaj
ekonomisë joformale dhe ndaj evazionit fiskal që në kohën e krizës ku aktualisht
jetojmë mund të transformohet jo vetëm në një amortizator social, por mund të bëjë
të mundur edhe ngritjen e pagave apo edhe uljen e tatimeve.
Vendi i cili dallohet për nivele enorme të formave të caktuara të joformalitetitnë
ekonomi, institucioneve politikëbërës ua vështirësohet dalja nga e ashtuquajtura
“kurthi i joformalitetit. Kthimi nga ana tjetër të tendencës, që duhet të përfshijë
uljet e madhësisë relative të tregut joformal pasi që pjesëmarrja në ekonominë
joformale, përfaqëson mbi të gjitha një shkelje të tërë sistemit juridik të vendit.
Sistemi bankar në Republikën e Kosovës, me gjithë një zhvillim impresiv, është ndër
të fundit në rajon. Kjo me siguri edhe nga ndikimi i efekteve të sistemit komunist në
këtë segment. Mbi të gjitha, tani përcillet në masë më madhe me mungesë të kulturës
së “bankingu”.  Kryesisht, qytetarë më shumë preferojnë që kursimet e tyre t’i mbajnë
diku tjetër sesa në banka. Nuk ka asnjë dyshim se Banka Qendrore e vendit është
treguar rregullatorë i suksesshëm i këtij segmenti. Por, ky institucion rregullativ,
pikërisht tani duhet të ndërmerr masa që marrëdhëniet kreditore në mes të bankave
komerciale dhe klientëve, në këtë rast subjekteve të biznesit, t’i zyrtarizojë në kuptim
përgatitjes së një dosje dokumentacioni i cili paraprakisht është i njohur dhe i
certifikuar nga Administrata Tatimore e Kosovës.

1.  Kuptimi i ekonomik dhe juridik i ekonomisë joformale

Në bazë të trajtimit dhe analizave të kontributeve e autorëve të ndryshëm del se të
ofrosh një përkufizim për ekonominë joformale jo vetëm që është proces i vështirë
por edhe i ndërlikuar. Vështirësitë për një qasje të saktë të kuptimit të këtij fenomeni
negativ dalin që në fillim. Kjo për shkak të mospërputhjes së koncepteve juridike me
ato ekonomike. Jo vetëm kaq, situata ndërlikohet edhe me problemet e sigurimit të
vëllimit të njohurive rreth mënyrave të matjes dhe të vlerësimit të përmasave dhe të
shtrirjes. Në këtë kontekst, teoricienë me kompetencë ekonomike, pavarësisht nga
cili kontekst e shikojnë, japin përkufizime të përafërta. Fillimisht, sipas Mema &
Preç (2015), ata një pjesë të madhe të veprimtarive të caktuara joformale në ekonomi
jo vetëm që e emërtojnë por dhe e perceptojnë si ekonomia në hije, ekonomia paralele,
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ekonomia e nëndheshme, ekonomia jozyrtare, etj, e cila është prezentë në njësi të
vogla të angazhuara në prodhimin e mallrave dhe të shërbimeve dhe që nuk janë të
regjistruara si organizata formale ose janë organizata që funksionojnë në prodhimin
e mallrave dhe të shërbimeve, që janë të regjistruara si njësi formale, por që deklarojnë
vetëm pjesërisht vëllimin e aktivitetit të tyre, janë njësitë prodhuese ose të shërbimeve
që krijohen në bazë familjare dhe operojnë gjithnjë të paregjistruara, janë shpesh
persona fizikë që, ushtrojnë aktivitetin e tyre pa licencën e nevojshme. Disa autorë
veprimtaritë ekonomike të ndaluara me ligj dhe ato kriminale i përfshinë vetëm si
shtojcë. Shumë pronarë, operatorë të ndërmarrjeve joformale, veprojnë
gjysëmilegalisht ose ilegalisht, sepse sistemi juridik në raste të caktuara është tepër
represiv, i rënduar, i pa menaxhueshëm ose, thjesht mungon gjegjësisht as që
ekziston. Gjithashtu shumë aktivitete në ekonominë joformale nuk gjenerojnë
prodhim, punësim apo të ardhura të mjaftueshme për t’i përballuar nivelet e caktuara
të taksimit.
Është krejtësisht e natyrshme se ekonomistët dhe juristët, në bazë të kompetencave
dhe ekspertizës profesionale, për veprimtaritë ose operacionet e caktuara të ekonomisë
joformale, të epin definicione të ndryshme. Përderisa definicionet e ekonomistëve të
theksuan më sipër dalin me qëndrimin e unik se joformaliteti në ekonomi është
tërësia e të gjitha operacioneve ekonomike që ndikojnë në Prodhimin e Përgjithshëm
Bruto (PBB) zyrtar, por që të cilat nuk evidentohen dhe që rrjedhimisht nuk u
nënshtrohen regjimit të taksimit rregullisht. Por, si të tilla ato nuk bëjnë pjesë në
aktivitetin kriminal. Praktikisht në bazë të këtij përkufizimi mund të themi se
ekzistojnë tre PBB: ai zyrtar, ai joformal dhe ai kriminal. Sipas Beqiraj (2014) nëse të
parin mund ta dimë me sigurt se sa është saktësisht, duhet të kuptojmë se sa është
vlera reale e dy të tjerëve. Ndonëse për shkak të rrethanave dhe vështirësive që
kalojnë vendet me ekonomi të tranzicionit mbase, për një periudhë të caktuar kohore,
kjo mund të vlerësohet si e arsyeshme.
Mirëpo, përcaktimi i definicionit juridik për ekonominë joformale në parim nuk del
të jetë i tillë dhe aq i lehtë sikurse ai ekonomik. Kjo për faktin se, pavarësisht a është
fjala për ekonominë në hije, ekonominë paralele, ekonominë e nëndheshme,
ekonominë jozyrtare, etj, çdo veprimtari që cenon sistemin juridik në mënyrë
automatike është e kundërligjshme dhe kushtimisht jo rrallë edhe kriminale. Pikërisht
nisur nga kjo situatë literatura e kohëve të fundit fuqishëm ka filluar që të promovojë
debate dhe komente për të sqaruar çështjen se deri në cilën masë joformaliteti
gjegjësisht veprimtaritë e caktuara joformale në ekonomi janë jo të ligjshme por
nuk konsiderohet kriminal gjegjësisht nuk duhet të penalizohen. Atëherë, nga ky
këndvështrim, aktivitetet joligjore përfshijnë operacionet biznesore të paregjistruara,
të cilat kur zihen mund të formalizohen por nuk shuhen; p.sh. këto aktivitete mund
të sjellin të ardhura shtesë në buxhet. Në anën tjetër operacionet jo të ligjshme,
përfshijnë aktivitet të cilat nuk do të duhej të ekzistonin. Të tilla radhitën  trafikimi
i qenieve njerëzore apo i drogës. Këto aktivitete, kur zihen, pushojnë së ekzistuari
dhe nuk sjellin të hyra shtesë në buxhet.
Sipas mendimit tonë, bazuar në gjendjet në të cilat po kalojnë ekonomitë e
tranzicionit, përcaktimi i nocionit juridik se, a konsiderohet ekonomia joformale
fenomen kriminal apo jo,  gjithsesi duhet dhënë vetëm duke u nisur nga definicioni
ekonomik i ashtuquajtur i “moderuar”. Autori i njohur Smith vlerësohet njëri
ndër shkencëtarët më të më të spikatur të studimit të fenomenit të joformalitetit në
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ekonomi. Sipas tij, definicioni i joformaliteti më së miri mund të përcaktohet nëse
përfshinë të dyja llojet e aktiviteteve të ekonomisë në hije. Sipas raporti te RIINVEST
mbi informalitetin nga këndvështrimi i bizneseve në Kosovë (2013), definicioni për
ekonominë joformale përfshinë “prodhimet e mallrave apo shërbimeve nga tregu,
qoftë të ligjshme apo paligjshme, të cilat nuk përfshihen në matjet zyrtare të BPV-
së”. Kjo pikëpamje edhe më shumë është kristalizuar nga teoricieni Friedrich Schneider
(2012). Ky autor në mënyrë të veçantë ekonominë në hije e definon si “të gjithë
prodhimin e ligjshëm të tregut të mallrave dhe shërbimeve, që me qëllim fshihet nga
autoritetet publike”, duke i eliminuar në mënyre të ashtuquajturat “aktivitetet
nëntokësore”, që përfshijnë aktivitetet joligjore dhe shërbimet, si dhe prodhimin e
amvisërive. Një kornizë konceptuale më precize dhe e moderuar është dhënë nga
Bernabè. Ajo brendinë e konceptit të joformalitetit, e shef të kategorizuar në katër
nivele me sa vijon: 1). Aktivitetet joformale, që bëhen për të “kënaqur nevojat
themelore”;  2). aktivitetet e “nëntokës”, që fshihen qëllimisht nga autoritetet publike
për t’iu shmangur pagesës së taksave ose përputhshmërisë me rregullat; 3). aktivitetet
ilegale, që prodhojnë mallra dhe shërbime të ndaluara me ligj ose që nuk janë të
ligjshme të prodhohen nga prodhuesit e paautorizuar; dhe 4). aktivitetet e amvisërive,
që prodhojnë për konsum vetanak. Kategorizimi i tillë padyshim që është i
përshtatshëm dhe relevant për trajtimin e fenomenit të joformalitetit në Kosovë.
Kjo qasje padyshim ofron përshtatshmërinë dhe sigurinë e nevojshme për trajtimin
me të mirë të joformaliteti në vendet në tranzicion e në mënyrë të veçantë për Kosovën.
Pikërisht mbi bazën e këtij definicioni për kategorizimin në fjalë, nën kategoria 1
dhe 2, vërteton pretendimit që i kemi dhënë më sipër.
Si do që të trajtohet këto operacione që i referohen joformalitetit në ekonomi, qofshin
ato të pa ligjshme, jo zyrtare, e hirtë, etj, por jo si kriminale, nuk duhet konsideruar
pozitive, përkundrazi. Nga informatat e marra nga gazeta Telegrafi, nëse më saktësi
do të arrinim që të matnim në planin ekonomik vëllimin e të gjitha dimensioneve të
ekonomisë joformale atëherë përqindja e dhënë nga përfaqësuesit e institucioneve
tona prej 30 deri në 35 % me siguri do dyfishohej.1Nisur nga ky përshkrim, demi që
i shkaktohet ekonomisë nacionale është i madh dhe përqendrohet kryesisht ne
efektin qa ka në bazën tatimore dhe të kontributeve të sigurimeve në ekonominë
formale dhe joformale. Pa asnjë dyshim, bashkëshoqërues dhe tregues i joformalitetit
ne ekonomi janë edhe shkelja e normave morale dhe rregullave administrative, me
siguri me nivel të caktuar të korrupsionit. Ekonomia nuk ka gjasa të formalizohet
duke mbetur brenda një rrethi vicioz. Sektorët me joformalitet të madh (sektori
joformal) krijojnë vështirësi në mbledhjen e tatimeve ose sjellin deri fenomeni i të
ardhurave tatimore te parealizuara që rrjedhimisht kanë për pasojë kufizim te
shpenzimeve publike që, më tutje, reflektohen me vështirësi ne qeverisjen e vendit.
Institucionet kompetente shtetërore duhet që të kenë një adresim të qartë të
fenomenit. Në rastin tonë, Republika e Kosovës, duhet që strategjitë dhe mekanizmat
preventiv e represiv që i ka miratuar në dokumentin e vet strategjik 2014 – 2018 për
të parandaluar, frenuar dhe luftuar këto fenomene t’i zbatojë më përpikëri sipas
strukturës se përhapjes se tij,. E tërë edhe duke nxitur biznesin që është i interesuar
1 Portali Telegrafi.com në artikullin “Ekonomia e “zezë” mbi  një miliard euro” e datës 08. Prill 2015 boton
prononcimin e Safet Gërxhaliut, Kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, i cili ka theksuar se ky nivel i lartë
i ekonomisë joformale ndikon negativisht jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe në funksionimin e
institucioneve të saj. “Nëse thuhet se informalitet ka pasur para një viti apo dy, në më tepër se 1 miliardë
euro, atëherë është një përqindje e madhe e asaj që kishte mundur të jetë në buxhetin e Kosovës”.
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të formalizohet nëpërmjet zbatimit te kornizës ligjore dhe plotësimit te tij me nxitje
te reja në funksion edhe të kërkesave të integrimit te vendit. Realisht, vendit nuk i
mungojnë strategjitë e as korniza ligjore për t’u ballafaquar me këtë fenomen negativ.
Ajo çfarë lenë shumë për të dëshiruar është  mungesa e madhe e vullneti dhe veprimi
adekuat politik. Problemi është se ekonomia joformale është burimi i parave që
pastaj përdoren për korrupsion dhe për krime. Duke i zvogëluar përmasat e
ekonomisë në hije, ne në mënyrë të drejtpërdrejt pakësojmë mjetet financiare edhe
në sferën e kriminalitetit. Jemi të ndërgjegjshëm se në një afat optimal kohorë ne
nuk mund ta asgjësojmë këtë fenomen negativ, mirëpo duhet të përpiqemi që ta
kufizojmë. Në këtë kuptim masat për pakësimin e ekonomisë hije duhet të janë
prioritete dhe shumë të rëndësishme për rritjen e sigurisë kombëtare të Republikës
së Kosovës në aspekt ekonomik.

2. Bankat komerciale dhe joformaliteti

Sektori bankar në Kosovë, pavarësisht vështirësive, vlerësohet ndër segmentet
specifike me performancën më të mirë në ekonomi në pesëmbëdhjetë vitet e fundit.
Depozitat bankare dhe kreditë kanë treguar rritje, ndërsa shkalla e shërbimeve
financiare po ashtu zgjerim. Banka Qendrore e Kosovës (BQK) ligjërisht është
autoritetin që licencon, mbikëqyrë dhe rregullon institucionet financiare në territorin
e Kosovës. Sektori i bankave komerciale përbëhet nga një seri prej 15 bankave. Bankat
komerciale ofrojnë pakon e plotë të shërbimeve bankare, përfshirë huat, garancitë,
llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kursimeve, depozitat e afatizuara, transferet në vend
dhe jashtë tij, si dhe shërbimet për ruajtjen e gjësendeve me vlerë. Pa dyshim,
industria bankare në Kosovë ka pasur një përformacës impresive duke e
institucionalizuar bashkëpunimin ndërmjet BQK - së dhe Asociacionit të Bankave
të Kosovës. Edhe sipas “Raportit të Stabilitetit Financiar”, publikuar nga BQK-ja,
theksohet se “bankat komerciale që operojnë në Kosovë, vazhdojnë të reflektojnë
shkallë të lartë të qëndrueshmërisë, stabilitetit, por edhe përfitimeve. Jo vetëm
publikimet e BQK - së dhe bankave komerciale që kanë promovuar sukseset të
ashtuquajtura impresive të këtij sektori por edhe një seri raportesh të organizatave
të pavarura pothuajse ngjashëm shprehen për këto suksese. Forum 2015 ka publikuar
një analizë të emërtuar “Sektori bankar - Ndihmesë apo Barrierë” të punuar nga
Instituti Riinvest. Bazuar në këtë raport Sistemi bankar në Kosovë konsiderohet
institucion me besueshmëri të lartë, i qëndrueshëm dhe i fuqishëm përballë krizave.
Pavarësisht këtyre avantazheve, në këtë raporte vlerësohet se pikërisht ky sektor në
një anën tjetër paraqitet ndër barrierat kryesore në mjedisin biznesor kosovar. Kjo
për shkak të normave të larta të interesit dhe qasje të ulët të bizneseve në kredi duke
e penguar në mënyrë serioze zhvillimin e sektorit privat. Jo vetëm kaq për në këto
raporte theksohet se veprimtaritë në sferën e ekonomisë joformale në Kosovë e
rrezikojnë veprimtarinë bankare.
Çuditërisht, në asnjë nga këto raporte, hulumtime, shkrime autoriale, etj, së paku
deri me tani, mundësia e përfshirjes së bankat komerciale në stimulimin e ekonomisë
joformale nuk është analizuar fare. Po ashtu,  së paku deri me tani, ky fenomen
është heshtur edhe pse botërisht është e njohur që dokumentacioni financiar dhe
kontabel i qarkullimit biznesor të cilat e ofrojnë subjektet biznesore për kreditim
nuk është analog me dokumentacioni i cili u paraqitet Administratës Tatimore të
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Kosovës. Nuk është e qartë se a ka njohuri për këtë situatë Banka Qendrore e Kosovës
(BQK), Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Njësia e Inteligjencës Financiare
(NJIF)?
Bazuar në intervista që kemi pasur me disa analistë kreditor, zyrtarë të disa bankave
komerciale më të fuqishme në Kosovë, më me saktësi kemi vërtetuar faktin në dosjen
e aplikimit për kredi që dorëzojnë shoqëritë e caktuara tregtare nuk kërkohet që ato
të jenë identike - analoge me ato që këto subjekte ia dorëzojnë ATK -së në mënyrë që
t’u caktohet norma tatimore. Po ashtu, subjektet bankare në fjalë nuk kërkojnë që
dosjes t’i bashkëngjitet asnjë dokument zyrtar i cili e saktëson qarkullimin biznesor
që duhet t’i referohet ATK-së. Në këtë rast del konstatimi se analizimi i aplikacionit
me dokumentacion jo kompatibil me atë çfarë i deklarohet ATK -së, është tregues i
qartë se sektori i bankave komerciale janë kontribuues serioz në rritjen e përqindjes
së ekonomisë joformale. Pikërisht mbi bazën e këtij dokumentacioni kreditohen
programet biznesore. Atëherë, në rast se dokumentacioni i cili i paraqitet bankës a
paraqet saktësinë e qarkullimit të realizuar biznesor  apo shoqëria e caktuar biznesore
iu ka shmangur detyrimeve tatimore. Në anën tjetër, nëse banka ia akordon kredinë
subjektit biznesor i cili ka paraqitur dokumentacion që nuk korrespondon me
pasqyrat e gjendjes reale të qarkullimit, qoftë duke i rritur ato artificialisht ose duke
e paraqitur realisht vetëm për bankën del se në çdo verzion ka vepruar mënyrë të
rrejshme. Mos komunikimi zyrtar në mes të bankës, ATK -së dhe subjekti që kërkon
kredi drejtpërdrejtë ndikon në ushqimin dhe rritjen e ekonomisë joformale në këto
raporte.

3. Çfarë duhet bërë?

Për shkak se vendi gjendet në kushte e “kurthit të jofrmalitetit në ekonomi”, është
e qartë se intervenimi institucional me masa preventive ose represive në këto sektorë
nuk është i lehtë. Në këtë gjendje, si rregull, përdorimi i masave represive dhe
penalizuese duhet përjashtohet për shkak të situatës së brishtë dhe turbulent socio-
ekonomike. Nga ky këndvështrim reagimi institucional represiv do ishte legal por
në asnjë mënyrë nuk do të ishte moral. Faji i keqfunksionimit të institucioneve e
vendit dhe pasojat që reflekton kjo gjendje në sferat e mjedisit biznesor e tij nuk
bien me barrën e subjekteve biznesore. Me gjithë këtë situatë komplekse dhe
problematike, duke i pasur parasysh detyrimet që tani vendi ka marrë me nënshkrimin
e MSA -së, një gjë është e qartë se tolerancës ndaj të gjitha formave të ekonomisë
joformale duhet t’u vije fundi. Një vend me një përqindje kaq të lartë të ekonomisë
joformale nuk mund të jetë kurrë pjesë integrale e tregut unik të UE -së.
Ndër masat e para që duhet t’i ndërmarrin institucionet tona shtetërore duhet
fokusuar në përmirësimin e performancës së qeverisë për arritjen e qëllimeve socio-
ekonomike. Veprimi duhet të orientohet në marrje të masave për kalim të kësaj
gjendjeje ekonomike e cila po karakterizohet me shmangieje të tatimeve dhe taksave
drejtë një ekonomi formale tatimpaguese, me rrjete të sigurta sociale të efektshme,
ndonëse relativisht të vogla. Pikërisht tani, më më forcë e konsekuencë duhet të
fillohet të zbatohet Strategjia Kombëtare e Kosovës për parandalimin dhe luftimin e
ekonomisë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve
financiare 2014 - 2018. Ky dokument duhet të operacionalizohet edhe në sferën e
zvogëlimit të ekonomisë joformale kriminale nëpërmjet pakësimit të ekonomisë në
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hije. Duke pakësuar përmasat e ekonomisë në hije, në mënyrë të drejtpërdrejt
pakësojmë mjetet financiare në sferën e kriminalitetit dhe sigurimin e stabilitetit. Në
këtë fazë jemi të ndërgjegjshëm që ne nuk mund t’i asgjësojmë këto veprimtari,
mirëpo duhet të përpiqemi ta kufizojmë sa më shumë që të jetë e mundur.
Ndër faktorët kryesorë me efekt të drejtpërdrejtë në ekonominë vendore është
rregullimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i administrimit fiskal me synimin e qartë
për të tejkaluar pengesat për zhvillimin afatgjatë të vendit dhe për integrimin evropian.
Mbi të gjitha, administrimi i të hyrave që do të rrjedhin nga procesi dhe efektet që
prodhon i MSA -ja, për të siguruar burimet financiare, kërkojnë një vigjilencë më të
madhe profesionale. Objektivi kryesor i reformës së administrimit fiskal duhet të
jetë rritja e të hyrave buxhetore, duke zgjeruar bazën e tatueshme posaçërisht ato të
cilat ndikojnë në pakësimin e ekonomisë joformale.
Një masë tjetër duhet të jetë lidhja e aparateve të llogarisë të shoqërive biznesore me
Administratën Tatimore. Të gjithë këto masa e kanë potencialin të zvogëlojnë
ekonominë ilegale. ATK në cilësinë e agjencisë kombëtare për mbledhjen e të
ardhurave duhet të ketë qasje te dosjet e kredive të personave fizike dhe të shoqërive
tregtare. Kjo duhet që të realizohet nëpërmjet të imponimi të parimit të ashtuquajtur
“të analogut”, që po aplikohet si masë te pagimet të tatimeve tashmë do të aplikohet
edhe për pagimin e sigurimeve.
Njësisë së Inteligjencës Financiare (NIF) është institucion i tipit administrativ. NIF
- i është organ ndërlidhës midis institucioneve financiare, komunitetit të biznesit
dhe autoritetet e zbatimit të ligjit. Autoriteti i tij është i drejtuar për të koordinuar
luftën kundër pastrimit të parave, në bazë të detyrimit të subjekteve të interesit dhe
institucioneve financiare, për të identifikuar klientin, regjistruar e ruajtur të dhënat,
raportuar transaksionet e dyshimta. Për shkak të natyrës që ka NIF - it duhet t’i
shtohen kapacitet dhe detyrat që janë të ndërlidhura edhe me hetimin e formave të
jo formale që paraqiten në ekonominë e vendit tonë. Është e njohur se NIF për të
përmbushur qëllimin e punës së saj, strukturon mbledhjen e informacionit që
përdoret për të identifikuar pastrimin e parave/financimin e terrorizmit dhe aktivitetin
kriminal. Veç subjekteve të përcaktuar në ligj, NIF mbledh të dhëna dhe nga burime
të tjera siç janë autoritetet e zbatimit të ligjit (policia, hetuesia, prokuroria); autoritete
të tjera rregullatore (doganat, tatim taksat, bankat) dhe çdo njësi tjetër që mund të
jetë burim i dobishëm informacioni financiar. Gjithashtu koordinon punën për
regjistrimin, analizimin dhe shpërndarjen e të dhënave autoriteteve kompetente. Të
gjitha këto të dhëna janë më së të dobishme edhe për të identifikuar reciprocitetin e
ekonomisë joformale të hirtë më ekonominë joformale kriminale. Në fund të fundit
të dyja këto forma janë të kundërligjshme.
Një ndër situatat me rrezikshmëri të lartë, përveç fenomenit fajde i hapur tek, për
sigurinë ekonomike të shtetit janë borxhet ndërmjet shoqërive tregtare. Ato, në
shumicën e rasteve janë të provokuara nga realizimi i vonuar i pagesave të shtetit
ndaj ndërmarrjeve private. Kjo po ndodhë në sferën e punëve publike ku investitorë
është shteti. Shërbimet ose punët kryhen gjegjësisht ekzekutohen, mirëpo pagesat
nga ana e shtetit nuk realizohen në afatin e caktuar paraprakisht. Në realitet këto
pagime të vonuara janë shumë të rrezikshme për ekonominë sepse pakësojnë
mundësitë për rritje më të madhe. Për këtë arsye është e rëndësishme që shteti të
shlyejë të gjithë pagimet e vonuara të prokurimeve publike. Kështu shoqëritë
biznesor në cilësi të ekzekutuesit të një kontrate të caktuar do t’i shlyejnë detyrimet
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e veta financiare ndaj furnitorëve, punëtorëve, shtetit, bankave. Në këtë mënyrë vet
shteti me vonesën e pagesave gjeneron dhe i maksimizon borxhet dhe kreditë e
ndërmjet shoqërive bziensore ndaj bankave komerciale.

4. Përfundimet

Ekonomia joformale në Republikën e Kosovë nga institucionet financiare
ndërkombëtare ashtu dhe nga ato qeveritare, pranohet të jetë deri në 40 për qind.
Ky fenomen për ekspertë të çështjeve ekonomike dhe juridike konsiderohet mjaft
shqetësues. Shqetësimi është tërësisht i bazuar meqë po krijon konkurrencë të
padrejtë në ekonominë e tregut dhe të hyra më të vogla për buxhetin e shtetit. Si e
tillë, ekonomia joformale përfaqëson një pjesë të rëndësishme të operacioneve
ekonomike dhe lehtësisht mund të rrezikojë realizimin e objektivave të vendit për
zhvillimin socio - ekonomik dhe të integrimit evropian. Të ardhurat buxhetore,
lidhur me procesin e zhvillimit ekonomik janë të ulëta ndërkaq aktivitetet e sektorit
formal privat dekurajohen nga lidhjet e tendosura të taksapaguesit, zbatimi i
pamjaftueshëm i taksave, leja e tepërt dhe kërkesa licencuese, ekzistenca e
disavantazhit konkurrues lidhur me pjesëmarrësit e tregut joformal dhe një
infrastrukturë publike të dobët.
Lëvizja drejt formalizimit të ekonomisë kërkohen përpjekje të bashkërenduara. Sfida
kryesore e qeverisë në këtë etapë zhvillimi të vendit duhet të shtrihet në përmirësimin
e masave që synohen për një cilësi më të mirë në “qeverisje” dhe për forcimin e
institucioneve publike, përfshirë administrimin e tatimeve dhe doganave. Një strategji
e suksesshme do të duhej të qëndronte në dy shtylla. E para duke siguruar “mallra
më të mirë publikë” (domethënë, duke përmirësuar qeverisjen, cilësinë e shërbimeve
publike dhe marrëdhëniet e taksapaguesve, duke shpejtuar implementimin e
investimeve dhe duke siguruar progres në negociatat e Marrëveshjes së Stabilizim
Asocimit) dhe, e dyta zhvillimin e një plani veprimi të besueshëm anti - evazion dhe
anti – joformalitet.
Për të përfunduar mund të themi se joformaliteti është një e keqe për ekonominë e
një vendi sidomos kur arrin në shifra alarmante siç po ndodh në vendin tonë.
Evazioni fiskal dhe punësimi në të zezë krijon probleme serioze në realizimin e të
ardhurave dhe në qëndrueshmërinë e llogarive publike. Një luftë ndaj tyre me siguri
do të sillte përmirësim të këtyre të fundit dhe pse jo mund të çonte edhe në një ulje
të presionit fiskal. Sipas Lumir, Abdixhiku, megjithatë, duhet të pranojmë me
sinqeritet që kemi tkurrje pothuajse të vazhdueshme të të ardhurave të cila më tutje
po ndikojnë në rritjen e normës së TVSH-së (nga 16 në 18%).
Krahas kënaqësisë që rrjedh nga puna hulumtuese e nevojshme për të vlerësuar
elementet “e fshehura” të veprimtarive ekonomike, një pjesë e madhe e kësaj literature
motivohet nga përpjekja për të identifikuar efektet e joformalitetit ekonomik në rritjen
dhe në begatimin ekonomik. Shumë studiues kanë gjetur një korrelacion negativ
ndërmjet këtyre dy variablave, kryesisht për tre arsye. Së pari, një sektor joformal i
lartë çon në një rritje të aktiviteteve ekonomikisht joproduktive (veçanërisht në
fshehjen, në mbrojtjen ose në zbulimin e aktiviteteve ekonomike të fshehta të ligjshme
dhe të paligjshme) dhe më pas në një humbje të konsiderueshme të burimeve të rralla.
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Burgimi – formë ligjore e privimit të lirisë së njeriut dhe mundësia e të
burgosurit për riintegrim

PhD (C.) Mirvete Uka
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Abstrakt

Liria, si një ndër të drejtat themelore të njeriut, nuk është e drejtë absolute. Privimi i saj
është parashikuar në Konventa e marrëveshje të ndryshme ndërkombëtare dhe është
akceptuar edhe në legjislacionet e secilit  shtet në botë,  varësisht nga forma e rregullimit
shoqëror dhe politik. Në këtë punim fillimisht do të flitet rreth ndryshimeve që janë bërë
në legjislacionin e Kosovës lidhur me shqiptimin e dënimit me burg krahasuar me
legjislacionin e kohës  kur Kosova ishte pjesë konstituive e ish RSFJ-së po edhe ndryshimet
që janë bërë pas luftës së viteve 1998/99. Heqja e dënimit me burg afatgjatë prej 40 vitesh
dhe parashikimi i dënimi me burg të përjetshëm, janë  ndër risitë kryesore që sjell  Kodi
Penal i vitit 2013. Në përpjekje për të tërhequr vëmendjen në kujdes të shtuar të Gjykatave
të cilat shqiptojnë sanksionet penale e me këtë rast edhe dënimet me burg, punimi do të
ilustrohet me shembuj të ndryshëm të gabimeve që janë bërë në botë, duke mbajtur në
burg për vite të tëra, persona të pafajshëm. Gjatë trajtimit të pjesës lidhur me ekzekutimin
e dënimit me burg si dënim kryesor në Kodin Penal të Kosovës,  mëtohet të gjendet
lidhshmëria mes asaj që quhet ndëshkim dhe nevojës për riedukim, si dhe efektin e
preventivës speciale dhe asaj gjenerale, të dënimit me burg. Në një pjesë të veçantë do të
trajtohet efekti psikologjik i heqjes së lirisë  dhe roli i   kohës në procesin e riintegrimit e
të  riedukimit të të dënuarve. Për rezultate të mira në procesin e riintegrimit ka shumë
rëndësi edhe përgatitja profesionale e personelit të institucioneve korrektuese.  Roli dhe
rëndësia  e këtyre institucioneve, konsiston në qëllimin që të dënuarit, pavarësisht të
kaluarës së tyre, të përmirësohen  dhe aftësohen, për të bërë një jetë të rregullt pas daljes
nga burgu. Dështimi eventual në arritjen e  qëllimit të dënimit me burg, nënkupton
shkaktimin e pasojave të reja në shoqëri.

Fjalë kyçe: privimi i lirisë, burgu, ligji, dënimi,  riintegrimi.

Hyrje

Burgu si formë e privimit të  lirisë apo izolimit, ndarjes nga bashkësia shoqërore ,
ka ekzistuar në kohërat shumë të vjetra për çka nuk mund të precizohet ndonjë
datë e veçantë e që do të mund të merrej si datë historike e fillimit të ekzekutimit të
këtij sanksioni. Paraqitja e burgjeve të para në formë të objekteve ku mbaheshin
personat e privuar nga liria, nuk përkon me kohën kur filloi për herë të parë shqiptimi
i dënimit me burg si sanksion penal, pasi që ky i fundit, paraqitet shumë  më vonë
(Halili, 2005, p. 93). Në fakt, burgjet e para kanë shërbyer për mbajtjen në izolim të
personave që kanë kryer sjellje devijante dhe që ky izolim ka qenë një lloj mbajtje e
individit mbyllur deri në ekzekutimin e dënimit me vdekje. Përveç një qëndrimi të
tillë si një fazë kalimtare deri në ekzekutim,  Kodi Penal i Karolinës (Constitucio
criminalis Carolina)e ka njohur burgun e përjetshëm në podrumet e kalave dhe të
kështjellave të asaj kohe (Halili, 2005, p. 94).
   Një lloj evoluimi i burgut dhe përgjithësisht i dënimit me burg, mund të merret
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edhe paraqitja për herë të parë e punës në burg, me qëllim të krijimit të shprehisë së punës
te të burgosurit. Institucioni i parë ku të dënuarit mbaheshin dhe detyroheshin të punojnë
që të krijojnë shprehi pune, konsiderohet burgu “Bridvell” në Londër i themeluar më
1553 nga mbreti Eduardi VI (Halili, 2005, p. 93). Këtu edhe  fillon zanafilla e përpjekjes për
riedukim dhe riintegrim të të burgosurve ndonëse qëllimi i dënimit akoma kishte karakterin
e ndëshkimit dhe preventivës speciale, ndalimit të qarkullimit të këtyre personave. Sipas
literaturës  penologjike, personat e parë që  u vendosën në Institucionet e para të këtij lloji,
ishin  bredhësit dhe prostitutat (Gashi, 2001, p. 14). Bazuar në këto të dhëna, mund të
themi se edhe  dënimi me burg për femrat daton që në Mesjetë, atëherë kur kishte filluar
edhe për personat e gjinisë mashkullore. Kjo do të thotë se privimi i lirisë për të dy gjinitë
ka një histori po aq të vjetër dhe pothuajse të njëjtë.
Ira Kokiç nga  departamenti i të drejtës  penale në fakultetin juridik të Zagrebit, në
një studim  të sajin mbi vështrimin historik të zhvillimit të dënimeve me heqje të
lirisë (me referencë të veçantë pozita e gruas të cilës ju ka hequr liria), vë në dukje se
caktimi i dënimit me burg në kohën e të drejtës penale të Mesjetës ishte i shpeshtë.
Por Kokic thotë se edhe në burimet e rralla të asaj kohe si ligji penal i Gjermanisë më
1532 ose statuti i të drejtës kroate në shekullin e mesëm, nuk e kishin të rregulluar
pozitën e gruas së dënuar me burg (Kokiæ, 2001) .
Se si ka qenë dhe a ka ekzistuar fare ndarja në baza gjinore mes personave të dënuar
në këto Institucione të para të këtij lloji, nuk kemi hasur ndonjë shpjegim në literaturë,
por dihet se më 1595 u themelua burgu për të mitur i Amsterdamit dhe një vit më
vonë edhe burgu për femra ku ishin vendosur prostituta dhe femra tjera që ishin
dhënë pas jetës së shfrenuar (Atanakoviæ, 2008).
  Dënimi me heqje të lirisë si lloj i posaçëm i sanksionit penal paraqitet në shekullin
XVIII dhe atë për herë të parë është paraparë në Kodin Penal francez të vitit 1792
(Halili, 2005, p. 98).
Më pas shfaqen edhe idetë e para reformatore për dënimin më burg, ndonëse pozita
e të burgosurve edhe më tutje kishte mbetur  e pandryshueshme ndërsa klasifikimi
i të burgosurve ishte një standard për të cilin pothuajse as nuk mund të flitej
(Derenæinoviæ, 2001).

Shqiptimi i dënimit me burg sipas legjislacionit penal të Kosovës

Liria e njeriut është mbrojtur për herë të parë  me Deklaratën Universale për të
drejtat e njeriut,1 me vonë edhe me  marrëveshje dhe instrumente tjera ndërkombëtare
e sidomos me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore
të Njeriut, sipas së cilës, askujt nuk mund t’i hiqet liria, me përjashtim të rasteve të
caktuara dhe në përputhje me procedurën e parashikuar me ligj.2 Nga kjo del se
liria është e drejtë themelore e njeriut, por jo edhe absolute. Rrjedhimisht burgimi
është formë ligjore e privimit të lirisë së njeriut.
Kosova për herë të parë në historinë e saj, nxori Ligjin e vet penal i cili hyri në fuqi me
1 korrik 1977 ndërsa bazohej në dispozitat e Kushtetutës së Jugosllavisë të vitit 1974.
Pavarësisht autonomisë që gëzonte si pjesë konstituive e RSFJ-së, në Kosovë dhe
konkretisht ndaj shqiptarëve, janë shqiptuar dënime drakoniane me burg ( Salihu, I.
Zhitija, H. & Hasani,F., 2014) me një politikë kriminale selektive dhe tendencioze.
1 Neni 3 i Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut, 1948.
2 Neni 5 i  Konventës Evropiane për Liritë Themelore dhe të Drejtat e Njeriut, 1950.
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Ligji Penal i Kosovës ishte në fuqi deri më 23 mars 1989 kur u suprimua autonomia
e Kosovës. Deri në çlirimin e saj me 12 qershor 1999, në Kosovë u zbatua Ligji Penal
i Jugosllavisë dhe Ligji Penal i Serbisë ndërsa pas çlirimit, me qëllim të mos krijimit
të vakumit ligjor, u  rikthye Ligji Penal i vitit 1977 dhe Ligji Penal i Jugosllavisë (
Salihu, I. Zhitija, H. & Hasani,F., 2014). Gjatë kësaj kohe (por edhe tani) forma më
e rëndë e ndëshkimit ishte burgimi, pasi  dënimi me vdekje është hequr në Kosovë
me rregulloren e UNMIK-ut nr. 1999/24 të datës 12 dhjetor 1999.
Kështu, deri me miratimin dhe hyrjen nën fuqi të  Kodit të Përkohshëm Penal të
Kosovës (KPPK), në vitin 2004, shkalla maksimale e dënimit me burg ishte 15 vjet.
Por dispozitat e Kodit të Përkohshëm u ashpërsuan duke e futur si një ndër dënimet
kryesore edhe burgun afatgjatë deri në 40 vjet. Bazuar në parimin e veprimit të ligjit
në kohë dhe territor dhe në parimin e legalitetit, me këtë Kod janë dënuar (dhe
vazhdojnë të dënohen) të gjitha veprat penale të kryera në periudhën kohore derisa
ai ishte në fuqi,3 ndërsa fuqia prapavepruese e ligjit, ka të bëjë  me rastet kur ligji i
mëvonshëm është më i favorshëm për kryesin e veprës penale.4

Me shpalljen e Kosovës shtet i pavarur dhe sovran legjislativi i vendit filloi me
ridraftimin e ligjeve bazuar në Kushtetutën e Kosovës. Edhe në  Republikën e Kosovës,
secilit i garantohet e drejta e lirisë dhe sigurisë.5  Kodi Penal i Republikës së Kosovës
(KPK) është miratuar me 20 prill 2012 ndërsa ka hyrë në fuqi me 01 janar 2013. Forma
më e rëndë e dënimit sipas këtij Kodi, është dënimi me burg të përjetshëm, ndërsa
mundësia e lirimit me kusht vjen në shprehje vetëm pas kalimit të 40 vjet vuajtjeje të
dënimit.6 Dënimi me burg të përjetshëm  nuk mund të shqiptohet ndaj personit i cili
në kohën e kryerjes së veprës penale nuk i ka mbushur 21 vjet. Për sa i përket gjinisë
nuk bëhet dallim. Në mesin e dënimeve kryesore është edhe dënimi me burg i cili
mund të jetë prej 30 ditë deri në 25 vjet, me mundësi të lirimit me kusht pas përfundimit
të T! së dënimit, për veprat më të rënda të dënueshme me mbi 5 vjet burg dhe pas ½ e
vuajtjes së dënimit për vepra të lehta, të dënueshme deri në 5 vjet burg.

Ekzekutimi i dënimit me burg në Republikën e Kosovës

Çështja e ekzekutimit të sanksioneve penale në Kosovë, është e rregulluar me Ligjin
mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale (LESPK) i cili ashtu si Kodi Penal dhe ai i
Procedurës Penale, është në fuqi prej vitin 2013 dhe së bashku edhe me Kodin e
Drejtësisë për të Mitur, përbëjnë legjislacionin kryesor  e pothuajse të tërësishëm
penal të Kosovës. Institucioni kryesor për korrektimin dhe risocializimin e  personave
të dënuar me burg është  Shërbimi Korrektues i Kosovës me   qendrat e tij korrektuese
dhe ato të paraburgimit: Burgu i Sigurisë së lartë në Gërdoc; Qendra Korrektuese
në Dubravë; Qendra Korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan; Qendra
korrektuese ne Smrekovnicë dhe Qendrat e paraburgimit në Prishtinë, Prizren, Pejë,
Gjilan, Mitrovicë dhe Lipjan.7

Sistemet e burgjeve në Kosovës janë: i mbyllur apo i sigurisë së lartë, gjysmë i hapur
dhe i hapur. Përveç zbatimit konsekuent të dispozitave ligjore të LESPK,
Institucionet kanë edhe rregulloret tyre të rendit shtëpiak të cilat përcaktojnë edhe
3 Neni 3 paragrafi 1 i KPK, 2013.
4 Neni 3 paragrafi 2 i KPK, 2013.
5 Neni 29 i Kushtetutës së Kosovës, 2008.
6 Neni 94 paragrafi 2 i KPK, 2013.
7 http://www.md-ks.net/?page=1,62.
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formën e sistemit.
Ndarja sipas gjinisë dhe sipas moshës (të miturit) është një ndër gjërat e para që
rregullohet menjëherë pas privimit të personit nga liria.

Efekti preventiv i dënimit me burg

Dënimi (të gjitha llojet e dënimeve), është lloj i sanksionit penal i parashikuar me
ligj,  të cilin e shqipton Gjykata me procedurë gjyqësore, ndaj kryesve të veprave
penale, të përgjegjshëm penalisht me ç’rast personave të tillë u hiqen disa të drejta
dhe liri (Salihu, 2003, p. 431). Ndërkaq dënimi me burg, është një ndër dënimet
kryesore i cili konsiston në heqjen e lirisë personit i cili ka kryer veprime që me
legjislacionin në fuqi të vendit ku është kryer veprimi, është i ndaluar dhe i
sanksionuar, paraprakisht.
Qëllimi i dënimit është: të parandalojë kryesin nga kryerja e  veprës penale në të
ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij8  si dhe të përmbajë personat e tjerë nga
kryerja e veprave penale.9 Qëllimi i parë në të drejtën penale materiale, në penologji
dhe në shkencat tjera penalo-juridike njihet si preventivë speciale derisa qëllimi i
dytë njihet si preventivë gjenerale.
 Krahas ndryshimit në  të  gjitha  fushat e jetës, edhe në Institucionet ku mbahet
dënimi me burg, çdo ditë e më shumë po bëhen ndryshime, përmirësime e përparime
në funksion të parimit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të efektit pozitiv në
rehabilitim dhe riintegrim të këtyre personave.
Nëse flasim për atë se çfarë reformash janë bërë në burgje dhe institucione të ngjashme
me to në këto 15 vitet e fundit, lirisht mund të themi se është shënuar një përmirësim
shumë i madh i të gjitha kushteve krahasuar me ato të paraluftës së fundit në Kosovë.
Realisht pozita e të burgosurve është shumë më e mirë, si në aspektin e kushteve
materiale brenda institucionit,  ashtu edhe në respektimin e dinjitetit dhe personalitetit
të tyre njerëzor.
Megjithatë koha e qëndrimit brenda si i/e privuar lirie dhe dënuar për një faj apo
edhe më shumë sish, pashmangshëm ndikon në personalitetin e secilit të dënuar.
Në të gjitha burgjet, pa dallim, haset një laramani personalitetesh, arsyeve pse janë
aty, forcave për t’u përballur me sfidat e tilla etj. Madje  në disa raste kemi të bëjmë
edhe me të burgosur që gjenden aty pothuajse rastësisht, për shkak të veprës penale
të kryer në gjendje të afektit mendor apo në vetëmbrojtje. Shkalla e fajësisë dhe e
dënimit nuk është problematikë e institucionit korrektues, ndërkohë që  arsyet e
ndeshjes me ligjin, janë një indikator që e bëjnë të ndryshueshme edhe strukturën e
të dënuarve. Ekzistojnë raste kur individë të caktuar, kanë qenë viktimë permanente
e personave me të cilët kanë pasur një lidhje familjare, ndërvarësi ekonomike, çështje
pune  apo lidhje tjetër, e që në një moment të caktuar kanë reaguar ashpër duke u
kthyer vet në kryes të veprës penale, ndërsa viktimizuesi  i mëparshëm, është bërë
viktima e tij. Këta persona kanë qenë të mbërthyer  në një cikël të privimit të të
drejtave dhe lirive të tyre. Në një  situatë të cilës i ka paraprirë shkelja e të drejtave
apo dhuna e ushtruar më parë, ata mund të jenë  autorë të të dyja roleve: viktimës
dhe kryesit të veprës penale.10 Në njëfarë mënyre, kjo është një lloj vet gjyqësie e cila
meriton një studim të veçantë. Në këtë rast vihet në dyshim si preventiva speciale
8 Neni 41, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 i KPK.
9 Neni 41, pargarfi 1, nënparagrafi 1.2  i KPK.
10www.prisonreformtrust.org.
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ashtu edhe ajo gjenerale, si dy arsyet themelore të privimit të lirisë dhe qëllimit të
dënimit me burg. Sipas kësaj logjike, dënimi me burg ka karakter hakmarrës ndaj
delinkuentit. Një gjendje afektive nga e cila ka rezultuar vepra penale, prodhon
shpesh gjendje të rëndë  depresive, duke krijuar  rrëmujën e përzierjes së ndjenjave
të dashurisë dhe urrejtjes e padyshim edhe ndërgjegjes së vrarë. Te rastet e tilla
është vështirë të arrihet sukses në rehabilitim dhe këta persona paraqesin një sfidë
për institucionin. Familja e cila është një faktor i rëndësishëm që ndihmon në
riintegrimin e të dënuarit, nuk jep efektin e duhur pozitiv, pasi aty janë shkaktuar
edhe probleme tjera.
Por pavarësisht rrethanave se si ka ardhur deri te kryerja e krimit,  askush nuk e ka
të drejtën e jetës dhe vdekjes mbi tjetrin, prandaj kryesit e veprave penale dënohen
sipas peshës së fajit dhe duke u analizuar mirë të gjitha rrethanat  që e kanë shkaktuar
krimin e bërë.
 Megjithatë numri i të dënuarve pafajësish apo më shumë se në lartësinë e fajit të
bërë, fatkeqësisht nuk është edhe i  vogël. Është e tmerrshme vetëm të mendosh se
për vite të tëra njeriu mund të jetoj prapa grillave për shkak të një inskenimi nga
dikush tjetër apo vetëm se në kohën e gabuar është gjendur në vendin e gabuar.
Raste të tilla ka pasur mjaft shpesh madje edhe në vendet me demokracinë më të
zhvilluar në botë. Kohëve të  fundit falë zhvillimit dhe përparimit të shkencës e
sidomos me përdorimin e analizës së AND-së janë zbuluar një mori rastesh kur
persona të pafajshëm janë mbajtur prapa grillave për vite të tëra. Ndër rastet që
kanë bërë bujë në arenën ndërkombëtare janë:
- David Ranta në Broklin kishte vuajtur  23 vjet burg për  veprën që se kishte

kryer;11

- Glenn Ford  in New Orleans u shpall i pafajshëm pas 30 viteve burg;12

- William Lopez, në New York qëndroi pafajësish në burg 23 vjet;13

- Robert “Rider” Deuey i dënuar më 1994 nga Gjykata e lartë e Kolorados  në
SHBA, u shpall i pafajshëm pas 16 vitesh;14

- -Albert Woodfokx, është mbajtur 43 vjet në izolim në luiziana të SHBA-së dhe
më pas është liruar si i pafajshëm;15

- Majkëll Morton nga Teksasi, u shpall i pafajshëm 24 vjet më vonë.16

Mediat më prestigjioze të botës kanë kritikuar sistemin gjyqësor për gabime të rënda
dhe shkelje të të drejtave të njeriut.17 Po ashtu, janë të njohura raste kur persona të
dyshuar janë arrestuar dhe mbajtur në paraburgim pa bazë ligjore18 dhe gjykime e
rigjykime të njëpasnjëshme që e mbajnë në stres gjatë gjithë kohës personin që
akuzohet.
      Në anën tjetër, penalistët flasin për një numër kryesish të veprave penale të cilat
u përkasin atyre kategorive për çka edhe janë projektuar këto institucione e të cilët
falë kamuflimit të mirë të veprave të tyre, sillen të lirë.
11 http://gothamist.com/2014/02/21/man_jailed_for_23_years_for_crime_h.php.
12 http://www.cbsnews.com/news/30-years-on-death-row-exoneration-60-minutes/.
13 http://www.nydailynews.com/new-york/innocent-man-freed-article-1.1255315.
14 http://www.inquisitr.com/228532/robert-rider-dewey-released-from-prison-after-judge-exonerated-
wrongful-conviction/.
15 https://www.youtube.com/watch?v=bTWCMirzNto.
16 http://www.innocenceproject.org/cases-false-imprisonment/michael-morton.
17 http://www.inquisitr.com/228532/robert-rider-dewey-released-from-prison-after-judge-exonerated-
wrongful-conviction/.
18 http://alsat-m.tv/internet-tv/video_kuriozitete/111848.html.
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Sa u përket kryesve të veprave penale të cilët mbahen në vuajtje të dënimit me burg,
dhe lidhur me ata, lindin një varg pyetjesh:
    - Sa afër jemi për të arritur qëllimin e dënimit me burg?
    - Sa po arrijnë të përmirësohen ata (pra të burgosurit)?
    -Sa po arrihet qëllimi i frikësimit të masës së gjerë e posaçërisht kategorive ku
ekziston rreziku potencial për rekrutimin e kriminelëve të rinj?
    Në këto pyetje nuk mundemi tani dhe nuk do të mundemi as në të ardhmen të
japim përgjigje definitive. Një potencial i hatashëm intelektual dhe material në të
gjithë botën është vë në shërbim të kësaj çështjeje dhe vështirë të gjendet zgjidhje
për të ndalur kriminalitetin dhe për të përmirësuar të burgosurit. Nga të gjitha anët
e botës,  penalistët po përpiqen të gjejnë metoda për t’i kthyer këta njerëz në rrugë
të drejtë, derisa miliona e miliona dollarë harxhohen çdo ditë për mirëmbajtjen e
këtyre institucioneve dhe kësaj armate të tërë njerëzish që do thosha se mund t’i
ndajmë në dy taborre: në të dënuar dhe në personel të ruajtjes së rendit dhe të
qetësisë, e që gjithçka lidhet me dënimin me burg dhe qëllimin e tij.

Efekti psikologjik i heqjes së lirisë

Duke filluar nga arrestimi, procesi hetimor, procedura gjyqësore e deri te shpallja e
aktgjykimit mbi dënimin, në emër të popullit apo në emër të shtetit, të gjitha këto
qojnë në efektin moral te i dënuari, se ai  nuk meriton  besimin e njerëzve dhe se
qëndrimi më tutje në liri, përbën rrezik. Raste të shumta tregojnë për shkallë të lartë
të depresionit tek të burgosurit. Largimi, ndarja nga bashkësia shoqërore
interpretohet si rënie e ndjenjës së vet respektit, gjë që shkakton në njëfarë mënyre
edhe largimin nga vetvetja, ndjenjën e mungesës morale dhe më pak i vlefshëm
(Radovanoviæ, 1998, p. 168).  Idetë e ngulitura në kokën e tij mbi planet dhe qëllimet
e tij në jetë tani i lëshojnë vendin frikës për të ardhmen, për kohën e kaluar në burg
i izoluar nga të gjithë, dhe nëse pas gjithë asaj kohe do të mund të jetë njeri i
vlefshëm për të jetuar  në mesin e të tjerëve. Këta njerëz ndihen të hedhur nga
shoqëria dhe shpesh edhe nga anëtarët e familjes dhe farefisi. Kjo ndjenjë e
pamundësisë, e hedhjes, e flakjes tutje, e rritë intensitetin e ndikimit psikologjik të
privimit të lirisë. Vet aktgjykimi mbi shpalljen e fajësisë dhe shqiptimi i dënimit me
burg, shkakton një stres të papërshkrueshëm. Kjo rrezikon shpirtërisht dhe
shoqërisht personalitetin e të dënuarit.
Karakteristikë themelore në procesin e riintegrimit të të burgosurve, është trajtimi
penologjik që u bëhet në Institucion. Specifikat lidhen me gjendjen e tyre  biologjike
por edhe me faktorë të jashtëm social, jo gjithmonë të favorshëm (Zhakman-Ban
Vladimir, 2001).
Efekti psikologjik i ndjenjës së të qenit i padobishëm dhe e pavlefshëm për shoqërinë,
mund të qoj deri në përpjekjen për dominimin mbi të burgosurit tjerë. Personat e
tillë, kanë më shumë nevojë për  trajtim psikologjik. Në të kundërtën nuk do të ketë
sukses procesi i riedukimit.  Bashkësia e njerëzve të punësuar në Institucion me
vlerat dhe normat e sistemit, ofron forcën për t’u përballur me format e zgjidhjes së
konflikteve që mund të shkaktohen brenda. Ky problem lidhet ngushtë edhe me
kohën e kaluar në burg. Rezultatet e treguara, janë kontradiktore me njëra-tjetrën:
një numër i konsiderueshëm i autorëve mendojnë se hapat e riintegrimit variojnë
paralel me kohën e kaluar në burg por të tjerë autorë kanë arritur rezultate të kundërta
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(Radovanoviæ, 1998, p. 167).
Dy komponentët më  të rëndësishëm penologjik lidhur  për kryesin e veprës penale
janë:
1) dëshira e madhe për lirinë
2) ndjenja e degradimit të personalitetit (Radovanoviæ, 1998, p. 169).

Koha e kaluar në burg dhe ndikimi i saj në procesin e riintegrimit

Shumë procese në burg dhe shumë zgjidhje të organizuara varen nga lartësia e
dënimit me burg apo më mirë të themi nga kohëzgjatja e qëndrimit brenda. Në vitet
e fundit kërkuesit gjithnjë e më shumë po tregojnë interesim për studimin e shkallës
së dënimit, kohëzgjatjes së dënimit dhe përvetësimit e subkulturave si faktorë
determinues në procesin e riintegrimut të të burgosurve. Padashur të përzihemi në
çështjet gjyqësore lidhur me lartësinë e dënimit, neve natyrisht na intereson se si
është punuar me të burgosurit  dhe cilat janë rezultatet e arritura?!
Leger ka identifikuar  dy  faza kryesore ose “skemat e socializimit (Leger, 1978) të
cilat janë në fokus kur është në pyetje raporti i kohës dhe subkulturat e burgut.
a) Koha prej pranimit në qendër e derisa i burgosuri adaptohet (zakonisht gjashtë

muajt e parë)
b) Disa muaj para lirimit.
Mes fazës së parë dhe fazës së dytë nuk mund të themi se ka një kohë absolutisht të
caktuar, që e bënë këtë ndarje. Nuk dihet se kur saktësisht përfundon njëra dhe kur
fillon faza tjetër. Sipas Clemer (Clemer, 1958) në mes kohës dhe subkulturës qëndron
raport linear në kuptimin se koha e gjatë e kaluar në burg ndikon në shoqërinë e
burgut, e krejt kjo do të thotë një hap drejt riintegrimit.
Shumë autorë flasin për lidhjen e kuptueshme mes kohës dhe integrimit. Uheeler
(Wheeler, 1969) thotë se kjo lidhje nuk është ndërmjetësuese. Në raportin e kohës
dhe integrimit kuptueshëm ndikojnë disa faktorë ndër të cilët më të rëndësishmit
janë:
a) personaliteti i të burgosurit; b) kontakti me të burgosurit tjerë; c) lloji i
vendqëndrimit

Përfundime

Liria e njeriut është gjëja më e çmueshme, pas jetës së tij. Gjykatat duhet të kenë
profesionalizëm të lartë dhe kujdes të jashtëzakonshëm që faktet të zbardhen mirë
dhe e vërteta materiale të provohet drejt. Nuk duhet harruar thënia: “Më mirë 100
kriminelë të lirë,  se sa një i dënuar  pa faj.” Por, kur faktet provohen dhe Gjykata
merr vendim të drejtë,  është detyrë e Institucioneve korrektuese të respektojnë  të
drejtat e njeriut të parashikuara me ligj. Nevojitet një kuadër i përgatitur mirë sepse
përgatitja profesionale e personelit edukativ, ndihmon në   pranimin e normave apo
rregullave të sjelljes në shoqërinë e re. Dënimi me burg si forma e vetme ligjore e
privimit të lirisë së njeriut, e sanksionuar me të gjitha konventat ndërkombëtare
duhet të rezultojë me përmirësimin e të dënuarve. Shoqëria njerëzore nuk do të
kishte interes që ata të mbesin parazitë të kohës pas daljes në liri, e aq më pak që ata
të vazhdonin rrugën kriminale të nisur kohë më parë.  Institucionet korrektuese
kanë për detyrë që për sa të jetë e mundur, ti kthejnë ata në shoqëri, si njerëz të zot
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për vetveten, të dobishëm për familjen e tyre dhe komunitetin, ku do të vazhdojnë
të jetojnë. Në të kundërtën, pasojat do të jenë edhe më të rënda nga ato me të cilat
shoqëria po përballet.
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Abstrakt

Qëllimi i këtij punimi është hulumtimi dhe trajtimi i problemeve dhe praktikës që ka të
bëjë me të drejtën e femrës në trashëgimi në Kosovë.
Kjo temë ndërlidhet me vetëdijësimin dhe emancipimin e shoqërisë sonë lidhur me të
drejtat trashëgimore të femrave në Kosovë.
Përmes këtij hulumtimi, janë bërë përpjekje që të identifikohen sfidat, qëndrimet,
vështirësitë dhe pengesat lidhur me realizimin e të drejtës së femrave në trashëgimi e që
është edhe objekt i këtij studimi. Faktorët që kanë ndikuar negativisht në kufizimin e të
drejtës së femrës në trashëgimi, përmenden: tradita e rrethit, shkalla e arsimimit të
femrës dhe faktorë të ndryshëm socio-ekonomik. Përkundër këtyre faktorëve, e drejta e
brendshme në Kosovë, me theks të veçant, Ligji për Trashëgimi i Republikës së Kosovës
garanton që të gjithë personat fizikë në kushte të njëjta, janë të barabartë në trashëgimi.
Metodologjia hulumtuese, e cila përdoret në këtë studim është analiza kualitative. Disa
nga metodat që do të përdoren gjatë këtij punimi do të jenë: metoda deskriptive; metoda
kualitative me qasje inferuese dhe metoda historike.
Bazuar në hulumtimet e kryera, pyetja hulumtuese formulohet kështu: Sa janë femrat
pronare dhe trashëgimtare të pasurisë në Kosovë? Studimi tregon se: më shumë
trashëgojnë meshkujt e shumë më pak femrat. Ekziston një disbalancim i madh i
trashëgimisë në favor të meshkujve. Funksionalizimi i noterisë ndikon në përmirësimin
e pozitës së femrës sa i përket pasurisë së përbashkët.

Fjalë kyçe: trashëgimia, diskriminimi, barazia gjinore, noteria.

Hyrje

“Shoqëria, në të cilën nuk dëgjohet zëri i gruas, nuk është vetëm më pak femërore – është më
pak njerëzore”. (Mary Robinson)

Në punën empirike, analiza e bërë fokusohet në pozitën e femrës si trashëgimtare.
Problematike këtë fushë të së drejtës e bën ekzistimi i relikteve të së drejtës zakonore
në jetën e përditshme juridike sidomos ekzistimi edhe më tutje i pasurisë së përbashkët
të familjeve të mëdha në fshat.
Ky studim do të shërbejë për analizimin dhe hulumtimin e legjislacionit vendor dhe
standardeve përkatëse ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për identifikimin e
sfidave me të cilat përballen femrat gjatë realizimit të të drejtave të tyre trashëgimore.
Ky studim vërteton nëse femrat dhe meshkujt në Kosovë trashëgojnë pasurinë e
paraardhësit të tyre në mënyrë të barabartë, konkretisht sa respektohen dhe zbatohen
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dispozitat ligjore mbi trashëgiminë, ndikimin e noterisë që qytetarët t’i kryejnë
shërbimet më shpejt dhe më lehtë dhe në përmirësimin e pozitës së femrës, sa i përket
pasurisë së përbashkët.
Përmes këtij punimi, qëllimi kryesor është që të analizojmë dhe vlerësojmë në mënyrë
kualitative sa janë femrat pronare dhe trashëgimtare të pasurisë në Kosovë. Andaj,
mund të themi:
1) Më shumë trashëgojnë meshkujt, kurse shumë më pak femrat. Ekziston një
disproporcion i madh i trashëgimisë në favor të meshkujve.
2) Funksionalizimi i noterisë ndikon në përmirësimin e pozitës së femrës sa i përket
pasurisë së përbashkët.
Femrat mbetet që të ngritin zërin me qëllim të realizimit dhe avancimit të pozitës së
tyre në shoqëri.

Vështrim i përgjithshëm i problemit

E drejta e femrës në trashëgimi, është trajtuar nga shoqëria, por, jo në pajtim me
ligjin dhe me vlerat moderne evropiane. Numri i femrave, të cilat e realizojnë të
drejtën e tyre ligjore për të trashëguar është simbolik, andaj, edhe shtohet nevoja
për një qasje më aktive të institucioneve dhe të opinionit të gjerë publik për
vetëdijësimin e popullatës, që kjo e drejtë ligjore e femrave të realizohet. Është
shqetësues mentaliteti dhe vetëdija e popullatës, për sa i përket të drejtës së femrave
si trashëgimtare.
Mungesa e trashëgimisë së pronës nga femrat po ndikon edhe në pozitën e femrës
në shoqëri, prandaj, me plot të drejtë mund të themi se roli i femrës në shoqëri është
pothuajse i (pa)dukshëm. (Kosovar Gender Studies Center, 2011, 17-20).
Ligjet e aplikueshme në Kosovë garantojnë të drejta të barabarta për meshkuj dhe
femra, por pesha e kulturës, traditës, gjendja e varfër ekonomike, arsimimi i ulët,
flasin kundër ndonjë
barazie reale dhe shfrytëzimi i të drejtave ligjore dhe mekanizmave ligjorë vazhdon
të mbetet tejet i vështirë.
Barazia gjinore është e sanksionuar me një mori ligjesh të ndryshme, akte
ndërkombëtare, të cilat kanë për qëllim arritjen e barazisë së femrave dhe meshkujve
në shoqëri dhe njëherit mënjanimin e pabarazisë gjinore. Pavarësisht nga ajo që
është “në letër”, praktikisht, femrave u mohohet e drejta në trashëgimi dhe në
pasurinë e përbashkët apo përjashtohen nga kjo e drejtë si dhe në të shumtën e
rasteve ato heqin dorë nga pjesa e tyre e pronësisë në favor të meshkujve. Barazia
mes meshkujve dhe femrave në Kosovë ende mbetet një çështje e ndieshme.
“Gjakut të vet” shqiptari s’i jep hise ! (Popullore)

E drejta zakonore dhe instrumentet juridike rreth trashëgimisë

Globalisht, meshkujt zotërojnë më shumë prona në përgjithësi në raport me femrat.
Në shumë raste, femrat zotërojnë paluajtshmëri, por, atyre nuk u lejohet të ushtrojnë
kontroll të plotë mbi te dhe se ato duhet të marrin leje nga burrat ose meshkujt e
familjes për të shitur pronën, për ta përdorur atë si kolateral për të siguruar kredi,
apo që të transferojnë pronësinë. (O’Neil & Toktas, 2014, 4-6).
E drejta e gruas për të ndërmarrë veprime ligjore është e kufizuar […] si dhe mundësia
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e saj për të kërkuar masa nga gjykatat. Në të tjera, statusi i saj si dëshmitare apo
dëshmia e saj ka më pak peshë krahasuar me mashkullin. Këto ligje apo zakone e
kufizojnë të drejtën e gruas për të kërkuar apo mbajtur pjesën e saj të barabartë të
pronës dhe e zbehin rolin e saj si pjesëtare e përgjegjshme në komunitetin e saj.”
(Instituti Gjyqësor i Kosovës, 2012, 9).
Analfabetizmi në Kosovë vazhdon të jetë çështje gjinore dhe moshore. Femrat në
përgjithësi janë më tepër se dyfish më analfabete se meshkujt (7.5% krahasuar me
3.3% në viset urbane dhe 11.3% krahasuar me 5.5 % në viset rurale). (Population of
Statistic Department, 2011, 7).
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 22, për avancimin e të drejtave që iu
përkasin dy gjinive në përgjithësi dhe grave në veçanti, ka paraparë zbatimin e
drejtpërdrejtë të Marrëveshjeve, si instrumente ndërkombëtare. (Kushtetuta e
Republikës së Kosovës, 2008)
Çështjen e barazisë dhe të jodiskriminimit në trashëgimi e garantojnë instrumentet
juridike ndërkombëtare në fuqi. Si pikë referimi për këtë është Deklarata Universale
për të Drejtat e Njeriut (1948) e cila ndalon çdo lloj diskriminimi ndaj grave. Këto
parime janë të vendosura në preambulën e Deklaratës ku thuhet se “njohja e dinjitetit
të qenësishëm dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë pjesëtarëve
të familjes njerëzore përbën themelin e lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë”.  (The
Universal Deklaration of Human Rights, 1948).
Instrumentet tjera ndërkombëtare që garantojnë dhe sanksionojnë barazi dhe
jodiskrimin janë edhe Konventa e OKB mbi eliminimin e të gjitha formave të
diskriminimit ndaj grave (CEDAW), Protokolli shtesë i Konventës për Eliminimin e
të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, Konventa Evropiane për të Drejtat
e Njeriut (...). E përbashkëta e këtyre akteve juridike është garantimi, sanksionimi,
mbrojtja juridike dhe detyrimi i shteteve nënshkruese që në legjislacionin e
brendshëm të bëjnë harmonizimin e këtyre të drejtave. Këto të drejta hyjnë në grupin
e të drejtave civile e që përfshijnë të drejtat politike, ekonomike, sociale, kulturore
etj. ku premtohet luftimi i të gjitha formave të dhunës ndaj femrave.
Poashtu Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Gratë,
Paqen dhe Sigurinë fton gratë që nga përvoja e tyre në konflikt të kontribojnë për
ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Kjo rezolutë promovon rritjen e përfaqësimit
të grave në të gjitha nivelet e vendim-marrjes në parandalimin, menaxhimin dhe zgjidhjen
e konfliktit. (Gender Training and Research Center, 2008, 6).
Në kuptim të këtyre Konventave, Kushtetuta e Kosovës, me nenin 21 garanton të
drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ndërsa me nenin 24 parasheh barazinë para
ligjit dhe mbrojtje të barabartë ligjore të të drejtave pa dallim gjinie, race, përkatësie
nacionale, fetare etj.
Në suaza të ligjeve pozitive në Kosovë janë edhe Ligji kundër Diskriminimit që
garanton të drejtën e personave  për t‘u trajtuar në mënyrë të barabartë  nga ligji
dhe për të gëzuar të drejta dhe detyra të barabarta në të gjitha fushat e jetës e për të
mos u diskriminuar për asnjë arsye e në asnjë mjedis. (Ligji kundër Diskriminimit,
2004), pastaj, Ligji për Barazi Gjinore, i cili në nenin 16.12 ka paraparë se fëmijët,
femra e meshkuj, trashëgojnë pasurinë në mënyrë të barabartë. (Ligji për Barazi
Gjinore, 2004).
Edhe Ligji për Trashëgiminë, si bazë juridike për trashëgiminë, në nenin 3.1 garanton
se, të gjithë personat fizikë në kushte të njëjta janë të barabartë në trashëgim. (Ligji
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për Trashëgiminë i Kosovës, 2004).
Kanuni i Lekë Dukagjinit, i cili është pjesë përbërëse e së drejtës zakonore, femrat i
përjashton nga trashëgimia. Sipas Kanunit: “Në rast se trashëgimtari është femër,
atëherë duhet të kërkohet mashkulli deri në shokën e 12 vetëm e vetëm që kjo pasuri
të mos i jepet një femre”. (Kosovar Gender Studies Center, 2011, 22).
E drejta e trashëgimisë në përgjithësi nuk e përjashton nga trashëgimia asnjërën
gjini, përkundrazi, instrumentet juridike në të drejtën pozitive dhe në të drejtën
ndërkombëtare, garantojnë të drejtës e femrës për të trashëguar. Shembull për këtë
janë dokumentet ndërkombëtare dhe legjislacioni vendor të cekura në këtë punim.

Raportet e OJQ-ve dhe Organizatave Ndërkombëtare në Kosovë lidhur me
trashëgiminë e femrës

Nga raportet e OJQ-ve dhe Organizatave Ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë
nga viti 1999 e këtej, ka një vlerësim të përgjithshëm se, femra vazhdon të jetë subjekt
i pabarabartë në procedurën e trashëgimisë.
Një hulumtim i bërë nga monitoruesit e BIRN-it në lidhje me trashëgiminë në Kosovë
dhe rastet gjyqësore nga kjo fushë e së drejtës, konstatojnë se në shumicën e rasteve
vetëm meshkujt janë subjekt i së drejtës në trashëgimi, përderisa femrat me
vetëdëshirë heqin dorë nga kjo e drejtë. Vetëm në Prishtinë, Gjakovë dhe Prizren,
ka raste ku edhe femrat kanë trashëguar nga prona e prindërve të tyre. Në Ferizaj,
Pejë, Mitrovicë e Drenas, në 98% të rasteve femrat heqin dorë nga e drejta në
trashëgimi. (Drejtësia në Kosovë, 2015).
Në Kosovë, shpesh debatet profesionale apo studimet kërkimore kanë vënë në pah
se në praktikë, megjithatë, femrat ose janë përjashtuar nga pronësia ose vetë ato
kanë hequr dorë nga pjesa e tyre e pronës në favor të burrave në familje. Në një
anketë rreth së drejtës së trashëgimisë pronësore të femrave në Kosovë të kryer në
vitin 2011, të kryer nga USAID, më shumë se 61% e të anketuarave kanë deklaruar
që, edhe në qoftë se do ta kërkonin të drejtën e tyre trashëgimore, do të pengoheshin
nga familja madje, edhe ato pak femra, të cilat mund të jenë të vetëdijshme për të
drejtën e tyre në trashëgimi mund të vendosin për të hequr dorë nga ajo e drejtë.
27.3% e të anketuarave në radhë të parë i vënë marrëdhëniet e vëllezërit dhe prindërit
e tyre, e pastaj pronën. (USAID, 2014, 12)
Sipas raportit të OSBE të realizuar në vitin 2010, ekzistojnë një sërë pengesash sociale
në lidhje me pozitën e femrave që lidhen me të drejtën e tyre për të trashëguar. Këto
pengesa ndodhin veçanërisht për shkak të mentalitetit maskilist, sipas të cilit pasuria
e shtëpisë duhet të mbetet në duart e djemve, pasi “gruaja i përket derës së burrit”.
(OSCE, 2010, 32).
Aktivitetet e monitorimit nga USAID-i, lidhur me sistemin e drejtësisë janë
përqendruar në disa çështje, përfshirë këtu trajtimin nga gjykatat në kontestet
pronësore, që përfshijnë femrat. Në gjykata janë vërejtur praktika diskriminuese si:
mosnjoftimi i bijave të martuara për procedurën trashëgimore (Gjykata Themelore
në Gjakovë) dhe këshillimi i femrave të martuara që pjesën e tyre të trashëgimisë
t’ua japin vëllezërve (Gjykata Themelore në Pejë). (USAID, 2014, 25).
“Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar” me tërë kuptimin e saj, është e pranishme në
Kosovë, që paraqet atë çfarë me të drejtë mund të konsiderohet si problemi kryesor
në mungesën e besimit publik në punën e gjyqësorit.
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Nga të thënat e lartëcekura, mund të themi se, edhe përkundër ekzistimit të
infrastrukturës ligjore, ku femra trajtohet si subjekt i barabartë në trashëgimi,
praktika dëshmon se drejta e femrës për të trashëguar, përkundër ndryshimeve
evolutive, pas vitit 1999, vazhdon të jetë larg përcaktimeve ligjore për shkak të
mentalitetit, traditës dhe pozitës specifike të mashkullit në familje.

Ndikimi i shërbimeve të noterisë në trashëgimi

Trashëgimia është një mënyrë veçanërisht e rëndësishme përmes së cilës femrat mund
të zotërojnë prona. Si shumica e femrave në mbarë botën, që nuk kanë mjete
financiare për të blerë pronë, trashëgimia dhe sigurimi i të drejtave të barabarta të
femrave në trashëgimi bëhet kritike në korrigjimin e hendekut të pasurisë, që ekziston
mes meshkujve dhe femrave. (Neil & Toktas, 2014, 8).
Me funksionalizimin e sistemit noterial qytetarët e Republikës së Kosovës kanë interes
të shumëfishtë. Qytetarët nuk kanë nevojë t’i drejtohen gjykatës për lëndët, të cilat
zgjidhen në procedurë jashtëkontestimore; çdo kontratë, e cila ka të bëjë me
qarkullimin e pronave të paluajtshme vërtetohet tek noteri, e jo tek referenti për
vërtetime në Gjykatë. Gjithashtu, me aplikimin e sistemit të noterisë kemi një
shkarkim tejet të madh të punës së gjykatave me lëndët, që kanë të bëjnë me
procedurën jashtëkontestimore, për zgjidhjen-vendosjen e të cilave qytetari i Kosovës
duhet të presë me muaj të tërë. (Beka, 2009, 14).
Sipas një hulumtimi të kryer nga “POLIS”, respodentët, që kanë pranuar të japin
arsyen pse do ta shqyrtonin tek noterët, të gjithë kanë dhënë një përgjigje, sepse
procedura është më e shpejtë. (USAID, 2015, 9).
Vetëm kohëve të fundit transaksionet dhe marrëveshjet ndërmjet bashkëshortëve që
kanë të bëjnë me marrëdhëniet pronësore duhet të legalizohen nga shërbimi i noterisë.
Kjo, de jure, ka përmirësuar statusin e ndarjes së pronës martesore. (Färnsveden,
Mustafa & Farnsworth, 2014, 20).
Nga viti 2012, kur ka filluar funksionalizimi i shërbimit noterial, në gjykatat
themelore është vërejtur zvogëlimi i lëndëve të lëmisë trashëgimore. Noteria ka
mundësuar që qytetarët t’i realizojnë të drejtat e tyre më shpejt dhe më lehtë. Nga
praktika e punës së noterëve vërtetohet se asnjë transaksion apo bartje e pasurisë
nuk bëhet pa dhënë pëlqimin të dy bashkëshortët gjegjësisht edhe të gruasë. Ky
është një hap me rëndësi për përkrahjen e gruas në fushën e trashëgimisë dhe pasurisë
së përbashkët.

Konkluzionet

Duke pasur parasysh aktet normative në fuqi si vendore edhe ato ndërkombëtare,
si dhe të drejtën zakonore në Kosovë, ky punim ka treguar se femrat megjithatë
janë trashëgimtare të pasurisë në Kosovë e që këtë e vërtetojnë vendimet gjyqësore
dhe aktvendimet për trashëgimi të noterëve. Përkundër kësaj, është një numër
relativisht i vogël i femrave të cilat marrin pjesë në trashëgimi. Pra, një nga sfidat
kryesore të shoqërisë kosovare, mbetet vetëdijësimi i femrës për të drejtën e saj në
trashëgimi.
Adoptimi i legjislacionit vendor me sistemin e së drejtës evropiane ka shkaktuar
efekt të kundërt me traditën dhe mentalitetin e shoqërisë kosovare. Ky efekt herë
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herë është edhe negativ. Kjo shihet në procedurat kontestimore në gjykatat e rregullta
në Kosovë ku, palët në procedurë kanë lidhje të afërta familjare dhe nga mospajtimet
që lidhen me trashëgiminë në gjykatë shkaktojnë ç’rregullime të marrëdhënieve
familjare.
Krahasimi i trashëgimisë nga femrat në Kosovë me vendet e tjera të rajonit më tutje
paraqet një mundësi për hulumtim të ardhshëm nga ana e akademikëve dhe
ekspertëve të këtij lëmi, por, edhe nga OJQ-të lokale në vende të ndryshme të
Republikës së Kosovës.
Hulumtimi mund të zgjerohet edhe në vende tjera të rajonit, përkatësisht në shtetet
fqinje dhe më gjerë, si dhe të aplikohet metoda komperative.
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Ndikimi i menaxhimit strategjik në përmiresimin e turizmit në Kosovë
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Arjanit Avdiu
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Abstrakt

Duke qenë në mesin e vendeve më të begatë në sektorin e turizmit,edhe pse përmiresimet
e shpejta që janë bërë në këtë sektor,ka disa boshllëqe ku shihen si mundësi që mund të
plotesohen me pak perpjekje duke aplikuar  një menaxhim strategjik ,e cila synon për të
bërë Kosoven mes vende më  terheqese rreth turizmit.
Një dhurate Perëndie,peisazhi i bukur,pasuritë natyrore e bëjnë Kosovën vend me
kualitet të lartë për turizem.Një nga potencialet më të mëdha për zhvillimin e turizmit
është jugu malor i Kosovës,Qendra e Skijimi ne Brezovice,në malet e Sharrit.Përveq kësaj
Kosova është e pasur me male,lumenjte si dhe vlera të mëdha kulturore e historike.
E pasur me trashëgimi kulturore, historike , kohët e fundit shumë mirë të ndërtuara
rrugët dhe pjesë të tjera të infrastrukturës që e bën vendin e lehtë për t’u arritur nga të
gjitha vendet fqinje , gjithashtu , një qasje të lehtë edhe nga trafiku ajror , me siguri në
rritje përgjatë kulturës se pandarë te mikpritjes , Kosova me siguri do të mbizotërojë me
strategjinë e duhur të menaxhimit mes vendeve konkurruese në rajonin e Ballkanit,ku
ato vende kane pervoje te gjate ne turizem.

Fjale kyçe: Turizmi, menaxhimi strategjik,kultura, zhvillimi, perparesite.

Hyrje

Duke parë zhvillim aktual në të gjithë botën e turizmit dhe ndikimit të saj në
ekonominë e një vendi,të ardhurat e përgjithëshme të shtetit që gjeneron në këtë
industry duke kontribuar ne GDP,në mesin e vendeve që mund të pëerfitojnë nga
turizmi është edhe Kosova.
Gjatë hulumtimve të shumta hasim në satistika të cilat tregojnë se të hyrat kryesore
të një shteti janë na të ardhurat përmes sektorit të turizmit.
Kosova ka potencial të madh në zhvillim e këtij sektori,pavarësisht konkurrencës
së drejtpeërdrejt me vendet e tjera te Ballkanit.Vecantia e Kosovës në këtë drejtim
është pasuria me trashëgimi kulturore,lumenjë,male,te gjitha keto si një paketë e
vecantë turistike.
Gjatë hulumtimve të shumta hasim në satistika të cilat tregojnë se të hyrat kryesore
të një shteti janë na të ardhurat përmes sektorit të turizmit.Ne zhvillimin sa më të
mirë të turizmit të një vendi duhet qe gjithsesi të kemi marketing sa më të
zhvilluar.Gjatë përdorimit të marketingut ,duhet qe gjithsesi të zgjedhim strategjitë
më të përshtatshme per zhvillimin e këtij sektori.

2. Kultura dhe turizmi: potencial ne rritje

Gjate viteve te fundit ne Kosovë janë zhvilluar ngjarje te ndryshme kulturore.Këto
organizime janë bërë me qëllim të tërheqjes së numrit sa më të madh te vizitoreve vendas
dhe të huaj. Vecanerisht duhet të theksohet organizimi i Doku Fest-it në Prizren,Green
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Fest-it në Mitrovicë,Tour De Kosovo( ciklizmi ne Kosove),Festivali NGOM në Prizren.
Sipas statistikave te festivalit Doku Fest ne Prizre, rreth 10,000 vete kane marre pjese ne
edicionin e viti 2013 te festivalit, ku 23% nga gjithsej numri i mysafireve ishin vizitore te
huaj. Hulumtimi i kryer nga Instituti GAP gjate edicionit te dhjete te ketij festivali
(2011) tregon qe ndikimi ekonomik i Dokufestit ne BPV-ne ishte •3.1 milione, gjersa ky
numer pritet te jete •21.9 milione gjate periudhes se ardhshme katervjecare. Perfitues te
drejtperdrejte te ketij festivali ne qytet ishin bizneset, si baret, hotelet, restorantet, si dhe
agjencite turistike, bankat dhe kompanite e telekomunikimit. (Ministria e Tregetise dhe
Industrise,Profili i Sektorit te Turizmit,2014,28)
Tour de Kosovo eshte nje tjeter atraksion turistik qe shfrytezon ciklizmin per te
promovuar trashegimine kulturore dhe natyrore te Kosoves. Numri i pjesemarresve
lokale dhe te huaj ne kete ngjarje vazhdimisht po rritet (100 me 2008 dhe mbi 900
me 2013). Ne anen tjeter, Anibar (festival i filmit te animuar) me 2013 mbajti edicionin
e katert, duke pritur mbi 4,000 vizitore. Numri i aplikimeve eshte rritur per 200%
dhe shumica e tyre vinin nga producente te huaj. (Ministria e Tregetise dhe
Industrise,Profili i Sektorit te Turizmit, 2014, 28).
Festivali NGOM eshte festival muzikor me baze ne Prizren, qe cdo vit mbledh
dhjetera grupe muzikore dhe DJ nga e tere bota. Ai terheq mijera vizitore nga Kosova,
rajoni dhe me gjere (raportohet se edicioni 2013 priti mbi 6,000 vizitore) dhe gjithashtu
eshte shperblyer nga qeveria lokale si ngjarja kulturore me masovike e vitit. Per me
teper, Prishtina eshte gjithashtu nikoqire e ngjarjeve te shumta kulturore gjate
vitit. Nje nga ngjarjet me te suksesshme ne kuptim te terheqjes se turisteve eshte
festivali i filmit dhe teatrit Skena UP, i cili gjate 11 viteve te organizimit te suksesshem
ka arritur te sjelle mijera turiste nga e tere bota ne Prishtine. (Ministria e Tregetise
dhe Industrise,Profili i Sektorit te Turizmit, 2014, 28).
NUMRI I VIZITORËVE VENDOR DHE TË JASHTËM SI DHE NETËT E QËNDRIMI
TË TYRE SIPAS VITEVE 2008-2013

Burimi;ASK Satistikat e Hotelerise
Nga këto të dhenat shihet se Kosova është drejt nje zhvillimit te suksesshem kulturor
ku permes saj po behet edhe tërheqja e turisteve te huaj.

3. Trashëgimia kulturore si strategji e zhvillimit te turizmit në Kosovë

Pasi qe turizmi sot është një nga komponentat më të mëdha te zhvillimit ekonomik,
rol të vecante luajne edhe vendet me trashegimi kulturore,ku Kosova është mjaft e
pasur me keso vende.Të mirat ekonomike të një vendi arrihen duke i kushtuar
rëndësi të vecant sektorit te turizmit,si psh. sipas shifrave të prezantuara nga instituti
i statistikave, të ardhurat vjetore nga turizmi në Turqi në vitin 2013, kishin arritur
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vlerën 32.424.000 dollarë.Sipas të dhënave të publikuara nga shoqata e ndërmarrjeve
turistike nga Greqia, turizmi përbën një ndër  objektivat kryesore të ekonomisë greke.
Bazuar nga të dhënat e qendrës së punësimit 1/5 e të punësuarve vijnë nga sektori i
turizmit. Në Ballkan i paraqesin të dhënat e muzeut historik kombëtar të Shqipërisë,
ku për një vit këtë muze e vizituan mbi 1 milion vizitorë, ku përafërsisht 10 mijë vizitorë
ishin të huaj dhe janë gjeneruar afro 3 milionë lekë në vitin 2014. Ndërsa në Kosove për
shkak të situatës së rëndë ekonomike dhe mungesës së infrastrukturës ligjore vizitat në
objektet muzeore është pa pagesë.(gazeta Zeri,2012,Mars).
Nje nga strategjite te cilat duhet te perdoret ne zhvillimin e turizmit te vendit tonë
është fakti qe Kosova është majft e pasur me objekte muzeore,komplekse memoriale
te cilat jane mjaft atraktive per vizitoret e huaj.Vemendje e veqant duhet ti kushtohet
ketij segmenti.
Aktivitetet e muzeve dhe shtëpive muze.    
Burimi;ASK Satistikat e Hotelerise

4. Zhvillimi i turizmit në destinacione te caktuara të Kosovës

“Mjedisi global,që ndryshon me shpejtësi,krijon mundësi dhe risqe.Eshtë e vështirë
të gjendet sot një specialist i marketingut që nuk është i afektuar në ndonjë mënyrë
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nga zhvillimet globale”(Kotler & Armstrong,2013,594).Specialistet e turizmit duhet
te mendojnë se me cilat strategjike të marketingut duhet të operojnë dhe në cilat
vende te caktuara te vendit te kenë fokus më të vecantë.

Marketingu i një destinacioni(Flipo J.P dhe Texier L,1992)
Turizmi dhe oferta turistike ka një shtrirje globale dhe është mjaft konkurruese.
Produkti turistik është një paketë me disa elementë , ku më kryesorët janë:
atraksionet, shërbimet e argëtimit, të akomodimit, ushqimit, udhëtimit, transportit
dhe zhvillimi i infrastrukturës që lidhen me to. Ndërsa kushtet që ndikojnë në
zhvillimin e turizmit janë: situata dhe stabiliteti politik, si dhe marketingu.
Kosova nuk e ka te zhvilluar edhe aq këtë sherbim.
Destinacionet kryesore te turisteve ne shtetin e Kosoves jane:qyteti i Prizrenit,Gryka
e Rugoves,Ujëvara e Mirushes,qendra e skjimit te Brezovices,Malet e Sharrit,Bjeshket
e Nemura.
Numri I vizitoreve te jashten qe vizituan Kosov      
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Burimi: ASK, Statistikat e Hotelerisë  
Source: KAS, Hotel Statistics     
Nga kjo shihet qe Kosova gjate viteteve te fundit ka numer më të madh te vizitoreve
te huaj,gjë e cila dëshmon një sukses të ketij sektori.
Kompleksi Brezovica është një nga vendet me potencail më të madh te zhvillimit
turistik,si në verë ashtu edh enë dimer. Ky rajon ofron mundësi të shkëlqyeshme të
turizmit si: skijimit, eko-turizmin, lëshime me parashutë nga lartësitë malore,
çiklizmin malor, ngjitjen në shkëmbinj, alpinizëm, kalërim etj.
Ky resort është destinacion I favorshëm per zhvillimin e turizmit. Komisioni
Evropian sapo ka përgaditur një plan të detajuar për zhvillimin e Fshatit Turistik
Brezovica, që synon t’a bëjë këtë vend të përshtatshëm për turizëm gjatë gjithë vitit
(Zyra Ndërlidhëse e komisionit Evropian& ‘Ecosign EuropaMountain Recreation
Planners GmbH).
Edhe pjesa e Rugoves e cila ka një lartësi mbidetare prej 2200m2 ,është nje vend
mjaft atraktiv per zhvillimin e turizmit veror dhe atë dimeror.Edhe pse nuk ka
numer të sakt të numrit te vizitoreve në këte pjesë të Kosovës ,numri i hapjes se
bizneseve familjare turistike në këtë vend tregon se zhvillimi i turizmit në këte pjese
është në rritje.
Duke pasur parasysh per bukurite qe ka ky vend ,nevojitet qe të ketë një perdorim
të marketingut më të madh qoftë permes revistave te ndryshme vendore dhe të
huaja,permes kampanjave televizive apo permes rrjeteve sociale.Ku sipas mendimit
tim të gjitha këto do jenë mjaft të suksesshme ne zhvillimin e turizmit te Kosoves.Me
zhvillimin e infrastruktures te kesaj pjese te Kosoves zhvillimi i turizmit cdo ditë e
më shumë është duke u rritur.
Prizreni po ashtu është një nder vendet më të vizituara të Kosoves.Ky vend perveq
trashëgimis kulturore qe ka,ka edhe resurse mjaft të mëdha të zhvillimit të turizmit
malor,mirëpo projekte të mëdha në këte drejtim nuk ka pasur kjo komunë. “Caritas
Kosova” në partneritet me “Caritas Internacional Belgium” parashikon të mbështes
zhvillimin e turizmit rural, duke pasur parasysh bukuritë mahnitëse që i ka ky
rajon.

Konkluzionet dhe rekomandimet

Përmirësimet në sektorin turistik dhe të udhëtimit dallohen lehtë në krahasim me
vitet e kaluara , dhe kjo është dëshmuar me numrin e vizitorëve cila është në rritje
çdo vit.Planifikimi strategjik është mjaft i rëndësishem ne zhvillimin e turizmit.Edhe
pse janë bërë përpjeke të mëdha në zhvillimin e marketingut te turizmit,si duket
nuk janë përdorur strategjite e duhura,sepse turizmi i vendit tonë nuk e ka të
zhvilluar edhe aq këtë sektor përkundër bukurive të natyrore që ka.Sipas mnedimit
tim Kosova ka mungesë te eksperteve te turizmit.
Për të arritur një rezultat më të mirë duhet që të këtë mbeshtje më të madhe të
.institurcioneve locale dhe qeveritare.
Që të ketë zhvillim sa më të madh te turizmit në vendin tonë duhet të përdoren
revistat e ndryshme ndërkombëtare,kanalet televizive,internet,ku përmes tyre te
publikohen bukurite dhe pasuritë e Kosovës, të cilat kanë vlerë të madhe.
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Abstrakt

Pjesa e ligjit shqiptar ndërkombëtar e detyrimeve jashtëkontraktore (nenet 56-70) është
rregulluar në përputhje me Rregulloren e (BE-së) Nr.864/2007 të datës 11.07.2007 mbi
ligjin e zbatueshëm për detyrimet jashtëkontraktore (në vazhdim: ROMA II). Ligji ynë ka
bërë një ndarje mes pjesës dhe parimeve të përgjithshme (nenet 56-62) dhe pjesës së
posaçme (nenet 63-70).
Më datë 11.07.2007, nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Europian u miratua
ROMA II për Detyrimet Jashtëkontraktore. Në kuadër të shteteve të BE-së kjo Rregullore
është drejtpërdrejt e zbatueshme dhe nuk kërkon përshtatje përsa i përket zbatimit në
shtetet anëtare. Ajo ka hyrë në fuqi në datën 11.1.2009 dhe është bërë pjesë e ligjit tonë
ndërkombëtar posaçërisht në Kreun VIII të tij në nenet  56-70 duke i prekur ato në kuadër
të së drejtës materiale.
Në kuadër të ROMA II puna përgatitore u bllokua për një kohë të gjatë, sepse mes shteteve
anëtare ka patur dallime të thella mes opinionit të tregut të brendshëm të BE-së1, shtyllës
së tretë të BE-së, që përfshin drejtësinë dhe marrëdhëniet e brendshme si edhe mbrojtjes
së Konsumatorit, në kuadër të aplikimit të parimit të vendit të origjinës në ligjin e BE-së
të konkurrencës (të fundit qëndrojnë sipas Parimit të vendndodhjes së tregut). Një tjetër
polemikë dhe diskutime të shumta ka pasur edhe në kuadër të të drejtave të mediave dhe
shkeljet e të drejtave personale.
Së fundmi ROMA II nënkupton për të drejtën ndërkombëtare private e cila deri më tani
ka qenë shumë pak uniforme në fushën e detyrimeve jo-kontraktuale, një hap i madh
përpara.  Në këtë kapitull krahas çështjeve të shkeljeve ligjore janë trajtuar edhe çështje
të pasurimit të padrejtë dhe menaxhimit pa mandat. Përveç kësaj në këtë artikull janë
përfshirë edhe normat e posaçme për përgjegjësitë jashtëkontraktore, në përgjegjësitë
për produktet, tregtinë e ndershme dhe të drejtën e konkurrencës, dëmtimin e mjedisit
në mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe të drejtën e grevës.

Fjale kyçe: Detyrime kontraktore, e drejta ndërkombëtare private, Roma I, Shqiperi.

Hyrje

Ligji ndërkombëtar në nenin 56 të tij përcakton se:
1. Ligji i aplikueshëm për një detyrim jashtëkontraktor është ligji i shtetit, në të

cilin ndodhi dëmi, pavarësisht nga shteti, në të cilin ngjarja që shkaktoi dëmin
ndodhi dhe pavarësisht nga shteti apo shtetet në të cilin/cilat ndodhin pasojat
indirekte, përveç kur nuk parashikohet ndryshe në dispozitat e këtij kreu.

2. Pavarësisht nga pika 1 e këtij neni, kur personi përgjegjës për dëmin dhe personi
që ka pësuar dëmin kanë vendqëndrimin e tyre të përbashkët në të njëjtin shtet,

1Shiko vëllimin e parë të Autorit: „E drejta europiane private“.
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në kohën kur ndodhi ngjarja, zbatohet ligji i këtij shteti.
3.  Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se dëmi jashtëkontraktor

është dukshëm i lidhur më ngushtë me një vend të ndryshëm nga ai që tregohet
në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohet ligji i këtij shteti.

4. Lidhja dukshëm më e ngushtë me një shtet tjetër mund të bazohet në veçanti
në marrëdhëniet e mëparshme ndërmjet palëve, të tilla si kontrata, e cila është
dukshëm e lidhur ngushtë me dëmin jashtëkontraktor.

Në rast se analizojmë më thellë këtë nen, dalim në përfundimin se si detyrimi
kontraktor dhe ai jashtëkontraktor është i lidhur ngushtë me parimin e shkaktimit
të dëmit, pra vendi në të cilin ngjarja që shkaktoi dëmin ndodhi është edhe ligji i
shtetit të zbatueshëm (neni 46 pika 1 shkronja c dhe neni 56 pika 1). Zbatohet ligji
i vendqëndrimit të zakonshëm (neni 56 pika 2), në rastin kur personi përgjegjës për
dëmin dhe ai që ka pësuar dëmin kanë vendqëndrim të përbashkët dhe në rastet kur
dëmi jashtëkontraktor është i lidhur ngushtë me një vend të ndryshëm nga pika 1
dhe 2 të nenit 56  (lidhja më e ngushtë me një shtet ka të bëjë me kontratën e
mëparshme të nënshkruar mes palëve sipas nenit 56 pika 4), atëherë zbatohet ligji i
atij shteti (neni 56 pika 3).
Në kuadër të ROMA II sipas nenit 1 pika 1, ROMA II është i vlefshëm për detyrimet
jashtëkontraktore civile dhe tregtare që kanë lidhje me ligjet e shteteve të ndryshme.
Referimi konceptual për çështjet civile dhe tregtare dhe formulimi i nenit 1, është në
përputhje me ROMA I dhe nëpërmjet tij është mundësuar dallimi i qartë mes konfliktit
të ligjeve të detyrimeve kontraktore dhe jashtëkontraktore.2 Për më tepër, kësaj i
korrespondon kufizimi për çështjet civile dhe tregtare në kuadër të fushëveprimit të
Rregullores së Brukselit I, duke krijuar kështu një harmoni mes të drejtës
ndërkombëtare private dhe të ligjit Procedurial. Koncepti i “Detyrimeve
jashtëkontraktore” është interpretuar në bazë të nenit 11 në mënyrë autonome,
por në rregullore nuk gjendet një përkufizim i saktë. Për çdo rast, nga neni 2, pika
1 dilet në përfundimin se ligjvënësi në konfliktin ligjor të detyrimeve jokontraktuale
dallon katër fusha kryesore:
- Një veprim të jashtëligjshëm;
- Një pasurimi të padrejtë;
- Një Administrim  pa mandat apo;
- Një dëm të shkaktuar gjatë negociatave të kontratës.
Nga fusha e zbatimit sipas nenit 1 pika 1 janë përjashtuar çështje administrative
apo të doganave, çështje të drejtash administrative dhe përgjegjësie zyrtare apo të
lidhura me imunitetin ligjor nga zyrtarët dhe njerëz të tjerë të përfshirë (Acta jure
imperii).3 Për më tepër nga objekti i zbatimit të ROMA II sipas nenit 1 dhe 2 nuk janë
të përfshirë:
(a) detyrimet jashtëkontraktore që rrjedhin nga marrëdhëniet familjare dhe marrëdhënie të
ngjashme;
(b) detyrime jashtëkontraktore që rrjedhin nga e prona martesore dhe raporte të krahasueshme,
si dhe testamente  e trashëgimie;
(c) detyrime jashtëkontraktore që rrjedhin nga shkëmbimet, Çeqe, Letra me vlerë të negociueshme
2Handig, Rom.II-VO – Auswirkungen auf das internationale Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht (ROMA
II- Efekte mbi konkurrencën ndërkombëtare dhe ligjin e pronësisë intelektuale), WBI 2008, 1.
3Leible, Rechtswahl im IPR der ausservertraglichen Schuldverhältnisse nach der Rom-II VO (Zgjedhja e
ligjit sipas së drejtës ndërkombëtare private të detyrimeve jashtëkontraktore sipas ROMA II) RIW 2008,
257.
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në atë masë që detyrimet kanë të bëjnë me tregtimin e tyre;
(d) detyrimet jashtëkontraktore që rrjedhin nga shoqëritë tregtare dhe e drejta e personave
juridikë,
(e) detyrime jashtëkontraktore që rrjedhin nga marrëdhëniet mes rregullatorëve, personave
kujdestar të besuar dhe përfitues të një besimi themeluar nga një transaksion ligjor,
(f) detyrime jo të pranueshme që dalin nga dëmet e shkaktuara nga energjia bërthamore dhe
(g) detyrimet jashtëkontraktore që rrjedhin nga shkelja e fshehtësisë apo të drejtave personale,
duke përfshirë këtu shpifjen.
Në mënyrë të veçantë përjashtimi i shkeljeve që kanë të bëjnë me personalitetin e
individit dhe që ishin të përfshira në draftin fillestar të Komisionit qysh prej muajit
korrik 2003.4 Dëshmojnë të jenë problematike në kuadër të ROMA II.5 Në këtë aspekt
në Shqipëri  zbatohet neni Neni 67 në kuadër të cenimit të së drejtave morale të ligjit
ndërkombëtar. Nëse do të ndodhë një dhunim  fizik i dhunshëm në publik, atëherë
nga njëra anë ligji i zbatueshëm që do të jetë përcaktuar do të jetë në përputhje me
dispozitat e Aktit të së drejtës private ndërkombëtare dhe nga ana tjetër me rregullat
e ROMA II. Gjithashtu në të drejtën e Emrit, rezultojnë konflikte të ndryshme të të
drejtave çka vazhdojnë të çojnë në rezultate të pakënaqshme.
Koncepti i dëmit duhet të interpretohet në mënyrë të pavarur dhe në përputhje me
nenin 2-ROMA II dhe përfshin të gjitha pasojat e një veprimi të palejueshëm, por
edhe të pasurimit të padrejtë, një administrim menaxherial pa mandat apo një
klauzole problematike në negociatat e kontratës. Përveç dëmit qe ka ndodhur tashmë,
nga ROMA II  njihen shprehimisht edhe dëmet, ndodhja e të cilave thjesht është e
mundshme. Nga kjo e fundit buron, ndër të tjera, se objekti i rregullores nuk është
i kufizuar në kërkesat për kompensim, por gjithashtu përfshin të drejtat e mbrojtjes.

1.1   Fusha e veprimit ROMA II si themel për ligjin ndërkombëtar privat (neni
31 ROMA II)

Sipas nenit 31 ROMA II zbatimi kohor i ROMA II hyn në fuqi pas datës 11.01.2009
dhe që ka si objekt “ngjarje me bazë dëmin jashtëkontraktor”. Në rastin kur, akti i
dëmshëm, dhe shfaqja e dëmit nuk takohen në kohë, rezultatet nga neni 4 pika 1 i
ROMA II rezulton se veprimi i jashtëligjshëm duhet të kuptohet si “ngjarje e
dëmshme”, (pikërisht në këtë rast duhet bërë dallimi mes shkaktimit të dëmit dhe
ngjarjes që e ka shkaktuar atë).
Për më tepër, Neni 2, pika 2 ROMA II, përcakton se rregullorja vlen edhe për detyrimet
jashtëkontraktore, shfaqja e të cilave do të jetë thjesht e mundshme (hipotetike),
ashtu sikurse edhe për ngjarjet që presupozohet se shkaktojnë dëmin, të cilat do të
barazohen me  ngjarjet që shkaktojnë dëmin (Neni 2, pika 3 shkronja a ROMA II).
Në Literaturë6 zbatueshmëria e ROMA II në ngjarjet e dëmit, ka të ngjarë të ndodhë
përpara hyrjes në fuqi të rregullores dhe pas kësaj të mbetet e pandryshuar, meqë
bëhet fjalë për “hyrje” të probabilitetit, dhe kjo ishte vetëm përpara hyrjes në fuqi.

4Drafti final i Komisionit të BE-së (2003) 427.
5Lüttinghaus, Das internationale Privatrecht der culpa in contraendo nach den EG-VO “Rom I” und “Rom II”
(E Drejta Private  ndërkombëtare e culpa in contrahendo sipas rregullave të BE-së “Rom.I” dhe “Rom.II”)
RIW 2008, 193.
6Heiss/Loacker, JBL 2007, 618; Ofner, Die Rom-II-VO - Neues Internationales Privatrecht für ausservertragliche
Schuldverhältnisse in der EU (E drejta ndërkombëtare private e re e detyrimeve jashtëkontraktore të
ROMA II)  ZfVR 2008, (3) 15.
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Nga ana tjetër natyrisht do të ishte mirë që të merrej vendim mbi aplikimin, nëse do
të shihej se  do të ishin rritur gjasat e hyrjes në fuqi.

1.2 Liria e zgjedhjes së ligjit të zbatueshëm për detyrime jashtëkontraktore

Ligji ndërkombëtar në kuadër të zgjedhjes së ligjit të zbatueshëm nga palët në nenin
57 të tij përcakton se:
1. Palët mund të zgjedhin ligjin e zbatueshëm për një detyrim jashtëkontraktor, pavarësisht
nga përcaktimet e dispozitave të këtij kreu:
a) me marrëveshje të lidhur pas ngjarjes që ka shkaktuar dëmin;
b) me marrëveshje të lidhur lirisht, përpara ngjarjes që ka shkaktuar dëmin, kur të gjitha palët
ndjekin një veprimtari tregtare.
2 .Zgjedhja e ligjit duhet të shprehet ose të shfaqet me siguri të arsyeshme nga të gjitha rrethanat
e çështjes dhe nuk duhet të cenojë të drejtat e palëve të treta.
3. Kur të gjitha elementet, që kanë të bëjnë me situatën në kohën e verifikimit të ngjarjes, që ka
shkaktuar dëmin, ndodhen në një shtet tjetër nga shteti, ligjin e të cilit kanë zgjedhur palët,
zgjedhja e ligjit nga palët nuk cenon zbatimin e dispozitave të ligjit të këtij shteti, të cilat nuk
mund të shmangen me marrëveshje të palëve.
Pra sipas këtij neni palët mund të përcaktojnë vetë ligjin e zbatueshëm me marrëveshje
të lidhur pas ngjarjes që ka shkaktuar dëmin ose përpara ngjarjes që ka shkaktuar
dëmin, kur të gjitha palët ndjekin një veprimtari tregtare. Pra ligji shqiptar ka
përcaktuar qartazi se bëhet fjalë për veprimtari civile e tregtare në përputhje me
kërkesat e nenit 1 dhe 2 të ROMA II të përmendura më lart. Duhet patur parasysh
që në rastin e zgjedhjes së ligjit të zbatueshëm nga palët para ose pas ngjarjes që ka
shkaktuar dëmin, ato duhet të respektojnë dy parime:
(1) nuk duhen cënuar palët e treta dhe
(2) në rastin kur të gjitha elementet, që kanë të bëjnë me situatën në kohën e verifikimit të
ngjarjes, që ka shkaktuar dëmin, ndodhen në një shtet tjetër nga shteti që kanë zgjedhur palët,
ky ligj gjen zbatim.
Kjo është një përsiatje e ligjit ndërkombëtar shqiptar për të mos i’u shmangur pasojave
të ligjit ku ka ndodhur ngjarja.
Në kuadër të BE-së, ROMA II parashikon në nenin 14 një sqarim eksplicit të zgjedhjes
së mundshme të së drejtës midis palëve. Rasti i zbatimit  kryesor do të jetë natyrisht
neni 14, pika I shkronja a ROMA II, i cili përcakton pranueshmërinë e një zgjedhje
të mëvonshme të së drejtës nga një marrëveshje pas ndodhjes së ngjarjes që ka
shkaktuar dëmin, i cili është në përputhje të plotë me nenin 57 pika 1 shkronja a të
ligjit ndërkombëtar.7 Meqenëse neni 14 vlen për të gjitha detyrimet jashtëkontraktore,
duke përfshirë edhe pasurimin  e padrejtë, atëherë momenti i i ngjarjes që ka
shkaktuar dëmin në këtë rast do të jetë momenti në të cilin do të shfaqet veprimi
shkaktues.
Në të kundërt, neni 14 pika 1 shkronja b ROMA II pranon një zgjedhje të ligjit
përpara se të ketë ndodhur ngjarja e dëmit të shkaktuar vetëm kur, të gjitha palët
e përfshira në një veprimtari tregtare dhe marrëveshje kanë negociuar lirisht.
Edhe kjo pikë është në përputhje të plotë me nenin 57 pika 1 shkronja b të ligjit
ndërkombëtar.

7Ofner, Die Rom-II-VO - Neues Internationales, ZfVR 2008, 16.
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Përfundime

Ka patur kritika në kuadër të konceptit të veprimtarisë tregtare, e cili është një risi
në këtë fushë dhe është në kundërshtim me konceptin e uniformitetit të së drejtës së
BE-së. Meqenëse kufizimi i Nenit 14 pika 1 shkronja b ROMA II kërkon shmangien
e një disavantazhi të palës më të dobët, në kuadrin e një veprimtarie tregtare  ndoshta
do të duhet të kuptohet ushtrimi i një aktiviteti tregtar ose profesional i pavarur.8

Lidhur me kushtet e “negociatave të lira”, shtrohet pyetja nëse me një të tillë është
kuptuar po ashtu edhe një marrëveshje për një zgjedhje të ligjit sipas termave dhe
kushteve te palëve. Sipas ligjit të mëparshëm për çdo rast zgjedhja e duhur e së
drejtës, sipas termave dhe kushteve të palëve do të ishte i mundur. Meqenëse neni
14 pika 1 shkronja b ROMA II ka trajtuar në mënyrë specifike qarkullimin e tregtisë,
ku zgjedhje të para-përcaktuar të klauzolave të ligjit janë të zakonshme, zbatimi i
kësaj dispozite është shumë i kufizuar. Përdorimi i termave dhe kushteve nuk
përjashton ndonjë kualifikim të zgjedhjes së të drejtës  si “të negociuar në mënyrë të
lirë”.9
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Të drejtat morale tëautorit  në Kosovë dhe Shqipëri

Ma.sc. Skender Ferati
Ma.sc. Bestar Kolgeci

Abstakt

E drejta subjektive  e autorit titullarit të saj i jep autorizime pasurore dhe morale. Edhe
pse të drejtat pasurore ia sigurojnë jetesën krijuesit të tyre janë të drejtat morale ato që
e paraqesin  mendjen dhe shpirtin e krijuesit. Jeta është e përkohshme dhe ka më shumë
se vetëm  botë materiale në të, autori ka nevojë për mbrojtjen e nderit, intergritetin  dhe
reputacionin e tij.
Nga ajo që u tha më lartë është e qartë se në fokus të këtij punimi  janë të drejtat morale
të autorit.  Arsyeja kryesore se përse e kemi trajtuar këtë temë është ajo se, të drejtat
morale nuk janë të harmonizuara në rrafshin ndërkombëtar, gjë që ka ndikuar  që këto të
drejta të trajtohen ndryshe nga një shtet në tjetrin.
Me anë të metodës kualitative e kemi bërë sqarimin e kuptimit të nocioneve themelore të
lidhura me të drejtat morale të autorit, kurse me anë të metodës krahasimore e kemi bërë
krahasimin e të drejtave morale të autorit ndërmjet  Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe i
kemi gjetur të përbashkëtat dhe dallimet e të drejtave morale të këtyre dy shteteve me
shtetet kryesore të Bashkimit Evropian: Francës, Gjermanisë dhe Anglisë.

Fjalët kyçe: Autori, të drejtat morale, intergriteti, publikimi, tërheqja, autorësia.

Hyrje

Arsyeja kryesore se pse kemi  vendosur që t’a trajtojmë këtë temë është ajo, se fusha e
së drejtës së autorit është një nga fushat  me moderne të jurispodencës bashkëkohore
me ndikim shumë të madh ekonomik, socioial dhe kulturor.
E kemi  quajtur të drejtë moderne, edhe pse fillet e krijimeve të veprave të ndryshme
mund t’i gjejmë qysh në fillimet e  civilizimeve të hershme, mirëpo autorët e kësaj kohe
nuk i gëzonin të drejtat që i gëzojnë autorët e kohës moderne. Si pikënisje e rregullimit
të të drejtave të para të autorit mund të merret shek.i XVIII me miratimin e  “Statutit të
Anës”, të vitit 1776 në Angli. Në Kosovë në vitin 2011 është miratuar Ligji për të
drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera tëpërafërta, i cili është në përputhje me Konventën
e Bernës dhe direktivat e Bashkimit Evropian, kurse në Shqipëri të drejtat e autorit
rregullohen me Ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të.
  Veprat kreative e pasurojnë jëtën tonë , autori e meriton që të shpërblehet për veprën,
të cilën ne e shfrytëzojmë.  Kjo i mundëson autorit që të vazhdojë me punën e tij. Në
ditët e sotme duhet një investim i konsiderueshëm me  qëllim të krijimit të një vepre,
askush nuk do të  investonte mund dhe dije  po ta dinte se nuk do të mund t’i
nxirrte shpenzimet e veta, apo edhe ndonjë fitim të arsyeshëm. Mbrojtja juridike e
veprës së autorit ndikon  në shfrytëzimin ekonomik të saj nga ana e krijuesit për një
periudhë të caktuar,  si dhe ndihmon në nxitjen e kreativitetit të autorit
E drejta e autorit  është një mjet esencial për  të themeluar një shoqëri demokratike
duke mundësuar dialogun publik dhe shkëmbimin e ideve. E drejta e autorit është
një institut  jo vetëm për arritjen e qëllimeve ekonomike, por kjo e drejtë themelon
një treg  që mundëson shkëmbimin e ideve ndërmjet njerëzve.
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I kemi  zgjedhur që t’i trajtojmë të drejtat morale të autorit për arsye se,  autori në
veprën e krijuar investon ide të ndryshme,   të cilat e paraqesin  personalitetin e
autorit. E drejta e autorit i jep krijuesit të saj autorizime pasurore dhe  morale. Të
drejtat pasurore pothuajse janë rregulluar dhe harmonizuar  në rrafshin
ndërkombëtar. Janë të drejtat morale ato, të cilat ndryshojnë shumë nga vendi në
vend, janë të drejta që akoma nuk janë harmonizuar ndërmjet shteteve të Bashkimit
Eropian, si dhe janë të drejta, të cilat e paraqesin divergjencën më të madhe në fushën
e të drejtës së autorit ndërmjet shteteve  të sistemit të së drejtës zakonore dhe shteteve
të sistemit të së drejtës kontinentale.
Për më tepër në këtë punim kemi  trajtuar:
1. Të drejtat morale të autorit  në përgjithësi;
2. Karakterisitikat e të drejtave morale;
3. Të drejtën e njohjes së autorësisë;
4. Të drejtën në intergritet të veprës;
5. Të drejtën  e publikimit të parë të veprës;
6. Të drejtën e tërhejqjes së veprës;
7. Keqpërdorimin e emrit të autorit (atribuimi fals i veprës së autorit)

Të drejtat morale të autorit

E drejta e autorit është degë e së drejtës, e cila i jep autorit (shkrimtarëve, muzikantëve,
artistëve dhe krijuesve të tjerë) mbrojtje juridike për  veprat e tyre. Një mbrojtje e
tillë juridike u garanton autorëve të drejtën e  pronësisë, ose shfytëzimit të veprës së
tyre duke marrë parasysh të mirat pasurore që rrjedhin nga krijimtaria e tyre, mirëpo
duke mos anshkaluar edhe të drejtat morale të këtyre autorëve, siç  janë: e drejta e
njohjes së autorësisë, respektimi i intergritetit të veprës, e drejta në publikim të parë
të veprës dhe e drejta e tërheqjes së veprës . E drejta e autorit e mbron krijuesin nga
çdo përdorim i paautorizuar i veprës së tij, si dhe i siguron atij një shpërblim për
çfarëdo përdorimi të veprës së tij.  Nga kjo që thamë më lartë del se titullari i të drejtës
së autorit nga e drejta subjektive e autorit i nxjerr dy lloje autorizimesh: autorizime
pasurore dhe autorizime morale.(LDADTP i Kosovës, 2011, 6 par 2).
Në botën materiale ligjet  zakonisht tentojnë që t’i japin mbrojtje  të drejtave pasurore
të autorit, ku autori do të përfitoj një shpërblim proporcional me veprën e krijuar.
Por, jeta është e përkohshme dhe ka më shumë se  sa vetëm  botë materiale në të. Të
drejtat morale në një vepër janë shpirti i asaj vepre. Autori ka të drejtë që veprën e tij
ta ruaj dhe  ta mbrojë  nëpërmjet të drejtave morale.(ËIPO, 2012,  186.)
Pasi që vepra e autorit është produkt i mendjes, ajo  në vetvete reflekton personalitetin
e krijuesit. Përveç interesit ekonomik  të autorit në lidhje me veprën e tij autori
mund të ketë edhe interese të tjera, të cilat  jo patjetër duhet të jenë pasurore, siç janë,
psh., e drejta për t’u njohur si autor i veprës, apo edhe e drejta  për  ta mbrojtur
intergritetin e saj. Këto të drejta njihen si të drejta morale të autorit.
Tanimë të gjitha shtetet e botës i njohin të drejtat morale të autorit, mirëpo ndryshojnë
shumë nga ajo se çka ato konsiderojnë të drejtë morale. Diku këto të drejta janë më
të gjëra, kurse në disa  vende më të ngushta, si dhe ka ndryshim të madh ndërmjet
shteteve sa i përket implementimit të këtyre të drejtave.
Konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të autorit kërkojnë  nga shtetet
që së paku dy të drejta morale të gëzojnë mbrojtje juridike. Këto dy të drejta janë
standard minimal që të gjitha shtetet nënshkruese të konventave ndërkombëtare të
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të drejtave të autorit duhet t’i plotësojnë. Secili shtet duhet ta njoh të drejtën morale
të njohjes se autorsisë dhe të drejtën në intergritet të veprës. Shumë shtete përveç
këtyre dy të drejtave morale të parapara me konventa ndërkombëtare mbrojnë edhe
të drejta tjera morale, siç janë: e drejta e publikimit të parë të veprës, e drejta e tërheqjes
së veprës, atribuimi fals i autorësisë, pastaj disa shtete edhe të drejtën e rishitjes e
mbrojnë në kuadër të të drejtave morale. (UNESCO,  2010, 30.)
Shtetet e sistemit të së drejtës Kontinentale  janë shtetet, të cilat i japin një mbrojtje të
madhe personalitetit dhe reputacionit të autorit, edhe pse ka dallime ndërmjet shteteve
të këtij sistemi sa i përket  trajtimit të të drejtave  morale të autorit si të veçanta apo
si një tërësi me të drejtat ekonomike.
 Shtetet e së drejtës Anglosaksone të prirura drejt teorisë utilitariane,  i japin  shumë më
pak mbrojtje të drejtave morale të autorit. Megjithatë  shumë shtete të këtij sistemi të së
drejtës   në legjislacionet e tyre i kanë dhënë mbrojtje juridike disa të drejtave morale.
Të drejtat morale të autorit e kanë origjinën e tyre nga teoria natyrale dhe të drejtat
e personalitetit. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse të drejtat morale të autorit gëzojnë
mbrojtje juridike më së shumti në vendet  esistemit të sëdrejtës Kontinentale. Këto të
drejta së pari i ka njohur e drejta Franceze në fund të shek XIX.  Shprehja “Të drejtat
morale” rrjedh nga shprehja  Franceze “Droit d’Moral”. Të  drejtave morale në shtetet
e së drejtës zakonore nuk e kanë gjeturshprehjen e tyre si në shtete e sistemit
kontinental, për asrye se në këto shtete theksi më i madh vihet në  punën dhe
investimin e autorit në veprën e krijuar. (UNESCO,  2010, 31.)
Karakteristikat e të drejtave morale
Të drejtat morale janë të drejta që mbrojnë personalitetin e autorit. Të drejtat  e
personalitetit janë vlera personale të lidhura ngusht me personalitetin fizik dhe janë
pjesë integrale e këtij personaliteti. (LDADT i Kosovës, 2011, 4 par 1.5.)
Është një tendecë që të drejtat morale të trajtohen si të drejta absolute, të përhershme, të
patjetërsushme dhe të paparashkrueshme. Mund të thuhet se vetëm në Francë dhe në disa
vende  të  sistemit të së drejtës kontinentale të drejtat morale gjejnë një trajtim të tillë. Në
shumë vende të botës të drejtat morale zgjasin aq sa zgjasin edhe të drejtat pasurore.
Edhe pse  nuk mund të thuhet  se janë të drejta të patjetërsueshme, në disa vende mund
të hiqet dorë nga kjo e drejtë. (Goldstain &  Hugenholtz, 2010, 355.)
Të drejtat morale të autorit janë të numëruara taksativisht,( Morina&  Nikçi,  2012, 153.) që
do të thotë se LDADTP i Kosovës  i ka paraparë  shprehimisht se cilat janë të drejtat
morale të autorit dhe vetëm për këto të drejta  morale të parapara me ligj mund të ngritet
padi për mbrojtjen e të drejtave morale. Në Kosovë si të drejta morale konsiderohen 4 të
drejta, siç janë: e drejta e njohjes së autorësisë, mbrojtja e integritetit në vepër,  e drejta e
pendimit dhe  e drejta e tërheqjes së veprës.(LDADTP i Kosovës, 2011, 17-20) Edhe në
Shqipëri ashtu sikurse në Kosovë Ligji për të drejtat e Autorit dhe të drejtat e tjera të
lidhura me të i njeh 4 të drejta morale të autorit. (LDADTL i Sqipërisë, 2005,10).Në
Mbretëri të Bashkuar si e drejtë morale konsiderohet edhe atribuimi fals i veprës.Në
Kosovë kjo e drejtë mbrohet me ligjin kundër shpifjes dhe fyrejes.
Legjislacionet nacionale në fushën e autorit dhe të të drejtave morale ndahet në
shtete ku lejohet heqja dore nga të drejtat morale dhe në shtetet ku nuk lejohet heqja dorë nga
këto të drejta. Në njërin ekstrem janë disa shtete të  sistemit të së drejtës kontinentale
të prirura nga Franca, ku nuk lejohet heqja dorë nga të drejtat morale, atje të drejtat
morale konsiderohen të përhershme, të patjetërsueshme dhe të paparashkrueshme.(French,
Intellektual Property  Code,  121 par 1) Në Kosovë nuk ka ndonjë dispozitë, ku
shprehimisht thuhet se  nuk mund të heqet dorë nga të drejtat morale, mirëpo të
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drejtat morale të autorit janë të rregulluara  ngjajshëm me të drejtat morale në Francë
dhe duke u nisur  nga karakteristikat se të drejtat morale edhe në Kosovë janë të
përhershme, të paparashkrueshme dhe të patjetërsueshme, atëherë mund të
konsiderojmë se edhe  në Kosovë nuk mund të heqet dorë nga të drejtat morale.
Shprehimisht me LDADTP parashihet  se   e drejta e rishitjes, e cila është një formë
e ngjajshme me të drejtat morale, nuk mund të jetë objekt i braktisjes ose kalimit te
një person tjetër, gjatë jetës së autorit. (LDADTP i Kosovës, 2011, 36 par 6)
Në Shqipëri nuk mund të heqet dorë nga të drejtat morale, me LDADTL parashihet
të drejtat vetiake jopasurore  nuk përbëjnë objekt dorëheqjeje. (LDADTL i Shqipërisë,
2005, 11 par 1)
Në mes të ekstremeve, ku lejohet dhe ku nuk lejohet absloutisht të hiqet dorë nga të
drejtat morale qëndron Gjermania. Në Gjermani lejohet heqja dorë nga të drejtat
morale në disa raste të veçanta, ku do të ishte e padrejtë të mos lejohej heqja dorë nga
këto të drejta,  për shkak të shfrytëzimit si duhet të veprës dhe për shkak të balancimit
të interesave të personave të ndryshëm  mbi një vepër të caktuar.
Në shtetet e sistemit të së drejtës zakonore lejohet lirshëm heqja dorë nga të drejtat
morale. Në shumë shtete të botës ka edhe kufizime  të ndryshme sa i përket  të
drejtave morale. Autori nuk do t’i gëzojë disa të drejta morale te disa vepra të llojeve
të ndryshme siç:  janë, veprat arkitekturore, programet kompjuterike, veprat filmike
etj.(Goldstain &  Hugenholtz, 2010, 355.)
Të drejtat morale janë të lidhura me personalitetin e autorit dhe nuk janë të drejta
pronësore të tij. Të drejtat morale do të mbesin te autori edhe në qoftë se ai e bart të
drejtën e shfrytëzimit ekonomik të veprës së tij. Këto të drejta nuk mund të jenë objekt i
qarkullimit nga autori te një person tjetër,këto të drejta nuk janë të transferueshme. Autori
mund ta bartë te botuesi të drejtën e riprodhimit dhe shpërndarjes së librit të tij,
mirëpo ai do t’i mbajë për vete të drejtat morale në lidhje me atë libër. Botuesi nuk ka
të drejtë që në këtë libër ta shënojë emrin e një autori tjetër apo të mos e shënoj atë
fare. Autori nuk e humb të drejtën për të kërkuar të drejtën e njohjes së autorësisë së
atij libri. Megjithatë në shtetet e  sistemit të së drejtës zakonore lejohet e drejta e
hejqjes dorë nga të drejtat morale të autorit në kushte të caktuara.
Sa duhet të jetë kohëzgjatja e të drejtavemorale  të autorit? Kjo është njëra nga pyetjet
që ka sjellur më së shumti debate  ndërmjet shteteve  të dy sistemeve më të mëdha të së
drejtës. Në shtetet  e së drejtës zakonore  është si rregull që të drejtat morale të mos
mbrohen më shumë se gjatë jetës së autorit, kurse në shtetet e  sistemit të së drejtës
kontinentale këto të drejta janë tëpërhershme.Pas vdekjes së autorit të drejtat morale
mund të ushtrohen nga trashëgimtarët e tij, ose nga persona juridik, të cilët mirren
me mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.(UNESCO,
2010, 32.) Konventa e Bernës për mbrojtjen e të drejtave të autorit parasheh mbrojtjen
e të drejtave morale së paku  sa kohëzgjatja e të drejtave pasurore të veprës së autorit.
Kohëzgjatja e të drejtave të autorit sipas kësaj konvente është gjatë gjithë jetës së autorit
dhe 50 vjet pas vdekjes së tij, edhe pse shumica e shteteve në botë tanime e parashohin
një kohëzgjatje prej deri në 70 vjet pas vdekjes së autorit.

E drejta e njohjes së autorësisë

E drejta e njohjes së autorsisë  është e drejtë morale e autorit e njohur edhe me nenin
6 bis të konventës së Bernës për mbrojtjen e të drejtave të autorit. E drejta e njohjes
së autorsisë i jep autorit të drejtën  që ta vendos apo jo emrin e tij në veprën, e cila
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bëhet publike. Kjo e drejtë i jep atij edhe të drejtën e publikimit të veprës nën
pseudonim.Në rastet e shftyrëzimit të veprës së tij, shfrytëzuesi duhet ta citoj emrin
e autorit dhe të veprës së shfrytëzuar.(UNESCO,  2010, 33.)
Në udhëzuesin e OBPI për Konventën e Bernës parashihet  se  e drejta e njohjes së autorësisë
është e drejta  morale më e rëndësishme, e cila i jep të drejtë autorit që ta përdorë ashtu siç
ai dëshiron. Kjo e drejtë mund të përdoret edhe në konceptin negativ duke e publikuar
veprën nën pseudonim ose duke mbetur anonim.Edhe  veprat arkitekturore i japin të
drejtë krijuesit që ta shfytëzojë të drejtën morale të njohjes së autorësisë, ku në ndonjë
objekt të madh publik  të dizajnuar nga ai mund ta vendos emrin e tij.
Në Konventën e Bernës parashihet se autori pavarësisht nga të drejtat pasurore ka
të drejtë të kërkojë  t’i njihet e drejta e  njohjes së autorësisë. Si minimum i kohëzgjatjes
së kësaj të drejte morale sipas Konvetës së Bernës është aq sa zgjasin edhe të drejtat
pasurore të autorit. (Konventa e Bernës, 1971, 6 bis par 1-2)
Në Kosovë dhe Shqipëri  e drejta e njohjes së autorësisë është e përhershme. Zbatimi i të
drejtës së njohjes së autorësisë pas vdekjes së autorit kalon te trashëgimtarët e tij. E drejta
e njohjes së autorësisë  nuk mund të bartet te një person tjetër. Janë  absolutisht  të
pavlevshme marrëveshjet kontraktuese me të cilat autori e bën bartjen e të drejtave morale,
apo e bart të drejtën e autorit në tërësi edhe të drejtat pasurore edhe të drejtat morale.

E drejta në intergritet të veprës

E drejta e mbrojtjes së intergritetit të veprës e autorizon autorin që veprën e tij ta
mbrojë nga çfarëdo deformimi, ndryshimi, intervenimi poshtërsues që do të ndikonte
në reputacionin e tij.Vepra e autorit është krijim i mendjes së tij, ajo reflekton
personalitetin e autorit. Mbrojtja e intergritetit të veprës ndikon në  respektimin e
personalitetit të autorit, ndryshe kjo e drejtë quhet edhe “E drejta për ta respektuar
personalitetin e autorit”.
E drejta e intergritetit të veprës i siguron autorit mbrojtje nga çfarëdo ndyshimi të
pautorizuar të veprës së tij. Botuesi nuk do të mund që në  librin.të cilin e riprodhon
dhe shpërdan të heqë ndonjë kapitull pa autorizimin e autorit, ose, p.sh., një vepër
muzikore nuk mund të përdoret në një film pornografik pa autorizim të autorit,
sepse kjo do ta dëmtonte  rëndë  personalitetin e tij. Me zhvillimin e teknologjisë
moderne ëshëtë lehtësuar tej mase  manipulimi dhe ndryshimi i veprave të ndryshme
të autorit, gjë që i ka dhënë një rëndësi të madhe kësaj të drejte morale.
Jo çdo devijim nga origjinali i veprës përbën shkelje të së drejtës të intergritetit të
veprës.Është problem i madh për të përcaktuar nëse ka pas shkelje të kësaj të drejte në
rastet e përshtatjes të veprës origjinale.Nëse një roman kthehet në film, atëherë kjo
formë e re e shprehjes ndikon që disa ndryshime të caktuara të jenë të pashmangshme.
Konventa e Bernës e rregullon të drejtën e mbrojtjes së intergritetit të veprës  me
nenin 6 bis. Sipas kësaj dispozite  autori ka të drejtë ta kundërshtojë çfarëdo
ndryshimi, deformimi, shtrembërimi dhe përdorimi abuziv të veprës, e cila do ta
dëmtonte atë. E drejta e mbrojtjes së intergritetit të veprës sipas kësaj konvente zgjat
të paktën aq sa zgjatin edhe të drejtat pasurore të autorit. Pas vdekjes së autorit
mbrojtjen e intergritetit  të veprës mund ta ushtrojnë trashëgimtarët e tij, ose  shoqatat
për administrimin kolektiv të të drejtave. (Konventa e Bernës, 1971, 6 bis)  Neni 6 bis
i Konventës së Bernës është fleksibil sa i përket lejimit të ndryshimit të një vepre, për
derisa ky ndryshim nuk ndikon   në nderin dhe reputacionin e autorit. Shumë
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legjislacione të ndryshme të shteteve  me të drejtën e intergritetit të veprës janë
munduar që t’i balancojnë sa më shumë interesat legjitime të palëve të
interesuara.(UNESCO,  2010, 33.)

E drejta e publikimitë parë të veprës

Në bazë të së drejtës së publikimit të parë të veprës, autori është i autorizuar që vetë
të vendosë nëse  do ta bëjë ose jo  publike veprën për herë të parë. Nëse vendos ta
bëj.atëherë ai vet e përcakton formën, mënyrën dhe kushtet e publikimit. Kjo e drejtë
përfshin edhe të drejtën e autorit që t’ia komunikojë publikut përmbajtjen e veprës,
përderisa vepra nuk është publikuar me autorizimin e tij. Në disa shtete  e drejta e
publikimit të parë të veprës, i jep të drejtë autorit që ta ndaloj publikimin e veprës së
tij edhe pasi ka  nënshkruar marrëveshjen më kontraktuesin për riprodhimin,
shpërndarjen dhe bërjen publike të veprës. Kjo mund të ndodhë nëse për arsye
personale autori nuk dëshiron dhe nuk është i kënaqur me veprën e tij. Rasti i parë
ka ndodhur në Francë, kur artisti James McNeill Vhitsler është lejuar që mos ta dorëzojëte
komisioneri portretin me të cilin ai nuk ishte i kënaqur.
Është e rëndësishme të theksohet se tregimi i veprës personave të afërm dhe rrethit
shoqëror nuk e konsumon të drejtën e publikimit të parë.Kjo e drejtë konsumohet
vetëm kur ajo paraqitet para njerëzve, të cilët janë jashtë rrethit familjar dhe shoqëror.
Nëse një dramë luhet në një rreth familjar, kjo nuk paraqet publikim të veprës, por
nëse kjo dramë vihet ne skenën e teatrit lokal,  atëherë kjo paraqet publikimin e
veprës, irelevante se numri i audiencës ka qenë i vogël apo i madh.
Edrejta e publikimit të parë të veprës nuk është paraparë në konvetën e Bernës dhe
njihet më së shumti në shtetet, të cilat i përkasin sistemit të së drejtës
kontinentale.(UNESCO,  2010, 34.)

E drejta pendimit

Kjo e drejtë morale është e drejtë që vetëm disa shtete të botës  e njohin dhe kanë nxjerrë
dispozita  për rregullimin e kësaj të drejte. E drejta e pendimit mbrohet me ligjet e Francës,
Gjermanisë, Italisë, Spanjës  dhe disa vendeve të tjera të sistemit të së drejtës kontinentale,
e tash së fundmi edhe me Ligjin tonë për mbrojtjen e të drejtave të autorit .
Ndodh që në disa raste autori t’i ndyshojë mendimet e tij, të cilat i ka paraqitur në
veprën e tij dhe këto mendime nuk e reflektojnë më personalitetin e tij intelektual
dhe artistik.Në raste të tilla. kur vepra është bërë publike ligjërisht, autori nuk mund
ta përdorë më të drejtën e publikimit të parë, që ta ndalojë shpërndarjen e veprës së
tij , sepse  ai tanimë e ka shfrytëzuar atë të drejtë të publikimit të parë të veprës,
megjithatë në disa legjislacione të shteteve të ndryshme ekziston e drejta morale e
pendimit të autorit me të cilën autori  mund ta tërheq veprën nga tregu.
Në Kosovë  dhe Shqipëri autori mund ta revokojë të drejtën pasurore që ia ka kaluar
tjetrit, nëse për këtë ka arsye serioze morale, me kusht që bartësit të së drejtës t’ia
kompensojë dëmin real të shkaktuar nga revokimi i tillë i të drejtës.

Atribuimi fals i veprës së autorit

Çdo njeri do të ishte i zemëruar dhe stresuar nëse një vepër  me kualitet të dobët, e
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cila pëmban komente skandaloze do t’i ishte atribuar atij pa të drejtë. Një artist i
njohur nuk do ta pranonte kurrë si të tijën nëse një autor mediokër e  krijon një
vepër arti në stilin e njëjtë si të autorit të famshëm dhe ia atribuon atij atë vepër. Nga
ky veprim kuptohet se do të dëmtohej rëndë reputacioni i artistit të famshëm.1

(Bainbridge, 2010, 134.)
Në Kosovë atribuimi fals  i veprës së autorit nuk rregullohet me LDADTP, por me
Ligjin civil kundër shpifjes dhe fyerjes. Atribuimi fals i veprës së autorit  në Kosovë
nuk është shkelje e të drejtave morale  të autorit,  por kjo vepër konsiderohet si
shpifje. Shpifja nënkupton publikimin e një fakti ose deklarate të pavërtetë, të cilën
publikuesi e dinë ose është dashur ta dijë se fakti dhe deklarata është e pavërtetë,
kuptimi i së cilës dëmton reputacionin e një personi tjetër.(Ligji civil  për shpifje dhe
fyerje i Kosovës, 2007,  3 par a)

Konkluzionet

Sfidat kryesore të  së drejtës së autorit në shoqërinë e sotme të informacionit është
krijimi i një legjislacioni, i cili do t’i jepte një mbrojtje adekuate veprës së autorit,
mirëpo njëkohësisht duke mos e penguar akcesin e ligjshëm  të  shoqërisë në diturinë
dhe informacionin  që e ofrojnë këto vepra.
Të drejtat morale janë të drejta që mbrojnë personalitetin e autorit. Në Kosovë dhe
Shqipëri të drejtat morale janë  të drejta absolute, të përhershme, të patjetërsushme
dhe të paparashkrueshme. Të drejtat morale të autorit janë të numëruara taksativisht
dhe ato janë: e drjta e njohjes së autorësisë, e drejta në intergritet të veprës, e drejta
e publikimit të parë dhe e drejta e pendimit.
Lirisht mund të themi se Kosova dhe Shqipëria bëjnë pjesë në grupin e shteteve ku
më së shumti u jepet mbrojtje të drejtave morale të autorit. Në legjislacionet e këtyre
dy vendeve nga fusha e të drejtës së autorit duhet të nxirren disa dispozita, të cilat
do t’a rregullonin keqpërdorimin e emrit të autorit (atribuimin fals të veprës së autorit).

Lista e shkurtimeve
1. LDADTP – Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta (Kosovë);
2. LDADTL – Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat  e lidhura me të (Shqipëri);
3. OBPI – Organizata Botërore për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale
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Rreth  kushteve dhe faktorëve që kanë nxitur fenomenin e  trafikimit të
qenieve njerëzore në Shqipëri

MSc. Anila Aliko
Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë

Abstrakt

Trafikimi i personave është një krim i rëndë pasi shkel të drejtat themelore të njeriut,
cënon lirinë, dinjitetin, personalitetin, shëndetin e tij. Në Shqipëri ky fenomen lulëzoi
pas viteve 90-të si rrjedhojë e tranzicionit ekonomik e situatës politike të krijuar në vend.
Shqipëria sot nuk është më një vend tranzit, por mbetet kryesisht një vend origjine dhe
pse jo në nivelet e dikurshme, për trafikimin e burrave, grave dhe fëmijëve që i
nënshtrohen shfrytëzimit për prostitucion dhe punë të detyruar. Ky informacion do të
ishte shumë i nevojshëm për të njohur në mënyrë sa më të plotë fenomenin e trafikimit të
qenieve njerëzore, (vajza dhe gra) me qëllim prostitucioni, evoluimin e tij në lidhje me
kushtet e krijuara në vend, në mënyrë që politika dhe puna e mëtejshme për luftën dhe
propagandën  kundër trafikimit të qenieve njerëzore të ngrihet mbi baza informimi sa
më të sakta e reale. Autori synon të mbledhë të dhëna mbi shkaqet e trafikimit, llojet e
rrjeteve të trafikimit të femrave, profilin e trafikantëve sipas rrjeteve, tiparet e tyre
dalluese, tiparet e viktimave , mënyrat e tyre të rekrutimit, zonat nga vijnë dhe gjendjen
familjare të tyre. Për më tepër studimi synon të japi sugjerime se çfarë duhet bërë për
parandalimin e  trafikimit dhe rehabilitimin e qenieve njerëzore me qëllim shpëtimin e
tyre nga trafikantët.

Fjalë kyce: trafikim, qenie njerëzore, viktima, trafikant, ligj.

Hyrje

Shumë viktima shqiptare kryesisht femra (të rritura e të mitura) i nënshtrohen
shfrytëzimit për prostitucion brenda vendit dhe në vendet fqinje e më tej, sidomos
në Belgjikë, Francë, Gjermani, Irlandë, Itali, Holandë, Zvicër dhe në Mbretërinë e
Bashkuar.Viktimat shpesh pranojnë oferta të rreme për punësim si kameriere,
banakiere, kërcimtare apo këngëtare sidomos në Kosovë, Greqi dhe Maqedoni ose
trafikohen me anë të mashtrimit të “të dashurit”. Trafikimi i femrave dhe shfrytëzimi
i tyre për prostitucion, është një veprimtari që vijon, por tendenca është në ulje.
Shfrytëzimi i femrave për prostitucion brenda vendit vazhdon të mbetet në të njëjtat
nivele shqetësuese. Trafikimi mendohet të kryhet nga grupe kriminale vendase në
bashkëpunim me grupe të tjera jashtë vendit. Trafiku bazohet kryesisht në gënjeshtra
dhe mashtrime  për sigurimin e një jete më të mirë jashtë vendit (Ministria e
Brendshme, 2014, 8).
Për sa i përket emigracionit të paligjshëm, tendenca më e përhapur është dhënia
ndihmë për të fituar leje qëndrimi në vende të ndryshme të BE-së dhe SHBA-së, duke
falsifikuar dokumentacionin e tyre shoqërues. Është rritur numri i hetimeve proaktive
dhe identifikimet fillestare të viktimave të mundshme të trafikimit, si dhe është rritur
bashkëpunimi me autoritetet policore të vendeve të rajonit dhe BE-së në të cilat
rezulton se viktimat shqiptare të trafikimit shfrytëzohen për prostitucion, punë,
...etj.
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Në janar 2003, qeveria e Shqipërisë paraqiti për herë të parë raportin e saj për zbatimin
e standarteve të konventës “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj
Gruas” (CEDAW) e ratifikuar nga Shqipëria në nëntor të vitit 1993. UN WOMEN
në Shqipëri  (Enti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e
Grave) në 24 shkurt 2015 në tryezën e rrumbullakët me Ministrinë e Brendshme
raportoi se në vitin 2014 u trafikuan 94 femra në vendet fqinje, si: Kosovë, Greqi,
Maqedoni etj. Karakteristikë është se gratë shqiptare e ushtojnë prostitucionin në
Itali, Greqi dhe më pak në Gjermani, Angli, Francë apo SHBA. Një përqindje mjaft e
ulët e ushtron brenda Shqipërisë. Më shumë se 5000 femra shqiptare kanë qenë viktima
të trafikimit në dekadën e fundit.Trafikimi stimulohet nga kufiri me vende të BE, nga
pozicioni gjeografik, pasja e deteve e liqeneve ..etj, (Koca, 2013, 6).
Mbi Trafikimin e Femrave në Shqipëri
Sipas Sokoli (2005) në Shqipëri trafikimi, për qëllim prostitucioni apo forma të tjera
shfrytëzimi për përfitim material, nuk ka ekzistuar. Të paktën ai nuk është kurrsesi
një fenomen tipik shqiptar. Shqipëria, përgjithësisht nuk ka prodhuar të tilla dukuri
“së brendëshmi”. 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-rumune, serbo-malazeze,
greke, italiane, gjermane ...etj.
Rruga “Egnatia”, për shembull, që përshkron Shqipërinë, mbart një histori mbi 23
shekullore dhe, siç është logjike apo dhe siç theksohet në burime të ndryshme, përgjatë
saj ka patur motele e hane në të cilat edhe seksi është afruar si shërbim. Në hanet e
udhëtarëve këtë prostitucion e kanë ushtruar kryesisht vajza jetime, të cilat e bënin
këtë shërbim veç punës së tyre (Spektër, 2003, 19).
Trafiku i femrave ndryshe nga trafiku i emigrantëve të paligjshëm që përfundon me
mbërritjen në destinacion,ka karakteristikë se me mbrritjen ne destinacion fillon dhe
shfrytëzimi i tyre, i cili mund të vazhdojë me vite. Eksperienca, bën të njohur faktin
se rekrutimi i femrave kryhet në vendet e varfra apo ato në zhvillim - vende ku dhe
Shqiperia bën pjesë - të një tranzicioni ekonomik të zgjatur si pasojë e një transformimi
të thellë politiko-ekonomik, të cilët kanë pësuar një ndryshim të shpejtë të kushteve
të jetesës si pasojë e rënies së regjimeve diktatoriale.
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Fig. 1 Numri i viktimave të trafikut të femrave në vite (DPP 2002-2013)
Trafikimi për qëllime të shfrytëzimit seksual mbizotëron në raport me format e tjera
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pasi siguron të ardhura më të mëdha, ka tendencën e zhvendosjes në rajone të largëta
nga vendi i origjinës, kondicionohet nga kërkesa dhe dëshira të shumëllojshme në
realizimin e kënaqësisë seksuale, ka tendencë uljen e moshës së viktimave të trafikuar
(Koca, 2013, 6).

Rrjete të Trafikut të Qenieve Njerëzore

Rrjeti ndërkombëtar: konsistojnë në rrjete shumë te organizuar me strukturë aktive,
ku  përfshihen  një numër i madh personash: trafikantët, shoqëruesit, transportuesit,
strehuesit, pritësit në destinacion, protektorët, klientët. Këto rrjete veprojnë në disa
shtete të Europës, ndërsa në Shqipëri  morën zhvillim të madh pas vitit 1999 (Vatra,
2009, 26).
Tiparet dalluese: Trafikantët janë të moshave 20-45 vjeç, me nivel të ulët arsimor, me
kombësi dhe nënshtetësi të ndryshme, vijnë nga familje problematike, punojnë në
grup, janë të dhunshëm dhe kriminelë, janë të organizuar mirë, përdorin të gjitha
mënyrat e rekrutimit (rrëmbimet me forcë, mashtrimet për punë, mashtrimet për
martesë). Korruptojnë policë, prokurorë, gjyqtarë, avokatë dhe mjekë. Rekrutojnë
viktima të moshave 13-25 vjeç.
Rrjeti kombëtar: rrjet  i mirëorganizuar, që vepron kryesisht në Shqipëri. Anëtarët
e tij njohin mirë legjislacionet e shteteve ku veprojnë dhe qarkullojnë nga një qytet
në tjetrin, brenda shtetit ku janë vendosur, mbrojnë interesat e tyre dhe kujdesen që
të mos shkelin në zonat ku vepron rrjeti ndërkombëtar.
Tiparet  dalluese: Trafikantët janë të moshave 20-35 vjeç, me nivel të ulët arsimor, janë
me etni të ndryshme dhe nënshtetësi shqiptare, janë të dhunshëm dhe kriminelë.
Ata punojnë në grup, por të ndarë sipas zonave. Përdorin mënyrat e rekrutimit si,
rrëmbim me forcë, blerje nga familjarët e tyre, premtime për punë, martesa dhe fejesa
të rreme. Rekrutojnë viktima të moshave 16-30 vjeç.
Trafikantët individualë: Janë trafikantë që kanë në shfrytëzim një viktimë të rekrutuar
nga ata vetë ose burra që shfrytëzojnë gratë e tyre për prostitucion. Rekrutimet i
kryejnë në zonat ku banojnë dhe veprojnë në një qytet të vetëm të shtetit ku jetojnë
p.sh: Greqi dhe Itali.
Tiparet dalluese: Trafikantët janë me kombësi dhe nënshtetësi shqiptare, të moshave
20-45 vjeç, me nivel të ulët arsimor ose të pashkolluar, janë të dhunshëm por jo
kriminelë, punojnë individualisht, rekrutojnë viktima të moshave 16-35 vjeç. Fitimet
që nxjerrin i përdorin për ndërtim shtëpie ose nisjen e një biznesi të vogël.

Mbi Shkaqet e Trafikimi në Shqipëri

Shkaqet e trafikimit të njerëzve  ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Në Shqipëri
shkaqet kryesore  të trafikimit i referohen në radhë të parë faktorëve ekonomikë,
socialo-kulturorë dhe politikë.
Faktorët ekonomikë. Janë faktorët kryesorë që e bëjnë popullsinë të emigrojë në kërkim
të kushteve më të mira të jetesës. Papunësia, varfëria dhe niveli i ulët ekonomik
sidomos i femrave në zonat rurale, stimulojnë dëshirën për të emigruar duke i bërë
ato pre të lehtë për grupet kriminale. Trafikantët i joshin viktimat duke premtuar
punë dhe stabilitet ekonomik.
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Faktorët socialo-kulturorë. Praktikat sociale dhe kulturore  kontribuojnë në trafikimin
e femrave. Kjo dukuri është më evidente në ato shoqëri dhe kultura ku femra
përcmohet, abuzohet dhe shfrytëzohet, duke ju vështiresuar jetesën. Shqetësuese në
Shqipëri është pozita sociale e femrës në zona rurale. Me shumë pak mundësi për të
lëvizur dhe për të përmirësuar jetën e tyre, këto femra janë më vulnerabël ndaj
trafikimit. Gjithashtu edukimi dhe niveli i ulët arsimor janë ndër karakteristikat e
përbashkëta të femrave të trafikuara. Dobësite e mbrojtjes sociale si: miratimi dhe
zbatimi i legjislacionit përkatës, ndëshkimi i trafikantëve, mungesa e informacionit,
dëshira për të raportuar një krim, trajnimi i forcave të rendit dhe formimi i koalicioneve
për të luftuar trafiqet ndikojnë ndjeshëm në përhapjen e fenomenit.
Faktorët politikë. Destabiliteti politik, trazirat, konfliktet e armatosura si të brendshme
dhe të jashtme mund të rezultojnë në rritje të shifrave të trafikimit. Për më tepër
lëvizja e pakontrolluar e popullsisë, një femomen i përhapur në Shqipërinë e pas
vitit 1991, rrit vulnerabilitetin e popullsisë ndaj shfrytëzimit dhe trafikimit. Nëse ju
shtojmë këtyre faktorëve dhe korrupsionin e zyrtarëve (politikanë, policë..etj),
kontrollin e dobët të kufijve dhe aftësitë e kufizuara të strukturave anti-trafik problemi
bëhet me të vërtetë shqetësues.

Tiparet e Viktimave të Trafikut në Shqipëri

Në një studim të kryer në vitin 2009 nga Qendra Psiko-Sociale Vatra, një OJQ,
rezulton se pjesa më e madhe e femrave të trafikuara janë nga zona rurale. Kjo mund
të shpjegohet me faktin se situata social-ekonomike në këto zona është shumë më e
vështirë sesa në zonat urbane. Situata është përkeqësuar edhe  si pasojë e lëvizjes së
brendshme të pakontrolluar të popullsisë dhe braktisjes në shkallë të gjerë të zonave
rurale, fakt që e bën jetesën në këto zona të izoluar.
Gjithashtu studimi tregon se shumica e femrave të trafikuara janë me nivel të ulët
arsimor, kryesisht 8-vjecar dhe një pjesë e tyre janë analfabete. Përfshirja e tyre në
trafik vjen si pasojë e veshtirësive ekonomike që hasin, gjë që evidentohet edhe më
shumë nga mungesa e shkollimit dhe aftësive konkurruese në tregun e punës.
Grupmosha më e rekrutuar në trafikimin e qenieve njerëzore është grupmosha nga 19
deri në 25 vjeç. Kryesisht këto femra rekrutohen nga trafikantët nëpërmjet martesave
ose fejesave të rreme, me dëshirë, premtim për punë, oferta studimi, rrëmbim ose në
disa raste të rralla të shitura nga familjet. Mashtrimi nëpërmjet martesave dhe fejesave,
të rreme ose jo, është dhe forma më e përhapur. Mungesa e prespektivës në zonat
rurale i detyron prindërit dhe vajzat ti shikojnë këto martesa si një zgjidhje ndaj
problemeve socialo-ekonomike që kanë. Trafikantët përzgjedhin femra sipas fizikut
dhe familjes, kryesisht preferojnë femra nga familje të varfra dhe pa shumë të afërm.

Kuadri Ligjor

Ndalimi me ligj i trafikimit të qenive njerëzore është përfshirë në Kartën e të Drejtave
Themelore të Bashkimit Europian (neni 5, paragrafi 3) menjëherë pas ndalimit me
ligj të skllavërisë dhe robërisë (neni 5, paragrafi 1) dhe ndalimit me ligj të punës së
detyruar (neni 5, paragrafi 2). Ndalimi me ligj i përcaktuar në këtë paragraf është
absolut dhe pa kushte “trafikimi  i qenieve njerëzore ndalohet me ligj”. Në 3 maj
2005 Këshilli i Europës miratoi Konventën Europiane Kundër Trafikimit të Qenieve
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Njerëzore, një dokument  ligjor detyrues për të gjitha vendet anëtare të tij. Kjo
Konventë trajton  të gjitha format e trafikimit si: kombëtare, të lidhura ose jo me
krimin e organizuar, ku përfshihen  të gjithë personat e trafikuar, të rinj, të rritur,
minorenë.
Përpara vitit 2001, në Shqipëri legjislacioni parashikonte vetëm trafikimin e njerëzve
në përgjithësi, Kodi Penal neni 110/a. Kjo vepër penale konsiderohet me rrezikshmëri
shoqërore të lartë dhe në përputhje me të, caktohen masa të rënda dënimi. Ndryshime
me qëllim përmirësimin e kësaj dispozite u bënë me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001 dhe
më pas në ligjin nr.9188, datë 12.11.2004. Përmirësimet e 2004 u bënë me qëllim që
legjislacioni të përqaset me konventat ndërkombëtare dhe veçanërisht me Protokollin
e Palermos të ratifikuar në 2002. Neni 114/b përbën një formë të cilësuar për trafikimin
e personave duke u cilësuar vetëm në gjininë e viktimës. Ky nen është identik me
nenin 110/a “trafikim i personave”, por viktima në nenin 114/b është e cilësuar e
seksit femër.
Kodi Penal shqiptar parashikon sanksione për vepra penale që lidhen në mënyrë të
drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me trafikimin e njerëzve, femrave dhe fëmijëve. Këtu
parashikohen vepra penale si: kalim i paligjshëm i kufirit, shfrytëzimi, financimi dhe
dhënia me qera e lokaleve për prostitucion, rrëmbimi i personave ose i fëmijëve,
rrezikim i jetës së personave shoqëruar me vuajtje të rënda fizike ose psikologjike,
rrahje, marrëdhënie seksuale me dhunë, vjedhjen e dokumentave të identifikimit ose
fallsifikimin e tyre si pashaporta,viza...etj.Për veprat penale të mësipërme dhe të tjera
ligji parashikon dënime të rënda nga 5-20 vjet burg si dhe gjoba nga 2-10 milion
lekë.Gjithashtu Kodi Penal  parashikon dënim me burgim të përjetshëm në rastet
kur trafikimi shoqërohet me përdorim të dhunës fizike apo psikologjike, kur viktimës
i shkaktohen dëmtime të rënda të shëndetit ose kur shkaktohet vdekja e viktimës së
trafikuar.
Shqipëria ka hartuar strategjinë e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore si dhe
ka krijuar mekanizma që të mundësojnë realizimin e saj. Pranë Ministrisë së Rendit
Publik ndodhet Njësia e Antitrafikimit, e cila koordinon punën e saj me Policinë e
kufirit, me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe me struktura analoge në vende
të tjera. Për tu theksuar është miratimi i Moratoriumit për ndalimin e mjeteve motorike
lundruese në vitin 2006, i cili ndikoi ndjeshëm në parandalimin e fenomenit dhe
bllokimin e tij përgjatë vijës bregdetare të Shqipërisë nga ku kalonte trafiku njerëzor
për në shtetet e BE-së.

Rekomandime

Shqipëria ka bërë progres të dukshëm në luftën ndaj trafikimit të qënieve njerëzore
dhe sidomos në përmirësimin e legjislacionit në fuqi. Megjithatë, qasja ndaj trafikimit
të qënieve njerëzore duhet të përqëndrohet tek parandalimi.
Identifikimi i hershëm i viktimave të trafikimit dhe personave në risk për trafikim
është guri i themelit në parandalimin e suksesshëm të trafikimit të qënieve njerëzore.
Ky është  një proces i komplikuar dhe që kërkon kohë dhe burime njerëzore, nisur
nga kompleksiteti i krimit. Zakonisht, numri i viktimave të hershme të identifikuara
nga autoritetet shtetërore është i ulët. Do të ndihmonte përfshirja në këtë proces e
organizatave joqeveritare, qoftë edhe nëpërmjet ndihmave me fonde për këto
organizata. Vendosja e mekanizmave bashkëpunues ndërmjet aktorëve të ndryshëm
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përfshi këtu aktorë civil të shoqërisë, ndërtimi dhe forcimi i kapaciteteve, si dhe
trajnimi janë thelbësore në përmirësimin e identifikimit të viktimave të hershme të
trafikimit.
Kur i adresohemi trafikimit të qënieve njerëzore rëndësi duhet ti kushtohet
parandalimit nëpërmjet uljes së kërkesës për trafik, rritjes së informacionit dhe
edukimit. Duhet të ndërtohen dhe vihen në zbatim politika dhe praktika që adresojnë
drejtpërdrejt faktorët që rrisin rrezikun  ndaj trafikimit si: varfëria, prapambetja,
pabarazia dhe të gjitha llojet e diskriminimit. Për më tepër shteti duhet të dekurajojë
kërkesën për të gjitha format e shfrytëzimit që shpien në trafikim nëpërmjet:
kërkimeve, informacionit, fushatave sensibilizuese, edukimit dhe legjislacionit. Këtu
do të ndihmonte përfshirja në kurikulën mësimore e temave mbi trafikimin e qenieve
njerëzore, si metodë informuese dhe edukuese.
Personat e trafikuar duhet të mbrohen nga ritrafikimi. Duhet të rritet bashkëpunimi
i strukturave shtetërore anti-trafik me organizata joqeveritare dhe aktorë civil të
përfshirë në rehabilitimin e viktimave të trafikimit. Do të ndihmonte financimi i
shërbimeve për viktimat e trafikimit në bazë të nevojave që kanë strehëzat që afrojnë
këto shërbime me qëllim qëndrueshmërinë e tyre.
Përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar në luftën kundër trafikimit
të personave. Format e bashkëpunimit mund të jenë që nga shkëmbimi i informacionit,
praktikave dhe deri tek trajnimi i burimeve njerëzore. Në rang kombëtar nevojtet
përmirësimi i bashkëpunimit midis strukturave të zbatimit të ligjit dhe krijimi i
praktikave pozitive të koordinimit efektiv mes policisë dhe Prokurorisë së Krimeve
të Rënda,në drejtim të hetimit të cështjeve të trafikimit të personave.
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Aspekte të pjesës së posaçme të detyrimeve jashtëkontraktore në të drejtën
ndërkombëtare private

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

Pjesa e ligjit shqiptar ndërkombëtar e detyrimeve jashtëkontraktore (nenet 56-70) është
rregulluar në përputhje me Rregulloren e (BE-së) Nr.864/2007 të datës 11.07.2007 mbi
ligjin e zbatueshëm për detyrimet jashtëkontraktore (në vazhdim: ROMA II). Ligji ynë ka
bërë një ndarje mes pjesës dhe parimeve të përgjithshme (nenet 56-62) dhe pjesës së
posaçme (nenet 63-70).
Më datë 11.07.2007, nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Europian u miratua
ROMA II për Detyrimet Jashtëkontraktore. Në kuadër të shteteve të BE-së kjo Rregullore
është drejtpërdrejt e zbatueshme dhe nuk kërkon përshtatje përsa i përket zbatimit në
shtetet anëtare. Ajo ka hyrë në fuqi në datën 11.1.2009 dhe është bërë pjesë e ligjit tonë
ndërkombëtar posaçërisht në Kreun VIII të tij në nenet  56-70 duke i prekur ato në kuadër
të së drejtës materiale.
Në kuadër të ROMA II puna përgatitore u bllokua për një kohë të gjatë, sepse mes shteteve
anëtare ka patur dallime të thella mes opinionit të tregut të brendshëm të BE-së1, shtyllës
së tretë të BE-së, që përfshin drejtësinë dhe marrëdhëniet e brendshme si edhe mbrojtjes
së Konsumatorit, në kuadër të aplikimit të parimit të vendit të origjinës në ligjin e BE-së
të konkurrencës (të fundit qëndrojnë sipas Parimit të vendndodhjes së tregut). Një tjetër
polemikë dhe diskutime të shumta ka pasur edhe në kuadër të të drejtave të mediave dhe
shkeljet e të drejtave personale.
Së fundmi ROMA II nënkupton për të drejtën ndërkombëtare private e cila deri më tani
ka qenë shumë pak uniforme në fushën e detyrimeve jo-kontraktuale, një hap i madh
përpara.  Në këtë kapitull krahas çështjeve të shkeljeve ligjore janë trajtuar edhe çështje
të pasurimit të padrejtë dhe menaxhimit pa mandat. Përveç kësaj në këtë artikull janë
përfshirë edhe normat e posaçme për përgjegjësitë jashtëkontraktore, në përgjegjësitë
për produktet, tregtinë e ndershme dhe të drejtën e konkurrencës, dëmtimin e mjedisit
në mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe të drejtën e grevës.

Fjale kyçe: Detyrime kontraktore, e drejta ndërkombëtare private, Roma I, Shqiperi.

Hyrje

Neni 63 i ligjit ndërkombëtar rregullon përgjegjësinë nga produktet, e cila është në
përputhje të plotë me nenin 5 ROMA II. Përmbajtja e këtij neni është si më poshtë:
1. Përgjegjësia për dëmin që rrjedh nga produktet rregullohet me radhë nga: a) ligji i shtetit, në
të cilin personi që ka pësuar dëmin ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm në kohën kur është
shkaktuar dëmi, nëse produkti ishte hedhur në treg në atë shtet; b) ligji i shtetit, në të cilin
produkti u ble, nëse produkti ishte hedhur në treg në atë shtet; c) ligji i shtetit, në të cilin u
shkaktua dëmi, nëse produkti ishte hedhur në treg në atë shtet.
2. Nëse personi, që pretendohet se është përgjegjës, nuk mund të parashikonte në mënyrë të
arsyeshme hedhjen në treg të produktit ose të një produkti të të njëjtit lloj, zbatohet ligji i shtetit

1Shiko vëllimin e parë të Autorit: „E drejta europiane private“.
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ku ai ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm.
3. Kur është e qartë nga të gjitha rrethanat e çështjes se dëmi jashtëkontraktor është dukshëm
i lidhur më ngushtë me një shtet tjetër nga ai që tregohet në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohet
ligji i këtij shteti.
Të gjitha kërkesat në kuadër të përgjegjësisë se produktit rregullohen nga neni 63 i
ligjit ndërkombëtar dhe neni 5 ROMA II. Sipas nenit 2 të rregullores së BE-së mbi
përgjegjësinë e produktit me produkt nënkuptohet:2 çfarëdo objekt i  luajtshëm,
fizik, [...] duke përfshirë edhe energjinë (neni 4 i kësaj rregulloreje).
Me qëllim lindjen e pretendimeve për përgjegjësi, produkti duhet të vazhdojë të jetë
i tregtueshem në treg. Përgjithësisht nga ky rregull dalim në përfundimin se kjo
ndodh atëherë kur produkti del nga sfera e kontrollit të prodhuesit (neni 6 i
rregullores). Në raste të veçanta, produkti do të gjykohet sikur do të ishte në
qarkullim në treg, nëse ai nuk e lejon këtë sferë kontrolli, por që tashmë do të
vendoset në këtë vend  me qëllimin e përdorimit për të cilin është prodhuar (shih
çështjen e GJBE që përfshin fluidin e perfuzionit për një transplantim organi).3

Së pari, duhet verifikuar ekzistenca e zgjedhjes së të drejtës, e cila është e lejueshme
në kufizimet e mësipërme të përshkruara në nenin 57 të ligjit ndërkombëtar dhe
nenit 14 ROMA II. Lidhja objektive formohet si vijon: nga formulimi i nenit 63 pika
1 të ligjit ndërkombëtar dhe nenit 5 pika 1 ROMA II-VO rezulton se, përpara
shqyrtimit duhet marrë parasysh neni 56 pika 2 i ligjit ndërkombëtar dhe neni 4
pika 2 ROMA II. 4Kjo nënkupton se në qoftë se personi përgjegjës për dëmin dhe i
dëmtuari zakonisht do të banojnë në të njëjtin shtet, atëherë do të ketë përparësi si
ligj i zbatueshëm, ligji i atij shteti, pavarësisht nga shteti se ku  tregtohet produkti
(neni 63 pika1 shkronja a).
Nisur nga pavarësia e shtetit se ku tregtohet produkti, ekziston një ndryshim vlerësimi
i rëndësishëm, meqenëse sipas nenit 63 pika 1 shkronja b dhe c e ligjit ndërkombëtar
deri më tani, ligji i zbatueshëm është pavarësisht nga marrëdhëniet kontraktore
ekzistuese, ligji i shtetit në të cilin produkti u ble ose u shkaktuar dëmi, nëse produkti
ishte hedhur në treg në atë shtet. Ne rastin e nenit 63 pika 2 dhe neni 5 pika 1 paragrafi
i fundit ROMA II, parashikon zbatimin e ligjit të atij shteti ku personi që pretendohet se është
përgjegjës ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm, nëse nuk mund të parashikonte në mënyrë
të arsyeshme hedhjen në treg të produktit ose të një produkti të të njëjtit lloj.
Neni 63 pika 3 dhe neni 5 pika 2 ROMA II,  përmban klauzolën e devijimit për lidhjet
haptazi më të ngushta me një vend tjetër sikurse ato të përmendura në nenin 5 pika 2
ROMA II. Kjo ndodh, kur të dy, si viktima dhe i padituri (prodhuesi, importuesi apo
distributori), janë të pranishëm në një marrëdhënie kontraktuale (blerje, qiraje). Në
këtë rast, ligji i zbatueshëm për kontratën do të jetë i zbatueshëm edhe për pretendimet
e përgjegjësisë për produktin, për të siguruar sinkronizimin në zbatimin e ligjit mes
pretendimeve kontraktuale dhe shkeljeve ligjore kundër palës tjetër.
Nëse shkaktuesi i dëmit dhe i dëmtuari nuk zgjedhin një ligj të zbatueshëm, nuk
kanë vendosur asnjë vendbanim të përbashkët dhe nuk kanë asnjë marrëdhënie
kontraktore me njëri-tjetrin, atëherë do të zbatohen rregullat e nenit 63 pika 1 të
ligjit ndërkombëtar dhe  nenit  5 pika 1 ROMA II.
- Së pari, do të zbatohet ligjit i shtetit, në të cilin personi që ka pësuar dëmin ka vendqëndrimin

e tij të zakonshëm në kohën kur është shkaktuar dëmi, (neni, 63 pika 1 shkronja a i ligjit
2Rregullore e BE-së mbi përgjegjësinë e produktit, RL 1985/374/EWG.
3Vendim i GJED  (Veedfald) date 10.5.2001, C-203/99, Slg 200l, I-3569.
4Tschape/Kramer/Glück, Die Rom II- VO – Endlich ein einheitliches kollisionsrecht für die gesetzliche
Prospekthaftung (Rregullorja Rom.II - Së fundi një E drejtë konflikti uniforme për përgjegjësi ligjore të
prospektit) RIW 2008, 662.
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ndërkombëtar dhe neni 5 pika1 shkronja a ROMA II) me kusht nëse produkti ishte
hedhur në treg në atë shtet.

- Së dyti, do të aplikohet ligji i shtetit ku produkti u ble, nëse produkti ishte hedhur në treg
në atë shtet (neni 63 pika 1 shkronja b i ligjit ndërkombëtar dhe neni 5 pika 1 shkronja b
ROMA II) dhe i dëmtuari paditës është blerësi.

- Së treti, do të zbatohet ligji i shtetit, në të cilin u shkaktua dëmi, me kushtin produkti
ishte hedhur në treg në atë shtet (neni 63 pika 1 shkronja c i ligjit ndërkombëtar dhe neni
5 pika 1 shkronja c ROMA II)

Rregulli i nenit 63 pika 1 shkronja a i ligjit ndërkombëtar dhe neni 5 pika 1 shkronja a
ROMA II (vendqëndrimin e zakonshëm) është inovativ (i panjohur më parë) dhe miqësor
ndaj të dëmtuarit. Kjo nuk presupozon se viktima në të vërtetë ka blerë produktin në
shtetin e tij të banimit, por mjafton për zbatimin e nenit 63 pika 1 shkronja a e ligjit
ndërkombëtar thjesht hipoteza e ekzistencës së produktit në atë shtet dhe mundësia e
blerjes së tij. Ky rregull përfshin të gjitha llojet e viktimave, jo vetëm njerëzit që kanë
blerë vetë produktin, por edhe anëtarët e familjes së tij, miqtë dhe innocent bystanders
(kalimarët e pafajshëm).5 Është e mjaftueshme që produkti në shtetin në fjalë nga dikush
“të jetë vendosur në qarkullim”, domethënë, se ajo ka për qëllim tregtimin dhe aktivitetin
fitimprurës. Elementët nuk plotësohen në rastet kur, nëse i padituri  nuk e kishte
parashikuar në mënyrë të ditur tregtimin në këtë shtet (neni 63 pika 2 dhe 3 i ligjit
ndërkombëtar dhe neni 5, pika 1 parag. i fundit dhe pika 2 ROMA II).
E njëjta gjë që ndodh në lidhje me hedhjen në treg vlen edhe për lidhjen e faktorëve
të nenit 63 të ligjit ndërkombëtar, pra në nënparagrafin pika b (vendi shitjes) dhe
pika c (vendi ku shkatohet dëmi). Pika b (vendi shitjes) parasheh në mënyrë të
mundshme - edhe pse nuk përmendet - supozimin shtesë që bëhet fjalë për rastin
e paditësit  dhe blerësit të produktit të dëmtuar, dhe jo për një person të tretë (psh
innocent bystanders-kalimatarë të pafajshëm) përderisa për innocent bystanders lidhja e
pikës b nuk preket(por sigurisht edhe pika a dhe pika c). Që një produkt të mos
ishte në treg në asnjë nga tre vendet në qarkullim, është e vështirë të imagjinohet
(p.sh. gjendet vetëm në disa vende në treg dhe nuk i ofrohen publikut në shtetin e
shitjes por për shembull falet nga një shok). Në këtë rast ndoshta do të duhet për
t’u aplikuar i njëjti rregull për pa-parashikueshmëritë për personin përgjegjës nga
përgjegjësia e produktit (vendqëndrimi i zakonshëm i personit përgjegjës për dëmin).
Në kuadër të BE-së, Neni 5 ROMA II është konsideruar në përgjithësi si zgjidhje
kompromisi,  që do të duhet që të të sigurojë një shpërndarje të drejtë të rreziqeve si
dhe për të siguruar konkurrencë të ndershme dhe për të lehtësuar tregtinë. Lidhja
primare në vendqëndrimin e viktimës ofron një ecurim konstant të juridiksionit
dhe të ligjit të aplikueshëm në BE.6 Për shkak se shumica e dëmit ndodh në
vendqëndrimin e viktimës, atëherë në të njëjtën kohë ajo përfaqëson vendin e
zgjedhjes së juridiksionit për paditë për veprime shkeljeje ligjore. Përmes zbatimit të
nenit 5 pika 1 shkronja a ROMA II, GJBE si dhe gjykatat kombëtare të shteteve anëtare
tani mund ta zbatojnë të drejtën e tyre për një pjesë të madhe të çëshjeve (lex fori).

1.1 Britania e Madhe

Le të konsiderojmë se si ligji u zhvillua në Britaninë e Madhe. Çështja jonë e parë ka
të bëjë me Australinë, por siç u gjykua nga Këshilli Këshillues i Kryeministrit të

5Symeonides, Rome II and Tort Conflicts: A missed Opportunity (Roma II dhe Dëmshpërblimet konflikteve,
Një mundësi e humbur), American Journal of Comparative Law 2008, 178.
6Scholz/Rixien, Die neue europäische Kollissionsnorm, EuZW 2008, 331.



138

Anglisë (Privy Council) është edhe një autoritet i legjislacionit anglez.
Në çështjen Distillers Co kundër Thompson7 bëhet fjalë për një firmë Distillers e cila
ishte një firmë farmaceutike angleze e cila nuk e kishte vendin e biznesit në Australi.
Disa nga produktet e saj, përmbanin talidomid, një substancë e cila shkakton defekte
gjatë lindjes tek nënat gjatë shtatzanisë. Distillers marketoi produkte të cilat përmbanin
talidomid në Australi nëpërmjet degëve të saj në këtë shtet. Produkti quhej “Distival”.
Tabletat shiteshin në një kuti e cila kishte edhe fletën e indikimit që përshkruante
përdorimin e tyre. Në këtë çështje nëna e paditëses i bleu tabletat e përshkruara nga
mjeku i saj. Si rezultat, paditësi një vajza e saj, lindi me një deformim shëndetësor, ajo
nuk kishte krahë. Pyetja e ngritur para (Privy Council) në Angli kishte të bënte me
përcaktimin nëse gjykata në New South Wales në Australi (në vendin ku u blenë
ilaçet) kishte juridiksion mbi Distillers. Gjykatat australiane gjykonin se ato kishin
juridiksion për të gjykuar çështjen. Distillers apeloi në Privy Council.
Vendimi. Privy Council gjykoi se meqenëse shitja e produkteve angleze kishte
ndodhur në Australi, atëherë gjykatat australiane kishin juridiksion mbi këtë çështje.
Nga ana tjetër, firma farmaceutike duket të kishte përfshirë në letrën e përdorimit të
ilaçit edhe rrezikun që mund të shkaktohej nga përdorimi. Sipas tij, Këshilli do të
paguajë kostot e apelit dhe respektojë vendimin e gjykatës australiane.

1.2  SHBA

Çështja Asahi Metal industry kundër Superior Court of California8 tregon situatën në
SHBA. Paditësi në këtë çështje, Gary Zurcher, pati një aksident me motorrin e tij
Honda në autostradën e Kalifornisë. Gruaja e tij vdiq dhe ai pati një aksident të
rëndë. Ai argumentoi se aksidenti ishte shkaktuar nga një shpërthim në gomë dhe
paditi prodhuesin e gomave, Cheng Shin, një kompani nga Taivani. Cheng Shin
ngriti një ankimim në kuadër të prodhuesit të valvulës, e cila ishte nje kompani
japoneze e quajtur Asahi. Padia e Zurcher kundër Cheng Shin dhe të paditurve të
tjerë u sqarua, duke lënë vetëm padinë e Cheng Shin kundër Asahi të pagjykuar.
Asahi prodhonte valvula ne Japoni dhe ua shiste ato prodhuesve të gomave, duke
përfshirë këtu edhe Chang Shin. Në vitin 1981, të ardhurat e Asahit nga shitjet tek
Chang Shin përbënin 2% të xhiros vjetore të Asahi-t. Shitjet tek Chang Shin u
bënë në Taivan ku malli transportohej nga Japonia në Taivan.
Padia u ngrit në gjykatën e shtetit të Kalifornisë në SHBA. Gjykata e Lartë e
Kalifornisë përcaktoi se gjykatat e Kalifornisë kishin juridiksion, megjithëse Asahi
nuk kishte zyra, prona ose agjentë në Kaliforni, nuk shiste në mënyrë të
drejtpërdrejtë dhe nuk kontrollonte sistemin e shpërndarjes në Kaliforni,  por nga
ana tjetër klauzola e juridiksionit plotësohej, pasi Asahi e dinte se shumë prej
valvulave të prodhuara prej tij u bashkoheshin gomave që shiteshin në Kaliforni
dhe kishte përfituar në mënyrë indirekte nga këto shitje. Ai konisderonte se akti i
qëllimshëm i Asahi-t për të shitur produktet e tij, pra tek kompania Cheng Shin, e
shoqëruar kjo me njohurinë e Asahi-t që një pjesë e tyre do të shiteshin në Kaliforni,
është e mjaftueshme për të kënaqur kërkesën kushtetuese të juridiksionit.
Gjykata e Lartë e SHBA-së nuk e pranoi këtë argumentim të bërë nga Gjykata e Lartë
e Kalifornisë. Ajo përcaktoi se për të gjykuar nëse juridiksioni është i arsyeshëm,
duhen marrë parasysh shumë faktorë. Ato përfshijnë peshën e të paditurit, interesat

7Vendim i Gjykatës Australiane, Distillers Co kundër Thompson (1971) AC 458.
8Vendimi i Gjykatës së Lartë të Kalifornisë i vitit 1987, Asahi Metal industry kundër Superior Court of
California, 480 US 102.
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e gjykatës së shtetit dhe interesat e paditësit duke marrë mbështetje. Interesi i sistemit
ligjor të brendshëm në marrjen e zgjidhjes më eficiente të rrethanave duhet marrë
gjithashtu parasysh. Meqenëse, në çështjen para gjykatës, pala amerikane nuk ishte
më pjesë, as paditësi (Cheng Shin) as shteti i Kalifornisë kishin një interes të madh të
mjaftueshëm për të patur proces para shtetit të Kalifornisë. Gjykimi në Gjykatën e
Lartë me 9 anëtarë shkoi në barazim në lidhje me juridiksionin e çështjes nga ana e
gjykatës kaliforniane, pasi njëri prej tyre abstenoi dhe palët u vendosën pro dhe kundër
juridiksionit në kuorumin 4 me 4. Edhe sot e kësaj dite, Gjykata e Lartë Amerikane
nuk e ka qartësuar mirë pozicionin e saj si dhe kërkesat që duhet të plotësohen nga
palët për të patur juridiksion në kuadër të përgjegjësisë së produktit në SHBA.
Koment: Në çështjet që kanë të bëjnë me përgjegjësinë e produktit, BE ushtron
juridiksion më të gjerë sesa SHBA dhe Kanadaja, duke  u bazuar në parimin se për
sa kohë paditësi ka vuajtur dëmin në territorin e gjykatës ai duhet të marrë
juridiksion pa marrë parasysh parashikimet. Ky nuk është rasti i SHBA dhe
Kanadasë, pasi rregullat e tyre të juridiksionit janë më të kufizuara se ato të BE-së
(Anglia ka të njëjtat rregulla juridiksionale si të BE-së, por kur rregullat tradicionale
zbatohen, atëherë zbatimi i këtyre rregullave mund të jetë më kufizues).

Përfundime

Ka patur kritika në kuadër të konceptit të veprimtarisë tregtare, e cili është një risi
në këtë fushë dhe është në kundërshtim me konceptin e uniformitetit të së drejtës së
BE-së. Meqenëse kufizimi i Nenit 14 pika 1 shkronja b ROMA II kërkon shmangien e
një disavantazhi të palës më të dobët, në kuadrin e një veprimtarie tregtare  ndoshta
do të duhet të kuptohet ushtrimi i një aktiviteti tregtar ose profesional i pavarur.9

Lidhur me kushtet e “negociatave të lira”, shtrohet pyetja nëse me një të tillë është
kuptuar po ashtu edhe një marrëveshje për një zgjedhje të ligjit sipas termave dhe
kushteve te palëve. Sipas ligjit të mëparshëm për çdo rast zgjedhja e duhur e së drejtës,
sipas termave dhe kushteve të palëve do të ishte i mundur. Meqenëse neni 14 pika 1
shkronja b ROMA II ka trajtuar në mënyrë specifike qarkullimin e tregtisë, ku zgjedhje
të para-përcaktuar të klauzolave të ligjit janë të zakonshme, zbatimi i kësaj dispozite
është shumë i kufizuar. Përdorimi i termave dhe kushteve nuk përjashton ndonjë
kualifikim të zgjedhjes së të drejtës  si “të negociuar në mënyrë të lirë”.10
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A folkloric journey in the work of two Albanian composers (Prenk
Jakova,Thoma Gaqi)

Msc Armira Kapxhiu

Abstract

The period between the 60’s-90’s of the twentieth century in the Albanian music represents
the most important stage more qualitative and productive of its developments. So the
symphonic poem as a genre, took an important space in the opus of our musical creativity.
By the dimension, dramatic articulation, language and program had a wider cultivation
of music symphonic genres by the composers of the time. 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.

Keywords: Albanian composers,opera “Mrika”,symphonic poem,folklore, cultivated
creativity, traditional music.

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.” The popular music feeds in an active way the professional art,giving
examples of deep thinking with an amazing occurrence within the forms as perfect
as well as concise.”(Zadeja,1997,13).In our study the two composers Prenk Jakova
and Thoma Gaqi base their creativity mainly on national music.
Some of the main works of the composer Prenk Jakova are the opera “Mrika”, the
opera”Scanderbeg”,and from the vocal music we can mention “Margjelo”,”The eyes
to the cherry”,etc. Some of the main works of the composer Thoma Gaqi where we
find a clear national and folkloric identity are:|”Theme with variations for two
pianos”,”Concert for violin and orchestra”,”Double concert for violin,cello and
orchestra”Rhapsody nr.1",”Rhapsody nr.2",”Symphonic dance nr.1",”Symphonic
dance nr.2",”Symphonic dance nr.3",”Overture” and the “Symphonic poem Borova”
 In this period the amount of symphonic poems in relation to the Albanian symphony
is greater and more present in our music scene. After the 90s this genre had extensive
tillage especially from the new Albanian composers. It became oration of their
university formation. Inhalation of accelerated information, especially in terms of
language and contemporary techniques, reflected in the symphonic poems and
young composers after the 90th of the XX century.
 The composer Shpetim Kushta(merited artist), it shares the borders in the first
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cultivation period of this genre. Also we selected “Borova” because it represents an
immediate disconnection of standards of all the forerunner poems and most of all it
is the first pattern of a symphonic poem in the Albanian music with complete
structure, deep dramaturgy, advanced language for the time that is about one of
the most dramatic situations of the resistance of the Albanian people against the
German occupiers.
The composer Thoma Gaqi himself in the journal “Art-Culture” dt. 16/8/2000 would
be expressed: “Borova is Albania’s Ledicia. On a summer day in 1943, in a Kolonja’s
village, the Fascists burned dozens of people among them children. My symphony
poem “Borova” was ingrained in my art consciousness for years and broke through
the sounds in a few days ... “The realization of this work gave way to the further
cultivating of this genre (Symphony poem), which in the history of our music
occupies a primary place.

“Borova” analysis

“Borova” in structural view is a sonata with processing and episodes. It has a clear
structure and distict of its architecture. All component parts of all the Sonata
architecture are developed constructions and extensive reaching what is typical for
the one-timed forms in the dramatic view, for the summary of the symphonic cycle.
The exposition of “Borova” discussed in Moderato movement is composed of entry
that includes 22 measures that were later merged with the connector part. It is
followed by the viola, cello and bass, ranging in tone-moll natural, of keeping hidden
within the pentatone elements that are often located in seconds (first and second
violin 2/5 and 1/5 measures)
Later in the second sentence of the main theme, it passes in the first and the second
violins in octaves by associating withcontrapuntistmovements by cello and
contrabass in octave a structure that stand out the relations pentatone(½measures).
It moves in a chromatic graduated manner in several tones and below passes in c-
moll natural. From it derives the connector part which is logically developed
preparing clearly the way to b-moll of the secondarypart”Andante”. Two measures
of rhymed b-moll prepare entry subject which begins in the third measure followed
by the first clarinet “con delicatteza”. The first sentence of the secondary part extends
to 6 measures. (First clarinet, 1/6measure).
In the second sentence the topic switches to flutes a2 and to the quartet of arcs in 2
octaves based on invoices two-mases of the secondary part by 2 Oboe, 2 clarinets, 2
fagots which structured in the orchestration, as quoted above represents a density
soundings and great expressiveness. The second sentence takes developments within
the pentagon moving in even more higher registers, paving the way to following
the secondary theme of a cornets a 4 (2/4 measure).
The second or secondary theme followed by cornets still takes place through the
syncope figure which is located across the instrumental space of the orchestra and
moving “poco a poco crescendo”it prepares the reprise of the secondary part in b-
moll,with a structure as the in first presentation of the secondary part. In the
secondary part reprise its end has a closing format. Right after this moment begins
the processing with allegro motion with orchestra in d-moll stating theentry theme
elements, which sounds too compact and solid located in the arches quintet in two
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octaves (measure 1).
Later the processing is deepened through alternating 2/4 and ¾ measures by setting
in different reliefs themain part theme conveyed in the horns a4 and imitated by the
cello and contrabass in the low register (p.42 2/3 measures).
Then the main theme passes processing in the octave where it feels too exposed,
solid, while supported by a strong rhythmic structure followed by the horns,
trumpets and military drums in s-moll. In the first part of processingthe main theme
is combined with elements of the entry theme of the exposition, which is followed
by trombones, fagot, contrabass imitated by cornets. This development and the
processing strain gives way to the secondary processing partwhich is enlarged but
executed in 2/4. This moment of presence in the processing of the secondary parthave
a heroic character empowered by thecanon (p. 52 5/10measures).
In the dramatic point of view this moment represents the calling of people for freedom
and is elaborated within the pentatonic framework (a-moll natural). All this solid
structure developed in the peak comes slowly descending as a register and blurring
as a fusion up to “morendo” to make place for the episode that comes right after the
processing “con dolore”, which extends to 34 measures in slow motion and with
any contrapuntist element (page 26, 3/7measure).
The episode placed after the heroicsounding of the secondary part in elaboration,
in itself conveys pain, trauma and often a revolt in its second part of the tragedy
that the people ofBorovo village experienced. After the episode starts the reprise but
now the themeis forwarded by the first violins, and not by the viola, cello and
double bass. The reprise generally too dynamic and in codes “maestrozo” takes the
form of a mass revolt that in the last six measures symphonic poem appears all very

triumphal, ending clear and
powerful in Cis-dur.
Without thoroughly continuing
this analysis, which will focus solely
on the symphonic poem with full
dimensions, clear identity program,
which together with the symphonic
poem “bloody alarms” of Sh. Kushta
constitute a completely new
development of this genre in our
national music, compared with its
developments of the first period.
Thus, with these two poems begins
the second period of the
development of this genre, a period
that extends into a long period of

time.

PRENK JAKOVA
MRIKA

Among the works where this characteristics clearly emerged, is also the opera
“Mrika”.” What distinguishes the features of the originality of this opera(“Mrika”),is
the clarity ,the national spirit,the musical language and its intonative construction”(
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Ismaili,2006,50)
It was staged for the first time in December 1958 from The House of Culture amateurs
inShkodra, under the author’s itself, and a year later sounded in the Opera and
Ballet theater scene in Tirana. “Mrika” marks the beginning of a tradition very
positive with great value to our opera literature. Its idea began with the musical
action and the authors entitled it “Light on Albania”. The theme of this scenic
action gave every chance to a work with a wider range. The idea of   light and
hydroelectric power began to illuminate since the first days of the socialist
construction entering the deepest edges of our highlands awakening there a rough
war against the prejudices for the triumph of new life. In this way “Mrika” was
created and written by authors which will today and in the future always preserve
its current, fighting, revolutionary character. . “It marked for our operatic art the
establishment of some basic and important principles.” (History of Albanian
music,1986,164)
The opera’s subject tells aboutMrika, the young volunteer from Mirdita, whom in
the major action of building the hydropower plant became a fierce fighter for the
creation of socialism, for breaking down prejudices and antiquated traditions of
Kanun, which enslaved and prevented the assertion of personality for the Albanian
women. “Mrika” was one the first works that affected a current theme with a great
vitality to our lives. The composer is trying to reflect this actuality in the music of
the opera. For this purpose was found a wide use in the opera the intonations of
songs of the time, folk song (in choirs of the highland girls and in the songs of
grandfather Ndue), the song of measures (in songs of the hydropower), the lyric
song (in the Mrika-Dodaduo, etc). In the opera Mrikathe author proved to be a
master of stylization of the folk song, especially in the song of grandfather Ndue,
making the North folk Rhapsodysound nicely in the opera. The opera “Mrika” was
written according to the type of classical opera in closed musical numbers. The
principle of melody conducts, but without external vocal effects. The composer
worked so the melody complies well and expresses in a more realistic way the word,
the content. You can see everywhere the effort for processing a melody that relies
on Albanian intonations. This is evidenced not only in the choirs, arias and dances,
but also in recitatives. One can just notice the recitative of Mrika, Gjini, Mara, to
ascertain that the composer did not resolve them in the plain, traditional way but
has tried to resort to intonations and cadences of our spoken language, giving any
characteristic of character and psychology of our people. In the field of melody
processing and recitatives “Mrika” marks a valuable contribution to our operamusic.
In terms of dramatic construction of arias and ensembles, they are based more on
popular traditional types. Harmonic language of the opera is simple, whereas the
orchestra that generally sounds full, is the more in the role of the companion. In
special cases it becomes an active participant in the interpretation and development
of the conflict for the opera’s situations. The opera’s is acurrent,multilateral
representation of the war between the new and old, between progressive,
revolutionary forces and the reactionary ones. In political terms it appears through
our people’s war with the enemies of the government, represented by Gjeta and the
saboteurs, attempting to sabotage the hydropower plant construction. No less
important is the other internalaspect with ideological character, which is represented
by the struggle for forgingof the new human, for the triumph of the concepts and
the new the moral against the prejudices of the Kanun laws, for the women
emancipation in our highlands. On the basis of this war Mrika manages to break
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every barrier to participate in this youth action. She breaks her engagement with
Gjeta and gives freedom to her feelings for the man of her heart, Doda. By embracing
unreservedly the new life, she becomes a distinct social activist, who takes an active
in the fight of the Albanian people for the socialist construction of the country.
This fight didn’t leave untouched not even mother Marawhom allowed her to take
part in the action, where, with revolutionary courage, warps the engagement with
hated Gjeta. The threat of killingDoda, the explosion at the hydropower plant and
the murder of uncle Gjin, are deeply felt by Mrikaand arise in her a great hatred for
the enemies. She proves the joy of victory and happiness withDoda. From a simple
highland girl, Mrika becomes a heroine with a rich inner world, full of experience
and excitement for life. Even the other characters, who more and who less, are
presented with clear features. But most of them do not have a descriptive line of
action, and therefore do not undergo significant and enriching changes.However,
they help build the necessary situations for the development of opera and give
vivid portraits of characters of our people. Such as: Doda, mother Mara or uncle
Gjini, whose portrait gives clearly sculpted our wise highlander’s psychology, honest,
brave and loyal, implacable with the enemy. From the negative characters, Gjetais
the bearer of anti-reaction throughout the whole opera and gets a kind of development
in his way consistently hostile. However, this development has a more schematic
character and does not have the natural fullness of Mrika. To the musical dramaturgy
problems of the opera, the composer gave a simple solution in his work. Are well
distinguished two intonation spheres, which belong to conflict groupsa sphere
with intonations that stem from a gloomy minor harmony reduced septa chords,

with which speak Gjeta and
the saboteurs. Theheroes
appear here more interesting
and rich. They have no
particular leitmotifs, but in
this shared intonation area
according to their situations
each one gets a clear and
individual musical
characteristic. Thus, in the
wide and calm cantilena of
the mother Marah aria, is
distinguished her generosity
love as a mother with Gjini,
the wisdom and the strength
of the Albanian character, in
the songs of Ndou the
simplicity and openness of
the highlander etc. Once the
curtain opens,Mrikawith the
area “Sun has set” is
presented to us as a simple
highlander girl,poetized like
the nature that bought her
up.
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The arrival of saboteurs accompanied by Gjeta, ends hesitations and prejudices at
the time of Mara and Gjini.  The inner contradictions disappear and emerges in the
main plan with all its seriousness the main conflict, saboteurs prepate the plan to
blow up the hydroelectric power. Two musical plans permeate the development of
the scheme. The saboteurs’ conversation and the accumulation of internal
indignation of Mars and Gjini, reaching the highest point in the aria of Gjini. This
aria is not only a full display of Gjini’s character, where fall down all his ilusions. It is
a concentration of a drama, depicting the full character of Gjini’s psychology, where
fall down all his illusions about the old laws of the society, where is made a strong
turn around in the outlook where awaken feelings of patriotism, which lead to the
heroicmoment of a conscious sacrifice. The scene ends with the capture of saboteurs
and a massive choral, where the tragic loss of Gjini is overcome with heroism and
with the victory of the idea for which the hero died. The last act of “Mrika” which
resembles more a shining epilogue with a concert nature. The strong sound of the
hydropower song is a victory of socialist construction in the country. It is an even
greater victory in the forging of our new man, is the battlefield, where all conflicts are
met and resolved, where Mrika and Doda’s love is inspired and triumphs.

Conclusions

The opera “Mrika” has not only a historical significance for our music. It marked
for our operatic art the establishment of some basic and important principles. The
main among them is the creation of musical characters with national physiognomy,
where is clearly highlighted the Albanian character and psychology. Their music
features is strongly supported in a rich intonation range that originates in our
folklore and permeates not only melodic numbers, arias and ensembles, but also
tries to establish the declamatory recitative language of the characters. Musical
language of opera finds major support in the principle of the melody, which serves
as the basis for building and resolving of all the musical drama issues. On this basis
the author widely uses the category of the song in all its diversity, the lyric romance
song in the arias, epic song, mass mobilization song.” These features, which will be
developed further in other works, have determined to a large extent the democratic
and national character of the opera. These qualities have made the opera “Mrika”
to have a long life on the stage and continue to attract audiences even today”(History
of Albanian music, 1986, 165).

References

1. Ismaili, Z.( 2006) Musicological and publicist reflexes, Kumanova.
2. Uçi, A  Aesthetical Problems, Tirana.
3. Hippolyte- Adolphe- Taine,( 2004) The philosophy of Art, Tirana, p 52, “IDEART”.
4. Paparisto, A. The report of cultivated music and folklore.
5. “Drita” newspaper (1996 January 21) .Interview with the composer Çesk Zadeja, p.8.
6. Ekkerman J.P. (1934)- .Conversation with Goethe, ML Academy.
7. Sovjetskaja Muzika, (1972).
8. Uçi, A (1986 ). Theoretical issues of culture and aesthetics p.264, Tirana.
9. Hysi,F (1991 ). Popular music flow of Albanian music, Tirana.
10. Hysi, F(, 2005) .Aesthetics in three views, UEGEN, Tirana.
11. Shupo, S (2001) .Albanian music Encyclopedia, AMUS, Tirana.
12. Zadeja, C(1997) .Self viewing of the process, UFO University, Tirana.
13. History of Albanian music ,group of authors (1986).
14. Shupo, S(2005 ) .Biographical Dictionary of Balkan Composers, ASMUS.



146

Risku financiar dhe procesi i menaxhimit të tij në ndërmarrjet e komunës
së Gjilanit

Mr.Sc. Saranda Qoçaj
Mr.Sc. Shkelzen Krasniqi

Abstrakt

Menaxhimi i riskut financiar është temë dhe lëndë e re, sidomos për universitetet në
Kosovë dhe fakultetet përkatëse të ekonomisë. Mungojnë në masë të madhe studimet
lidhur me mënyrat se si ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe të mëdha, investitorët, bankat,
etj., duhet të menaxhojnë riskun financiar. Risku si një mundësi për të humbur apo për të
fituar është i varur nga një tërësi faktorësh të jashtëm dhe të brendshëm. Kurse menaxhimi
i riskut është një proces shumë i vështirë dhe kompleks, që përfshin njohje të gjerë të
fushëveprimtarisë së ekonomisë dhe të financave në një shoqëri. Matja e riskut financiar
kërkon njohje të strukturës ekonomike, teorive dhe pikëpamjeve mbi riskun, hulumtime
empirike dhe analizë të tërësishme të variablave në bazë të të cilave realizohet investimi
apo ndërmerren aktivitete biznesore me mundësi risku. Duke e ditur se mungojnë shumë
të dhëna të mëhershme në këtë fushë, edhe më shumë ishim të motivuar për ta hulumtuar
temën: “Risku financiar dhe procesi i menaxhimit të tij në ndërmarrjet e komunës së Gjilanit”. E
kishim besimin tonë se hulumtimet në fushat e paprekura shkencore, përkatësisht mbi
riskun financiar, do të kishin rëndësinë e tyre teorike dhe praktike për të gjithë ne. Prandaj,
referencat teorike do të jenë më shumë të bazuara në studimet e huaja, gjegjësisht nga
literatura në gjuhën angleze si dhe në gjuhën shqipe, ndërsa të dhënat empirike do të jenë
kryesisht të mbështetura direkt nga respodentët tanë, siç kishin pranuar intervistimin
tonë disa prej tyre që vinin nga ndërmarrje të vogla, të mesme dhe të mëdha.

Fjalët kyçe: Risku, ndërmarrje, menaxhim, kontroll, Gjilan.

Hyrje

Në Kosovë procesi i menaxhimit të riskut financiar është proces edhe më i vështirë
për shkak të normave të larta të kamatës së kredive - ndër më të lartat në rajon,
ngecjet në zhvillimin ekonomik, rënia e fuqisë blerëse, papërshtatshmëria e kushteve
të mjedisit të punës në furnizimin stabil (për shembull me energji elektrike); papunësia
enorme, varfëria në shifra ekstreme, arsimimi jocilësor dhe mospërgatitja e kuadrit
për në tregun aktual të punës dhe nevoja për rikualifikim të sërishëm profesional,
vetëdijësimi jo i kënaqshëm i ndërmarrësve për fushën dhe procesin e menaxhimit
të riskut financiar, përvoja e dobët në këtë drejtim të shumë ndërmarrësve dhe
autoritarizmi i shfaqur te shumë ndërmarrës për të mos u shfaqur të gatshëm për
konsultim me menaxherin për riskun financiar e shumë faktorë të tjerë të brendshëm
e të jashtëm.
Ky punim shpresojmë të ndikojë sadopak që në të ardhmen të kemi më shumë studime
dhe hulumtime mbi riskun financiar dhe mënyrën e monitorimit të tij nga
investitorët, sepse hulumtuesit e rinj do të zhyten edhe në fusha aq të pastudiuara
siç është procesi i menaxhimit të riskut financiar. Ka shumë autorë të huaj që janë
marrë me problematikën e riskut financiar dhe menaxhimit të tij, siç janë: Charles
Tapiero, David L. Olson, Desheng Vu, David Murphy, Duncan Martin, Fernando
Vega, e të tjerë. Dhe pa dyshim se përcaktimi jonë për këtë temë mund të kontribuojë
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në mënyrë modeste në pasurimin e literaturës së gjuhës shqipe rreth kësaj fushe aq
specifike dhe po aq të rëndësishme për investitorët, ndërmarrësit e rinj e të vjetër etj.

Qëllimet e hulumtimit (Pyetjet hulumtuese):
· Njohja me përkufizimin teorik të menaxhimit të riskut financiar;
· Klasifikimi apo ndarja e riskut financiar;
· Të përshkruarit e fazave të procesit të menaxhimit të riskut financiar;
· Të prezantuarit e shkaqeve të përgjithshme dhe të veçanta të riskut financiar

në ndërmarrjet kosovare dhe në komunën e Gjilanit, dhe
· Paraqitja e strategjive të menaxhimit të riskut financiar në ndërmarrje të vogla,

të mesme dhe të mëdha, si dhe krahasimi i mënyrave të tyre të menaxhimit të
riskut financiar.

Metodat e hulumtimit

· përdorimi i metodës kuantitative përmes aplikimit të pyetësorëve të përbërë
nga  pyetje të tipit të kombinuar;

· shfrytëzimi teorik dhe analitik i literaturës në gjuhën shqipe dhe angleze rreth
procesit të menaxhimit të riskut financiar;

· analiza e raporteve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare financiare
rreth riskut financiar në Kosovë.

Risku financiar ( Pikëpamjet teorike)

Risku financiar jo vetëm që mbetet çështje e ndërlikuar për arsye të një tërësie
faktorësh të përgjithshëm dhe të veçantë, qasjes diversive teorike të përkufizimit,
periudhës dhe vendit ku shfaqet risku, por edhe për shkak të vet natyrës së kufizuar
të njohjes njerëzore dhe parashikueshmërisë gjithnjë jo të sigurt mbi risqet e
llojllojshme. “Parashikueshmëria buron nga njohuritë tona jo të plota të realitetit,
nga mungesa e informacionit e cila ndalon një parashikim të përsosur për të ardhmen,
parashikueshmëria lind nga kompleksiteti, nga fakti se faktorët janë të ndryshëm..
(Bouchaud& Potters, 1999, 5.).
Risku siç është përkufizuar nga shumë autorë është “shansi për të humbur”, ndërsa
menaxhimi i kësaj mundësie për të humbur, që rrjedhimisht i bie për të fituar apo
për të mos marrë profitet e pritshme nga pamundësia që investimi të kthehet, kalon
në disa faza të kontrollit dhe të analizës paraprake. Të tjerë riskun e kanë definuar
si “shkallë të luhatjeve, të kthimeve nga një aktiv i dhënë” dhe kjo shkallë e
menaxhimit po ashtu varet nga ndërlikueshmëria e faktorëve të brendshëm dhe të
jashtëm.
Risku financiar klasifikohet në mënyra, forma dhe përmbajtje të ndryshme. Varësisht
se si autorët dhe studiuesit përcaktojnë kriteret e tipologjisë së riskut financiar, po
aq lloje të riskut do të kemi. Risku i biznesit është term i gjerë dhe përfshin lloje të
ndryshme të rreziqeve, duke ngërthyer në këtë ndarje, edhe vet nocionin e riskut
financiar. “Risku i biznesit është klasifikuar në 5 lloje të ndryshme kryesore:
1) Risku Strategjik: Janë risqet që lidhen me operacionet e atij lloji të veçantë të

industrisë.
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2) Risku financiar: Janë risqet që lidhen me strukturën financiare dhe transaksionet
e industrisë së veçantë.

3) Risku operacional: Janë risqet që lidhen me procedurat operative dhe
administrative të industrisë së veçantë, të cilat janë shumë të zakonshme në
gjenerimin e sotëm.

4) Risku i pajtueshmërisë (risku ligjor): Janë risqet që lidhen me nevojat për të
zbatuar rregullat dhe rregulloret e qeverisë.

5) Risqet tjera: Ka rreziqe të ndryshme si fatkeqësitë natyrore (përmbytjet) dhe të
tjerat varen mbi natyrën dhe shkallën e industrisë.” (Griffin, 2014, 99).

Menaxhimi i riskut financiar kalon në disa faza, ngjashëm siç ndodh edhe me
menaxhimin e çështjeve të tjera. Fazat nëpër të cilat kalon menaxhimi i riskut
financiar, përfshijnë proceset e identifikimit, të kontrollit, të vlerësimit, të
monitorimit, të trajtimit etj. Janë disa faza relevante të menaxhimit të riskut financiar:
· Vendosja e vullnetit të riskut
· Identifikimi i ngjarjeve të riskut
· Vlerësimi i riskut
· Trajtimi i riskut
· Monitorimi i riskut
· Informimi dhe komunikimi i riskut. “(Olson&Vu, 2010, 15)
Faktorët e riskut financiar janë të panumërt. Ata mund të jenë të lidhura direkt me
ndërmarrjen apo indirekt me të. Faktorët mund të jenë të përgjithshëm dhe specifik.
Faktorët që ndikojnë në rritjen e riskut financiar mund të jenë faktorë të brendshëm
dhe të jashtëm. Faktorët e brendshëm janë faktorët që mund të jenë më të
kontrollueshëm brenda ndërmarrjes. Faktorët e jashtëm ndërlidhen me një varg
faktorësh të cilat varen nga konteksti më i gjerë shoqëror, ekonomik, shtetëror, etj.
“Për të kuptuar pse  menaxhimi i riskut u bë një çështje kryesore në sektorin e
financave në vitet 1990, ne duhet të kuptojmë diçka për historinë e industrisë së
shërbimeve financiare para disa dekadave.”( Malz, 2011, 1)

Aftësia dhe mënyra e menaxhimit të riskut financiar në ndërmarrjet e
komunës së Gjilanit

Komuna e Gjilanit gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, në krahinën e
Anamoravës. Qyteti ka pozitë të përshtatshme gjeografike dhe kjo i mundëson lidhje
të mira me qendrat e tjera të Kosovës dhe të rajonit. Shtrihet në një fushëgropë të
gjerë, ka kushte të mira për bujqësi dhe njihet si qytet agro-industrial. Në juglindje
ka malet e Karadakut si dhe një pjesë të Rrafshit të Kosovës – një fushë pjellore.
Si në çdo qytet të Kosovës, edhe në Gjilan zhvillimi ekonomik varet në përgjithësi
nga ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe të mëdha. Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe
të Mesme (NMVM) janë shtylla kurrizore e çdo ekonomie. NMVM’të kontribuojnë
në mënyrë të theksuarqoftë në zhvillimin ekonomik apo në punësim. Në këtë aspekt,
Kosova s’bën përjashtim,njashtuas edhe komuna e  Gjilanit.Mungesa e
infrastrukturës së mirëfilltë ligjore që rregullon mënyrën e themelimit dhe të
funksionimit të NVM-ve në Kosovë, mungesa e makroplotikave ekonomike që
mbështesin zhvillimin e sektorit privat dhe në veçanti NVM-të, po e pengon edhe
më tutje funksionimin e qetë dhe zhvillimin normal të NVM-ve, një pjesë e të cilave
edhe ashtu me shumë vështirësi dhe investime të rrezikuara kishin mbijetuar vitet
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e ’90. (Eye,5.).
Nga hulumtimi të cilin e kemi bërë lidhur me riskun financiar dhe procesin e
menaxhimit të tij në komunën e Gjilanit, në vijim japim disa nga pikat kryesore
prej rezultateve të fituara:
Karakteristika më e rëndësishme, apo ndryshorja kryesore si variabël relevante ka
qenë tipi i ndërmarrjes, se sa ka qenë respodenti (anketuesi) përfaqësues i ndërmarrjes
së vogël, ndërmarrjes së mesme dhe ndërmarrjes së madhe.Në bazë të kësaj paraqitjeje
me grafikon, shohim se 45 % e ndërmarrjeve të anketuara janë të vogla, 30 % prej
tyre janë respodentë që vijnë nga ndërmarrjet e mesme dhe 25 % prej tyre janë nga
ndërmarrjet e mëdha. Kjo përqindje përveç që rezulton nga objektivat tona, që në
fillim vjen edhe si rezultat i realitetit në terren, të më shumë ndërmarrjeve të vogla,
pakrahasueshëm në numër dhe në mundësi të gatishmërisë për t’iu përgjigjur pyetjeve
tona, sesa ndërmarrjet e mëdha.

Figura 1: Struktura e përfaqësimit të respodentëve dhe tipi i ndërmarrjeve të
intervistuara
Gjithmonë ka një prirje njerëzore që shtyn reduktimin dhe eleminimin e riskut si
dhe nevojën për siguri financiare që kanë investitorët. Kjo vërehet edhe në investime
dhe drejtimin financiar. Se sa janë investitorët kundërshtarë të riskut, ne kemi
radhitur pyetjen e parë lidhur me këtë çështje.

Figura 2. Investitorët si kundërshtarë të riskut
Sipas këtij grafikoni, shohim se shumica, pra 60% e respodentëve të hulumtimit
tonë, pajtohen se investitorët janë kundërshtarë të riskut, 30 % prej tyre nuk pajtohen
me këtë pohim, ndërsa vetëm 10 % prej tyre janë në dilema apo dyshime.
Në çështjen lidhur me analizimin e situatës para marrjes së vendimit, se sa bëjnë
analiza investitorët para vendimit për ta pranuar riskun, u kuptua se 65% e
respodentëve deklarojnë se nëse analizojnë shumë situatën lidhur me investimin
dhe përfitimet e tij, ka më shumë gjasa që të jenë të gatshëm për ta pranuar riskun,
20 % prej tyre thonë se nëse analizojmë shumë, ka gjasa më pak të jenë të gatshëm
për të pranuar riskun, ndërsa 15 % prej tyre thonë se, nëse analizojmë gjithçka
rreth riskut, vendimet për ta pranuar riskun bëhen shumë të paqarta. Nga kjo
figurë vërejmë se shumica e respodentëve e shohin të rëndësishëm analizën para
marrjes së vendimit për të pranuar riskun dhe rolin që ka procesi analitik rreth
riskut.
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Figura 3: Analiza e riskut gjatë zgjerimit të ndërmarrjes

Ndërmarrjet kosovare, qofshin të vogla, të mesme dhe të mëdha, ballafaqohen me
faktorë të ndryshëm të riskut financiar, të brendshëm e të jashtëm. Ne kemi
hulumtuar gjithashtu faktorët më negativë për riskun financiar, në mjedisin
biznesor të ndërmarrjeve në komunën e Gjilanit, të cilët janë:
1) kreditë me kamata shumë të larta,
2) të punuarit me borxhe të mëdha të klientëve,
3) konkurrenca e lartë
Kurse, si faktorë të veçantë në riskun financiar,ndërmarrësit që i ishin nënshtruar
anketimit kanë potencuar se një ndër faktorët kryesor është TVSH-ja, e cila  është e
lartë, duke vazhduar me kamatat e larta, mungesa e mbështetjes institucionale,
konkurrenca, shpenzimet e transportit për import, borxhet e klientëve, etj.
Rreth gatishmërisë së ndërmarrjeve për të zgjeruar investimet me risk, vërejmë se
ndërmarrjet e mëdha, 45 % prej tyre, kanë më shumë gatishmëri për të rritur dhe
zgjeruar investimet me risk, 35 % prej tyre janë ndërmarrjet e mesme dhe më së
paku në gatishmëri për të zgjeruar investimet me risk, janë ndërmarrjet e vogla, me
20 %.

Figura 4: Madhësia e ndërmarrjes dhe risku
Edhe vet struktura e ndërmarrjes, karakteri i saj, madhësia dhe kompleksiteti,
ndërlidhet edhe me shkallën e gatishmërisë për të pranuar riskun. Secili zgjerim i
ndërmarrjes, përcillet me humbje apo fitim dhe si rrjedhojë me ballafaqim të riskut.
Menaxhimi i riskut financiar nuk është lehtë i kontrollueshëm dhe jo rastësisht
është bërë problematikë aq shumë e nevojshme për ta njohur, në mënyrë që të
kontrollohet sa më shumë.
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Konkluzione

Procesi i menaxhimit të riskut financiar është funksioni më i rëndësishëm për
investime dhe kthimin e profitit të synuar, meqenëse identifikimi dhe kontrolli i
riskut financiar është përcaktues për suksesin e ndërmarrësve apo investitorëve.
Procesi i menaxhimit të riskut financiar në Kosovë mbetet problem i vështirë, sidomos
edhe për faktin se dominojnë më shumë faktorët e jashtëm që ndikojnë në riskun
financiar, krahasuar me faktorët e brendshëm. Nga ana tjetër politikat
makroekonomike jostimuluese për ekonominë e vendit, si deficit i lartë tregtar,
përvoja e dobët në menaxhimin e riskut financiar, imazhi jo i mirë për instutucionet
e vendit (nepotizmi, mungesa e kuadrove profesionale, etj.), vështirësojnë vullnetin
e investitorëve.
Kontrolli dhe menaxhimi i duhur i riskut financiar është mundësi e mirë e kthimit
të investimeve dhe inkurajimit të investitorëve për avancimin e aktiviteteve të tyre.
Risku nuk është vetvetiu diçka e keqe, pasi që secili investim, sado i vogël, bart më
vete, mundësinë për të humbur, por edhe për të fituar. Secili investim është me
rreziqe dhe fitime. Nëse menaxhohet mirë risku financiar, atëherë edhe probabiliteti
për të humbur nuk e rrezikon aq shumë ndërmarrjen.
Duke u bazuar në konstatimet e përgjithshme po i paraqesim edhe  rekomandimet:
· Ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe të mëdha, të avancojnë në menaxhimin e

riskut financiar, duke i ofruar kurse dhe trajnime shtesë ndërmarrësve;
· Investitorët gjithashtu duhet të përfshihen në trajnime dhe aftësime për të

ngritur njohuritë e tyre profesionale në lidhje me lokacionin, kushtet e tregut,
mënyrës së kreditimit, efekteve të kurseve valutore, si dhe faktorëve të tjerë të
jashtëm që janë të lidhur me riskun financiar;

· Institucionet shtetërore (ministritë dhe agjencitë përkatëse) si organizatat e
tjera profesionale dhe joqeveritare të kontribuojnë më shumë për të krijuar një
ambient të volitshëm dhe inkurajues, duke reduktuar pengesat për investime,
duke iu siguruar investitorëve lehtësimet administrative, teknike,
infrastrukturore dhe përfundimisht duke ngritur nivelin e zbatimit të ligjeve
vendore e ndërkombëtare;
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Mësimdhënia dhe teknologjitë e komunikimit

Bukurie Kallanxhi

Abstrakt

Në procesin e mësimit është e rëndësishme që mësuesi, krahas përvetësimit shkencor të
njohurive të dhëna, në fushën e tij të diplomimit e krahas njohjes së metodave e të
teknikave të mësimdhënies, është e nevojshme që ai duhet të ketë njohuri dhe më pas t’ i
zbatojë ato rreth komunikimit, llojeve dhe të veçantave që ai paraqet.
Çdo njohuri, çdo modul apo temë është e lidhur me komunikimin, me mënyrën se si ato
shpjegohen, komentohen, zbërthehen, me strukturën e tij, me organizimin e mendimit
nga ana gramatikore, kuptimore, si  edhe nga intonacioni i kurbës së zërit.
Metodat, teknikat e mësimdhënies e të mësimnxënies, të përvetësimit logjik dhe krijues
të njohurive duhet të shoqërohen nga njohuritë për shkencat e komunikimit e në mënyrë
të veçantë me komunikimin e gjallë e human.
Në botën e sotme janë, veprojnë shumë tipe të ndryshme të komunikimit, që e kuptojnë
ndryshimin e komunikimit si një informacion të ndryshuar.
Komunikimi i  informacionit, i mesazheve, i opinioneve, i ligjërimeve, jepet në forma të
ndryshme të komunikimit modern në media, në e-maile, në telefon mobile etj.
Në këtë artikull, (kumtesë) do të japim një pasqyrë sintetike se si realizohen gjatë procesit
të mësimit metoda dhe teknologji të ndryshme moderne për një mësimdhënie cilësore,
produktive dhe që ndikon edhe për një mësimnxënie të shpejtë e racionale të njohurive të
ndryshme në shkollën tonë e sipas klasave të ndryshme.
Gjithashtu, do të parashtrojmë disa koncepte rreth komunikimit, pra, çfarë kuptojmë
me komunikim, si vepron ai dhe cilat janë disa nga veçoritë e tij gjatë procesit të
mësimdhënies?

Fjalët kyçe: mësimdhënie, mësimnxënie, komunikim, transmetim i mesazheve, organizimi
i të folurit, teknologjitë etj.

Hyrje

Në procesin e mësimit është e rëndësishme që mësuesi, krahas përvetësimit shkencor
të njohurive të dhëna, në fushën e tij të diplomimit e krahas njohjes së metodave e
të teknikave të mësimdhënies, ai duhet të ketë njohuri dhe më pas t’i zbatojë ato
rreth komunikimit, llojeve dhe të veçantave që ai paraqet.
Çdo njohuri, çdo modul apo temë është e lidhur me komunikimin, me mënyrën se
si ato shpjegohen, komentohen, zbërthehen, me strukturën e tij, me organizimin e
mendimit nga ana gramatikore, kuptimore, si  edhe nga intonacioni i kurbës së
zërit.
Metodat, teknikat e mësimdhënies e të mësimnxënies, të përvetësimit logjik dhe
krijues të njohurive duhet të shoqërohen nga njohuritë për shkencat e komunikimit
e në mënyrë të veçantë me komunikimin e gjallë dhe human. Pra, çfarë kuptojmë
me komunikim, si vepron ai ?
Komunikimi human është ndryshimi i informacionit në formën e mesazheve, të
simboleve, të shenjave dhe të opinioneve që kanë njerëzit njëri me tjetrin.
Në botën e sotme janë, veprojnë shumë tipe të ndryshme të komunikimit që e
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kuptojnë ndryshimin e komunikimit si një informacion të ndryshuar. Komunikimi
i informacionit, i mesazheve, i opinioneve, i ligjërimeve, jepet në forma të ndryshme
të komunikimit modern në media, në e-maile, në telefon mobile etj.

Organizmi i të folurit, shkolla dhe mjedisi i klasës

“Të folurit komunikativ  e dallon njeriun nga kafshët. Gjithçka që bëhet nga ne,
qëniet njerëzore është e lidhur me të folurin. Të folurit është “investimi më i mdh i
njeriut” dhe kjo lidhet edhe me gjendjen emocionale dhe shëndetin e njeriut…”
(Caron, 1997, 4).
Kjo qasje aksiomatike sugjeron një varg çështjesh që lidhen me studimin rreth të
folurit, të shprehurit, parashtrimit të një mendimi, të një diskutimi. Studiues të
ndryshëm kanë qenë të interesuar për  të kuptuar më mirë se ç’përfaqëson i foluri
njerëzor.
Në këtë vështrim ata i janë drejtuar studimit të marrëdhënieve të njeriut me kafshën,
ose mbi planin ontogjenetik duke vëzhguar, studiuar zhvillimin e të folurit tek
fëmijët.
Kjo veçori që përbën komunikimin, të folurin është veçanësi njerëzore që nuk mund
të shpresosh për të mundur të rigjesh  dhe të vëzhgosh  zhvillimin progresiv të
kësaj veçanësie të njëjtë. Krahasimet filogjenetike mundet vetëm të sugjerojnë
pikëpamje dhe drejtime për studimin e aktit njerëzor të fjalës.
Studiues të ndryshëm kanë treguar që përcaktimi i veçanësive biologjike shpiegon
ekzistencën e të folurit tek njeriu dhe tek ai vetëm, përbërsi verbal është shumë i
fortë dhe i lidhur me të gjithë. Shfaqja dhe zhvillimi i të folurit tek fëmija përbëjnë
një proces shumë të rregullt dhe andikapët e shurdhmemecët nuk përcaktojnë
shfaqjen e tij.
Asnjë lloj jo njerëzor nuk mund të fitojë të folurin, komunikimin me kuptimin që i
japim këtij termi, çka gjendet vetëm brenda gjuhëve natyrale, janë parime universale.
Për Lenneberg, fakulteti, shkolla të mëson të përdorësh një gjuhë, e cila nuk varet
nga inteligjencia e organizmit, as nga volumi i trurit të tij. Organizmi në këtë çështje
duhet të jetë një organizëm njerëzor.(Peshkëpia, 2005, 57)
Perspektiva biologjike ose gjenetike mundet me të vërtetë të jetë përdorur nga një
pikëpamje tjetër. Ai që e trajtoi që në fillimet e veta aktin e fjalës është Humboldi,
filozof e filolog gjerman që shtjelloi problematikën e natyrës të së folurit, të
komunikimit human.
Partner i rëndësishëm është teoria e informacionit. Nocioni i informacionit përcakton
si selektohet, si dallohet një eveniment, një ngjarje midis një ansambli të përcaktuar
evenimentesh të mundshme.
Teoria e informacionit furnizon një rrafsh teorik të përshtatur mirë me analiza të
filologëve në bashkëpunim me teoritë psikologjike të të mësuarit.
Komunikimi human përcaktohet si “studim i proceseve të kodazhit dhe të dekodazhit,
duke vënë në lidhje  gjendjet e mesazheve me gjendjet e interlokutorëve
(bashkëbiseduesve)”. (Peshkëpia, 2002, 242). Duhet mbajtur parasysh realiteti mbi
dy tema, mbi dy çështje kryesore :
Nga njëra anë mësuesi duhet të marrë në konsideratë realitetin psikologjik të njësive
të degazhuara, të zbërthyera prej tij (perceptimi i fonemave);
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Nga ana tjetër, sidomos efektet e strukturës  probabiliste të kodit komunikativ
(frekuenca e njësive, varësia etj)., të cilat nuk duhet të anashkalohen nga mësuesi i
përgatitur dhe me objektiva të qarta.
Kufijtë e kësaj afërsie shfaqen nganjëherë mjaft realë, por ajo është e pamjaftueshme.
Ajo që shpie në kalimin e asaj nuk është, nuk krijon vështirësi të brendshme me
fenomenet e studiuara dhe me zhvillimin e modeleve të reja teorike që mund të
shfaqen në komunikimin human.
Disa nga rrafshet bazike të komunikimit janë :
a. të folurit;
b. të dëgjuarit;
c. shenjat gjuhësore.
Këto forma bazike të komunikimit janë transferimi nga një formë në tjetrën.
Dallohen kryesisht katër tipe të komunikimit human, të cilat duhet të kthehen në
praktikë nga mësuesi në funksion të procesit mësimor, të realizimit cilësisht të temave
të veçanta apo tematikës në përgjithësi :
1. Komunikimi verbal;
2. Komunikimi joverbal;
3. Komunikimi shkrimor;
4. Komunikimi dëgjimor.

Komunikimi dhe shëndeti i përgjithshëm e klinik.

Për të realizuar cilësisht procesin kompleks e cilësor  të mësimit është e nevojshme të
kesh njohuri jo vetëm rreth shkencave të komunikimit, të dish se si mund të
realizosh praktikisht tema mësimore, të cilat të jenë produktive dhe të asimilueshme
të nxënësit.
Kjo është e lidhur edhe me fiziologjinë dhe në përgjithësi me shëndetin e nxënësve,
me të ushqyerit e tyre për të përballuar ngarkesën mësimore që rritet nga njeri cikël
mësimor në ciklin tjetër mësimor.
Komunikimi dhe shëndeti janë studimi me saktësi i gjuhës në procesin e përdorimit
të saj. Ai studion se si fjala, fjalia apo diskutimi i menduar është paraqitur dhe
pasqyruar në mendjen e njeriut.
Studimet komplekse të fjalës dhe të fjalisë janë kompozuar në ligjërim dhe bëjnë
pjesë në procesin e dëgjimit dhe të leximit. “Komunikimi human synon të kuptojë
se si është përdorur gjuha dhe cilat janë veçoritë e saj në procesin e realizimit praktik
të komunikimit human”, (Sons and Co, 1983, 93).
Komunikimin me të gjithë prerjet e tij teorike dhe praktike mund ta përcaktojmë si
një shkencë eksperimentale të proceseve psikologjike, nga e cila një çështje humane
fiton dhe vendos në praktikën konkrete të ligjërimit  sistemin e një gjuhe natyrale.
Ky përcaktim, i thjeshtë në dukje, paraqet një ansambël problemesh.
1. Nga njëra anë, ai synon të përcaktojë se ç’paraqet një gjuhë si mjet i komunikimit

human të shëndetshëm  dhe të formulojë  një përshkrim objektiv;
2. Nga ana tjetër, duhet të saktësojë atë që thuhet, dëgjohet nga “proceset

psikologjike” dhe cili është mjeti që duhet për studimin e tyre.
Përgjigjja për këtë problem është dhe lidhet me një zhvillim të gjatë, me të cilën
komunikimi human, si një variant i shpjegimit të njohurive nga njera anë dhe
filologjia nga ana tjetër kanë fituar në mënyrë të pavarur  njera nga tjetra, statusin
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e tyre shkencor çka kërkon njohje shkencore rreth tyre, për të pasur një produkt të
kënaqshëm gjatë të gjithë procesit të mësimit në niveleve të ndryshme të shkollimit.
Nga sa parashtruam më sipër, arrijmë në këto përfundime :
Veprimtaria e të folurit, raportet e tij me mendimin human,‘ka tërhequr padyshim
vëmendjen e shkencave të komunikimit dhe para tyre të filozofëve që kërkonin  të
llogaritnin, të përcaktonin me veprimin e ligjeve, të parashikuara, të vërtetuara
universalisht, shpirtin njerëzor dhe aftësinë e tij perceptuese e interpretuese.
Në kundërshtim me lidhjen, për të treguar kundërshtimet dhe shtrëmbërimet që
gjuha, të folurit, të shprehurit e një mendimi, e një teme të caktuar mësimore, shkallën
e përvetësimit logjik të mësimit etj., i imponohet mendimit e kjo ka qenë një periudhë
e gjatë e refleksioneve dhe e analizave të shumta.
Ajo ka dhënë lidhje të sigurta me punime që mundin edhe sot akoma të sugjerojnë
rrugë të nevojshme kërkimi.
Pra, nuk mund të realizohet me sukses mësimi nga ana e mësuesit, pa e kuptuar
qartë se brendia shkencore që të përvetësohet, që të transmetohet kuptueshëm ka
nevojë për të krijuar një harmoni midis dijenive të vendosura në memorien e nxënësit
dhe mjeteve që atij i duhet të shprehë qartë e bindës të tyre.
Jemi të mendimit se ato që parashtruam më sipër, duhet të vlerësohen nga mësuesi
si një tregues, si një koncept dhe pragmatikë e nevojshme e për ta bërë atë të
suksesshëm në karrierën e tij profesionale e shkencore, si edhe për të përgatitur sa
më mirë nxënësit e vet në të gjithë shtrirjen kohore të shkollimit të tyre
parauniversitar.
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Abstract

In recent decades, Albania has gone through a process of expanding education, where an
important part consisted in Higher Education (HE). These expansions have been predicated
on the assumption that more education is good for individuals and for society as a
whole, not only in terms of social outcomes like improved health and higher well-being,
but also for a wide range of economic outcomes like wages or employment. Hundreds of
studies in many different countries and time periods have confirmed that better-educated
individuals earn higher wages, experience less unemployment, and work in more
prestigious occupations than their less-educated counterparts. Despite the overwhelming
evidence of a positive correlation between education and labor market status, scientists
have been cautious to draw strong inferences about the causal effect of schooling. This
paper provides a research on the over-education phenomenon which has become a major
concern as it proves to be pervasive, widespread and persistent resulting on real costs
on individuals, businesses and society as a whole. It is aiming a total covering of the
labour market measuring the over-education rate for the graduates in Albania and the
causal relationship between education and earnings.
It is focused on estimating the return to schooling using Mincer equations on the data’s’
from the application of two measurement methods, the “Direct Self- Assessment” and
the “Realized Matches” one.  The impact of over-education in earnings seems substantial
and consistent with earlier surveys of the literature.

Keywords: overeducation, graduates, earning, labour market.

Hyrje

Përkufizimi i fenomenit të mbi-arsimimit: Një individ i mund të përkufizohet si i mbi-
arsimuar nqs niveli i tij i arsimimit ei është më i lartë se niveli i arsimimit i kërkuar/i nevojshëm
për të kryer një punë ri

1 nqs ei >ri
OVi =

O në rastet e tjera
1. Metodat per matjen e fenomenit të mbiarsimimit
Për të përcaktuar nivelin e kërkuar të arsimimit të një vendi pune dhe shkallën e mbiarsimimit,
literatura dallon tri metoda.
 Metoda e parë është metoda e analistit të punës (e.g.,Rumberger,1987) që përcakton nivelin
e arsimimit të kërkuar për një punë. Kjo është metodë objektive dhe bazohet në vlerësimin e
nivelit të shkollimit të kërkuar për të kryer një profesion.Në studimet e kryera ne  SHBA,  i
referohen Fjalorit të Titujve Profesionale (DOT).
Halaby (1994) ngre dy vërejtje të rëndësishme për këtë metodë. E para ka të bëjë me faktin se
një niveli i caktuar i bashkangjitet një pune të caktuar. Çdo variacion brenda një profesioni të
caktuar nuk merret parasysh. Megjithatë, variacioni brenda një profesioni të caktuar në lidhje
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me nivelin arsimor të kërkuar mund të jetë i konsiderueshëm. Kjo veçanërisht ndikon në
besueshmërinë e instrumentit të matjes.
Kundërshtimi i dytë është se ndarja e niveleve përcaktohet nga analistët e vendeve të punës.
Kjo është bërë shpesh në bazë të përshkrimeve të detyrave si dhe natyrën dhe shkallën e
nevojshme të njohurive dhe aftësive. Megjithatë, këto janë subjekt ndryshimesh, dhe mund të
rezultojnë në një mbivlerësim ose nënvlerësim sistematik të nivelit të disa profesioneve të
caktuara. Për më tepër, nuk ka gjithmonë një konsensus - madje edhe në mesin e ekspertëve
- për nivelin e nevojshëm të arsimit për një profesion të caktuar. Kjo ndikon sidomos në
vlefshmërinë e instrumentit të matjes.
Metoda e dytë, është një metodë subjektive dhe bazohet në vetë-vlerësimin e punonjësit (SA)rreth
nivelit minimal të arsimit të kërkuar (p.sh., DuncandheHoffman, 1981) në punën e tij ose të
saj. Kjo metodë emërtohet ndonjëherë vetë-vlerësim indirekt (ISA) në diferencë me metodat e
tjera që masin mbiarsimimin bazuar më shumë në vetë-vlerësimet e drejtpërdrejta (DSA).
Kështu punonjësve ju kërkohet drejtpërdrejt cilin konsiderojnë ata si nivelin e kërkuar të arsimit
për pozicionin e tyre duke i pyetur: “Çfarë niveli arsimor është i nevojshëm për të kryer një
punë si tuajën” Edhe kjo metodë ka kritikat e saj. Karakteri subjektivi instrumentit është njëra
pikë e kritikës, si është fakti që të anketuarit nuk mund të kenë gjithmonë një pasqyrë të mirë
të nivelit arsimor të kërkuar për një punë (Cohn dhe Khan,1995; Halaby, 1994). Hartog dhe
Jonker (1996) kanë vënë në dukje se individët mund të jenë të prirur të mbi vlerësojnë kërkesat
arsimore ose thjesht të vënë shenjën e barazimit me nivelin e tyre të edukimit. Në këtë rast,
niveli i mbiarsimimit do të nënvlerësohet, dhe kjo do të ndikojë vlefshmërinë.
Metoda e tretë Realised Matches (RM). Niveli arsimimit matet me mesataren (VERDUGO &
VERDUGO, 1989) ose MODAL (Kiker,1997), i nivelit arsimor në një profesion. Në V& V kjo
metodë merr si bazë mesataren e niveleve aktuale të arsimimit të të punësuarve në një profesion
të caktuar. Një devijim standard më lart ose nën këtë mesatare është marrë si kriter për
mbiarsimimin ose nën-arsimimin (Verdugo dhe Verdugo, 1989). Edhe kjo metodë injoron
ndryshimin në nivelin arsimor të kërkuar brenda një profesioni, ndërsa limiti i një devijimi
standard duket disi arbitrar (Halaby, 1994). Siç Kiker et al. (1997) vënë re kjo metodë është
shumë e ndjeshme ndaj ndryshimeve në kushtet e tregut të punës, dhe si rezultat mund të na
japë konkluzione të gabuara. Në rastin e mbi ofertës, punëdhënësit do të kontraktojnë personel
me nivel më të lartë arsimor se sa është në të vërtetë e nevojshme. Duke marrë parasysh
faktin se përputhja midis nivelit arsimor dhe nivelit aktual të pozicioneve përbën bazën e
llogaritjes së nivelit të kërkuar të arsimimit, niveli i mbiarsimimit nënvlerësohet në rast të mbi
ofertes dhe mbivlerësohet në rast të kërkesës së tepërt. Hartog dhe Jonker (1996) dalin në
përfundimin se metoda “on realised matches” është më pak e përshtatshme për përcaktimin
nëse kemi mbi-arsimim apo arsimim nën nivelin e kërkuar.
Gjetjet e studimit: Nga studimi i kryer në Shqipëri në një kampion prej 576 individësh të

cilët kishin përfunduar
studimet e larta dhe ishin
aktualisht të punësuar,
metoda e vet-vlerësimit dhe
ajo e analistit të punëve
tregojnë një përqindje të
lartë të mbiarsimuarish në
tregun e punës. Ndërkohë
siç e shohim edhe nga
grafiku aplikimi i metodës
“Realised matches” mund
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të çojë në një nënvlerësimin sistematik të nivelit të kërkuar arsimor, duke pasur parasysh se
kjo metodë në mënyrë implicite neglizhon, apo nuk merr parasysh përvetësimin e aftësive nga
përvoja apo trajnimet në vendin e punës. Gjithashtu zgjedhja e kriterit ì dhe ±1ó është arbitrare.

2. Ndikimi i fenomenit të mbi-arsimimit në të ardhurat e individëve

Qëllimi i kësaj pjese është të tregojë sesa dhe sesi realisht niveli i mbi-arsimimit të
punonjësve ndikon në pagat e tyre. Për të realizuar dicka të tillë na vjen në ndihmë
nje analize ekonometrike midis faktoreve përkatës. Më konkretisht do ndërtohet
një ekuacion regresi midis niveli të mbi-arsimimit dhe pagës. Në morinë e pafundme
të ekuacioneve të regresit duke ju referuar literaturave të huaja, do bazohemi në
ekuacionin e Mincer për të parë ndikimin e mbi-arsimimit në pagë. Arsyet pse i jemi
referuar këtij modeli ekonometrik është se nga ky model ne mund të studiojmë
direkt nëse ekziston ose jo një lidhje midis arsimimit dhe pagës. Arsye tjetër është
edhe fakti që ky është një model më i thjeshtë për tu analizuar dhe trajtuar me të
dhënat ekonometrike.
2.1 Aplikimi i Modelit të Mincer me Mbiarsimimin sipas Metodës së Vet-
Vlerësimit Direkt
Modeli i thjeshtuar i Mincer do paraqitej:
log w= â1 + â2S +â3Ex +â4Ex2+ â5Do+å (2)
Variabli i varur (i shpjeguar):
wit – paga aktuale e punonjësit të perfshirë në zgjedhje.(logaritmiku i tij per te ulur
variacionin)
Variablat e pavarur (shpjegues):
S- paraqet vitet e shkollimit që ka kryer një punonjës që është përfshirë në zgjedhje.
Ex – vitet e eksperiencës në punën e një punonjësi.
Ex2 – vitet e eksperiences në punën e nje punonjësi në katror
Do – është një variabël dummy (cilësor), i cili merr vlerën 1 nëse punonjësi është i mbi-
arsimuar dhe vlerën 0 përndryshe sipas përkufizimit
Programi i përdorur për analizën regresive është  SPSS cili  gjeneron në mënyrë automatike
shumë tabela, por për të analizuar të dhënat e modelit tonë do na shërbejnë vetëm 3 tabelat
e mëposhtme :
1. Të dhënat e modelit
Tabela Model Summary, jep të dhëna në lidhje me R, R2, R2 e axhustuar, të dhëna në lidhje
me devijimin standart të vlerës së parashikuar.
Tabela 1: Model summary

R2 ose koeficenti i përcaktueshmërisë që përdoret për matjen e Pagës me anë të ekucionit të
regresionit dmth se sa mund të shpjegohet variacioni i tij nga katër  variablat e marrë në
studim (paraqet vitet e shkollimit që ka kryer një punonjës që është përfshirë në zgjedhje,vitet
e eksperiencës në punën e një punonjësi, vitet e eksperiencës në punën e një punonjësi në
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katror, mbiarsimimi sipas përkufizimit)
2. Kontrolli i rëndësisë së H0
Për të kontrolluar rëndësinë e modelit të regresionit përdoret metoda e katrorëve më të vegjël
ose ANOVA.  Për këtë marrim parasysh vëllimin e zgjedhjes dhe ndërtojmë kriteret e kontrollit
të rëndësisë të cilat na lejojnë të nxjerrim përfundime në lidhje me ekzistencën e lidhjes së
regresionit.
Tabela 2: Të dhenat e ANOVA-ës

a  Predictors: (Constant), Mbiarsimimi Perkufizim, ViteEksperiencaKatror, ViteShkolle,
Q13. Sa vite pune keni në punën aktuale: Vite
b  Variabli i varur: logpaga
3.Parashikimi i koeficentëve të modelit
Në mënyrë që të ndërtohet modeli ekonometrik për të parashikuar vlerën që mund të parashikohet
për angazhimin përdoret tabela e mëposhtme.
Tabela 3 : Koeficientet e modelit

4. Analiza e rezultateve
Hapi i parë në vlerësimin e modelit është vlerësimi i Sig. Një nga gabimet që bëhet shpesh
është që kur vlerësojmë modelin shikojmë gjithmonë R2 . Për të vlerësuar modelin nëse paga
mund të parashikohet nga katër variablat në studime  vlerësojmë me Sig e cila gjendet në
tabelën e dytë. Nëse është më i vogël se 0.05 atehëherë modeli eshte  globalisht i rëndësishëm
dhe mund të kalojmë në vlerësimin e statistikave të tjera të cilat janë.
Rëndësia e regresionit (Sig.) që po studiojmë ka një Sig  më të  vogël se 0,05.(0,00<0,05)
atëherë hedhim poshtë hipotezën 0 dhe pranojmë atë alternative, pra ka një lidhje
lineare të rëndësishme  stastistikore midis variablave të pavarur dhe variablit të
varur dmth që modeli ynë është globalisht i rëndësishëm. Më pas kalojmë në
përcaktimin e koeficentit të determinacionit. Vlerat e këtij koeficienti  luhaten nga 0
në 1 . R2 = 0.691.   Pra kjo tregon se rreth 69.1% e variacionit të qëndrueshmërisë
shpjegohet nga 4 variablat e studimit tonë.
Hapi i dytë është vlerësimi i koeficientëve të modelit të regresionit. Për këtë qëllim
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përdorim Testin statistikor të studentit(t) i cili na tregon rëndësinë statistikore të
koefiçientit. Koefiçientët të cilët nuk janë statistikisht të rëndësishëm nuk duhet të
intepretohen më tej.  Gjithmonë duhet që kur të vlerësojmë koefiçientët duhet të
nisemi edhe nga vlera Sig. për çdo koefiçient në studim dhe në rastin tonë modeli ka
4 variabla. Nëse vlera e Sig. <0.05 ky koefiçient është statistikisht i rëndësishëm për
modelin. Të katër këta variabla janë statistikisht të rëndësishëm shih tabelen 3.
Bazuar në rezultatet e analizës së mësipërme:
log w= 4.286 + 0.19S +0.14Ex +0.20Ex2+ 0.22Do+å (2)
Vlera e á na tregon për marrëdhëniet që ekzistojnë midis variablit të varur dhe
variablave të pavarura. Nëse vlera është pozitive, ne mund të themi se ekziston një
marrëdhënie pozitive midis variablit parashikues dhe atij që do të parashikohet,
ndërsa një koeficient negativ përfaqëson një marrëdhënie negative.
S (vitet e shkollimit) (á = 0,19): Kjo vlerë tregon nëse variabli i viteve të shkollimit
rritet me një njësi,  paga do të rritet me  0.19 njësi. Ky interpretim është i vërtetë
vetëm në qoftë se efektet e variblave të tjerë mbahen konstant pra të pandryshuar.
Ex (Vitet e eksperiencës) (á = 0,14): Kjo vlerë tregon nëse variabli i viteve të
eksperiencës rritet me një njesi, paga rritet me 0.14 njësi. Ky interpretim është i
vërtetë vetëm në qoftë se efektet e variblave të tjerë mbahen konstant pra të
pandryshuar.
Ex2 (Vitet e eksperiencës në katror) (á = 0,20): Kjo vlerë tregon nëse variabli i viteve
të eksperiencës në katror rritet me një njesi, paga e punonjësit do të rritet me 0.20
njësi. Ky interpretim është i vërtetë vetëm në qoftë se efektet e variablave të tjerë
mbahen konstant pra të pandryshuar.
Mbiarsimimi përkufizim (á = 0,22): Kjo vlerë tregon nëse variabli i mbiarsimimit
rritet me një njësi(dmth kalon nga punonjës normal në të mbiarsimuar) , paga e
punonjësit  rritet me 0.22 njësi. Ky interpretim është i vërtetë vetëm në qoftë se
efektet e variablave të tjerë mbahen konstant pra të pandryshuar.
2.2 Aplikimi i Modelit të Mincer me Mbiarsimimin sipas Metodës Verdugo
&Verdugo
1. Të dhënat e modelit
Tabela Model Summary, jep të dhëna në lidhje me R, R2, R2 e axhustuar, të dhëna në
lidhje me devijimin standart të vlerës së parashikuar.
Tabela 1: Model summary

a  Predictors: (Constant), Verdugo Verdugo, ViteEksperiencaKatror, ViteShkolle,
Q13. Sa vite pune keni në punën aktuale: Vite

R2 ose koeficenti i përcaktueshmërisë që përdoret për matjen e Pagës me anë të
ekucionit të regresionit dmth se sa mund të shpjegohet variacioni i tij nga katër
variablat e marrë në studim (paraqet vitet e shkollimit që ka kryer një punonjës që
është përfshirë në zgjedhje, vitet e eksperiencës në punën e një punonjësi, vitet e
eksperiencës në punën e një punonjësi në katror, mbiarsimimi sipas përkufizimit)
2. Kontrolli i rëndësisë së H0
Për të kontrolluar rëndësinë e modelit të regresionit përdoret metoda e katrorëve
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më të vegjël ose ANOVA.  Për këtë marrim parasysh vëllimin e zgjedhjes dhe ndërtojmë
kriteret e kontrollit të rëndësisë të cilat na lejojnë të nxjerrim përfundime në lidhje
me ekzistencën e lidhjes së regresionit.
Tabela 2: Të dhënat e ANOVA-ës

a  Predictors: (Constant), Verdugo Verdugo, ViteEksperiencaKatror, ViteShkolle,
Q13. Sa vite pune keni në punën aktuale: Vite
b  Variabli i varur: logpaga

3.Parashikimi i koefiçentëve të modelit
Në mënyrë që të ndërtohet modeli ekonometrik për të parashikuar vlerën që mund
të parashikohet për angazhimin përdoret tabela e mëposhtme.
Tabela 3 : Koeficientët e modelit

a  Variabli i varur: logpaga

4. Analiza e rezultateve
Hapi i parë në vlerësimin e modelit është vlerësimi i Sig. Një nga gabimet që bëhet
shpesh është që kur vlerësojmë modelin shikojmë gjithmonë R2 . Për të vlerësuar
modelin nëse paga mund të parashikohet nga katër variablat në studime  vlerësojmë
me Sig e cila gjendet në tabelën e dytë. Nëse është më i vogël se 0.05 atehëherë modeli
eshte  globalisht i rëndësishëm dhe mund të kalojmë në vlerësimin e statistikave të
tjera të cilat janë.
Rëndësia e regresionit (Sig.) që po studiojmë ka një Sig  më të  vogël se 0,05.(0,00<0,05)
atëherë hedhim poshtë hipotezën 0 dhe pranojmë atë alternative, pra ka një lidhje
lineare të rëndësishme  stastistikore midis variablave të pavarur dhe variablit të
varur dmth që modeli ynë është globalisht i rëndësishëm. Më pas kalojmë në
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përcaktimin e koeficentit të determinacionit. Vlerat e këtij koeficienti  luhaten nga 0
në 1 . R2 = 0.688.   Pra kjo tregon se rreth 68.8% e variacionit të qëndrueshmërisë
shpjegohet nga 4 variablat e studimit tonë.
Hapi i dytë është vlerësimi i koeficientëve të modelit të regresionit. Për këtë qëllim
përdorim Testin statistikor të studentit(t) i cili na tregon rëndësinë statistikore të
koefiçientit. Koefiçientët të cilët nuk janë statistikisht të rëndësishëm nuk duhet të
intepretohen më tej.  Gjithmonë duhet që kur të vlerësojmë koefiçientët duhet të
nisemi edhe nga vlera Sig. për çdo koefiçient në studim dhe në rastin tonë modeli ka
4 variabla. Nëse vlera e Sig. <0.05 ky koefiçient është statistikisht i rëndësishëm për
modelin. Të katër këta variabla janë statistikisht të rëndësishëm shih tabelen 3.
Bazuar në rezultatet e analizës së mësipërme:
log w= 4.243+ 0.22S +0.14Ex +0.22Ex2- 0.1Do+å (2)
Vlera e á na tregon për marrëdhëniet që ekzistojnë midis variablit të varur dhe variablave të
pavarura. Nëse vlera është pozitive, ne mund të themi se ekziston një marrëdhënie pozitive
midis variablit parashikues dhe atij që do të parashikohet, ndërsa një koeficient negativ
përfaqëson një marrëdhënie negative.
S (vitet e shkollimit) (á = 0,22): Kjo vlerë tregon nëse variabli i viteve të shkollimit rritet me një
njësi,  paga do të rritet me  0.22 njësi. Ky interpretim është i vërtetë vetëm në qoftë se efektet
e variblave të tjerë mbahen konstant pra të pandryshuar.
Ex (Vitet e eksperiencës) (á = 0,14): Kjo vlerë tregon nëse variabli i viteve të eksperiencës
rritet me një njesi, paga rritet me 0.14 njësi. Ky interpretim është i vërtetë vetëm në qoftë se
efektet e variblave të tjerë mbahen konstant pra të pandryshuar.
Ex2 (Vitet e eksperiencës në katror) (á = 0,22): Kjo vlerë tregon nëse variabli i viteve të
eksperiencës në katror rritet me një njësi, paga e punonjësit do të rritet me 0.22 njësi. Ky
interpretim është i vërtetë vetëm në qoftë se efektet e variablave të tjerë mbahen konstant pra
të pandryshuar.
Mbiarsimimi Verdugo & Verdugo (á = 0,1): Kjo vlerë tregon nëse variabli i mbiarsimimit rritet
me një njësi(dmth kalon nga punonjës normal në të mbiarsimuar), paga e punonjësit rritet me
0.1 njësi. Ky interpretim është i vërtetë vetëm në qoftë se efektet e variablave të tjerë mbahen
konstant pra të pandryshuar.
       

2.3 Të qënit të mbiarsimuar shkakton penalitet në pagë?
Metoda e vet-vlerësimit

Verdugo & Verdugo



163

Konkluzione

Nga gjetjet e studimit, ne mund të interpretojmë se sistemi arsimor nuk ofron llojin e arsimit
që ju mundëson njerëzve nivelin e duhur të aftësive të kërkuara, apo mundësi punësimi, duke
marrë parasysh kualifikimet e tyre formale. Pavarësisht arsyeve të ndryshme që justifikojnë
mospërputhjen midis nivelit arsimor dhe nivelit të punësimit, një tjetër shpjegim i mundshëm
mund të jetë, investimi “i papërshtatshëm” në kapitalin njerëzor, pasi këta punonjës kanë një
nivel shumë më të lartë arsimor se sa është i nevojshëm në vendet e tyre të punës. Implikimi
i mundshëm është se nqs pjesëmarrja në arsimin e lartë, do të vazhdojë me këtë ritëm, përqindja
e të mbiarsimuarve do të rritet duke sjellë në mënyrë të pashmangshme norma të larta të
papunësisë të të diplomuarve, si dhe një normë kthimi të pamjaftueshme të investimeve të tyre.
Nga analiza e kryer mbi kampionin e marrë në studim rezulton që 57.8 % e të intervistuarve
sipas metodës së vet-vlerësimit direkt dhe 48.6 % sipas metodës Verdugo & Verdugo vuajnë një
ndikim negativ në të ardhurat e tyre, si rezultat i të qënit të mbiarsimuar.
Në Shqipëri mungesa e informacionit në lidhje me kërkesat e tregut të punës dhe punësimin e të
diplomuarve ngelet një çështje shqetësuese. Zhvillimi i sistemeve më efikase të informacionit, të
cilat do të informonin dhe do të ndihmonin Qeverinë, hartuesit e politikave, donatorët, universitetet
dhe aktorë të tjerë në lidhje me kushtet aktuale dhe të ardhshme të punësimit, është i rëndësishëm
për të bërë të mundur një sistem efektiv dhe të përgjegjshëm të arsimit të lartë.
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Politika fiskale në Kosovë, shtator 2015 - janar 2016

Msc. Ecc. Mustafë Kadriaj
Msc. Ecc. Albulena Mavraj

Abstrakt

Politika fiskale, është ndër mekanizmat kryesor me anë të të cilit shteti arrin të realizojë
politikat mikro dhe makroekonomike. Më anë të politikës fiskalë, shteti synon të arrijë
objektivat e paraparë gjatë një viti apo dhe një periudhë buxhetore. Kështu që, politika
fiskale në vendin tonë është bërë mjet i cili shërben për taktika ekonomike po thuajse në
çdo qeverisje politike. Prandaj, me anë të politikës fiskale po thuajse se cila qeveri synon
që të sjell reforma të zhvillimit ekonomik, duke e përdorur kështu politikën fiskale si
atributin më kryesor të qeverisjes.
Me anë të politikës fiskale, shteti arrin që të grumbullojë të hyra si në Doganë e Kosovës,
ashtu dhe në Administratën Tatimore të Kosovës, duke u thirrur kështu në reformat
fiskale si tek bizneset me anë të synimit për të luftuar evazionin fiskal, ashtu dhe tek
qytetarët për lehtësim të mbijetesës e sidomos për shtresat sociale.
Falja e borxheve, Përshkallëzimi i TVSH-së dhe rimbusimi, ishin kryefjala reformave të
ashtuquajtura “pakoja fiskale”, nga Qeveria e Kosovës, që nga shtatori 2015-të e deri më
tani. Prandaj, për të parë efektin e kësaj pakoje, nëpërmjet këtij punimi synohet të
argumentohet roli dhe efikasiteti i Politikës fiskale, si  të grumbullimi i të hyrave në
arkën e shtetit, ambienti i të bërit biznes si dhe mirëqenia qytetare. Ne këtë punim,
nëpërmjet metodës statistikore dhe deskriptive si dhe nëpërmjet teknikës së anketimet,
do të synohet që të analizohet impakti i Politikës fiskale në Kosovë.

Fjalë kyçe: Politika fiskale, falja e borxheve, rimbursimi, përshkallëzimi i TVSH-së.

Hyrje

Politika fiskale në Kosovë, që nga pas lufta është bërë arma kryesore  më anë të së
cilës, çdo parti politike ka proklamuar plan programin e saj parazgjedhor, duke u
thirrur kështu në ndryshimet që duhet të behën dhe njëkohësisht duke proklamuar
risitë që do t’i sjellin po sa të vijnë në pushtet. Me anë të politikës fiskale, eksponentët
në pushtet, kanë tentuar të mbushin arkën e shtetit, kryesisht në Doganë dhe
Administratën Tatimore të Kosovës, duke ndryshuar kështu TVSH-në, Tatimin në
të Ardhurat Personale, Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, dhe se fundi faljen e
borxheve dhe rimbursimin me anë të dorëzimit të kuponëve fiskale.
Për të parë ndryshimin e komponentëve të sipër cekura të politikës fiskale, në këtë
punim do të analizohet  ndikimi i ndryshmit të komponentëve të politikës fiskale në
Kosovë gjatë periudhës shtator 2015-janar 2016-të.
Andaj, punimi përmban konkluza, qasje të teorive të ndryshme për Politikën fiskale
si dhe rekomandime për zhvillim ekonomik, duke përdorur komponentët e Politikës
fiskale, por duke aneksuar të hyrat që mbledhë shteti me anë të kësaj politike e që
mundë të ndikojnë drejtpërsëdrejti në mirëqenien e bizneseve dhe qytetarëve. Kështu
që në këtë punim do të paraqitën efektet e pakos së re fiskale që nga 1 Shtatori 2015-
të, ku me anën të 200 pytësoreve do të nxjerrim analizojmë dhe nxjerrim përfundimet
e ndikimit të kësaj pakoje në jetën e bizneseve dhe qytetarëve në Kosovë.
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Konceptet e  politikës fiskale

Politika fiskale është një disiplinë e re shkencore financiare. Në literaturën
bashkëkohore, sidomos gjatë krizës së madhe botërore të viteve 1928-33 dhe pas
krizës e gjer më tani flitet për rolin dhe rëndësinë e intervenimit të shtetit në të
gjitha sferat e jetës ekonomike-shoqërore dhe në këtë kontekst edhe për politikën
dhe sistemin fiskal. Në literaturën amerikane dhe anglosaksone fjala “fiscal policy”,
nënkupton politikën që ka të bëj me arkën shtetërore që përfshinë të hyrat dhe
shpenzimet publike.Në pjesën eliteraturës kontinentale  të Evropës e në veçanti në
literaturën franceze me politikë dhe sistem fiskal nënkupton politika dhe sistemi i të
hyrave publike shtetërore apo të forumeve juridiko-publike si pjesë e financave
publike. (Kadriu, 2012, pp. 233,235)
Me politikë fiskale kuptojmë vendimet e një qeverie mbi taksat e shpenzimet e një
prej katër instrumenteve kryesore politike për realizimin e objektivave
makroekonomike. Instrumentet  tjera politike, përveq politikës fiskale, janë edhe
politika monetare, politika e të ardhurave dhe politika e marrdhënieve ekonomike
me jashtë. (Skenderi, 2010, p. 198). Kështu, sipas Konin dhe Peci, me politikë fiskale
kuptojmë të gjitha masat politiko-financiare të sektorit shtetëror në shërbim të
politikës konjukturore dhe të rritjes ekonomike( funksioni politiko-financiar).
(Konini,Peci, 1997, p. 235) Politika fiskale është mjeti me të cilin qeveria përshtat
nivelet e shpenzimeve dhe normat e taksave për të monitoruar dhe për të ndikuar
në ekonominë e një vendi. Politika fiskale është e bazuar në teoritë e ekonomistit
britanik John Maynard Keynes. Gjithashtu i njohur si ekonomia kejnesiane, kjo
teori në thelb thotë se qeveritë mund të ndikojnë në nivelet e produktivitetit
makroekonomike duke rritur ose ulur nivelet e taksave dhe shpenzimet publike. Ky
ndikim, nga ana tjetër, frenon inflacionit (në përgjithësi konsiderohet të jetë i
shëndetshëm, kur në mes të 2-3%), rrit punësimin dhe mban një vlerë të shëndetshme
të holla. ( Heakel, 2015)

Politika fiskale në Kosovë

Për fat të keq, efektet e çdo politikës fiskale nuk janë të njëjta për të gjithë. Në varësi
të orientimeve politike dhe qëllimet e politikëbërësve, një prerje e taksave mund të
ndikojë vetëm klasën e mesme, e cila është zakonisht grupi më i madh ekonomik.
Në kohën e rënies ekonomike dhe tatimet në rritje, është i njëjti grup që mund të
duhet të paguajnë më shumë taksa se sa klasa e pasura e sipërme. ( Heakel, 2015).
Politika fiskale në Kosovë pas Luftës (1999) bazohet në të hyrat dhe shpenzimet
qeveritare për arritjen e qëllimeve të caktuara ekonomike dhe sociale, dhe për të
ndikuar në treguesit makroekonomik. Me politikën fiskale shfrytëzohen të hyrat
(të ardhurat) dhe shpenzimet (të dalat) publike për realizimin e politikës ekonomike.
Politika fiskale në këtë drejtim duhet të jetë në funksion të zhvillimit dhe të rritjes
ekonomike, me shkallë të lartë të punësimit dhe të mbrojtur nga inflacioni. (Komoni,
2008, p. 35).Baza tatimore në Kosovë përbëhet nga tri lloje të tatimeve: Tatimi mbi
Vlerën e Shtuar, Tatimi në të Ardhurat e Korporatave, Tatimi në të Ardhurat Personale,
Këto lloje të tatimeve janë ndryshuar në funksion të thjeshtësimit dhe ofrimit të
lehtësirave tatimore, duke zvogëluar dhe përshtatur normat tatimore me nivelin e
vendeve të rajonit. (ATK,2015). Kuvendi i Republikës së Kosovës, me datë 22 Korrik
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2015 ka miratuar Pakon e re Fiskale, si: Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar,
Ligjin për Tatimin në të Ardhura Personale, si dhe Ligjin për Tatimin në të Ardhura
të Korporatave. Ligji i ri për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton dy (2) norma
të TVSh, si: Norma standarde e TVSh-së 18%, dhe Norma e reduktuar e TVSh-së
8%.Të gjithë tatimpaguesit të cilët janë deklarues të TVSh-së, nga data 01 Shtator
2015 duhet të aplikojnë normën 8% dhe 18%, varësisht nga furnizimi i mallit apo
shërbimit. (ATK).Tatimi në të ardhura personale vjetore, ngarkohet sipas shkallëve
në vijim:Për të ardhurat e tatueshme nëntëqind e gjashtëdhjetë euro (960 •) ose më
pak, zero për qind (0%); Për të ardhurat e tatueshme mbi nëntëqind e gjashtëdhjetë
euro (960 •) deri në tre mijë euro (3.000 •), duke përfshirë edhe shumën tremijë euro
(3.000 •), katër për qind(4%) të shumës mbi nëntëqind e gjashtëdhjetë euro (960 •);
Për të ardhurat e tatueshme mbi tremijë euro (3.000 •), deri në pesëmijë e
katërqind(5.400 •), duke përfshirë edhe shumën pesëmijë e katërqind (5,400
•),Tetëdhjetë e një pikë gjashtë euro (81.6 •) plus tetë për qind (8%) të shumës mbi
tremijë euro (3.000 •); dhe Për të ardhurat e tatueshme mbi pesëmijë e katërqind
(5,400 •), dyqind e shtatëdhjetë e tre pikë e gjashtë euro (273.6 •) plus dhjetë për
qind (10%) të shumës mbi pesëmijë e katërqind (5,400 •). (Gazeta zyrtare e Republikës
së Kosovës, 2015)

Pako e re fiskale - rast studimi

Në këtë kapitull, do të shqyrtohen rezultatet e anketës, ku me anë të 200 pyetësorëve,
do të sjellim rezultatet e arritura të anketimit të 200 respodentëve, në mesin e të
cilëve janë 100 qytetarë dhe 100 biznese. Ndërkaq, në mesin e pyetjeve, të cilat do t’i
shqyrtojmë janë: Si është pritur nga bizneset hyrja në fuqi e Ligjit për faljen e
borxheve, A ka ndikuar pozitivisht ky Ligj në biznesin e tyre, A është diskriminues
ky Ligj për tatim paguesit e rregullt?
Në pyetjen e parë, se si është pritur hyrja në fuqi e Ligjit për faljen e borxheve, nga
gjithsej 100 respodentë,  85 % prej tyre këtë Ligj e kanë cilësuar pozitiv, ndërkaq 15
% prej tyre negative. Kurse, sa i përket ndikimit të këtij Ligji në biznesin e tyre 45 %
prej tyre e kanë vlerësuar si pak të ndikueshem, 26 % e kanë vlerësuar shumë të
ndikueshem dhe 29 %, prej tyre e kanë vlerësuar mesatarisht te ndikueshem.  Kurse,
67 % e të anketuarve kanë thënë se ky ligj është diskriminues për tatim paguesit e
rregullt, 33 % e tyre, kanë thënën se ky ligj s’është diskriminues për tatim-paguesit
e rregullt. Në mesin e përfaqësuesve të bizneseve, 23 % prej tyre, kanë dhënë
rekomandime pozitive për këtë Ligj, 40 % e anë rekomanduar si negativ këtë Ligj
dhe 37 % prej tyre kanë abstenuar.
Fig 1. Falja e borxheve për biznese



167

Burimi: Llogaritja e autorit

Rimbursimi i kuponëve fiskal

Nga gjithsej 100 biznese të intervistuara, 93 % prej tyre rimbursimin e kuponëve
fiskal e kanë pranuar pozitiv dhe vetëm 7 % prej tyre e kanë pritur në mënyrë
negative. Kurse, prej 100 qytetarëve të anketuar, 82 % prej tyre e kanë vlersuar në
mënyrë pozitive rimbursimin e kuponëve fiskal dhe 18 % prej tyre në mënyrë
negative.
E sa i përket interesimit të qytetarëve për mbledhjen e kuponëve fiskal, 31 % kanë
shprehur shumë interesim për këtë, 41 % prej tyre kanë thënë se janë të interesuar
pak për mbledhjen e kuponëve fiskal dhe aspak 28 % prej tyre.
Fig 2. Rimbursimi i kuponëve fiskal

Burimi: Llogaritja e autorit

Diskriminimi për bizneset e rregullta
Nga gjithsej 100 qytetarë të intervistuar, në pyetjen se si është pritur nga ata hyrja
në fuqi e Ligjit për faljen e borxheve, 73 % prej tyre, e kanë vlerësuar këtë Ligj në
mënyrë pozitive dhe 27 % negativ. Ndërkaq, sa i përket diskriminimit të këtij Ligji
për tatim paguesit e rregullt, 76 % prej tyre e kanë vlerësuar diskriminues këtë ligj,
ndërkaq 24 % prej tyre, e kanë vlerësuar jo-diskriminues.
Fig 3. Ndikimi i faljes së borxheve për bizneset e rregullta
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Burimi: Llogaritja e autorit

Ndryshimi i normës së TVSH-së
Në pyetjen se çfarë mendoni për përshkallëzimin e normës së TVSH-së për produkteve
bazë nga 16 % në 8 %, nga gjithsej 100 qytetarë të anketuar 69 % prej tyre, e kanë
vlerësuar në mënyrë pozitive këtë përshkallëzim, kurse 31 % prej  tyre e kanë vlerësuar
në mënyrë negative. Kurse, në pyetjen se a ka qenë vendim i duhur nga ana e
Qeverisë së Kosovës, 43 % e të anketuarave kanë thënë se ka qenë vendim i duhur,
kurse 57 % prej tyre, kanë thënë se s’ka qenë vendim i duhur.  Kurse, sa i përket
listës së produkteve bazë të futura në pakon fiskale, 68 % prej tyre kanë thënën se
nuk ka qenë e mjaftueshme lista e produkteve të liruara, kurse 32 % prej tyre kanë
thënë se ka qenë e mjaftueshme lista e produkteve të liruara.
Fig 4. Ndryshimi i normës së TVSH-së

Burimi: Llogaritja e autorit

Përfundim dhe rekomandimet

Në bazë të hulumtimit tonë për gjatë periudhës Shtator 2015- Janar 2016,  mund të
konkludojm se pakoja e re fiskale në Kosovës, e cila ka hyrë në fuqi me 1 shtator të
viti 2015-të, ka pasur ndikim në jetën e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë, pasi që
me anën të kësaj politike, janë atakuar drejtpërsëdrejti  dy aktorët kryesor të kësaj
politike. Efekti i kësaj politike është vërejtur më së shumti tek Ligji për faljen e
borxheve, pasi që nga 100 qytetarë të anketuar 85 prej tyre e kanë cilësuar këtë Ligj
pozitiv dhe 15 % negativ. Kurse, sa i përket ndikimit të këtij Ligji në biznesin e tyre
45 % prej tyre e kanë vlerësuar si pak të ndikueshem, 26 % e kanë vlerësuar shumë
të ndikueshem dhe 29 %, prej tyre e kanë vlerësuar mesatarisht te ndikueshem,
ndërkaq 67 % prej tyre këtë Ligje  kanë cilësuar si negativ.
Po ashtu ndikimi i këtij Ligji është vërejtur dhe tek falja e borxheve, pasi nga  100
qytetarë të intervistuar, 73 % prej tyre, e kanë vlerësuar këtë Ligj në mënyrë pozitive
dhe 27 % negativ. Ndërkaq, sa i përket diskriminimit të këtij Ligji për tatim paguesit
e rregullt, 76 % prej tyre e kanë vlerësuar diskriminues këtë ligj, ndërkaq 24 % prej
tyre, e kanë vlerësuar jo-diskriminues.
Bazuar në këtë, ne mund të vijmë në përfundim se është dashur të jetë dhe një falje
apo stimulim me bonuese të tjera për tatim paguesit e rregullt, në mënyrë që ata të
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stimulohen dhe mos të ndjekin shembullin e mos paguesve të rregullt të tatimeve.
Po ashtu ndikim i madh në jetën e qytetarëve me anë të kësaj pakoje është vërejtur
edhe tek përshkallëzimi i TVSH-së për produkte bazë nga 16 % në 8 %, nga gjithsej
100 qytetarë të anketuar 69 % prej tyre, e kanë vlerësuar në mënyrë pozitive këtë
përshkallëzim, kurse 31 % prej  tyre e kanë vlerësuar në mënyrë negative.
 Me qenë se me anë të politikës fiskale, mund të ndikohet drejtpërsëdrejti në jetën e
qytetarëve dhe të bizneseve, rekomandohet që para së të hy në fuqi miratimi i
ndryshimit të politikës fiskale, të behët një hulumtim i detajuar me qytetarët dhe
bizneset e atij vendi.
Po ashtu rekomandohet, që të diskutohet  me shoqatat dhe odat e bizneseve si dhe
shoqërinë civile, për të parë nevojën e përshtatjes së normave tatimore. E po ashtu
rekomandohet që për faljen e borxheve të shpërblehen  me pikë bonues tatim paguesit
e rregullt, në mënyrë që mos tu lindë dëshira për evazion. Gjithashtu rekomandohet,
që në listën e produkteve të përshkallëzuar në rast të ndryshimit të komponentëve
të politikës fiskale, të futët një listë më e gjëra e produkteve elementare, siç janë
detergjentet, mallrat e amvisërisë dhe medikamentet.
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Abstrakt

Ky punim trajton lidhjen e ekonomisë informale me zhvillimin e NVM-ve në Kosovë.
Sipas literaturës ekzistuese gjatë periudhës e tranzicionit numri i ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme rritet dukshëm, por ekzistenca e tyre varet nga faktorë të jashtëm, siç është
informaliteti. Ekonomia informale është prezente në vendet të cilat kanë strukturë të
brishtë  shtetërore dhe ekonomike, e cila strukturë i mundëson bizneseve që të largohen
nga rruga formale e të bërit biznes.  Prandaj vendet në periudhën e tranzicionit përballën
me rritjen e NVM-ve por në të njëjtën kohë edhe me rritjen e ekonomisë informale.
Ekonomia informale nënkupton çdo aktivitet i cili nuk regjistrohet në statistika zyrtare.
Ndër faktorët kryesorë për rritjen e informalitetit janë taksat e larta të cilat shihen si
pengesë për rritjen e bizneseve.  Qëllimi i këtij punimi është te analizoj ekonomin
informale, shkaqet, dukurit dhe ndikimin e saj në biznes, si dhe politikat qeveritare për
luftimin e ekonomisë joformale si një barrierë për zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Për
të realizuar objektivin e këtij punimi kemi analizuar të dhënat nga autorë dhe raporte të
ndryshme për ekonomin informale dhe zhvillimin e NVM-ve. Sipas rezultateve të dala
nga ky punim përfundojmë se ekonomia joformale është pengesë për zhvillimin e NVM-
ve në Kosovë.

Fjalë kyçe: Ekonomia informale, NVM, zhvillim, politika, Kosovë.

Hyrje

Ekonomia informale është indikator mjaft i rëndësishëm për ekonomin e një vendi.
Prandaj ekonomia informale është temë diskutimi dhe studimi në çarqet akademike
e qeveritare si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në vendet në zhvillim. Ajo përbën
një sfidë për zhvillimin ekonomik me të cilën përballën të gjitha vendet. Lidhur me
rolin e saj në zhvillimin ekonomik autorët kanë mendime të ndara. Disa mendojnë
se ekonomia informale duhet të përkrahët pasi që ndikon në zvogëlimin e papunësisë
dhe në rritjen e numrit të ndërmarrjeve të vogla.  Ndërsa autorë tjerë theksojnë se
ekonomia informale  ka ndikimin negative në ekonomin e vendit duke shtrembëruar
treguesit kryesorë ekonomik, duke rritur konkurrencën jo të drejt në treg dhe duke
zvogëluar të mirat publike për shoqërinë. Ekonomia informale është e lidhur
drejtpërdrejt me faktorët politik, ekonomik e social. Mundësi më të mëdha të rritjes
së ekonomisë informale kanë vendet e tranzicionit, të cilat kanë sistem të brishtë të
funksionimit (zbatimit) të ligjit. Në Kosovë ekonomia informale konsiderohet si
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pengesë në zhvillimin ekonomik, sepse si vend në tranzicion është në procesin e
transformimit institucional dhe ekonomik i cili transformim në periudha të caktuara
lejon joefikasitet në zbatimin e ligjit. Sipas (Strategjisë kombëtare të R. Kosovës
2014-2018, 5) në vitin 2012 ekonomia informale në nivel global ishte e barabartë me
33% të PBB globale, ndërsa në Bashkimin Evropian ishte 18.5%. Gjithashtu
informaliteti për periudhën 2006-2012 në vendet fqinjë të Kosovës ndryshon mes
23-38.8% e PBB-vë. Sipas të njëjtit raport në Kosovë për vitin 2013 ishte vlerësuar se
ekonomia informle përbën rreth 34% e PBB vendore. Në hulumtimin e realizuar
nga (Riinvest 2012, 15), rezulton se bizneset Kosovare deklarojnë vetëm 65.6% të
shitjeve ndërsa 34.4% e shitjeve nuk deklarohen, që do të thotë rreth 1/3 e shitjeve
nuk deklarohen.  Në periudha afatgjate roli negative i informalitetit në shoqëri
është më i madhe se roli pozitivë andaj theksojmë nevojën e ndërhyrës qeveritare që
politikat shtetërore ti orientoj në strategji të cilat luftojnë ekonomin informale dhe
gradualisht e shndërrojnë atë në ekonomi formale.

Objektivat e punimit

Në këtë punim synojmë të tregojmë rolin e ekonomisë informale në zhvillimin e
NVM-ve në Kosovë, duke theksuar shkaqet dhe pasojat e saj në ekonomin e vendit.
Periudha e analizës është (2008-2012), pasi që për periudhën e mëvonshme nuk ka
ende raporte të publikuara për shkallën e informalitetit në Kosovë. Nën kufizimet
që i kemi pasur me mbledhjen e të dhënave jemi përpjekur që të pasqyrojmë rolin e
ekonomisë informale në ekonomin e përgjithshme. Pra qëllimi jonë është që të
analizojmë ndikimin e kësaj forme “joligjore” e të bërit biznes në NVM-të që ndjekin
rrugën ligjore e të bërit biznes.
Këtë analizë e realizojmë duke i’u përgjigjur pyetjeve kërkimore:
Sa është e përhapur ekonomia informale në Kosovë?
Si ndikon ekonomia informale në zhvillimin e NVM-ve formale në Kosovë?
A ndikon ekonomia informale në zvogëlimin e të mirave publike?

1. Rishikim i literaturës

Që nga njohja e konceptit të ekonomisë joformale nga Keith Hart në vitin 1971, i cili
përdori këtë koncept që të përshkruante aktivitetet që nuk i respektonin rregullat
shtetërore, ka definime të ndryshme për këtë çështje. Shpesh here për ekonomin
joformale janë përdorur edhe këto shprehje si: ekonomia e hirtë, ekonomia e zezë,
ekonomia hije, ekonomia nëntokësore. Me qëllim që lexuesit të kenë më të qartë
konceptin e ekonomisë informale paraqesim një defimin të saj “informaliteti definohet
si fenomen që përshkruan të gjitha aktivitetet ekonomike të cilat zhvillohen
fshehurazi nga shteti, dhe të cilat i neglizhojnë rregullat e shtetit. Si i tille, ky
përfshinë konceptet si evazionin fiskal, punësimin jo-formal dhe nën-deklarimi i
pagave të punëtorëve” (Riinvest 2012, 8). Në këtë punim analizojmë ekonomin
joformale të hirtë, d.m.th. aktivitetet e lejuara me ligj, por të cilat i shmangën tatimit.
Schneider, F., et al (2010, 5) theksoj se ekonomia hije përfshin prodhimin ligjor të
mallrave dhe shërbimeve por që qëllimisht janë fshehur nga autoritetet publike për
ndonjë nga këto arsyeje: për të shmangur tatimin në të ardhura, vlerën e shtuar ose
tatime të tjera; për të shmangur pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore;
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për të shmangur përmbushjen e disa standardeve ligjore të tregut të punës, të tilla
si pagat minimale, orë maksimale të punës, standardet e sigurisë, etj;  dhe për të
shmangur procedurat e caktuara administrative, të tilla si plotësimi i  pyetësorëve
statistikor ose forma të tjera administrative). Motivet e bizneseve për ekonomi
informale dallojnë ndërmjet vendeve, (Gerxhani, K. 2004, 27) bëri një analizë për të
gjetur motivet e bizneseve për informalitet në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim,
rezultatet treguan se motivi kryesorë i bizneseve në vendet e zhvilluara ishte rritja
e biznesit, ndërsa për bizneset në vendet jo mjaft të zhvilluara ishte sigurimi i
mbijetesës. Nur-tegin, K. D. (2008, 15), nga hulumtimi që bëri në 4,538 biznese në
23 vende në tranzicion lidhur me informalitetin arriti në dy përfundime të
rëndësishme. Së pari ulja e normës tatimore nuk ka lidhje pozitive me evazionin
fiskal. Së dyti lufta kundër korrupsionit është e lidhur negativisht me uljen e
evazionit fiskal. Prandaj ai sugjeron se politikëbërësit e vendeve në tranzicion duhet
ti orientojnë me shumë energjinë nga luftimi i korrupsionit se sa nga ndryshimi i
normave tatimore. Rezultate të njëjta kishte gjetur edhe (Friedman, E., et al 2000,
17) në hulumtimin e realizuar në 69 shtete në të cilin nuk u gjetën prova se ulja e
normës tatimore do të ulë evazionin fiskal. Rezultat të kundërt me këta tregoj studimi
i (Schneider, F. 2002, 44) i cili pohoj se rritja e taksave dhe pagesa e sigurimeve
shëndetësore janë forcat kryesore të cilat rrisin ekonomin informale. Vlen të theksohet
edhe hulumtimi i (Riinvest 2012, 8) të cilët realizuan një anketë me 600 biznese
Kosovare, dhe raportuan për disa të dhëna të rëndësishme të nxjerra nga ky
hulumtim. Sipas tyre konkurrenca jo e drejt (që rrjedh nga evazioni fiskal dhe jo-
deklarimi i punëtorëve) është përmendur si barriera më e lartë në të bërit biznes nga
të intervistuarit. Ata theksuan se si masë për uljen e informalitetit është rritja e
gjobave, ku  42.4% e të anketuarve besojnë që niveli i gjobave është i lartë apo
shumë i lartë. Që jep për të kuptuar se 57.6% e të anketuarve nuk e shohin gjobën
për fshehje të tatimeve si të lartë. Nga kjo anketë rezultojë se bizneset në Kosovë
raportojnë mesatarisht 63% të punëtorëve, d.m.th në mesatare 37% e punëtorëve
nuk raportohen. Si dhe gjetën se evazioni i taksave është i korreluar negativisht me
madhësinë e firmave (matur me numrin e punëtorëve), firmat e vogla fshehin më
shumë tatimin në krahasim me firmat e mëdha.

2. Metodologjia

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metodologji e cila konsiston në
kombinimin e të dhënave të siguruara nëpërmjet shfrytëzimit të literaturës ekzistuese
si punime online, artikuj akademik, raporte ndërkombëtare për ekonomin informale.
Gjithashtu ky punim përdor të dhënat e publikuara nga Agjencia e statistikave të
Kosovës, Strategjia kombëtare e republikës  së Kosovës për ekonomin joformale,
raporte kombëtare për ekonomin joformale, si dhe burime tjera relevante. Për
realizimin e këtij punimin është përdorur metoda analitike.

3. Shkalla e ekonomisë informale në Kosovë për vitet 2008-2012

Në këtë pjesë të punimit i japim përgjigjeje pyetjes së parë kërkimore: Sa është e
përhapur ekonomia informale në Kosovë?
Shpesh herë konsiderohet se ndikimi i ekonomisë informale në ekonomi është i
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papërfillshëm, mirëpo në Kosovë ekonomia informale përbën rreth 25-33 % te BPB
andaj kjo konsiderohet si mjaft e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit në
tërësi.
Ekonomia informale shkakton deficit buxhetor dhe zvogëlon të mirat publike andaj
lindë nevoja për hartimin e strategjive për ndërhyrjen dhe luftimin e informalitetit.
Në situatat kur ekonomia informale është e lartë, politikat shtetërore me qëllim të
mbushjes së arkës shtetërore orientohen në shtimin e auditimit në biznese apo në
rritjen e normës së taksave. Të cilat veprime janë barrë për rritjen e NVM-ve formale.
Në tabelën 1, paraqitet vlera absolute (minimale dhe maksimale) e ekonomisë
informale në Kosovë për 5 vite, (shih tab.1).
Tabela 1.        Vlera e vlerësuar e ekonomisë joformale në Kosovë gjatë 2008-2012

Burimi: Produkti i Brendshëm Bruto për aktivitete 2006 – 2012, Agjencia e
Statistikave të Kosovës, 2013, Cituar tek (Strategjia kombëtare e R. Kosovës 2014-

2018, 24).
Nga tabela 1. Shihet se ekonomia informale ka shënuar rritje. Mirëpo në këtë analizë
duhet pasur parasysh edhe rritjen numrit të NVM-ve. Në grafikun 1, do të paraqesim
lidhjen grafike mes të ekonomisë informale, numrit të NVM-ve dhe të hyrave nga
tatimi përgjatë pesë viteve. Pra shihet se në vitin 2011-2012, trajektorja e informalitetit
ka trend pozitiv me të ulet të rritjes se sa trendi pozitiv i dy variablave tjerë përgjatë
periudhave të njëjta kohore.
Grafiku 1.      Lidhja mes Informalitetit, NVM-ve dhe të hyrave nga tatimi (2008-
2012)

3.1 Norma e taksave në Kosovë si faktorë në ekonomin informale
Variabëli kryesor i cili ndikon në rritjen e ekonomisë informale është evazioni i
taksave. Evazioni fiskal është i lidhur negativisht me normën e taksave. Sipas
(Riinvest 2012, 8) në një pyetje hipotetike që iu është parashtruar të anketuarve se
nëse ka rritje të taksës për 10 pikë përqindje, 78% e të anketuarve kanë treguar
gatishmëri t’i ikin taksave. Në Kosovë aplikohen tri regjime kryesore të tatimeve:
TVSH ngarkohet me normën standarde prej tetëmbëdhjetë përqind (18%),
përjashtimisht nga kjo normë përbën TVSH në të mira të domosdoshme prej tetë
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përqind (8%); tatimi mbi të Ardhurat e Korporatës 10 %; dhe tatimi mbi të Ardhurat
Personale është progresiv (maksimumi 10%) (LIGJI Nr. 05/L -037, 2015, 23).
Në tabelën 2. paraqiten të hyrat nga taksat sipas viteve.

Tabela 2.        Të hyrat e realizuara nga tatimet (2008-2014)
(në milion)

Viti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vlera 222.2 206.7 221.1 261.1 283,8 305,4 303,6
Burimi: Raporti vjetor për implementimin e planit të punës së ATK-së, 2011, 2013

& 2015
Lidhur me auditimin e bizneseve, 37.3%  e të anketuarve besojnë që ekziston mundësia
e lartë apo shumë e lartë të zihen duke i ikur taksave. Megjithatë, 62.7%  e të
anketuarve besojnë se, nëse ata vendosin t’i ikin taksave, ata mund të bëjnë këtë gjë
shumë lehtë, pa u zënë nga autoritetet (Riinvest 2012, 16). Kjo do të thotë se me
rritjen e kontrolleve në biznese zvogëlohet evazioni fiskal, pra ka korrelacion
negative auditimi me evazionin fiskal.

3.2 Morali i taksave
Evazioni fiskal mund të zvogëlohet atëherë kur rritet morali për taksa. Zakonisht
qytetari është i prire për të paguar taksat nëse ai ka informacionin e duhur dhe
është i vetëdijshëm se përmes pagimit të taksave ai përmirëson mirëqenien e shoqërisë
dhe i ndihmon vetvetes (biznesit të tij) në periudhë afatgjatë. Në një vend ku ka
nivel të lartë korrupsioni morali i qytetarëve për taksa bije, ngase konsiderojnë se
paraja e tyre nuk e përmirëson jetën e përgjithshme shoqërore. Friedman, E., et al
(2000, 17) gjeti se vetëm qeveritë a pa korruptuara mund të mbajnë normë atë larta
të tatimeve. Wintrobe, R. (2001, 13), thekson se për zgjedhjen e problemit të evazionit
tatimor duhet zhvilluar tek qytetarët logjikën e demokracisë. Sipas tij duhet theksuar
se sundimi i ligjit do të zbatohet, se do të përfshihen dënimet e duhura për evazion
fiskal, por ky veprim do të jetë brenda parametrave të sundimit të ligjit, në demokraci
qytetari duhet të ndjejë marrëdhënien e tij me shtetin si këmbim e jo si detyrim.
Qytetari paguan për shtetin kur shfrytëzon benifitet e ofruara nga shteti dhe jo kur
ndihet i detyruar që të paguaj në këtë situatë ai tenton t’i fshehë tatimet.

4. Ndikimi i ekonomisë informale në zhvillimin e NVM-ve formale

Në këtë elaborim do të përgjigjemi pyetjes së dytë dhe të tretë kërkimore: Si ndikon
ekonomia informale në zhvillimin e NVM-ve formale në Kosovë; A ndikon ekonomia informale
në zvogëlimin e të mirave publike?
Ekonomia informale është pjesë e ekonomisë së tërësishme të një vendi, andaj lidhet
me NVM-të formale qoftë në mënyrë direket apo indirekte. Roli i saj në zhvillimin
ekonomik është negativë në vijim do ti paraqesim hapat të cilët tregojnë mënyrën e
ndikimit të ekonomisë informale në zhvillimin e NVM-ve formale dhe të ekonomisë
në tersi.
Ekonomia informale ka këto pasoja për ekonomin formale:
· Rrit konkurrencën e pandershme, në ekonomin informale zhvillohen aktivitete  të

ekonomisë së hirtë të cilat dëmtojnë bizneset e formale.
· Zvogëlon pagat, funksionimi i ekonomisë së hirtë rezulton me uljen e çmimit të

punës, pasi që punëtorët të cilët punojnë në informalitet punojnë nën pagën
minimalen të parapare me ligj apo realizojnë mbi normë vetëm për të arritur
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pagën minimale. Për këto shkelje të drejtave të punëtorit, ai nuk mund të
ankohet sepse është punëtor informal. Kjo formë e pagesës e ulë koston e
prodhimit informal e cila përkthehet në produkte më të lira “informale”. Sipas
analizës së bërë nga (Hudson, J., et al 2012, 107) të cilët intervistuan 4,720
biznese në Evropën Juglindore, rezultojë se sektori informal ka ndikim negative
në pagën e punëtorëve.

· Zvogëlon fuqinë blerëse, si rezultat i uljes së pagës shënohet rënie e fuqisë blerëse.
Rënie e fuqisë blerëse do të thotë zvogëlim i kërkesës. Rënie e kërkesës për firma
formale nënkupton zvogëlim i prodhimi dhe zvogëlim i shitjeve. Njerëzit me
fuqi të ulët blerëse priren të blejnë më shumë të mira të zakonshme dhe të
zvogëlojnë kërkesën për të mirat e luksit, karakteristik e vendeve me zhvillim
të ulët ekonomik.

· Ul çmimin, firmat në ekonominë e hirtë si pasoj e (evazionit fiskal) mund të
shesin produktet e tyre me çmim më të ulët se firmat taksapaguese të rregullta.
Ulja e çmimit mundësohet sepse firmat informale kanë kosto më të vogël për
prodhimin e produktit, për shumën e papaguar të taksave, në krahasim me
firmat formale.

· Dëmton NVM-të formale, dëmi më i lartë nga ekonomia informale i shkaktohet
firmave formale. NVM-të formale dëmtohen në dy aspekte. Në njërën anë firmat
informale shesin produktet e tyre me çmim më të lire e cila strategji iu mundëson
tërheqjen e konsumatorëve të rinj. Në anën tjetër evazioni fiskal krijon deficit
buxhetor, politikat shtetërore me qëllim që të mbushin buxhetin mund të ndjekin
strategjinë e rritjes së taksave veprim i cili ngarkon firmat taksapaguese të
rregullta. Me që rritja e taksave shkakton problem në mundësin e pagimit të
tyre, ekonomia e hirtë bëhet tërheqëse edhe për firmat e rregullta të cilat
“detyrohen” që të renditen si firma të ekonomisë së hirtë me qëllim të mbijetesës.

· Zvogëlon të ardhurat nga taksat, zvogëlimi i pagimit të taksave vjen në dy mënyrat,
nga zvogëlimi i shitjeve të firmave formale dhe nga  kalimi i firmave tatimpaguese
në firma jo-tatimpaguese.

· Dëmton buxhetin e shtetit, evazioni fiskal dëmton buxhetin e shtetit i cili varet
(mbushet) kryesisht nga taksat e bizneseve. Mos pagesa e taksave rezulton me
buxhet të varfër - vend të varfër - uljen e cilësisë së shërbimeve publike. Pra
zhvillimi i vendit është i korreluar negativisht me ekonomin informale, fshehja
e tatimit çon në dy pasoja: rritë ekonomin informale dhe zvogëlon mirëqenën
sociale.

5. Përfundime

Në këtë punim trajtuam rolin e ekonomin informale në zhvillimin e NVM-ve formale
dhe në zhvillimin ekonomik në përgjithësi. Nga mos pagesa e tatimit firmat informale
përfitojnë në periudha afatshkurtra mirëpo në periudha afatgjate “informalët”
aplikojnë strategjinë “humbje-humbje”. Kjo ndodh në dy mënyra. Së pari ekonomia
informale e dobëson ekonomin e tërësishme nëpërmjet dobësimit të NVM-ve formale.
Bizneset informale të cilët tentojnë të shmangin tatimet mund të punësojnë më shumë
punonjës, e cila fillimisht duket si një veprim i mirë por ky veprim sjellë ul çmimin
e punës, i cili negativisht ndikon direkt në NVM-të formale dhe indirekt në firmat
informale.
NVM-të formale kanë kosto më të lartë për prodhimin e produktit në krahasim me
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firmat informale. Prandaj bizneset informale realizojnë avantazhe konkurrues në
krahasim me bizneset formale. Së pari bizneset informale mund të shesë produktet e
saj me çmim me të ulët, e cila i mundëson pozicionim më të mirë në industri. Së dyti
firmat informale mund shesin produktet me çmime të njëjta me çmimin e tregut por të
realizojn fitim më të lart se bizneset formale. Bizneset formale kanë role të rëndësishëm
në mbushjen e buxhetit të shtetit, pra dobësimi i bizneseve formale dhe rritja e bizneseve
informale përkthehet në  deficit buxhetor. Dobësimi i buxhetit të shtetit nënkupton
zvogëlimin e të mirave publike për qytetarët. Kosova mesatarisht ka ekonomi informale
prej 25-33% të PBB. Rezultatet e analizës tregojnë se ekonomia informale ka ndikim
negative në zhvillimin e NVM-ve dhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
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Abstrakt

Në këtë punim trajtojmë rolin e inkubatorëve të biznesit në rritjen e ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme në Kosovë. Inkubatorët e biznesit ofrojnë mundësin për rritjen e
NVM-ve në fazën start-up duke i’u krijuar një mjedis të përshtatshëm mbështetës për
një kohë të caktuar që nga themelimi i tyre.  Sipas literaturës inkubatori i biznesit  është
instrument i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik lokal, kombëtar dhe me gjerë. Duke
ditur vështirësitë me të cilat përballën bizneset fillestare inkubatorët e biznesit i
mundësojnë bizneseve fillestare që të kenë qasje në: asistencë menaxheriale, mentorim,
financa, hapësirë për zyre me çmime shumë më të lirë se çmimi i tregut, qira fleksibile,
shërbime mbështetëse teknike, shërbime të përbashkëta të administrimit dhe sekretari,
si dhe shërbime tjera përkrahëse. Këto mundësi janë të mirëseardhura dhe
shpresëdhënëse për fazat fillestare të zhvillimit të NVM-ve në Kosovë. Qëllimi i këtij
punimi është që të vlerësoj rolin inkubatorëve dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e
bizneseve në Kosovë duke përdorur qasjen analitike. Për të realizuar objektivin e këtij
punimi kemi analizuar të dhënat nga literatura ekzistuese të autorëve të ndryshëm si
dhe raporte për rolin e inkubatorëve në biznese. Sipas rezultateve të dalura nga ky
punim konkludojmë se inkubatorët e biznesit janë faktor shtytës për zhvillimin e NVM-
ve e si rrjedhojë edhe i rritjes së përgjithshme ekonomike në Kosovë.

Fjalë kyçe: Inkubatorët e biznesit, NVM, zhvillim, start-up, Kosovë.

Hyrje

Në ditët e sotme dija dhe avancimi teknologjike janë themeli i zhvillimit ekonomik.
NVM-të luajnë role të rëndësishëm në rritjen e inovacionit dhe kreativitetit si dhe
në zhvillimin ekonomik të tërësishëm. Pra cila është rëndësia NVM-ve në zhvillimin
ekonomik? NVM-të janë gjenerator në rritjen e punësimit, zhvillimin e konkurrencës
së shëndosh, rritjen e inovacioneve dhe  rritjen e fleksibilitetit në treg, pra
mundësojnë funksionimin e një sistemi të shëndosh ekonomik. Shumë ide për fillimin
e një biznesi shuhen në fazat fillestare për arsye të mungesës së informacionit adekuat,
paaftësisë për financim,  mungesës së përvojës menaxheriale, kostos së lartë të fillimit
të biznesit etj. Mesatarisht, një nga tre ndërmarrje të reja evropiane nuk arrin në
vitin e dytë të ekzistencës së saj ndërsa 50 deri 60% nuk e mbijetojn vitin e shtatë
(Aerts, K., et al 2007, 2). Vlen të theksohet se problemet kryesore me të cilat përballën
NVM-të e reja janë problemet financiare dhe menaxheriale, mungesa e të cilave qon
në dështimin e bizneseve. Fillimi i një biznesi të ri është i vështirë rreth 55%  e tyre
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dështojnë në 5 viteve të para, rreth 17% e bizneseve të reja largohen në vitin e pare
të themelimit. Sipas studimit të (Eurostat 2016, 3)  rreth 83% e ndërmarrjeve të
lindur në vitin 2011 kishte mbijetuar në vitin 2012 ndërsa me kalimin e viteve
shënohet rënje graduale ku vetëm 45% e ndërmarrjeve të krijuara në vitin 2007
ishin aktive në vitin 2012. Këto realitete të hidhura për zhvillimin e bizneseve, shfaqin
nevojën për krijimin e instrumenteve mbështetëse të bizneseve në fazat e para të
jetës së tyre. Një mënyrë e përshtatshme për mbështetjen e NVM-ve që po përdorët
gjithnjë e më shumë janë inkubatorët e biznesit të cilët konsiderohen si formë
bashkohore për përkrahjen e biznesit. Inkubatorët e biznesit janë më shumë të
përhapur në vendet e zhvilluara mirëpo edhe për vendet në zhvillim kanë rendësi të
veçantë. Sipas INBIA (2016, 1) vlerëson se ekzistojnë rreth 7.000 inkubator biznesi
në të gjithë botën, sipas tij nga viti 1980-2012 në SHBA u krijuan mbi 1.250 inkubator.
Në bashkimin evropian gjinden 911 inkubator biznesi (European Commission, 2002,
13). Për zhvillimin e inkubatorëve në Kosovë dhe numrin e tyre (shih kapitull 4).
Pra inkubatorët e biznesit njihen globalisht si mjet thelbësor për zhvillimi i NVM-
ve, për të cilët sot investohen sasi të konsiderueshme të burimeve (Lose, T., & Tengeh,
R. K. 2015, 14344). Inkubatorët e biznesit synojnë të maksimizojnë shanse për
suksesin e firmave  në fazën start-up duke krijuar një mjedis mbështetës ndaj
problemeve me të cilat përballën bizneset fillestare. Duke ditur rendësin e NVM-ve
në zhvillimin ekonomik rrjedhë se inkubatorët e biznesit kanë role vendimtarë në
ushqimin e ekonomive lokale e kombëtare.

1. Përvijimi teorik

Në këtë pjesë do të prezantojmë defiminim e inkubatorëve të biznesit dhe përfitimet
ekonomike nga përdorimi i inkubatorëve nga autorët e ndryshëm. Historikisht
inkubatori i parë është krijuar rreth 57 vite më parë në Batavia, Nju Jork, në Shtetet
e Bashkuara në vitin 1959 (Wiggins, J., & Gibson, D. V. 2003, 57). Dhe që nga ajo
kohë ka pasur një zhvillim të hovshëm të inkubatorëve në të gjithë botën duke e
parë ndikimin pozitivë të tyre në zhvillimin e bizneseve.
Me qëllim që lexuesit të kenë më të qartë idenë për inkubator të biznesit paraqesim
definimin e tyre sipas disa burimeve. Sipas (Business incubator, 2016, 1) inkubatori
i biznesit definohet si “Një organizatë e projektuar për të përshpejtuar rritjen dhe
suksesin e kompanive sipërmarrëse përmes një rrjeti të burimeve dhe shërbimeve
mbështetëse të biznesit që mund të përfshijnë hapësirë fizike, kapital, stërvitje,
shërbimet e përbashkëta dhe lidhjet e rrjeteve”. Definimi sipas (Peters et al., 2004,
83) inkubatori i biznesit krijon një mjedis mbështetës për fillimin e aktiviteteve të
kompanive papërvojë. Sipas Hughes et al. (2007, 155), një inkubator biznesi është
“Një hapësirë e përshtatshme për ti ndihmuar bizneset e vogla që të zhvillohen
shpejt brenda tregut konkurrues”. Ndërsa Ligji për Zona Ekonomike i Kosovës,
(Ligji Nr. 04/L-159, 2013, 2) inkubatorin e biznesit e përkufizon si një ndërtesë që
ofron një ambient fizikë dhe ambiente biznesi për ndërmarrësit e rinj dhe të atyre të
cilët në mungesë të hapësirës nuk mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre. Të cilët
mund të krijohen në kuadër të zonave ekonomike dhe jashtë tyre. Në ekonomi
inkubatorët e biznesit përfaqësojnë institutin për të shmangur dështimin e bizneseve
të reja (Silvia, L., & Viera, M. 2015, 2).

1.1.  Përfitimi i ndërmarrjeve nga inkubatorët e biznesit
Inkubatorë të biznesit kanë për qëllim të rrisin shanset e suksesit të firmave duke
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krijuar një mjedis mbështetës në fazën e tyre start-up. Inkubatorët ndihmojnë firmat
e reja për të mbijetuar dhe rritur gjatë periudhës fillestare kur janë më pambrojtura,
duke i‘u siguruar: ndihmë menaxheriale, qasje në financim, shërbime për përkrahjen
e biznesit, shërbime teknike dhe hapësirë   të përbashkët për zyre (Stefanoviæ, M., et
al 2008,1). Sipas (Lasrado, V., et al 2015, 3) firmat zgjedhin për tu bashkuar në një
inkubator biznesi ngase presin të përfitojnë burime shtesë, lidhje të reja dhe
legjitimitet, të cilat i ndihmojnë një firme për qasur në akterët kryesorë si furnizuesit,
investitorët, shpërndarësit, dhe tregjet. Bizneset fillestare kanë dy përfitime kryesore
nga inkubatorët e biznesit. Në njërën anë ato sigurohen me burimet fizike të tilla si
zyra, lidhje interneti, dhe objektet e përbashkëta për pritje, dhomat e takimit, dhe
makinat kopjuese. Në anën tjetër ato ndihmohen duke u qasur në burimet e
paprekshme si njohuri (Fukugawa, N. 2013,71).
Në vazhdim prezantojmë disa storje të suksesit për ndikimin e inkubatorëve në
zhvillimin ekonomik të vendeve të ndryshme në mënyrë që të tregohet efekti i tyre
në biznese. Sipas vlerësimeve të INBIA (2016, 1) inkubatorët e biznesit kanë ndihmuar
forcimin e ekonomisë lokale, rajonale dhe kombëtare. Vetëm në vitin  2011,
inkubatorët e biznesit në Amerikën e Veriut kanë ndihmuar rreth 49.000 start-up
kompani, duke punësuar rreth 200.000 punëtor dhe gjeneruar rreth 15 miliard dollar.
Inkubatorët e biznesit e zvogëlojë rrezikun e dështimit të biznesit të vogël.
Historikisht, inkubatorët anëtare INBIA kanë raportuar se 87 për qind e të gjitha
firmave që kanë diplomuar nga inkubatorët e tyre janë ende në biznes. Inkubatorët
kanë sjellë edhe uljen e kostos start-up me rreth 40-50 për qind (Scaramuzzi, 2002,
24). Në mënyrë të ngjashme, vendet e OECD kanë raportuar për shkallën e lartë të
mbijetesës që variojnë nga 80-85 për qind kundrejt normave 30-50% të mbijetesës
për bizneset që nuk janë inkubuar (Scaramuzzi, 2002, 24). Krijimit dhe funksionimit
të inkubatorëve rendësi të madhe i‘u ka kushtuar edhe Brazili. Sipas ANPROTEC
(2012, 6), në vitin 2011 në Brazil ka pasur 384 inkubator, 2,640 kompani të inkubuara,
2,509 kompani të certifikuara, 1,124 kompani anëtare,  dhe 45,599 vende pune që
rezultuan nga aktivitetet e inkubatorëve. Inkubatorët e biznesit janë një mjet atraktiv
për zhvillimin e ekonomisë lokale, rajonale dhe kombëtare përmes mbështetjes së
kompanive të reja, dhe kanë aftësinë për të gjeneruar më shumë vende pune në
krahasim me programet e tjera të biznesit (Mahmood, N., et al 2015, 149).

2. Metodologjia

Qëllimi i këtij punimi është të paraqes rolin e inkubatorëve në zhvillimin e firmave
start up në Kosovë. Nëpërmjet shfletimit të literaturës ekzistuese, librave online,
revistave shkencore, raporteve kombëtare e ndërkombëtare për rendësin e
inkubatorëve dhe ndikimin e tyre në start-up biznese si dhe statistika relevante,
pasqyrojmë rendësin e inkubatorëve për zhvillimin ekonomik të vendit si dhe nevojën
për zhvillimin e tyre në Kosovë. Metoda e përdorur për realizimin e  këtij punimi
mbizotëron qasja analitike.

3. Zhvillimi i inkubatorëve të biznesit në Kosovë

Nevoja për ekzistencën e inkubatorëve të biznesit është e madhe, ngase në Kosovë
ekzistojnë kushte të “egra” për funksionimin e bizneseve fillestare. Para disa viteve
ministria e tregtisë dhe industrisë themeloi inkubatorët e biznesit në Gjilan, Shtime,
Deçan dhe në Drenas si mënyrë bashkohore e mbështetjes së NVM-ve. Momentalisht
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inkubatori i Gjilanit dhe në Deçanit financohen dhe menaxhohen tërësisht nga
komuna (MTI 2013, 8). Sipas këtij raporti inkubatorët e biznesit në Gjilan, Shtime
dhe Deçan dikur ishin inkubatorë funksional të biznesit, ndërsa inkubatori i biznesit
në Parkun e Biznesit në Drenas nuk ka funksionuar kurrë.
Përveç këtyre inkubatorëve kemi edhe disa organizata jofitimprurëse të cilat ofrojnë
edhe shërbimet e inkubatorit: Qendra për Themelimin e Bizneseve në Kosovë (BSCK) – që
është një lloj specifik i shërbimit virtual të inkubimit. Qendra për Inovacion në Kosovë
(ICK) - ICK’ja ofron shërbime të inkubatorit, udhëheqje, konsulencë dhe trajnim të
ndërmarrësve dhe menaxherëve në planifikimin e biznesit, kontabilitet, financa,
zhvillimin e produktit/ shërbimit, marketing/shitje, burime njerëzore, zhvillimin
dhe transferimin teknologjik dhe gërshetimin me bizneset lokale, regjionale dhe
ndërkombëtare. Fondacioni MDA- Inkubatori i Biznesit është dizajnuar që të mbështesë
dhe përshpejtojë procesin e zhvillimit të suksesshëm të kompanive të reja duke i
ndihmuar ndërmarrësit e rinj me burime dhe shërbime të ndryshme. Ndërmarrësit
e rinj do të aftësohen përmes trajnimeve për zhvillim të biznesit, mbështetjes teknike
dhe administrative, këshillave për menaxhim dhe zhvillim të biznesit, çështjeve
ligjore, financiare, si dhe qasjes në financa Çdo vit, inkubatori i biznesit do të
mbështesë deri në shtatë biznese të reja (MTI 2013, 14-15,18).
Lokacioni i përshtatshëm për inkubatorë biznesi është afër parqeve të biznesit, zonave
ekonomike, universiteteve apo  laboratorëve kërkimore në mënyrë që ndërmarrjet
të kenë qasje në një game të gjerë të objekteve dhe  të kenë më shumë mundësi
brenda fushës së tyre të bizneseve.

4. Problemet me të cilat përballën inkubatorët në Kosovë

Në Kosovë ka një varg problemesh me të cilat përballën inkubatorët e biznesit të
themeluar nga MTI. Në inkubatorët të cilët veprojnë në Kosovë mungon planifikimi i
qartë afatgjatë, sipas menaxherëve të këtyre inkubatorëve të biznesit MTI’ja, në Deçan
dhe Gjilan, gjatë viteve kanë ofruar vetëm mbështetje financiare ad-hoc, pra nuk
ekziston ndonjë marrëdhënie formale në mes të MTI‘së dhe këtyre strukturave për
mbështetjen e bizneseve. Gjithashtu nuk ekziston një platformë për komunikim horizontal
për shkëmbimin e përvojave ndërmjet inkubatorëve të biznesit. Menaxhimi i dobët,
inkubatorët nuk shfrytëzohen për qëllimin që janë krijuar, p.sh lokalet e inkubatorit
të biznesit në Gjilan janë dhënë me qira kompanive private ndërsa në Deçan zyrat
shfrytëzohen nga OJQ të ndryshme (MTI 2013, 9).
Në Kosovë inkubatorët e biznesit dhe NVM-të ende përballën me një sërë pengesash
të cilat qojnë në dështimin e biznesit. Në tremujorin e katërt të vitit 2015, shkalla e
dështimit të ndërmarrjeve është rritur për 224% nga (-31)% në tremujorin e tretë të
vitit 2015 (Agjencia e statistikave të Kosovës, 2015, 10). Këto të dhëna tregojnë se ka
mungesë të përvojës dhe të motivimit. Prandaj me qëllim të rritjes së suksesit të
inkubatorëve të biznesit është e nevojshme transferimi i njohurive dhe përvojave
nga vendet që kanë arritur sukses në aplikimin tyre. Sipas Verma, S. (2004, 43)
qiraja dhe tarifat e shërbimeve janë format kryesore e të ardhurave për inkubatorët.
Në Kosovë hapsira në të cilën janë të vendosur inkubatorët e biznesit janë të vogla
që do të thotë se vetvetiu pa përkrahjen institucionale për financim të inkubatorëve
nuk mund të funksionojnë në mënyrë efikase.
Problemet më të shpeshta me të cilat vështirësojnë funksionimin e inkubatorëve në



181

vendet në zhvillim sipas (Stefanoviæ, M., et al 2008, 5) janë: mungesa e burimeve
financiare në dispozicion për inkubatorë; sfida e gjetjes së njerëzve të kualifikuar
për stafin e inkubatorëve; mungesa e mundësive partnere jashtë organizatës
inkubator; mentaliteti i ndërmarrësve; besimi i ulët i sipërmarrësve; mjedisi i
përgjithshëm i biznesit mund të jenë pak i favorshëm; gjendja për të drejtën e pronës
mund të jetë pak e zhvilluar; disa kultura kombëtare mund të jenë në rrezik-urrejte
më shumë; mungesa e kapitaleve dhe rrjeteve të investitorëve “engjëj”.
Sipas analizës tone rezulton se problemet kryesore të inkubatorëve të biznesit në
Kosovë janë, mungesa e menaxhmentit me përvojë të inkubatorëve, hapësirë e vogël
e definuar për inkubator të cilat e zvogëlojnë mundësin e prodhimit, vendosja e
inkubatorëve në hapësira jashtë zonave ekonomike ose larg qendrave, mungesë e
financimit pasi që dy inkubator janë nën menaxhimin e komunave ato nuk kanë
zhvilluar plane strategjike për zhvillimin e inkubatorëve, mungesa e një plani të
përgjithshëm për funksionimin e inkubatorëve duke u bazuar në kërkesën e tregut.

5. Periudha e qëndrimit të biznesit në inkubator

Procesi i inkubimit për bizneset start-up duhet të zgjasë për një periudhë të caktuar
kohore që nga momenti i shfaqjes së idesë e deri tek faza e rritjes së biznesit. Inkubatori
i biznesit duhet ta mbështet biznesin deri në kohën kur ai kalon fazat e vështirësive
financiare dhe krijon një kapital të nevojshëm për të vazhduar veprimtarin e tij
vetë. Pra ka përvojën menaxheriale dhe ka kredibilitetin për tu qasur në financim.
Periudha e inkubimit duhet të mbështes aktivitetet e biznesit nga faza e eksplorimit,
fazën e shfaqjes së idesë, fazën e planifikimit, fazën e fillimit, fazën e strukturimit, e
deri faza e rritjes së ndërmarrjes. Koha optimale e qëndrimit të biznesit në inkubator
duhet të jetë 3 vite, pasi që kjo periudhë do ti mjaftojë një biznesit për ti kaluar fazat
kritike të biznesit dhe pas kësaj kohe ai është i gatshme që me forcat e tija të përballët
me sfidën e konkurrencës së tregut. Pra të qëndrojnë deri sa idetë e reja të
shndërrohen në ndërmarrje të suksesshme. Sipas (Scaramuzzi, 2002, 24) procesi i
inkubimit zgjat prej 3-5 vite.

6. Përfundime dhe Rekomandime

Në këtë punim analizuam rolin e inkubatorëve të biznesit në zhvillimin e firmave
start-up në Kosovë. Pasi që një numër i konsiderueshëm i ndërmarrjeve dështon në
vitet e para pas themelimit të tyre, theksohet rëndësia e funksionalizimit të
inkubatorëve të biznesit në Kosovë si instrument për zvogëlimin e dështimit të
bizneseve dhe rritjes së punësimit. Inkubatorët e biznesit njihen për procesin
konstruktiv në ofrimin e një game të gjerë të shërbimeve të nevojshme për mbështetjen
e bizneseve fillestare. Siç janë mbështetje menaxheriale, mbështetje financiare,
infrastrukturë fizike dhe pajisje, shërbimet e përbashkëta, konsulencë dhe trajnime,
marketing dhe qasje në rrjetën biznesore si furnizues, treg, komunikim horizontal
të bizneseve. Duke pasur parasysh mosaftësin e NVM-ve për të vet-qëndruar në
fazat fillestare të tyre, krijimi i inkubatorëve biznesorë do të ishte hapi i duhur drejt
sigurimit të qëndrueshmërisë ekonomike në Kosovë. Mirëpo funksionimi i tyre në
Kosovë përballët me disa vështirësi si janë: mungesa e burimeve financiare në
dispozicion për inkubatorë; sfida e gjetjes së njerëzve të kualifikuar për stafin e
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inkubatorëve; mungesa e kapitalit; hapësirë e vogël e definuar për inkubator të cilat
e zvogëlojnë mundësin e prodhimit, vendosja e inkubatorëve në hapësira jashtë
zonave ekonomike ose larg qendrave, mungesa e planeve strategjike afatgjate për
zhvillimin e inkubatorëve duke u bazuar në kërkesat e tregut. Inkubatorët e biznesit
janë krijuar për të siguruar programe për të edukuar dhe zhvilluar bizneset.
Rekomandojmë që të hartohet një plan strategjik për zhvillimin e inkubatorëve të
biznesit; të bëhet hulumtimi i tregut dhe të vendosen inkubatorët në hapësira të
përshtatshme; të rritet përgjegjësia institucionale për funksionalizimin e
inkubatorëve; të mundësohet hapësira prodhuese e bizneseve të cilat inkubohen; të
organizohen trajnime për aftësimin e punonjësve në inkubator biznesi; të
vetëdijesohen ndërmarrësit për rolin e inkubatorëve të biznesit, të hartohet një
strategji për financim të qëndrueshëm të inkubatorëve të biznesit të cilat janë nën
menaxhim të nivelit lokal apo kombëtar, pasi që qëndrimi i tyre luan role të
rëndësishëm në zhvillimin apo dështimin e inkubatorëve të biznesit.
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Abstrakt

Suksesi i procesit të  decentralizimit në  vendimarrjen politike dhe zhvillimore është  i
lidhur ngushtë  me shkallën e autonomisë  fiskale të  autoriteteve të pushtetit lokal.
Në  kontekstin e decentralizimit fiskal, të  hyrat lokale janë  segmenti shumë i rëndësishëm
në fuqizimin e  rolit të  qeverive lokale në  kryerjen e detyrave para qytetarëve me të  cilët
kanë  përgjegjësinë  e qeverisjes.
Tatimi në  pronën e palujtshme, është e hyra kryesore lokale në  buxhetet e pushteteve
lokale në  shumicën e vendeve të  botës, studimet e bëra nga autorë  të  ndryshëm shihet
se ky lloj i të  hyrave lokale është  shumë i rëndësishëm në  procesin e zhvillim të  tyre.
Lidhur me rolin dhe  rëndësinë  e tatimit në  pronë, si dhe për mënyrën dhe metodologjinë
e aplikimit, janë  bërë  studime të  shumta nga autorë  dhe institucione të  ndryshme.
Nisur nga rëndësia që  tatimi në  pronë  ka për buxhetet  e qeverive lokale, në fuqizimin
e autonomisë  fiskale dhe zhvillimi e tyre, Kosova dhe komunat e saj kanë  ndërtuar një
sistem mirë të  organizuar për vendosjën dhe vjeljen e këtij tatimi.
Në  ketë  punim  do të  analizohen të  hyrat që  realizohen  nga tatimi në  pronën e
palujtshme në  komunat e Koosvës, me një  përqëndrim të  veçantë  në  Komunën e
Rahovecit. Qëllimi i këtij hulumtimi është  të  analizohen infrastruktura ligjore, kapacitete
institucionale dhe profesionale të  Komunës së  Rahovecit, në  aplikim e këtij burimi
shumë të  rëndësishëm te të  hyrave  lokale
Republika e Kosovës dhe Komunat e saj, kanë  ndërtuar një  strukturë  të  nevojshme si
ligjore ashtu edhe institucionale për vendosjen dhe inkasimin tatimit në  pronën e
pulujtshme.
Ndër të  tjera punimi do të  trajtojë  sistemin aktual të  tatimit në  pronë  në  kontekstin
e kartës evrorpine të  vetqeverisjës lokale dhe të  praktikve të  vendeve që  tanimë  kanë
të  zhvilluar qeverisjen lokale në  nivel më  të  avancuar.

Fjale kyce: Qeveria lokale, Zyra e tatimit në  pronë-ZKTP , Departamenti tatimit në
pronë-DTP , tatimi në  pronë , Repulika e Kosovës, Komuna Rahovec.

Hyrja

Decentralizimi fiskal dhe krijimi i burimeve vetanake të qeverive lokale është procesi
i cili po vazdon t’i përcjellë pothuaj të gjitha vendet, në gjysmën e dytë të shekullit
njëzet. Vendet të cilat deri në vitet e tetëdhjeta ishin në kampin e vendeve socialiste,
gjatë kësaj kohe janë përballur me një fazë të vështirë të tranzicionit dhe atë të
demokratizimit dhe decentralizmit politik. Fenomeni decentralizimit dhe i krijimit
të burimeve të mjaftueshme të të hyrave lokale po përcillet me mjaftë vështirësi.
Krijimi i bazës ligjore, ndërtimi i kapacitetve lokale si dhe kostoja e implementimit
janë disa prej çështjeve që vazhdojnë të diskutohen në qarqet shkencore dhe politike.
Në ketë sensë edhe Kosova ka filluar dhe po e vazhdon forcimin e qeverisjës vendore,
përmes decentralizimit të vendimarrjes politike dhe krijimit të burimeve financiare
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të nevojshme. E pajisur me një gamë të gjerë të funksioneve tipike të qeverisjes
lokale, baza e burimeve financiare për komunat në Kosovë ndjek logjikën e
decentralizimit të integruar fiskal: bashkë me të drejtën e tyre për transfere vjetore
nga autoritetet qendrore (granti i përgjithshëm dhe grantet specifike), komunat
mund të llogarisin edhe në një bazë të konsiderueshme të të hyrave vetanake,
(Udhërrëfyesi,6).
Komunat në Kosovë, tanimë kanë krijuar një strukturë mirë të organizuar, për
aplikimin e TP-së (tatimit në pronë), kanë bazën e konsiliduar ligjore etj. Kjo e hyrë
përfshinë pjesën kryesore të të hurave lokale e cila sillet në rreth 30%.
Komuna e Rahovecit, ka ndërtuar, bazën ligjore dhe strukturën organizative e cila
menaxhon me TP-në, trendi i zhvillimit është pozitiv. Kjo e hyrë përbënë pjesën
kryesore të të hyrave lokale komunale.
Përkundër të arriturave në fushën e aplikimit të TP-së, komuna Rahovecit ashtu
edhe komunat tjera vazhdojnë të sfidohen me; Mungesën e kapacitetve profesionale,
grumbullimin e borxheve të këqija dhe përditësimi i informatve në bazën e të dhënave.
Në punim do të trajtohen këto dhe do të jepen orientimet për tejkalimin e sfidave
aktuale.

2 Tatimi në Pronë dhe Autonomia Lokale;

Të hyrat lokale, respektivisht financat e pushteteve lokale janë të lidhura ngushtë
me nivelin e përgjegjësive që qeveritë lokale i ushtrojnë, respektivisht gamës së
shërbimeve që ju ofrojnë qytetarëve. Nga të hyrat lokale të cilat i grumbullojnë
qeveritë lokale në buxhetet e tyre, tatimi në pronën e palujtshme zenë një vend
mjaft të rëndësishëm, në shumicën e vendeve të botës: Tatimet në pronë në përgjithësi
janë të vëna  në të gjitha llojet e pronave - banimit, komerciale dhe industriale, si
dhe në pronat e fermës (Bird&Slack,2002,12).
Tatimi në pronë-TP-ja, ka patur një aplikim shumë të hershëm, prezencën e tij e
hasim që në kohërat e lashta: Tatimi ka ekzistuar në forma të ndryshme që nga
fillimi i civilizimit. Në ditët e vjetra burimi i pasurisë ishte toka dhe të ardhurat e
saj. Para ekzistimit të një sistemi monetar, taksat janë paguar nga një përqindje e të
lashtave të ngritura. Taksat mbi pasurinë ishin përdorur në Egjipt, Babiloni, Persi,
dhe Kinë dhe në të gjithë botën e lashtë. Shumica e njerezve ishin të varfër dhe
jetonin në koliba. Fokusi kryesor i hershëm i tatimit në pronë ishte toka dhe vlera
e saj e prodhimit (Carlson, 2004,3).
Nëpër kohë tatimi në pronën e palujtshme ka qenë njëra ndër format e rëndësishme
e të hyrave publike, por duhet të ceket se kryesisht format e tatimimit dhe objekti i
tatimimit, kanë përfshirë metodat dhe mekanizmat janë zhvilluar sipas trendit të
zhvillimit të shoqërisë.
Që nga fillimi i civilizimit taksat e pronës kanë qenë një burim i madhë i të ardhurave
për shumicën e qeverive. Oliver Wendell Holmes tha se “Taksat janë ato që ne
paguajmë për një shoqëri të civilizuar” (Carlason, 2004, 8).
Vendet e ndryshme kanë specifikat e veta në aplikimin e tatimit në pronë: Çdo vend
ka disa forma të tatimit mbi tokën dhe pronën. Taksat e tilla kanë qenë historikisht
lokale në shumicën e vendeve (edhe pse ka disa përjashtime, të tilla si Letonia dhe
Kili, ku ato janë taksat kryesisht qendrore) dhe shpesh janë burime të rëndësishme
të të ardhurave lokale (Bird&Slack,2005,34).
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Arsyeshmërinë e aplikimit dhe vjeljës së TP-së e kanë studiuar shumë autor: Pikërisht,
tatimet mbi pronën, kryesisht janë tatimet të cilat me vjeljen e të cilat krijohen të
ardhurat që i përkasin vetëqeverisjes lokale të cilët kanë të drejtën e përcaktimit të
shumës së normave tatimore. Në përmbushjën e nevojave të cilat janë përgjegjësi e
njësive të qeverisjes vendore rezulton se shpenzimet zgjidhen me të ardhurat të
cilat në pjesën më të madhe rrjedhin nga tatimet lokale (•uniæ Kovaèeviæ,2007,4).
Çështje me rëndësi në vendosjën e TP-së janë, baza ligjore, baza tatimore, metodologja
e e përdorur e vlerësimit, këto janë gjëra që janë studiuar nga shumë studiues.
Nga ajo që shihet në një studim të vendeve të OECD-së, në shumicën e këtyre
vendeve, kryesisht baza tatimore është toka, ndërtesat rezidenciale dhe jo rezidenciale,
po në këto vende për përcaktimin e vlerës së tatimit përdorën, metodat; Vlera e
tregut, kosotoja e ndërtimit dhe ajo e zonave.
Në vlerësimin e bazës tatimore në përgjithësi janë përdorur, dy metodologji të
vlerësimit për tatimin në pronë: vlerësimi i bazuar - në zona dhe vlerësimi i bazuar
- në vlera, me këtë të fundit që ndahet në qasjet e me vlerën e kapitalit dhe me qirasë
(Youngman dhe Malme, 1994; McCluskey, 1999). Përveç kësaj, disa vende përdorin
një sistem të vetë-vlerësimit mase nëpërmjet postës në të cilën këto qasje janë përdorur
në vendet e studimit( Bird & Slack,2002,15).
Nga studimet e autorëve të ndryshëm shihet se tatimi në pronë është një burim i
rëndësishëm i financimit të qeverive lokale. Gjithashtu TP-ja është një e hyrë e cila
është lidhur ngushtë me autonominë fiskale dhe procesin e decentralizimit të
vendimarrjës politike dhe zhvillimore të vendeve të ndryshme.

3  Tatimi në Pronë në Republiën e Kosovës

3.1. Vendosja e Tatimit në pronë, si një program eksperimental 2002;
 Me qëllim të fuqizimit të rolit të komunave të Kosovës në zhvillimin ekonomiko
social dhe për të fuqizuar autonomin fiskale të komunave në Kosovë, PSSP-ja ka
njxjerrë rregollorën 2001/23, për vendosjen tatimit në pronën e palujtshme, si një
program eksperimental në 14 komuna. Kjo rregullore ka përmbledhë në vija të trasha
të gjitha elementet kryesore të nevojshme për vendosjen e tatimit në pronë, siç janë:
baza tatimore duke specifikuar pronat si pas kategorive, shkallën tatimore, procedurat
e evidentimit, regjistrimit dhe vlerësimit të pronave, procedurat e ankimimit etj.
Gjithashtu kjo rregullore, përcakton edhe kriteret bazë që duhen të plotësohen nga
komunat për t’u certifikuar për fillimin e aplikimit të këtij programi eksperimental
dhe definon pronë,  e palujthsme, vlerën e tregut etj.
“Pronë e paluajtshme” do të thotë toka dhe ndërtesat, stabilimentet ose strukturat
mbi sipërfaqen e tokës ose nën sipërfaqen e saj, të cilat janë të lidhura fort për tokë.
Prona e paluajtshme i përfshin lokalet brenda ndërtesave, duke i numëruar ndër të
tjera edhe apartamentet ose sipërfaqet e shfrytëzuara për aktivitete tregtare .
“Vlera e tregut” do të thotë çmimi sipas të cilit një pronë e ngjashme me tipare të
krahasueshme i shitet një personi të largët në një transaksion të pavarur;
Shkallën e tatimit e cakton komuna, por kjo nuk mund të kalojë dy (2) për qind të
bazës tatimore. Shkalla e tatimit do të aplikohet në mënyrë jodiskriminuese
(Rreg.2001/23, 2001).
Kjo fazë është një fillimi i cili ka bërë një ndryshim esencial në fuqizimin e të hyrave
lokale, i cili ka bërë edhe ndryshim në procesin e investimeve në infrastrukturën
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publike.
3.2. Vendosja e tatimit në pronë në të gjitha e komunat e Kosovës, 2003-2010;
Pas fillimit të suksesshëm të programit eksperimental në vitin 2002 në një numër të
komunave në vitin 2003, ka filluar të aplikohet tatimi në pronën e palujtshme në të
gjitha komunat e Kosovës. Meqë në ketë kohë tanimë ishin të themeluar Institucionet
e Kosovës të ashtuquajtura IPVQ-të, Kuvendi i Kosovës aprovoi ligjin nr. 2003/8, i
cili ligj në mënyrë më të plotë-detajuar përshkruan të gjitha procedurat për vendosjen
dhe implementimin e tatimit në pronë. Meqë hyrja në fuqi e ligjeve të Kosovës të
aprovuara nga Kuvendi, bëhej me aprovim të rregullorës për implementim të ligjit,
kështu PSSP-ja ka miratuar Rregullorën 2003/29.
Ky ligj dhe kjo rregullore kanë specifikuar në më detaje shumë elemente të cilat kanë
munguar në rregullorën e kaluar si dhe kanë bërë disa ndryshime në dy çështje
esenciale siç janë: Është  përcaktuar vlera minimale prej 10,000 • për pronat
rezidenaciale e cila nuk tatimohet, ka bërë uljen e shkallës së tatimit duke vendosur
minimumin dhe maksimumin prej 0.05 deri në 1 %, vendosjën e procedurave dhe
trupave për ankimim. Është me rëndësi se përmes kësaj rregullore MEF obligohet të
nxjerrë akte nënligore për të bërë plotësimin me të gjithë mekanizmat e nevojshëm
për një proces të kompletuar të TP-së. Sipas këtij legjislacioni Komunat janë të
obloguar t’i: themelojnë Zyrën për tatimin në pronë ZKTP-të, të aprovojnë rregulloret
komunale për tatimin në pronë, të themelojnë të gjitha trupat e nevojsme për
vendosjen dhe inkasimin e TP-së (Rreg.2003/29 dhe Ligji Nr.2003/8).
3.3. Tatimi në pronën e palujtshme në komunat e Republikës së Kosovës,nga viti
2010;
Faza pas pavarësimit të Kosovës është përcjellë me nevojën për nxjerrjen e Kushtetutës
së Republikës së Kosvës dhe si rrjedhojë e kësaj edhe me nxjerrjen e ligjeve të tjera që
rregullonin fushat e ndryshme të jetës në vend. Kështu edhe për nivelin lokal janë
nxjerrë ligjet e shumta ndër ato edhe ligji për tatimin në pronën e palujtshme nr.03/
L-204. Tanimë komunat kishin ndërtuar një sistem të qëndrueshëm të aplikimit të
tatimit në pronë, Kështu Departamentin e tatimit në pronë-DPT-ë në kudër të MEF-
it, ZKTP-të bordet e ankesave, anketuesit, komisionet e vlerësimit etj. Ligji i ri bëri
disa ndryshime në krahasim me rregullorën 2003/29, të cilat nuk kishin ndikim
kurcial në sistemin e TP-së.  Në faktë baza tatimore, objekti tatimor dhe metoda e
vlerësimit mbeten të njejta, por me këtë ligj është bërë kufizimi i lartësisë së shkallës
tatimore për pronat komerciale dhe  industriale në krahasim me pronat rezidenciale,
në atë deri 2,5 herë më e lartë, (dmth nëse pas shkalla është 0,2 x 2.5=0.5). MEF-i për
të pasur një sistem më të sofistikuar dhe më efikas ka fuqizuar DTP; Në ketë
Departament egkziston një sistem online MIS i sigurt për tatimin në pronë, i cili u
siguron komunave qasje të kufizuar në bazën e të dhënave të tatimit në pronë
(Udhërrëfyes, 2014,9). Gjithashtu nxjerrja e Udhëzimeve administrative-UA-të, për
të gjitha proceset e rëndësishme të tatimimit, si akte nën ligjore: UA,nr.03-2011, për
regjistrimin dhe mbledhjen e informacionev e për pronën dhe tatim paguesin,
UA,nr.06-2011, për shtyerjen e TP-së, UA,nr.06-2011,për vjeljen e TP-së, UA,nr.08-
2011, për organizimin e ZKTP-së dhe UA,nr.04-2011, për vlerësimin e pronës së
palujtshme dhe standardet e vlerësimit është në drejtim të fuqizimit të këtij tatimi.
Nga kjo shihet se kjo infrsastrukturë ligjore është mjaft e kompletuar në ketë fushë
dhe si rrjedhojë e bënë këtë proces shumë të rëndësishëm për zhvillimin e Komunave
(MEF-DTP,www.mf.rks-org.net).
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Procesi i zhvillimit të TP-së është përcjellë edhe me ndryshim plotësimin e ligjit
nr.03/L-204 me ligjin nr.04 /L100, i cili ligj ka ndryshuar dhe plotësuar nenet 1,7, 15
dhe nenin 22. (Ligji Nr.04/L-100, 2012). Përkundër që MEF, respektivishtë DTP-ja
dhe Komunat kanë krijuar një sistem të kompletuar të vendosjes dhe inkasimit të
TP-së, trendi vjeljës është akoma largë të dëshiruarës. Tabela në vijim më së miri e
paraqet trendin e zhvillimit të TP-së :
Tabela; Nr 1; Ecuria e tatimit në pronë 2012-2015;

Niveli i Ponderuar i Inkasimit të TP për vitin aktual;(Udhërrëfyesi, 2014,11).

Nga tabeli nr.1 e cila prezenton tatimin e faturuar dhe atë të inkasuar për vitet 2012,
2013, 2014 dhe 2015, shihet se trendi i vjeljes së tatimit në pronë nuk është i
knaqshëm, shumat e borxheve të pa paguar grumbullohen nga viti në vit, inkasimi
për faturat e vitit aktual nuk e arrin as 50 % të tatimit të faturuar. Edhe grafiku që
prezenton nivelin e ponderuar të inkasimit për vitet 2009, 2010 dhe 2011, tregon se
është një diskrapancë  në mes të taimit të faturuar dhe atij të inkasuar. Trendet në
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ecurinë e vjeljës së tatimit në pronë tregojnë se përkundër ndërtimit të një sistemi të
qëndrueshëm të tatimt në pronë, në Kosovë, ky sitem akoma po përballët me sfida
mjaft të mëdha.

4   Tatimit në pronë në Komunën e Rahovecit

Komna e Rahovecit, hynë në radhën e komunave që me aplikimin e tatimit në pronën
e palujtshme ka filluar në vitin 2003, në kohën kur ka filluar procesi i rregullt i
aplikimit të këtij tatimi në të gjitha komunat e Kosovës.
Legjislacioni; Fillimi i aplikimit të tatimit në pronën e palujtshme në ketë komunë
është bazuar në Rregullorën 2003/29, sipas kësaj rregullore si çdo komunaë edhe
Rahoveci ka nxjerrë Rregullorën Komunale 01 Nr.44, 24.09.2002, e cila në mënyrë
specifike ka rregualluar çështjet e vendosjës, regjistrimit, vlerësimit dhe inkasimit të
tatimit në pronën e palujtshme në teritorin e Komunës.
Objekti i tatimimit; Tatimi mbi pronën do të vihet mbi tërë pronën e paluajtshme në
Kosovë, me përjashtim të pronës e cila lirohet nga tatimi në përputhje me nenin 7
(Rreg.2003/29). Objekti i tatimimit janë pronat të cilat i parsheh ligji. Kështu
rregulloret komunale kanë përcaktuar pronat; Rezidenciale, Komerciale, Industriale,
Bujqësore etj. (Rregulloret.2003, 2007, 2010, 2015)
Baza tatimore; Bazë e tatimit për tatimin mbi pronën do të jetë vlera e pronës në
treg e përcaktuar në pajtim me standardet dhe procedurat e përcaktuara në përputhje
me nenin 12. Baza tatimore në komunën e Rahovecit është përcaktuar me rregulloret
komunale në përputhje me kërkesat ligjore. Kështu sipas rregullorës baza tatimore
është përcaktuar në bazë të vlerës së tregut dhe është ndarë në katër zona. Zona e
parë ka përfshirë hapsirat të cilat kanë pasur një qasje në ambientet më atraktive
dhe më tërheqëse në treg ndërsa të tjerat janë renditur sipas kritereve të pozitës dhe
kërkesave të tregut Rregulloret, 2003, 2007,2010, 2015).
Metoda e vlerësimit; MF-ja ka lëshuar një UA.nr.04-201, me të cilin përcaktohen
standardet unike të vlerësimit sipas të cilave komunat e vendos vlerën e pronës në
treg. Standardet përfshijnë variablat relevante të vlerësimit siç janë vlera në pajtim
me kontratën e shitjes së pronës së paluajtshme, e vlerësuar nga organi kompetent,
të ardhurat të cilat krijohen nga prona, shpenzimet e ndërtimit, vendi, madhësia
dhe gjendja e pronës. Standardet do të bazohen në një vlerësim të përgjithshëm,
pos rasteve kur prona shfrytëzohet për qëllime të veçanta ose për pronë unike, këto
standarde janë aplikuar edhe në komunën e Rahovecit.
Struktuar otagnizative e komunës; Me qëllim të aplikimit sa më të mirë të tatimit në
pronën e palujtshme dhe bazuar në aktet ligjore dhe nën ligjore (si rregullorja,
2003/29, Ligji 04L-204 dhe UA.Nr.) Komuna e Rahoveecit, ka të organizuar dhe
funksionale Zyrën e tatimit në Pronë e cila operon në kuadër të Drejtorisë për Financa
dhe Buxhet (Statuti, neni 69,2010), ka funksional Bordin për ankesa (Vendimi,01.
Nr.347.2010) dhe Komisionin për vlerësimni e pronave (Aktvendim, 01.Nr.4783,2012)
etj,
Fillimi i aplikimit të TP-së me rregulloren e parë ka pasur një shkallë tatimore më të
lartë, e cila më vonë është zvogëluar, veçanërishtë në pronat rezidenciasle (Rregulloret,
2007,2010 dhe 20150). TP-ja tanimë është shëndrruar në të hyrën kryesore në kuadër
të hyrave lokale të komunës. Të hyrat nga TP-ja përdoren për të financuar investimet
dhe shërbimet kyçe publike dhe mospagesa ose pagesa e vonuar mund të pengojnë
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në ofrimin e shërbimeve të tilla (Udhërrëfyesi,9).
Kapacitet institucionale dhe ato profesionale në Komunë: Komuna e Rahovecit, ka
të formuar dhe funksionale ZKTP-në e cila operon në kudër të Drejtorisë për buxhet
dhe financa ( Statuti, neni 69, 2010). Komisionet komunale gjithashtu janë
funksionale dhe i kryejnë detyrat sipas kërkesave që dalin nga ligji dhe aktet e tjera
nënligjore. ZKTP-ja ka këto kapacitete profesionale: Menaxherin e ZKTP-së, i cili
është ekonomist me përvojë dhe ekspertizë të nevojshme, ka nje operator për futjen
e të dhënave (momentalisht vakant), i cili deri më tani ka pasur një përgaditje të
mesme shkollore dhe jo adekuate, një anketues me përgaditje të mesme shkollore,
një nëpunës i të dhënve po ashtu me përgaditje të mesme, nuk ka inkasantin e
dhunshëm ( Informatë e marrë nga Menaxheri ZKTP-së, 18.02.2016) etj. Trendi i
ecurisë së tatimit në pronë në komunën e Rahovecit më së miri shihet nga paraqitja
përmbledhëse për tërë periudhën që e ka Menaxheri ZKTP-së, e cila ofron një pasqyrë
shumë të qartë për tërë periudhën.
Tabela Nr.2, Raporti komulativ i gjendjes së të dhënavë për TP-në nëpër vite.
Nr. Viti Nr. Fatur. Tatimi i Faturuar Tatimi i Planifikuar Tatimi i Paguar
1 2003   8597    360.050,52       50.000,00       58.687,55
2 2004   9255    215.779,05     257.250,00     128.236,19
3 2005   9498    211.041,19     200.635.00     153.797,37
4 2006 10045    251.857,37     200.000,00     166.714,99
5 2007 10258    262.254,21     200.000,00     157.922,70
6 2008 10279    264.953,29     210.000,00     237.264,94
7 2009 10387    279.345,00     210.000,00     174.724,52
8 2010 10417    248.549,00     220.000,00     217.542,46
9 2011 10734    241.941,30     180.000,00     228.829,47
10 2012 10781    242.876,00     210.000,00     265.329,92
11 2013 11620    324.712,68     220.000,00     284.944,92
12 2014 11828    324.752,91     270.000,00     301.697,93
15 2015 13186    342.992,16     320.000,00     304.127,11

136885 3.571,104,68  2.747.885,00  2.679.820,07
Nga tabela nr. 2 e cila pasqyron gjendjen TP-së në komunën e Rahovecit që nga
fillimi deri në fund të vitit 2015, vërtetë trendi pozitiv i rrritjës së inkasimit të TP-
së nëpër vite.
Kjo tabelë nuk i ka të përfshira kamata dhe dënimet për faturat e pa paguar, andaj
diferenca në mes të tatimit të fatuaruar dhe atij të paguar është e dhe më i madhë
edhe pse edhe kjo shumë prej afro 1 mil. eurosh është mjaftë i lartë. Kësaj
diference kur i shtohet se faturat e vjetrura për pagesë paguaj kamatën
ndëshkuese ditor prej 10 % pas skadimit të afatit të pagesës. Afatet e pagesës janë
të përcaktuar me ligj, rregullorën Komunale dhe UA,nr.)8-2011 për vjlejen e TP-së
dhe është i ndarë në dy afate, kësti parë duhet paguar deri me 30 qershor të vitit
fiskal, kurse i dyti deri me 31, dhjetor.
Nga analiza e bërë në sistemin e organizuar të TP-së, në komunën e Rahovecit,
shihet se Komuna ka krijuar një strukturë funksionale, ka krijuar bazën e të
dhënave dhe trendin e rregulltë vjetor të rëgjistrimeve të reja, por ka mungesë në:
kapacitetet profesionale, në inkasimin e borxheve, në vlerësimin profesional sipas
standardeve unike që kërkon ligji etj.
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5. Konkluzinet dhe rekomandimet;

Nga hulumtimi i bërë gjatë këtij punimi shkencor, si në literaturën egzsituese ashtu
edhe në praktikat e aplikuara nga shumica e vendeve anëtre të OECD-së, BE-së etj.
TP-ja është një e hyrë shumë e rëndësishme në buxhetin lokal. Sfiduese mbetet
metodologjia e aplikuar në  procesin e përcaktimit të bazës dhe vlerës tatimore.
Republika e Kosovës nga viti 2002, ka filluar me ndërtuar një sistem të qëndrueshëm
të TP-së, nëpër komunat e Kosovës, fillimishtët përmes të një programi eksperimental
dhe nga viti 2003, ka ndërtuar një sistem të plotë dhe mjaftë të qëndrueshëm.
Është ngrirur një strukturë organizative e udhëhequr nga, Departamenti i Tatimit
në Pronë i cili funksionan në kuadër të MF-së dhe ZKTP/DKTP-në nëpër komunat
e vendit: Ekziston një Sistem online MIS i sigurt për tatimin në pronë, i cili u
siguron komunave qasje të kufizuar në bazën e të dhënave të tatimit në pronë.
Pronat regjistrohen nga komunat dhe këto të dhëna grumbullohen në nivel qendror
dhe përdoren për llogaritjen e obligimeve të tatimit në pronë, që më pas lëshohen si
fatura nga DTP-ja në Ministri, ndërsa komunat në shumicën e rasteve kanë marrë
përsipër shtypjen dhe shpërndarjen e faturave Udhërrëfyesi,10).
DTP-ja për t’i ngrit forcuar komunat në Kosovë duke rritur të hyrat e tyre vetanake,
është në fazën e fillimit të aplikimit të programit ProTx 2, i cili pritët të filloj aty ku
ka mbetë ProTax 1 i cili kishte për qëllimqë të rritën të hyrat nag TP. ProTax-2 ka
një domen më të gjërë, efektet e tij pritën ta dy fishojnë vlerën e TP-së.
Përkundër të arriturave, DPT-ja nuk ka arritur të gjejë mënyra për ta ngritur
inkasimin e TP-së, vazhdojnë të mbeten borxhet e mëdha nëpër Komuna.
ZKTP-në e cila operon në kuadër të DFB, ka bazën e të dhënave dhe ka përcjellë
rregullisht ndryshimet në bazën ligjore. Edhe në komunën e Rahovecit nga analiza
e situatës vërehen mangësitë që i kanë pothuajse edhe komunat tjera por janë edhe
disa specifike. ZKTP-në i mungojnë kapacitetet njerzore profesionale, pos menaxherit
të ZKTP-së personeli nuk është adekuatë me nevojat që ka ZKTP-ja, mungon
Inkasanti i dhunshëm dhe gjeometri etj. ZKTP-ja në Rahovec, ka munges të
ekspertizës në vlerësimin e pronave, komisionet që formohen nuk kanë kapacitete
të bëjnë më së miri aplikimin e Metodave të vlersësimit të pronës sipas vlerës së
tregut ashtu siç kërkon UA.Nr.04-2011.

Rekomandimet

Nga konkluzionet e nxjerra nga punimi dalin këto rekomandime:
§ Të vazhdohet me prgramin ProTax 2, së në avancimin e vlerësimit të bazës

tatimore ashtu edhe në zgjerimin e bazës.
§ Të kihet parasyshë, ngritja e ekspertizës për vlerësimine pronave, përmes

certifikimit të zyrtarëve nëpër komunat e Kosovës,
§ Të krijohet një plan i veprimit për vjeljen e borxheve të mbetura.
Komuan e Rahovecit t’i ndërmarrë këto veprime:
§ Ta fuqizojemë ZKTP-në me kuadrin e nevojshëm (inkasanti dhunshëm,

Gjeometër dhe një zyrtarë për vlerësim të certifikuar),
§ Të përpilohet një plan për vjeljen e borxheve të vjetëruara TP-së. (Mos vjelja ka

shkallë të lartë të rrezikut si për Komunën ashtu edhe për tatim-paguesit)
§ Përcjellja më efikase e ndryshimeve në objektet tatimore (ndërtimet e reja,

ndryshimet në ato egzistuese etj).
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Zbatimi  i Normave  Evropiane në Kontratën Kolektive të Punës në
Shqipëri

Elona Hoxha
Albanian University (Filiali Berat)

Abstrakt

Të analizosh sot në Shqipëri, kontratat e punës, është një mision i vështirë. Kjo sepse jemi
një vend në tranzicion, ku problemet legjislative dhe mangësitë juridike  janë të
pranishme në fushat  kontraktuale. Kontratat e Punës në Shqipëri paraqesin një sërë
problemesh, vecanërisht mënyrat e zgjidhjes së tyre. Në vendin tonë nuk mungojnë
ligjet por vështirësia qëndron në zbatimin e tyre. Rast të vecantë në legjislacionin e
punës kemi Kontratën Kolektive e cila është e parashikuar dhe e rregulluar në Kodin e
Punës, por praktika që na vjen nga kjo kontratë ështe minimale ose inekzistente në
krahasim me dispozitat rregullatore Evropiane. Shqipëria është në hapat e para drejt
rrugës Evropiane por i del si detyrë rishikimi i legjislacionit të punës dhe forcimi i
sanksionit nga organet kompetente për uljen e diskriminimit në marrëdhëniet e punës,
rritjen e barazisë përpara ligjit dhe efikasitet dhe mbrojtje të jetes dhe shëndetit të
punëmarrësit si detyrim që rrjedh nga kontrata kolektive e punës. Në shtjellimin e
kontratës kolektive, i duhet dhënë më shumë hapësirë respektimit të të drejtave të
punëmarrësit, pamvarësisht parimit të përgjithshëm të barazisë e mosdiskriminimit
mes palëve. Si një shtet që aspirojmë integrimin në BE, jemi të ndërgjegjshëm për
shmangien e vakumeve ligjore në rregullimin juridik dhe duhet të mbrojmë liritë dhe të
drejta e punemarrësve, ashtu sikurse veprohet në praktikat evropiane. Kontrata
Kolektive në Shqipëri, duhet të analizohet përmes krahasimit me legjislacionin, doktrinën
dhe jurisprudencën e Bashkimit Evropian. Këto referenca do të luajnë një rol të madh,
për shkak të përfaqësimit të tyre përmes vlerave për forcimin e demokracisë, të shtetit të
së drejtës, duke shprehur qëndrueshmëri dhe efektshmëri në mbrojtjen sociale. Procesi i
analizës së tyre, synon plotësimin e vakumeve ligjore në rendin tonë te brendshëm, në
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të punëmarrësve sikurse parashikohet edhe në Direktivat
Evropiane.

Fjalë kyce: Legjislacioni i Punës, Punëdhënës, Punëmarrës, Kontratë Kolektive,,
Evropianizim legjislacioni.

Hyrje

Pas rënies së sistemit totalitar, në fund të viteve ’90, Shqipërisë iu desh të përballej
me sfida të mëdha për krijimin dhe rrënjosjen e koncepteve demokratike te
marrëdhënies së punës, si një domosdoshmëri për progresin e vendit, mbështetur
në parime demokratike Evropiane. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së Stabilizim
Asocimit në 2006, aspiratat për integrimin në BE janë gjithmonë e në rritje, duke
ndikuar jo vetem në jetën e çdo individi, si qytetar evropian, por duke kontribuar
dhe në rritjen e respektimin e standarteve ligjore.
Legjislacionit shqiptar i kërkohet të përafrohet gjithmone e më tepër me legjislacionin
evropian, duke u rregulluar në pajtim me aktet juridike ndërkombëtare si  konventat,
rekomandimet, direktivat, rregulloret, protokollet etj.  Si palë e lidhur ngushtësisht
me to, na del si detyrë zbatimi me përpikshmëri i standarteve të Bashkimit Evropian.
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Në zbatim të konventave, rekomandimeve dhe rregullimit nëpërmjet legjislacionit
evropian, synohet një rend juridik i mirëfilltë për mbrojtjen e marrëdhënieve të
punës, i cili do të përfshijë katalogun e të drejtave të mbrojtura me ligj të
punëmarrësve, si dhe një mekanizëm unikal i mbrojtjes së tyre, nëpermjet reformave
dhe subvencionimit shtetërore.
Analizimi i ecurisë dhe zhvillimi i Kontratës Kolektive të punës në Shqipëri duhet
te  shqyrtohet në kuadër të problemeve që paraqet,  në lidhje me mangësitë ligjore si
dhe  të  përmirësohet nëpërmjet përqasjes për një rregullim juridik sa më të drejtë,
duke shmangur  keqinterpretimin dhe duke arritur në qëllimin final të përsosmërisë
në zbatimin e ligjit. Analiza mbi Kontratën Kolektive të Punës në Shqipëri, duhet
parë nëpërmjet një trajtimi të drejtpërdrejtë, me synim evidentimin e shkeljeve
arbitrare në mosrespektim të të drejtave e lirive themelore të subjekteve palë në këtë
Kontratë, në përputhje me praktikat evropiane dhe hapësirat që krijon legjislacioni
ynë për përmirësim e përafrim me standartet ligjore evropiane.
Evropianizimi i legjislacionit social (Cela, 2014, 33) duhet të sjellë pranë doktrinës
tonë juridike, një modernizim, zhvilllim dhe një ndikim të madh të ushtruar nga
legjislacioni evropian. Roli dhe ndikimi i të drejtës evropiane mbi të drejtën tonë të
punës duhet të jetë jo vetëm i pranishëm por i domosdoshëm. Duke e konsideruar
legjislacionin Evropian si pjesë e sistemit tonë të brendshëm juridik, duke e hierarkuar
e duke i dhënë një epërsi mbi ligjet tona, sidomos në këtë fushë, ku legjislacioni
shqiptar shpreh mangësi, do të vihet re brenda një harku kohor të shkurtër,
përmirësimi dhe mbrotja ligjore në fushën e Kontratës Kolektive. Legjislacioni ynë
ndodhet ende në hapat e parë, por gjithmonë e më tepër duhet t’i drejtohemi rasteve
praktike të fonotekës ligjore Evropiane, duke i unifikuar ato me praktikat tona.

Reformim i Kontratës Kolektive të Punës  në Shqipëri

Në sistemin tonë të brendshëm juridik duhet të balancohet ekuilibri i mbrojtjes së
interesave vetjak në marrëdhënie kolektive. Kontrata Kolektive në vetvehte është
mbrojtje e interesave kolektive (Persiani, 2005, 27) që do të thotë se Kontrata Kolektive
është një akt unik i destinuar për të mbrojtur “interesat e grupit”.
Interesi kolektiv ose I grupit lidhet me interesat e punëmarrësve të cilët organizohen
në sindikata që kanë për qëllim të mbrojnë interesat e organizatës profesionale të
tyre. E drejta Evropiane parashikon në Konventën e të Drejtave të Njeriut, të drejtën
për të krijuar dhe për të aderuar në një sindikatë.
Në studimin e Kontratës Kolektive, del se ajo është derivat i Kontratës Individuale
sepse është pjesë e pandarë nga disiplina e marrëdhënieve individuale të punës.
Fonoteka ligjore Evropiane e paraqet Kontratën Kolektive si një domosdoshmëri
për një shoqëri demokratike për të siguruar mbrojtjen e marrëdhënies së punës,
mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëmarrësve, liri të të drejtave të subjekteve palë
në këtë kontratë si dhe mosdiskriminim për të ushtruar një nga të drejta themelore
të njeriut, të drejtën për punë dhe sigurim social.  E kundërta shprehet në
legjislacionin shqiptar, i cili nuk shpreh parime të forta demokratike për të sjellë një
marrëdhënie të konsoliduar, duke u dhënë palëve më shumë mbrojtje nga ana ligjore
por shfaqet thjesht një pasqyrim në letër, pa një praktikë të mirëfilltë ligjore.
 E drejta e Punës në Shqipëri është parë dhe studiuar si një degë e re e së drejtës , jo
sic ndodh në shumë vende Evropiane, ku e drejta e punës studiohet në marrëdhëniet
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juridike civile, brenda kuadrit rregullator të Kodit Civil i cili e parashikon si një
marrëdhënie të dyanshme detyrimi.
Në Shqipëri, ka pak konfuzion mbi rolin dhe përcaktiminn e natyrës juridike të
Kontratës Kolektive të Punës. Në thelb janë marrëdhëniet e punës, ndaj studimi i
saj duhet filluar nga karakteri juridik i marrëdhënieve të punës e deri në krijim e të
drejtave individuale e kolektive që shpreh kjo marrëdhënie.
Problemi që del në dukje në rendin tonë juridik nuk është mos ekzistenca e ligjeve
por zbatueshmëria dhe mungesa e sanksionit, ky i fundit një element shtrëngues
për të mundësuar më tepër rolin dhe fuqinë rregullatore të ligjit në marrëdhëniet
kolektike.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parimisht udhëhiqet nga fryma demokratike,
e cila ashtu si cdo dokument evropian parashikon të drejtën për punë, si të ligjshme,
si një mbrojtje shoqërore në marrëdhëniet e punës dhe të drejtën e cdo personi për
t’u bashkuar lirisht në organizata sindikale.
Garancia që i jep Kushtetuta individit lidhur me të drejtën për punë dhe lirinë e profesionit, ka si
qëllim mbrojtjen e tyre nga kufizimet e papërligjura të shtetit. Për krijimin e kushteve të
përshtatshme në realizimin e një të drejtë të tillë kërkohet angazhimi shtetëror, që do të thotë se
kemi një detyrim pozitiv, por ka raste kur kërkohet mosnderhyrja e shtetit për të cënuar këtë të
drejtë, i cli quhet detyrimi negativ. E drejta për  punë rregullohet nga doktrima kushtetuese si
një liri që mbrohet nga rregullimet kushtetuese. ( V.GJ.K., 2006, 20)
Por si realizohet në të vertetë ky rregullim kushtetues? Parimet kushtetuese duhet
të lidhen me problemet që lindin në krijimin juridik të Kontratës Kolektive, që do të
thotë së, kjo kontratë ka një shtrirje të gjërë objekti dhe funksionimi. Për këtë shkak
legjislacioni ynë shpreh një vakum ligjor duke krijuar problematika zinxhir të cilat
nuk lejojnë zhvillimin e Kontratës Kolektive.
Për të drejtën tonë të punës del si detyrë e përhershme, rritje të kontributit doktrinor
në hapësira dhe rregullime ligjore. Kontrata Kolektive e Punës në Shqipëri duhet të
shndërrohet në një faktor parësor në zhvillimin social-ekonomik të vendit tonë.
 Kontrata Kolektive parashikohet ligjirësht si pjesë përbërëse e marrëdhënieve të
punës, ku sot jemi dëshmitar të veprimeve arbitrare, të përdorura në interesa
personale dhe pasurore të disa invidëve të caktuar në kundërshtim me normat ligjore
dhe morale nga të cilat udhëhiqet kontrata.
Modeli më i mirë për zhvillimin e Kontratës Kolektive, në mënyrë analoge dhe me
deshirat politike për anëtarësim në Bashkim Evropian do të jetë qëllimi më I arrirë
për t’u ndikuar nga e drejta dhe praktika evropiane. Kontrata Kolektive në Shqipëri
ka një rrugë të gjatë në procesin e përmirësimit në vazhdimësi të strategjive sektoriale
evropiane. Legjislacioni ynë duhet të jetë gati për ndryshime rrënjësore duke
përgatitur plane afat gjata për afrimin dhe përshtatjen e rendit tonë të brendshëm
në përputhje me kërkesat dhe jurisprudencën evropiane.

Përfundime

Kontrata Kolektive e Punës në Shqipëri duhet të zhvillohet përmes legjislacionit,
doktrinës dhe jurisprudencës së Bashkimit Evropian. Këto referenca do të luajnë
një rol të madh, për shkak të përfaqësimit të subjekteve objekt kontrate dhe për të
rritur qëndrueshmërinë dhe efektshmërinë në mbrojtjen e marrëdhënieve të punës.
Procesi i revolucionit ligjor të saj, synon plotësimin e vakumeve ligjore në rendin



196

tonë te brendshëm, në përputhje me mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të punëmarrësve
sikurse parashikohet edhe në direktivat evropiane.
Detyra e shtetit tonë është se në c’masë ai do të jetë të gjendje të angazhohet në
marrjen përsipër të implementimit e përmirësimit të lëgjislacionit të punës vecanërisht
tek kontrata kolektive, në kuadër edhe të dispozitave dhe detyrimeve ligjore që vijnë
nga hapësira Evropiane. Rishikimi i Kontratës Kolektive në Shqipëri është I
nevojshëm dhe I menjëhershem, duke e unifikuar me parimet e së drejtës  dhe
jurisprudencës evropiane
Implementimi i normave Evropiane, do të ketë rëndësi për zhvillimin e shtetit të së
drejtës duke krijuar një kuadër rregullator në :
i. Statusin e subjekteve të kontratës kolektive të punës si dhe mbrojtjen e gjithanshme
të tyre, ndaj veprimeve arbitrare
ii. Përmirësimit të kuadrit ligjor të brendshëm ( akte ligjore, nënligjore), në mbrojtje
të interesave të ligjshme të subjekteve në këto kontrata
iii. Përsosjen e jurisprudencës Shqiptare, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve kolektive
në mënyrë të paanshme dhe të drejtë duke respektuar parimin e barazisë juridike
mes palëve
Në cdo kohë duhet të analizohet se si ligjet kombëtare funksionojnë në përputhje
me aktet Evropiane. Shteti ynë duhet të angazhohet për krijimin e procedurave
ligjbërëse të një sfondi rregullator të mirëfilltë në fushën kolektive duke u udhëhequr
nga kërkesat, direktivat, rekomandimet, doktrina dhe jurisprudenca Evropiane.
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Konkurrenca dhe Konsumatori në Kosovë

PhD. Teuta Beka
Kolegji Europian”Juridica” Kosovë

Abstrakt

Konkurrenca është një nga faktorët vendimtar të progresit të subjekteve ekonomik por
edhe të ekonomisë si tërësi. Një konkurrencë e fortë rrit efikasitetin në mes kompanive,
në tregun e lirë si dhe në  ekonomi në përgjithësi. Ky efikasitet përfshin çmime më të
ulëta, cilësi më të mirë dhe  avantazh konkurrence në ekonomi. Tregu i konkurrencës nxit
efikasitetin e prodhimtarisë dhe të ndarjes së rezultateve, ku si çështje kyçe është mirëqena
e konsumatorit. Prezumimi i çdo pjesëmarrësi në treg manifestohet për një treg
konkurrues në mes tyre, mosekzistimi barrierave hyrëse dhe dalëse, dhe çmime
transparente. Domosdoshmëria e rregullimit dhe mbrojtjes së tregu të lirë brenda
kornizave ligjore ishte sfida e shteteve anëtare të Bashkësisë Evropiane në vendosjen e
politikave të konkurrencës. Me anë të konkurrencës në treg arrihet një nivel më i  lartë i
mirëqenies shoqërore ku si përfitues është konsumatori. Konkurrenca e tregut u ofron
shërbim konsumatorëve në përzgjedhjen e produkteve apo shërbimeve në mesin e
prodhuesve të ndryshëm me çmime më lira dhe cilësi më të mirë.  Politika e mbrojtës së
konsumatorit mbulon një fushë të veprimit, e cila, sa është unike, dinamike e specifike,
po aq është edhe e gjerë dhe vitale.   Komponentet krysore të  kësaj politike janë mbrojtja
e plotë e vazhdueshme dhe gjithëpërfshirëse e pozitës, e të drejtave, nevojave dhe
kërkesave të konsumatorit.

                                                           Hyrje

Konkurrenca e tregut është baza e funksionimit të ekonomisë së tregut ku
konkurrenca në treg paraqet një formë të rivalitetit mes ndërmarrjeve. Konkurrenca
është dukuri ekonomike në të cilën veprojnë njëkohësisht dy ose më shumë operatorë
në treg të cilët prodhojnë produkte të njëjta apo të  ngjashme dhe të cilët konkurrojnë
kundër njëri-tjetrit përmes cilësisë, çmimeve dhe karakteristikave tjera të mallrave
ose shërbimeve. Pra konkurrenca është mekanizëm thelbësor i ekonomisë së tregut.
Me qëllim të krijimit të një ambienti të tillë, shteti krijon mekanizma mbrojtës.  Këto
mekanizma zbatohen për të gjitha format e parandalimit të konkurrencës nga
ndërmarrjet në territorin e Kosovës apo dhe jashtë saj, nëse këto veprime kanë efekt
në Kosovë. Pra rregullimi i raporteve të ndërsjella brenda tregut ekonomik realizohet
me aplikimin e ligjit mbi konkurrencën, e cila duhet të jetë kornizë juridike për
aplikimin e politikës përkatëse të rregullimit të konkurrencës me qëllim të pengimit
keqpërdorimit, si dhe realizimit të parimeve themelore të drejtës biznesore në kuptim
të funksionimit të tregut të lirë dhe mbrojtja e tij nga konkurrenca jo e drejtë.
Konkurrenca e tregut është baza e funksionimit të ekonomisë së tregut ku
konkurrenca në treg paraqet një formë të rivalitetit mes ndërmarrjeve. Qëllimi i
konkurrencës është që ndërmarrjeve t’iu sigurohet një treg i lirë dhe i barabartë për
të gjithë pjesëmarrësit. Konkurrenca paraqet bazë për funksionimin e ekonomisë së
tregut të një shteti. Konkurrenca e tregut u ofron shërbim konsumatorëve në
përzgjedhjen e produkteve apo shërbimeve në mesin e prodhuesve të ndryshëm me
çmime më lira dhe cilësi më të mirë.
  Në shumë sisteme shoqëroro-ekonomike të vendeve të ndryshme, kudo që është e
pranishme ekonomia e tregut, aty është e pranishme edhe konkurrenca e prodhuesve
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të mallrave. Konkurrenca është në radhë të parë, kategori ekonomike dhe ajo është
në masë të duhur sinonim i tregut të lirë. Prandaj çdo aktivitet në treg përmban në
vete edhe një synim ose qëllim të caktuar të konkurrencës, sepse vetë konkurrenca
është në të vërtet një përpjekje me anën e masave që i ndërmarrin subjektet ekonomike
në treg për ti siguruar vetës vend dhe pozitë sa më favorizuese (Hetemi, 2004, 24).
Kjo nënkupton se subjektet ekonomike janë të detyruara t’u përmbahen rregullave
të caktuara, qëllimi i të cilave është të pengohet sjellja e cila është në kundërshtim
me parimet e konkurrencës së lirë. Në periudhën e tanishme të zhvillimit të tregut
ndërkombëtar , domosdoshmëria e rregullimit dhe mbrojtjes së tregut të lirë brenda
kornizave ligjore është sfidë e shteteve anëtare të Bashkësisë Evropiane në vendosjen
e politikave të konkurrencës. Tregu i brendshëm është pjesë themelore e së drejtës së
BE-së dhe ai përfshin katër liritë:  lëvizjen e lirë të shërbimeve, lëvizjen e lirë të
personave, lëvizjen e lirë të shërbimeve dhe lëvizjen e lirë të kapitalit dhe pagesave.
(Lazowski, Bushati, 2014, 205). Shtetet anëtare të BE fillimisht u pajisen me të drejtën
e brendshme të konkurrencës të frymëzuar fort nga modeli evropian gjë që mund të
vërë në dyshim bashkëjetesën e njërit me tjetrin. BE-ja nuk kërkon konkurrencën
në vetvete, por nivelin e konkurrencës që mundëson funksionin e mirë të tregut të
brendshëm respektivisht krijimin e një tregu unik që realizon kushte të ngjashme
me ato të një tregu të brendshëm (Nourissa, 2010,  237). Në të drejtën evropiane
ekzistojnë dy përkufizime shumë të ndryshme lidhur me ligjin e konkurrencës.
Përkufizimi i parë nënkupton tërësi e rregullave ligjore që rregullojnë rivaliteti mes
agjentëve ekonomikë që janë në kërkim të klientelës ose që duan ta mbajnë atë,
përkufizimi i dyti e koncepton ligjin e konkurrencës si grup rregullash të hartuara
për të ndaluar dhe për të luftuar, kur është e nevojshme, praktikat që çrregullojnë
konkurrencën (Nourissa,2010, 240). E drejta evropiane e konkurrencës ka filluar të
zhvillohet paralelisht me krijimin e Komunitetit Evropian.

                                 Rregullimi normative i konkurrencës.

Zhvillimi i ekonomisë në shumë vende mori përmasa të gjëra, prandaj nevoja e
funksionimit të tregut lirë dhe shfaqjes së interesave konfliktuoze të cilat dominuan
në të, u imponua nevoja që relacionet e tregut të rregullohen me norma juridike.
Krijimi i një tregu të vetëm evropian të qëndrueshëm dhe të pacenueshëm, kishte
rëndësi të jashtëzakonshme politike (Zajmi,2010,21). Zanafillat e para të rregullimit
normative të drejtës së konkurrencës do ti hasim në gjysmën e dytë të shekullit XIX-
në SHBA, ku koncentrimi i madh i kapitalit në duar të disa subjekteve ekonomik ,
kërcënonte shkatërrimin e plotë të sistemit të tregut. Në SHBA përmirësimet e mëdha
në transport dhe komunikim ishin njëra nga shtysat më të mëdha në iniciativat
antitrust. Krejt kjo bëhej për shkak të lëvizjes së pa kontrolluar të çmimeve, sepse
firmat po bëheshin gjithnjë e më të mëdha përmes bashkimeve, shkrirjeve, dhe
blerjeve. Efektivisht, firmat e mëdha po imponoheshim me çmime diskriminuese për
ndërmarrjet e vogla dhe për pasojë, po e dëmtonin konkurrencën e lirë. Një situatë
e tillë e krijuar detyroj shtetin të ndërhyjë dhe të kufizoj “liberalizimin tradicional
të ekonomisë” me nxjerrjen e ligjeve kundër trusteve, e quajtur “Scherman act” e
vitit 1890, i cili ka pasur për qëllim krijimin e rendit dhe rregullit në asgjësimin e
monopoleve dhe tendencave monopoliste
Praktikën e kufizimit të monopoleve në tregun e brendshëm ekonomik , do të ndjekin
edhe shumë shtete të Evropës duke rregulluar këtë sferë me norma juridike. Në
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vitin 1923  Gjermania për herë të parë rregullon kufizime lidhur me kartelat, mirëpo
pa ndonjë rezultat të veçanet. Britania e madhe për herë të parë sjell ligjin mbi
konkurrencën në vitin 1948, por zbatimi i saj në praktik fillon 1957. Franca në vitin
1953 fillon zbatimin e dispozitave ligjore mbi konkurrencën. Me krijimin e Bashkësisë
Ekonomike Evropiane fillon një epokë e re e rregullimit të drejtës së konkurrencës.
E drejta e konkurrencës në Bashkësinë Ekonomike Evropiane do të zhvillohet në
lidhje me praktikat anti-konkurrencë përmes neneve 81 dhe 82 të Traktatit të
Komunitetit Ekonomik Evropian ku ndaloheshin marrëveshjet anti-konkurruese
dhe abuzim me pozitën dominuese. Rasti” Grundig” i vitit 1966 mund edhe të
kuptohet si momenti ku pushteti i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë së KE-ve(ECJ)
u dëshmua qartë. Grundig kishte imponuar praktika të papërshtatshme për tregun
e brendshëm, duke i imponuar distributorit francez çmime jo-koherente, përderisa
shitësit me shumicë në Francë dilnin në treg me çmime më të lira nga i njëjti prodhues
pasi furnizoheshin nga distributorë në shtete tjera (Consten S.à.R.L. and Grundig-
Verkaufs-GmbH v Commission of the European Economic Community, 1966)(Zajmi,
2012, 38). Unifikimi i rregullimit të së drejtës së konkurrencës do të vazhdoj me
Direktivën evropiane nr.2005/29/KE mbi praktikat e pandershme të ndërmarrjeve
kundrejt konsumatorit. Ndërsa në Traktatin për Funksionimin e Bashkimit Evropian
me nenin 101 dhe 102 rregullohet e drejta e konkurrencës lidhur me marrëveshjet
anit-konkurruese në mes firmave, abuzim me pozitën dominuese dhe shkrirjet. Neni
101 i TFBE-es kërkon që marrëveshja të ketë për objekt ose si pasojë pengimin,
kufizimin ose shtrembimi i konkurrencës në treg. Esenca e Nenit 102 është kontrolli
i fuqisë së tregut si nga një ndërmarrje apo varësisht nga kushtet, nga disa ndërmarrje.
Sipas këtij neni kërkohet që ndërmarrja të jetë në pozitë dominuese. Dominimi duhet
të vlerësohet lidhur me tre faktorë: tregun e mallit, tregun gjeografik dhe faktorin
kohë. Ky nen parasheh se çdo abuzim nga një apo më shumë ndërmarrje e një
pozite dominuese brenda tregut të përbashkët apo në një pjesë të madhe të tij do të
ndalohet si e papajtueshme me tregun e brendshëm për sa ajo ndikon në tregtinë
ndërmjet shteteve anëtare. Abuzimi konsistonë në: a)imponimin direkt apo indirekt
të çmimeve të padrejta të shitjes apo të blerjes apo në kushte të padrejta tregtimi;
b)kufizimin e prodhimit, të tregjeve apo të zhvillimit teknik në dëm të konsumatorëve;
c)zbatimin e kushteve të pabarabarta për transaksione të njëvlershme me palë të
tjera, duke i vënë kështu ato në disavantazh konkurruese;  d) berja peng e
nënshkrimit të kontratës në varësi të pranimit nga palët tjera të detyrimeve shtesë
të cilat, nga natyra apo sipas zakoneve tregtare, nuk kanë lidhje me përmbajtjen e
këtyre kontratave.( Zajmi, 2012, 94)

                                E drejta e konkurrencës në Kosovë

         Konkurrenca manifestohet në një ekonomi të lirë të tregut. Liberalizimi i tregut,
krijimi i kushteve të barabarta për hyrje në treg, mbrojtja e konkurrencës, janë disa
nga objektivat kryesore të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Tregu kosovarë është
relativisht i vogël prandaj si i tillë është e nevojshme një konkurrencë e lirë dhe e
ndershme në mes subjekteve ekonomik, efektet e së cilës manifestohen direkt në
konsumatorin. Pra konkurrenca kontribuon në rritjen e cilësisë dhe shërbimeve,
në të mirë të konsumatorit dhe zhvillimit ekonomik të një vendi. Me qëllim të
zhvillimi të një tregu të lirë konkurrues, si dhe bazuar në nevojën për harmonizimin
dhe rregullimin e praktikave të ndryshme konkurruese në Kosovë, duke ndjekur
standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare Kuvendi i Kosovës  ka miratuar
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Ligjin për Konkurrencën Nr.2004/36 i cili pastaj do të zëvendësohet me Ligjin për
mbrojtjen e konkurrencës  Nr.03/L-299, i cili në vitin 2014 do të pësoj ndryshime
dhe plotësime.  Objektivi i fushëveprimit  të këtij ligji ishte të siguroj zhvillim të
qëndrueshëm të ekonomisë së tregut në Kosovë duke ndaluar veprimet që kufizojnë,
shtypin ose çrregullojnë konkurrencën. Ky ligj përcakton rregullat dhe masat për
mbrojtjen e konkurrencës si dhe procedurat për zbatim të sajë. Ligji për mbrojtjen
e konkurrencës  zbatohet për të gjitha format e parandalimit të konkurrencës nga
ndërmarrjet në territorin e Kosovës apo dhe jashtë saj, nëse këto veprime kanë efekt
në Kosovë. Për herë të parë tregu ekonomik kosovarë fiton mbrojte juridike në
kuptim të sigurimit të një konkurrence të lirë dhe efektive në treg duke u mbështetur
në tri shtyllat kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës:1) marrëveshjet e
ndaluara në formën e kartelave; 2) abuzimin me pozitën dominuese dhe 3) bashkimet
ose përqendrimet e ndërmarrjeve.1

Në Kosovë  fushat më të ndjeshme ku bëhet cenimi i konkurrencës janë  në: sektorin
e tekonologjisë së komunikimit, transportit, sektorit të sigurimeve, importit të naftës,
energjetikës, farmaceutikës, sektorit të bankave dhe shërbimeve financiare. Disa nga
këto shërbime janë  në pronësi të shteti plotësisht apo pjesërisht. Prandaj dhe dëmtimi
i konkurrencës në ekonomin kosovare është i orientuar në dy drejtime: nga ana e
ndërmarrjeve dhe nga ana e vetë shtetit duke krijuar monopole legale, dhënie të
drejtës ekskluzive, veprime të tjera të cilat mund të krijojnë diskriminim.(Kabashi,
Asllani, 212, 56)
       Duke u bazuar në Ligji mbi konkurrencën u themelua Komisioni Kosovar i
Konkurrencës (KKK), misioni i së cilës është kompletimi i bazës ligjore dhe kujdesi
për zbatimin e tij, si dhe monitorimi i tregjeve. Komisioni Kosovar i Konkurrencës
ka rol  me rëndësi  në zhvillimin e politikave ekonomike nëpërmes rekomandimeve
si dhe me masën e ndërhyrjes ligjore në procedurat e rregullimit të konkurrencës.
Politika e konkurrencës përfshin ndërmarrjen e të gjitha masave që dalin nga ligji
drejtuara sektorit privat apo publik, bazuar në konkurrencën e lirë, efektive dhe të
ndershme. Deri më tani ky Komision ka marrë gjithsejtë 8 vendime që lidhen me 5
çështje të ndryshme. Zbatimi i normave ligjore mbi mbrojtjen e konkurrencës në
tregun kosovar has në barriera të shuma.
Komisioni Kosovar i Konkurrencës(KKK) në procedurën administrative të datës
07.08.2010 mori në shqyrtim fillimin e hetimeve për praktikën e bashkërenduar të
caktimit të çmimit të derivateve të naftës. KKK shfuqizoj marrëveshjen  gojore apo
praktikat e bashkërenduara nga pronarët e pompave të derivateve të naftës në rajonin
e Gjilanit, për caktimin dhe nivelizimin e çmimit të derivateve të naftës.  KKK ka
bërë një hetim edhe për pasojë ndëshkimin e kompanisë Shpk. GEKOS dhe Shpk.
Dukagjini në lidhje me furnizimin e tregut kosovar me arka fiskale. (Vendim mbi
Praktikën e bashkërenduar për shitjen e Arkave Fiskale në mes të ndërmarrjes
SH.P.K.GEKOS & SH.P.K. DUKAGJINI, 2010). Në këtë rast, janë dënuar të dyja
kompanitë me nga EUR 100 mijë euro.(Kabashi, Asllani, 2012, 140)
       Sfidë për Autoritetin e konkurrencës në Kosovë paraqesin bankat dhe shërbimet
financiare në vend. Në Kosovë  operojnë 8 banka komerciale prej të cilave gjashtë
janë në pronësi të huaj dhe dy në pronësi vendore. Bankat me pronësi të huaja
dominojnë tregun bankar në Kosovë, duke menaxhuar 90.2 % të gjithsej aseteve të
sistemit bankarë, pjesa e mbetur e aseteve menaxhohet nga dy banka me pronësi
vendore. Bankat më të mëdha Riaffaisen Bank Kosovo dhe Pro Credit Bank kanë
një pjesëmarrje në tregun e përgjithshme të kredive prej 68% (Kabashi, Asllani,

1 Shih Ligjin nr.03/L-229, Për mbrojtjen e konkurrencës, Kosovë.
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2012, 146). Këto dy banka kanë operuar me norma përafërsisht të njëjta interesi dhe
pa ndonjë konkurrencë të qartë me njëra tjetrën. Bazuar si më lart mund të
konkludojm se krijimi i konkurrencës së lirë, luftimi i dukurive jo të mira në treg,
është një sfidë që shtrohet para Komisionit Kosovar të Konkurrencës dhe zbatuesve
të ligjit.

                      Konkurrenca dhe konsumatori në të drejtën Evropiane

Mbrojtja e konsumatorit, në çdo shtet,  jo vetëm që është një fushë më rëndësi dhe
peshë të veçantë, por edhe komponentë po aq relevante dhe me ndikim të përhershëm
në ecuritë dhe kahet e zhvillimit ekonomik e shoqëror.  Bazuar në këtë frymë dhe në
Rezolutën nr. 39/248, të datës 09.04.1985 Asambleja e përgjithshme e OKB-ës ka
miratuar Udhëzimin mbi mbrojtjen e konsumatorit i cili u jep qeverive korniza dhe
mundësi për hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacioneve gjegjëse për
mbrojtjen e konsumatorit. Vendet nënshkruese të Traktatit për themelimin e
Bashkimit Evropian në Romë, në fund të vitit 1973, do të miratojnë Kartën evropiane
për informimin dhe mbrojtjen e konsumatorëve, duke përfshirë të drejtat e tyre, që
kishin të bënin me interesat ekonomike, me të drejtat për mbrojtje nga rreziqet e
jetës dhe të shëndetit, të prodhimeve dhe shërbimeve në treg, të drejtat për mbrojtje
juridike dhe përkrahje të shtetit.
Sipas dispozitave të Ligjit nr.2004/17 për mbrojtjen e konsumatorit të Kosovës,
konsumatorë është çdo person fizik, që blen dhe përdorë  mallra ose shërbime për
plotësimin e nevojave të veta dhe jo për qëllime që janë të lidhura me veprimtari
tregtare, respektivisht për rishitjen e atyre mallrave.
Bashkimi Evropian duke parë rendësin e mbrojtjes së konsumatorit ka proklamuar
Parimet themelore për mbrojtjen e konsumatorit, të cilat  janë bazë kryesore
orientuese në të cilën ndërtohen dhe zbatohen politikat për mbrojtjen e
konsumatorëve të një vendi. Mirëqenia e konsumatorit është koncept më i gjerë se
mbrojtja e konsumatorit. Mund të thuhet se mirëqena e konsumatorit është forcë
shtytëse e politikës së konkurrencës të çdo shteti.  Pra synim i çdo shteti demokrati
është mbrojtja e konsumatorit. Parimet themelore të politikes për mbrojtjen e
konsumatorit janë: 1) Parimi i prioritetit; 2) Parimi i bashkëpunimit, koordinimit,
përgjegjësisë dhe llogaridhënies; 3) Parimi i kontrollit dhe mbikëqyrjes efikase dhe
efektive; 4)Parimi i gjithëpërfshirës; 4) Parimi i parandalimit .(Tomic, Horak, Soljan,
Kaufman,2006, 175)
Çështja e mbrojtjes së konsumatorit, gjykuar sipas parimeve të mësipërme, është e
përcaktuar po ashtu edhe në ligjet dhe praktikat më të mira të BE-së, të pasqyruara
në dhjetë parimet e mbrojtjes së konsumatorit, por edhe Direktivën 1999-44-EC.
Politika e konkurrencës dhe mbrojtjes së konsumatorit janë politikat komplementare
të cilat reciprokisht plotësojnë njëra tjetrën edhe pse ata kanë perspektiva të ndryshme
dhe shfrytëzojnë mjete të ndryshme për të arritur qëllimin e përbashkëta. Këto kanë
qasje të ndryshme por qëllimi është i njëjtë: një treg konkurrues në të cilën është i
sigurt sovraniteti i konsumatori dhe mirëqenia e tij. Ekziston parimi se “Mbrojtja
më e mirë për konsumatorin është në konkurrencën e zhvilluar”, mirëpo në
shumicën e rasteve nivel i lartë i konkurrencës nuk është i mjaftueshme. Me qëllim
të mbrojtjes së konsumatorit është e nevojshme që rregullave në fushën e mbrojtjes
së konkurrencës tu bashkëngjiten edhe rregullat nga fusha e mbrojtjes së
konsumatorit. Prandaj çdo gjë që shtrembëron konkurrencën dëmton edhe pozitën
e konsumatorit, dhe ajo që forcon mirëqenien e konsumatorit forcon edhe
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konkurrencën.
Rregullat nga fusha e mbrojtjes së konsumatorit radhë të parë janë të destinuara
për parandalimin e dëmtimit të konsumatorëve, si individualisht ashtu dhe
kolektivisht, si dhe mënyrat e mbrojtjes së drejtat, nëse vjen deri tek shkelja e tyre.
Krijimi i një mjedisi të mirëfilltë të biznesit në tregun e brendshëm, zhvillimi i
konkurrencës në mesin e ndërmarrjeve, sjell nivele të larta të mbrojtjes së
konsumatorit me qëllimi të rritjes së vetëdijesimit mbi mbrojtën e konsumatorëve.

Konkuzione

    Tregu i lirë duhet të jetë verifikuesi më i mirë i punës së suksesshme të subjekteve
ekonomike, të cilën gjë e mundëson konkurrenca e lirë. Mbrojtja e tregut të lirë dhe
konkurrencës nuk arrihet vetëm duke përdorur mjete represive, por ajo arrihet
edhe me vetëdijesimin e shoqërisë e në radhë të parë të vetë konsumatorin. Sepse
konsumatori i informuar i cili i dinë të drejtat e tija dhe mënyrën e mbrojtës së tyre,
është partner në tregun e lirë të shkëmbimit të mallrave dhe shërbimeve. Konkurrenca
e tregut u ofron shërbim konsumatorëve në përzgjedhjen e produkteve apo
shërbimeve në mesin e prodhuesve të ndryshëm. Thelbin e konkurrencës së tregut
në radhë të parë e bëjnë interesat e konsumatorëve, e pastaj të ndërmarrjes.
Konkurrenca efektive e tregut është në shërbim të interesit të konsumatorëve.
Ndërmarrjet gjatë konkurrimit me njëri-tjetrin përmes çmimin dhe cilësinë së
produkteve dhe shërbimeve, krijojnë mundësinë që konsumatorët të zgjedhin mes
një shumëllojshmëri të gjerë të produkteve dhe shërbimeve. Rëndësia e politikës së
konkurrencës është pranuar në nivel ndërkombëtar, ka bërë që pjesa dërmuese të
botës të përfshijnë në kuadrin e tyre ligjore dhe ligjin mbi konkurrencën. Qëllimi i
kësaj politike është të eliminojë shtrembimet e mundshme të tregut, duke zhvilluar
tregun konkurrues dhe një mirëqenies për konsumatorin. Konkurrenca e tregut u
ofron shërbim konsumatorëve në përzgjedhjen e produkteve apo shërbimeve në
mesin e prodhuesve të ndryshëm. Konkurrenca efektive e tregut është një proces
dinamik i reflektuar në përpjekjet të vazhdueshme drejt zhvillimin të ndërmarrjeve
dhe inovacioneve në fushën e teknologjisë. Qëllimi i konkurrencës është që
ndërmarrjeve t’iu sigurohet një treg i lirë dhe i barabartë për të gjithë pjesëmarrësit.
Konkurrencën e tregut të lirë luan një rol vendimtar në funksionimin e Bashkimit
Evropian si një bashkësi mbi kombëtare dhe multinacionale. Ajo zhvillon një politikë
aktive në mbrojtjen e konkurrencës në Tregun e Përbashkët. Politika e konkurrencës
dhe mbrojtjes së konsumatorit janë politikat komplementare të cilat reciprokisht
plotësojnë njëra tjetrën edhe pse ata kanë perspektiva të ndryshme dhe shfrytëzojnë
mjete të ndryshme për të arritur qëllimin e përbashkëta.
Në ekonomin kosovare implementimi i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës ka rëndësi
të veçantë, duke pas parasysh sfidat e shumta të cilat hasën gjatë rrugëtimit të saj.
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Abstract

It is a widely shared opinion that the English language nowadays has taken a special
place in the communication among the professionals of different countries, and that
there is no doubt on the fact that if a professional wants to communicate in English it
means that that person needs to master it. It is also a well known fact that “Writing for
Professional Purposes” as part of the language learning process is a complex task and
that among the four skills to be acquired in a foreign language, it is the most difficult one
to learn and master, since writing in a second language requires both syntactic and
semantic knowledge of the second language from the writer. In other words, since writing
is considered to be closely related to the social and cultural aspects, the writer has to pay
attention to too many things like the style, the grammatical structure, the format and
the lexical resource. The article with the title “Characteristics of Medical Writing in
English for Specific Purposes” is closely related to the study of English Medical Writing
and its teaching in professional linguistic contexts. It describes some key features of
medical writing as part of Writing for Specific Purposes. It will also discuss how medical
writing was considered at its beginnings, how it evolved and how it was taught through
years. Like in all types of professional writing, medical writing is characterized from the
use of professional terminology, medical jargon and the use of unfamiliar words in
twisting grammatical sentence structures.

Keywords: Medical Writing, ESP, Writing for Professional Purposes, Linguistic contexts,
Second Language.

Introduction

Medical writing  involves not only writing  medical materials of different types
which comprise regulatory and research-related papers, disease or drug-related
literature, publication articles like journal manuscripts, health-related magazines
but also simple documents like case notes, case histories, clinical details, prescription
sheets, consultation forms, order forms, patient evaluation forms etc. The second
group belongs to the hospital daily routine.
The earliest medical books were based on earlier tracts and different periods were
closely connected to the thinking approach of making decisions. The question of
what continued and what changed through different historical contexts remains
central in the historical analysis of medical movements (Crombie, 1994. 6). While
the oldest texts or materials were characterized by only the recording features, “the
modern medical writing can be characterized by its lexico-grammatical features”
(Halliday & Martin 1993). Consequently, these medical materials are an outcome of
a long evolution, with texts building based on earlier ones in a continuum. This
implies that the new generations based their studies on texts written by their
forerunners; with gradual changes taking place within the old frame. The beginning
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of the 18th century saw dramatical changes in the way medical writing was conceived.
A variety of writings in the medical field like experimental articles, anatomical
observations, book reviews, miscellaneous articles and also daily hospital routine
work materials started to emerge.
Another way of classifying earlier medical writings may be adapted from the modern
approach to ESP studies: the field of studies is further partitioned into subgenres
and the principles of writing are explores within them. It is evident that the creation
of the principles of writing and the subgenres dynamics within professional
language are worthy of special consideration. Case reports were the main subgenre
taking into account the fact that medical teaching consisted of recorded data of
typical cases.

Medical writing in ESP

Although the English as a second language is widely used in English language
programs there are few applications of the English for Specific Purposes conducted
to customize ESP language courses to suit the work environment. This implies the
same for Writing for Professional Purposes. The English language through the
school curricula is mostly studied in the aspect of studying a second language and
not in the aspect of studying English as a second language for professional purposes.
The medical field represents this challenge since English is used as tool of
communication among professionals of different countries.
The interest for the English language in the careers of medical professionals to
acquire a good level of the reading, writing, listening and speaking skills in different
activities, and the perception of health professionals towards their English language
preparation has increased over the years. In fact in last decades there has been a
growing need to use the English language for the expression of information within
specific professional fields. In response to this need, the teaching of ESP has become
a major concern mainly in countries where English is taught as a foreign language
(Gatehouse, 2001, 7-10).
It is a widely shared opinion that today English is the language of workplace and
the academia world. In such learning contexts, in fact, language teachers have to
consider the English  texts “the learner has to produce and/or understand” (Dudley-
Evans, 2001, 134) to enter his/her academic or professional community and to share
field-specific “cultural assumptions and practices” (Hyland, 2009, 47). Found in
such situations, the researchers have committed their efforts to describe the main
features of some specific written genres with the aim of studying how language
functions in well defined contexts, be they academic or for the workplace (Hyland,
2009, 20)
Medical writing is one field in the ESP studies that needs to be treated in the EFL
classes and for purpose in the recent years an increasing number of English language
programs have adopted English for Specific Purposes (ESP) and Writing for
Professional Purposes approach in their English language courses. The purpose of
these programs is to provide students with an English language knowledge that
enables them to join the workforce in different countries since English has become
a mean for international communication. Writing is the last and perhaps the most
difficult skill students learn, if they ever do. In the past, writing is only seen as a
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way to reinforce oral skills (Weigle, 2002, 268).
In professional context, if working in an international work environment where
the English language is the lingua franka, the most important thing is to deal with
the patients data, as a result the kind of medical documents to be read and written
are those related to the daily routine work like case notes, case histories, clinical
details, prescription sheets, consultation forms, order forms, patient evaluation forms
etc… All these reasons bring to the point that medical writing and the English
language have to be considered as one piece. Consequently, medical writing should
be part of the curricula at school so the professionals won’t encounter difficulties if
one day they have to use the English as a means of written communication.

Characteristics of medical writing in ESP

The essential aim of the medical writing is to record data. Without a written record
of the findings precious information may be lost. This negligence would adversely
impact on the efficiency of sharing medical knowledge and doing the right thing at
the right moment.   In most of the cases doctors, nurses and paramedics need to
communicate their ideas effectively. Their tendency while writing is to make use of
unfamiliar words in weird grammatical constructions, particularly when writing
reports, or  make use of redundant  words and phrases which occur again and
again in medical papers.
One of the main challenges of medical writing is to fit wide and intricate information
into concise and well-structured texts. It is a skill that involves the knowledge of
the medical field and practice in writing as well. What we should take into
consideration is the fact that medical writing differs substantially from literary
writing. Whereas literary writing is an art based on principles of personal style and
originality, good medical writing is a craft that builds on clear communication of
facts. Good medical writing is centered on the ability to express complex concepts
in clear words, thus pointing out the bulk of it without unnecessary decoration.
 Good medical writing in ESP is
· Understandable: The readers should be able to read and understand what is

written there. What should not be forgotten while writing is the fact that the
writer is not writing in its native language but in a second language, and
most probably even the reader might not be a native speaker of the English
language.

· Clear: While writing sometimes there is the tendency to write in a vague way.
This is mostly encountered in the research materials. The person might write
in a vague, intricate, and unstructured manner or weird grammatical
constructions, using vast ornamentation that distracts the reader. However,
good medical writing should inform rather than confuse the readers.

· Simple: A medical text which lacks futile ornamental literary words is more
readily understood than complicated, ornamental expositions. Another point
here to be mentioned is the redundancy since they might be considered as
troublemakers in medical communication. They come in various forms, some
more obvious than others, but all of them unnecessary or even disturbing.
Common redundancies include double negatives or doubling of words that
have the same meaning. Keep the text short and simple.
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· Efficient: By improving the personal medical writing skills, the writer gains
time. Poorly written papers may take time to be read and understood.

Language characteristics of medical writing in ESP

The plain language movement like in some other ESP fields has found a wide use
even in medical writing. The movement emphasizes the benefits of writing clearly
and concisely, in a reader-focused style that avoids wordiness, cliché, and jargon.
The main purpose of it is to write in a style that allows the target audience to
readily comprehend the message taking the readers’ knowledge of the subject into
account. What the plain English implies in ESP contexts is a logical organization
of the text, the use of common everyday words (except for necessary technical terms),
the use of active voice and short sentences. This is what the writing piece should
resemble.  But, what are the real characteristics of medical writing?
· Long and Complicated Sentences: Unnecessary words leading to redundancy

and superfluous ornamentation of medical statements which obscure the key
messages. Hence, it will be difficult for the readers to comprehend what is
written. Even though the nowadays guidelines continuously stress the
importance of brevity in this type of writing the idea that quantity comes
before quality has not yet been eradicated.  Many hold the ideology that
sentences overcrowded with information add value to their message as a result
what they get is the opposite. This problem is mostly encountered and clearly
more pronounced among those whose mother tongue is other than English,
in other words among those people who have studied English as a second
language.

The Original: The potentially superior antiplaque and better surface-active properties of amine
ûuoride and stannous ûuoride containing mouth rinses were carefully investigated in a
well-designed double-blind, crossover study in 10 healthy volunteers. (Rogers, 2014,
23)

Plain English Version: We investigated the antiplaque and surface-active properties of mouth
rinses containing amine ûuoride and stannous ûuoride in a double-blind, crossover study
in 10 healthy volunteers. (Rogers, 2014, 23)

The result is clear: the quantity will never substitute the quality, nor will it disguise
the vagueness as a result of incomplete concepts.

· Misused or Wasted Specific and Basic Terms: The wrong use or waste of speciûc
and generic terms gets is one of the obstacles for an effective communication.
One category of words or phrases that should be avoided is that of the collective
nouns since they over generalize the ideas.

· Overuse of Passive Voice: The hesitation to use first person pronouns in writing
in most of the cases would lead the writer to overuse the passive voice. The use
of the passive voice mostly derives from the old medical texts. At a certain
extent the passive voice is inculcated in the minds of the writer. Nowadays,
most grammarians or linguists do agree on the fact that the use of the passive
makes the sentence redundant. In an era where briefness, effectiveness and
precision are of crucial importance in writing and where there is no place for
ambiguity the passive cannot be used since it is the active voice which aids in
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keeping the idea lean and clear.
Original: The investigation of the cytochrome P450-dependent drug metabolism was carried
out using a microsomal preparation. (Rogers, 2014, 24)
Plain English version: We investigated the cytochrome P450-dependent drug metabolism in
a microsomal preparation. (Rogers, 2014, 24)

· Tendency to Turn Powerful Verbs into weak Nouns: There is the tendency to
use weak nouns derived from verbs instead of the verb itself in those cases
where the verb would have a stronger impact than that of the bulky noun.
Some words that belong to this category are examination, analysis,
investigation, study, and performance, among many others. The previous
example of the passive voice is the perfect example to show that the word
investigation is overused, and that the second sentence in plain English has a
greater effect than the first. Another fact is that in the previous sentence there
are three rules of the plain English broken; the misused generic term, the passive
and the use of the noun instead of the verb from which the noun was created.

· Medical Jargon: The medical jargon is another element of the medical writing.
It is characterized by the use of different types of abbreviations, Latin words
and jargonized writing. The types of abbreviations used are True abbreviations
like Temp., Prof., approx.  Units of measurement   mL ,  h ,  s ,  m ,  km   Acronyms
AIDS ,  ELISA ,  NATO ,  ANOVA   and  Initialisms   HPLC ,  WHO ,  ATP ,  DNA.
The double negatives, tautology and the doubling prepositions create the so-
called jargonized writing. Its first element is that of the double negatives like
in the following sentence: Diabetes is not uncommon among hypertensive patients.
The best way to express this idea would be: Diabetes is common among hypertensive
patients. The second element is tautology or differently known as repeated and
redundant words which involves the repetition of words with similar meaning
like adequate enough   for adequate (or enough); future predictions   for predictions etc.
The last one is the phenomena of double prepositions for the same function in
the sentence which may result in a clumsy writing like in the sentence below;
“The test mice remained inside of their cages during the entire experimental period,” the
correct form of which is “The test mice remained inside their cages during the entire
experimental period.”  (Rogers, 2014. 73)

Conclusions

Firstly, medical writing includes not only the scientific writing of the books and the
medical research articles but also the daily routine writing in working day in the
hospital, and it developed through years into the modern writing of nowadays.
Secondly, there are different criteria of classification according the subgenres and
the kind of language it belonged that of the ESP. Thirdly, what can be considered as
a well-written piece in medical writing is the one that is understandable, efficient,
clear and simple. Another important point treated in the article is the language
used and more explicitly the characteristics of the language used in writing.  The
language that should be used is that of the plain English which is characterized by
the use of the short sentences, the use of the active voice, use of familiar words.
However, what is noticed is the fact that the long and complicated sentences with



209

awkward grammatical structures, the misuse of the specific and generic words, the
passive structures, the tendency to use derived nouns from verbs instead of the
verbs themselves and the medical jargon are actually the main characteristic of the
medical writing.
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Abstrakt

Ky punim ka për qëllim të trajtojë policinë e shtetit, rolin dhe funksionin e saj në
parandalimin e krimit, sigurinë e personit dhe të pronës, ruajtjen dhe sigurinë e rendit
publik. Policia është organi kryesor per zbatimin e ligjit. Policia si subjektet kryesor në
sigurinë e rendit dhe të qetësisë publike, është ndër institucionet qe ofron shërbim të
përgjithshëm 24 orësh per te gjitha çështjet me karakter social e shoqëror. Këto veçori
dhe përshkrime na ndihmojnë që ne të kuptojmë se çfarë është policia dhe cili është roli
i saj.
Qçllimi i shërbimit policor është që t’i përmbahet ligjit në mënyrë të drejtë dhe me
vendosmeri, të parandaloj krimin, të ndjekë dhe të sjellë para drejtësisë ata që shkelin
ligjin, të ruajë qetësinë publike, të mbrojë, të ndihmojë dhe të sigurojë komunitetin, dhe
t’a kryej këtë mision me ndershmëri, arsye dhe gjykim të drejtë.
Punimi ndahet në disa nëntema ku së pari tregon kuptimin se çfarë është policia dhe si
shfrytëzohen burimet policore; Së dyti, artikulli trajton policimin në komunitet dhe
parandalimin e krimeve dhe së fundi jepen të dhëna statistikore mbi kryerjen e disa
veprave penale të identifikuara dhe të si ngjarje me dhe pa autorë.
Synimi i këtij punimi, që trajton kuptimin, rolin, funksionin dhe detyrat e policisë, është
të sensibilizojë publikun, institucionet shtetërore, opinion-bërësit dhe aktorët vendim-
marrës mbi gjëndjen e sigurisë publike në vend si dhe të nxisë përmirësimin e politikave
dhe masave institucionale në zbulimin dhe parandalimin e kriminalitetit në vend.

Fjalë kyçe: Policia, siguria, rendi, krimi, publiku, ligji për policinë e shtetit, kodi penal dhe
procedural penal.

Hyrje

Një ndër subjektet kryesorë në luftën dhe parandalimin e krimit në vend është dhe
policia e shtetit. Nëse shikojmë aspektin etimologjik, fjala polici rrjedh nga (anglisht,
police; gjermanisht, polizei; frëngjisht, police) fjala greke polis, politea: nënkupton
administrimin e qytetit, shtetit, kushtetutë. Do të thotë se nga vetë fjala polis, i cila
ka nënkuptuar qytet-shtet, është nxjerrë nocioni politea i cili ka nënkuptuar tërë
veprimtarinë e shtetit, legjislativin, gjyqësorin, dhe administratën. Me qëllim të
studimit shkencor të të gjitha aspekteve të organizimit dhe funksionimit të policisë
në shoqërinë demokratike, mendimi shkencor implikon realitetin historik të
diferencuar për sistemin policor të vështruar në korrelacion me proceset shoqërore
dhe politike. Definicioni i policisë bazohet në autorizimet e saj, format organizative,
autoritetin në shoqëri, e cila si organ shoqëror në rrethanat e sigurisë të rregulluara
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me ligj, pengon të gjitha dukuritë dhe sjelljet të cilat mund të sjellin deri te pasojat
e padëshiruara. Përveç numrit të madh të qëndrimeve teorike për modelet e sistemit
policor, është vështirë të jepet një përkufizim i përgjithshëm i cili do të jepte
përshkrime dhe numërime, sepse shumica e teorive dhe modeleve është e tejkaluar
me zhvillimin e proceseve demokratike. Duke u nisur nga këto premisa, policinë
mund ta përkufizojmë si organ ekzekutiv dinamik, të ndërlikuar, dhe specifik të qeverisë e cila
në pajtim me autorizimet ligjore është e obliguar për mirëmbajtjen e sigurisë së brendshme të
shoqërisë, duke zbatuar mjetet legjitime të dhunës, dhe duke iu përmbajtur saktë parimeve
etike-profesionale gjatë përmbushjes së obligimeve të veta.  Qëllimi i çdo shoqërie është që
në ndërtimin organizatës të vendos të gjitha instrumentet mekanike të cilat janë të
domosdoshme për garantimin e sigurisë së gjithmbarshme dhe funksionimin e rendit
juridik.Ajo e ushtron funksionin dhe detyrat e saj në bazë të Kushtetutës, ligjit
“Për policinë e shtetit”, Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale. Një rol shumë
i rëndësishëm i veprimtarisë policore eshte parandalimi i krimit, siguria e personit
dhe e pronës dhe ruajtja e rendit dhe qetësisë publike. Bashkësia në komunitet më
mirë mbrohet nga policia duke i parandaluar  rastet e kryerjes se veprave penale,
sesa duke dënuar të pandehurit pas kryerjes së këtyre veprave penale.
Oficerët dhe drejtuesit e policisë duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të punojnë me
profesionalizëm, në mënyrë që t’a bëjnë të pamundur kryerjen e krimeve brenda
zonës së tyre të përgjegjësisë.
Qellimi i shërbimit policor është që ti përmbahet ligjit në mënyrë të drejtë dhe me
vendosmeri; të parandalojë krimin, të ndjek dhe të sjellë para drejtësisë ata që shkelin
ligjin, të ruaj qetësinë, të mbrojë, të ndihmojë dhe të sigurojë komunitetin, dhe ta
kryej këtë me ndershmëri, arsye dhe gjykim të drejtë.
Policia duhet të jetë dashamirëse, humane, e sjellshme e duruar, duke vepruar pa
frikë dhe pa paragjykime ndaj të gjithë atyre që shkelin ligjin. Ata duhet të sillen si
profesionist të qetë dhe të përmbajtur kur ballafaqohen me dhunë dhe të përdorin
forcën vetëm kur është e nevojshme për përmbushje të detyrave ligjore.
Policia duhet të përpiqet që të zvoglojë frikën e komunitetit dhe të reflektojë prioritetet
që ajo ka gjatë veprimeve për sigurinë dhe qetësinë publike.
Cfarë bën policia? A është funksioni i saj themelor të zbulojë dhe dallojë keqbërësit,
të parandaloj krimin, të ruajë paqen apo diçka tjetër?
Si shfrytezohen burimet policore? Sa policë dhe sa kohë i kushtohen patrullimit,
hetimeve të krimit, qarkullimit, administratës, menaxhimit etj, si janë të organizuara
aktivitetet të cilave u kushtohet koha më e madhe dhe të cilat kërkojnë më shumë
burime?
Policia shpesh është institucioni i vetëm i shërbimit e cila eshte 24 orë e gatshme që
t’iu përgjigjet atyre që kanë nevojë. Kjo vjen si rezultat i faktit që policia merret me
të gjitha rastet që mund të ndodhin në praktikë si me personat e alkolizuar,
narkomanët, rastet urgjente psikiatrike, dhunën familjare, konfliktet mes fqinjëve,
kundravajtjet në qarkullim, e deri tek ngjarjet më të rënda kriminale. Lidhur me
kohën e punës qe harxhon punonjesi i policisë në veprimtaritë e shumëllojshme
policore, sipas të gjitha vlerësimeve, praktika tregon që koha më e madhe e punës t’i
kushtohet parandalimit të veprave penale. Kjo për arsye, se ngjarjet kriminale që
mund të ndodhin, mund të përfshijnë apo mund të shtyjnë në kryerje të veprave
penale një apo disa persona.
Studimet  tregojnë se, veprat penale të mprehta dhe me pasoja të rënda si vrasjet,
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përdhunimet , vjedhjet me dhunë etj, përbëjnë më tepër se gjysmën e kohës policore,
ndërsa problemet sociale prekin rreth 1/5 e kohës së përgjithshme policore.
Gjithashtu, një pjesë të madhe të kohës që harxhon punonjësi policisë në shërbim,
lidhet me punën që ai bën në rastet e njoftimeve kur ndodhin vepra të ndryshme
penale, ku punonjësit e policisë kryejnë të gjitha veprimet proceduriale dhe policore.

Policimi ne komunitet dhe parandalimi i krimeve

Policimi në komunitet është policimi që përfshin komunitetin në mënyrë active, për
të zvogëluar, parandaluar dhe zbuluar krimet. Kjo nënkupton partneritet mes
policisë dhe komunitetit.
Pse duhet të përfshihen qytetarët në aktivitetet policore?
Qytetarët kanë të drejtë dhe detyrim të marrin pjesë në aktivitetet e policisë, si obligim
për mbështetjen që ata i japin policisë në zbatim të ligjit. Në një shoqëri demokratike,
qytetarët kanë të drejtën e fjalës së tyre lidhur me mënyrën se si qeveriset me ta. Në
të njëjtën mënyrë, edhe Policia e Shtetit duhet të reagojë shpejt dhe të jetë plotësisht
e përgjegjshme ndaj sigurisë, luftës kundër kriminalitetit, për kërkesat dhe nevojat
e gjithë komunitetit.
Ku qëndron dallimi mes policisë para viteve 1990 me atë të ditëve të sotme?
Policimi në komunitet përfaqëson bashkëveprimin pozitiv me qytetarët dhe ofrimin
e shërbimeve për komunitetin.
Me bashkëveprim pozitiv dhe shërbim ndaj qytetarëve, evitohen disa nga ankesat
me të ndjeshme të tyre ndaj policisë(psh.policia duket se nuk shqetësohet shumë, i
konsiderojnë qytetarët si numra e jo si njerëz, keqperdorin autoritetin e tyre për
përfitim personal, nuk marrin parasysh të drejtat themelore të njeriut etj). Si zbatues
të ligjit, oficerët e policisë gjënden para situatave dhe kontakteve të papritura dhe të
pakëndshme me qytetarët (psh. Masat e ndalimit, arrestimit, vendosja e gjobave për
shkelje të qarkullimit rrugor, përdorimi i forcës për të ndaluar përkeqësimin e një
situate konfliktuale, etj). E gjitha kjo ndodh me qëllimin e vetëm të zbatimit të ligjit.
Koncepti i policimit në komunitet e njeh këtë fakt ndaj rekomandon punonjësit e
policisë t’a kompensojnë këtë marrëdhënie sa të jetë e mundur duke u angazhuar në
kontakte positive me qytatarët.
Cfarë kuptojmë me parandalim të krimit?
Me parandalim të krimit duhet të kuptojmë parashikimin, njohjen, vlerësimin e
rrezikut të krimit dhe kryerjen e veprimeve me qëllim parandalimin, zvoglimin apo
eliminimin e plotë të tij.
a. Dhënia e këshillave specifike të policisë për komunitetin.
Eshtë shumë e rëndësishme që kur punonjësit e policisë japin  këshilla specifike për
parandalimin e krimit, duhet që ato t’i japin në përputhje me ligjin dhe me disa
udhëzime të cilat po I renditim si më poshtë:
-rëndësia që komuniteti të marrë përgjegjësinë për veten;
-të informoni dhe t’i shpjegoni komunitetit krimet dhe metodat e përdorura në
parandalimin e tyre në një zone të caktuar;
-përkushtim personave që kërkojnë këshillën e policisë, bashkëbisedim me ta dhe
motivim për të kuptuar rrezikun  që mund të vijë;
-dhënia e një sërë mundësish për t’u ballafaquar me problemin që mund të lindë, pa
i dhënë asnjërës prej tyre përparësi;
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-verifikimi nëse kompania e sigurimeve ka bërë ndonjë kërkesë në lidhje me sigurinë;
Kur jepen këshillime specifike për parandalimin e krimit, policia duhet të
paralajmërojë dhe t’i shpjegojë personit se gjithçka bazohet në:
-Informacionet e dhëna nga vetë ai, komuniteti dhe agjencitë ligjzbatuese.
Cilat janë anët positive kur krimi parandalohet?
Në luftën për parandalimin e krimit vërehen edhe disa veçori positive të saj të cilat
po i renditim si më poshtë:
a) Komuniteti bëhet më  i vetëdijshëm për hapat që duhet të ndërmarrë, në zvoglimin
e mundësisë  së kryerjes së krimeve kunder tyre dhe pronës.
b)Frika prej krimeve do të minimizohet dhe si pasojë do të përmirësohet cilësia e
jetesës, qetësisë dhe sigurisë publike.
c)Polica do të jetë në gjëndje të shpenzojë më shumë kohë në gjurmim dhe hetim të
ngjarjeve, por do të ketë më pak vepra penale.
d)Komuniteti do të jetë më energjik dhe i gatshëm të njoftojë policinë për personat,
automjetet dhe ngjarjet e dyshimta apo të rrezikshme për shoqërinë.
e)Rritja e mundësive në arrestimin e autorëve të veprave penale.
f) Forcohet dhe konsolidohet besimi komunitet-polici.
Pse në ditët e sotme ka kaq shumë krime të dhunshme me një rrezikshmëri të theksuar
shoqërore?
Të gjitha krimet janë precedentë negative për shtetin dhe shoqërinë, por ato që
kryhen pa ndonjë arsye ose qëllim janë edhe më të vështira për t’u kuptuar. Këto
krime pa ndonjë motiv të qartë i hutojnë edhe hetuesit. Me anë të mediave, të cilat
vitet e fundit po bëhen gjithnjë e më të efektshme, brenda disa orëve, lajmi për krime
kaq të neveritshme u shkon miliona, madje miliarda njerëzve. Një raport i botuar
nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se “dhuna prek çdo kontinent, çdo
vend dhe shumicën e zonave”.
Sipas statistikave të OKB-së, krimi i vrasjes në Shqipëri ka pësuar një amplitudë jo
të rregullt dhe ndërkohë që me kalimin e vitit do të duhej të ulej, nuk ka ndodhur
një gjë e tillë. Kështu pas një periudhe apokaliptike të nivelit të vrasjeve në vend, në
vitet 1997-1999, si pasojë e shkërmoqjes së shtetit dhe shpërndarjes të të gjitha llojeve
të armëve te njerëzit e thjeshtë, shifrat vijnë duke u stabilizuar në vitet 2001, 2002
dhe 2003, ku kurba e vrasjeve nisi të marrë një formë që shpreson drejt stabilizimit.
Në vitin 2003, numri i krimeve të vrasjes  në Shqipëri është 144 dhe llogaritet 4.6 të
vrarë për 100 mijë banorë. Në vitin 2004, po sipas statistikave të OKB-së, llogaritet
që janë vrarë 199 persona në Shqipëri, ose 3.8 për 100 mijë banorë. Në vitin 2005,
numri i vrasjeve në rang vendi ka qenë 131 që llogaritet 3.2 për 100 mijë banorë. Kjo
shifër duhet konsideruar e ulët, pasi duhet llogaritur dhe brishtësia e administratës
në kohë zgjedhjesh. Në fakt, në atë periudhë, Policia e Shtetit mori vlerësim të lartë
si për luftën ndaj krimit ashtu edhe për qëndrimin neutral në zgjedhjet parlamentare
të 3 korrikut të 2005-s. Viti 2006, vjen me një trend pozitiv për çështjen e krimit të
vrasjeve, duke u ulur konsiderueshëm numri i tyre. Sipas statistikave të OKB-së,
ky numër arrin në shifrën e 87 vrasjeve në këtë vit, që llogaritet në kursin e 2.8 në
100 mijë banorë. Viti i mëpasmë, pra 2007-a, pëson rritje, e cila shkon në 105 vrasje
ose 3.3 në 100 mijë banorë.  Dy vitet e tjera, pra 2008-a dhe 2009-a kanë ulje të
vrasjeve, kështu në të parin kemi kursin 2.9 ose 93 vrasje në vit, për të dytin kemi
2.7 apo 85 krime të vrasjes. Një shifër e mirë po të kemi parasysh edhe periudhën
zgjedhore të 2009-s.
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Viti 2009-2013, krimi  ka patur luhatje. Viti 2014-2015 numri i krimeve ka pësuar një
rritje. Cdo ditë sapo hapim televizorin dëgjojmë vetëm për vrasje, plagosje, hakmarrje,
gjakmarrje, aksidente rrugore me pasoje vdekjen e personave. Kjo ka ndodhur si
rezultat i neglizhencës, lëvizjeve të shpeshta në polici, largimin nga puna të
profesionistëve dhe zëvendesimin me militant partie apo dhe te paaftë nga ana
profesionale.
Policia de jure duhet te kryej ato detyra dhe të permbushë pergjegjësitë e saj ligjore
dhe profesionale, por de facto ndodh krejt e kunderta në këtë periudhë.
Një person vritet në çdo tre ditë në Shqipëri dhe në çdo 90 minuta regjistrohet një
vjedhje. Në qoftë se, vendosni të parkoni dhe të lëni makinën diku, duhet të
sigurohesh që mos të jetë më shumë se 13 orë, pasi kjo është koha mesatare që
vidhet një makinë në Shqipëri. Këto janë shifrat që ofrohen nga studimi i institutit
për demokraci dhe ndërmjetësim me burimi për këto statistika të policisë së shtetit.
Në këtë raport analizohen tendencat e krimit gjatë vitit 2014, ku krimet janë
kategorizuar sipas të dhënave nga policia e shtetit për veprat penale të regjistruara.
Raporti është tejet interesant ku nga ai mund të veçohen edhe shume tendenca të
tjera të krimit në vend.
Kështu në çdo 24 orë ndodh një krim kundër jetës, ndërsa vrasje të mbetura në
tentative regjistrohet një në çdo 36 orë. Për armëbajtje pa leje ndalohet një person
në çdo 8 orë e gjysëm, ndërsa plagosje të lehta regjistrohen në çdo 6 orë.
Prioritet i krimit gjatë vitit 2014 kanë qënë edhe vjedhjet e banesave dhe bizneseve,
ku në çdo 7 orë vidhet një banesë dhe çdo 8 orë një biznes. Nga e gjithë kjo gamë
krimesh të ndodhura policia e shtetit arrin të zbulojë vetëm 55% të tyre, ndërsa
pjesa tjeter e tyre ka mbetur pa autor ose në kërkim të tyre.
Synimi i këtij studimi të kryer nga IDM është të sensibilizojë publikun, institucionet
shtetërore, opinion-bërësit dhe aktorët vendim-marrës mbi gjendjen e sigurisë
publike në vend si dhe të nxisë përmirësimin e politikave dhe masave institucionale
në përgjigje të ritmeve alarmante të kriminalitetit.
 Policia e shtetit vazhdon te lëngojë nga emërimet politike. Si fakt konkret mund të
përmendim se nga njëmbëdhjetë ekzekutime mafioze në gjashtë muaj, zbulueshmëria
ka qenë në nivelin zero.
Në gjashtë muajt e parë të 2014 kanë ndodhur njëmbëdhjetë vrasje pa autor, shumë
prej të cilave të tipit mafioz. Viktimat kanë qenë biznesmenë, punonjës të shtetit dhe
persona me precedentë penalë. Në skenat kriminale nuk mungojnë ngjashmëritë,
siç është përdorimi i motorëve dhe i skafandrave nga vrasësit. Me 16 janar, në vendin
e njohur si “Bishti i Zhurit” ne Rrogozhinë humbi jetën shtetasi A. Gjepali, një
eksponent i njohur i botës së krimit. Ky i fundit kishte marrë leje disa ditore nga
burgu i Peqinit, pasi ishte dënuar me 25 vjet burg për vrasje. Bashke me të vdiq dhe
një person tjetër. Me 23 janar i kryhet atentat me eksploziv biznesmenit të ndërtimit
Xh. Çela ne Durrës. Një ditë më pas i lënduari humb jetën ne Spitalin Ushtarak pas
plagëve të rënda që mori gjatë shpërthimit. Pista kryesore e hetimit, ishte aktiviteti
si ndërtues i biznesmenit. Ndërkaq dy persona të tjerë mbetën të vdekur dhe një
tjetër u plagos me 19 shkurt në Milot. Sipas Policisë persona të paidentifikuar i kanë
zënë pritë mjetit me të cilin po udhëtonin shtetasit K. Ndreca dhe T.Prendi si dhe
një person tjetër, duke i qëlluar me arme zjarri. Po ashtu atentat mafioz ndaj një
tjetër biznesmeni ndërtimi do të ndodhte me 26 shkurt ne rrugën “Budi” në Tiranë.
Një sasi eksplozivi e vendosur në lokalin e A. Cekës, ka rezultuar me plagosjen e
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rëndë të tij, truprojës dhe juristit që punonin për të. Një ditë më vonë, në mbrëmjen
e 27 shkurtit në Vorë, humbi jetën pas një shpërthimi me eksploziv B. Xhabafti.
Policia ngriti dyshimet se shkak i kësaj vrasjeje mund të jenë bizneset e të ndjerit
ose një hakmarrje e trashëguar. Vrasja e radhës ndodhi ne Shkodër. Biznesmeni
N.Cini u qëllua me armë zjarri, në momentin që po i afrohej shtëpisë së tij. Sipas
policisë kjo vrasje është kryer nga vrasës me pagesë. Një dëshmitar tha se vrasësit
ishin dy persona me motoçikletë. Sulmi i radhës ishte ndaj kryekomunarit të Farkës,
F. Plaku me datën 25 mars. Por, ndryshe nga atentatet e tjera, këtë rast autoret e
krimit përdoren antitank për te goditur shtëpinë e tij. Nga sulmi nuk pati lëndime
ne njerëz, veç dëmeve materiale. Me katër prill vriten dy persona në fshatin Tapize
në Fushe-Kruje. Njeri nga viktimat ishte Gj. Nika nga Bulqiza, biznesmen kromi
në këtë qytet. Por Nika ishte gjithashtu i dyshuar nga policia për një sere ngjarjesh
kriminale, nder to edhe për dy vrasje. Me 9 maj ne Berat vritet biznesmeni A.
Mustafaraj, 52 vjeç. Ai ishte ish-shef i qarkullimit rrugor në këtë qytet. Sipas policisë
atentatorët i kane zëne pritë biznesmenit, dhe në momentin qe ai ka dalë nga nje
lokal është qëlluar për vdekje. Një person mbeti i vdekur mesditën e një qershorit në
kryeqytet, pas një atentati ndaj tij me armë zjarri. Viktima ishte V. Skeja, 47 vjeç.
Ngjarja ndodhi në rrugën “Riza Cerova”, pasi viktima ishte duke dal nga automjeti
i tij. Viktima kishte qenë Drejtori i CEZ në Laç dhe mësohet kishte precedentë penal
si i akuzuar për trafik droge.
 Ne 14 qershor ne Durrës, humbi jetën K. Dyrmishi, 49 vjeç. Ai ishte bashkëpunëtor
biznesi me shtetasin Xh. Çelen, biznesmenin tjetër, te cilit iu bë atentat me eksploziv
në janar. Vrasja është kryer nga dy persona të maskuar të cilët i janë afruar
biznesmenit me motor kur ky i fundit po hipte në makinën e tij. Për të ardhur së
fundmi në vrasjen e biznesmenit A. Santo, i cili u ekzekutua në mënyre mafioze në
zonën e ish-bllokut. Ndërkohë në një vit në territorin e Republikës së Shqipërisë
janë regjistruar plot 50 vendosje tritoli dhe goditje me antitank, dhe qindra grabitje
me maska nga persona të armatosura,  ndërsa policia nuk ka arritur të kapë as
tritolvënësit dhe as grabitësit e shumtë. I vetmi i arrestuar është shtetasi J. Sinanaj,
i arrestuar falë një pendimi të një bashkëpunëtori të drejtësisë. Në rendje kohore
duhet thënë se ka pasur katë atentate në shtator, një atentat në tetor, një atentat në
nëntor, katër atentate në dhjetor, tëtë atentate në janar, shtatë atentate në shkurt,
trembëdhjetë atentate në mars, shtatë atentate në prill, katër në maj dhe një në
qershori. Kultura e tritolit e instaluar lulëzoi në një seri atentatesh dhe shpërthimesh
të frikshme pa autor, të kapur ose ndodhur në hetim. Pesëdhjetë shpërthimet e
tritolit dhe qindra grabitjet me maska, tonelata droge të kaluar përtej kufijve në
nëntë muaj janë shumë për Shqipërinë, pasi ne nuk jemi në luftën e mafias kundër
shtetit si në Palermo të viteve ’70-’80-të.
Këto fakte dhe rrethana me pasoja të rënda kriminale që kanë cënuar rëndë jetën e
individit deri në marrjen e jetës, si të qytetarëve të thjeshtë, por edhe të atyre
subjekteve me rekorde kriminale, tregojnë një rritje të theksuar të ngjarjeve kriminale,
ndërkohë që duhet të ndothte e kundërta, që do të thotë ulje të krimit.

Konkluzione

Në përfundim të këtij punimi, arrijmë të sintetizojmë rolin mjaft të rëndësishëm dhe
kryesor që ka subjekti i policisë së shtetit në luftën kundër kriminalitetit,
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parandalimin, minimizimin dhe eleminimin plotësisht të tij. Përfundimet e këtij
studimi përmbajnë konstatimet kryesore mbi organizimet dhe rolin e policisë në
vendin tonë si dhe përfundimet në lidhje me mekanizmat e kontrollit të policisë në
Shqipëri.
Roli dhe qëllimi kryesore i policisë në një shoqëri demokratike të udhëhequr nga
forca e ligjit është të ruajë qetësinë publike dhe rendin në shoqëri; të mbrojë dhe
respektojë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të sanksionuara, veçanërisht, në
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut; të parandalojë dhe luftojë krimin, të
zbulojë krimin, të kryej funksione të ndihmës dhe shërbimeve për publikun.
Me veprimet e saj dinamike, informuese dhe orientuese, policia e shtetit jo vetëm që
përballet me situata të vështira dhe disa here tepër komplekse, por mbi të gjitha ajo
ka ditur të gjendet pranë komunitetit në përgjithësi dhe çdo individi në veçanti në
zgjidhje të problemeve të përditshme që ndodhin kur preket apo cënohet liria dhe
jeta e individit dhe prona.
Por, përveç anës positive duhet të evidentojmë edhe rastet negative që kanë të bëjnë
me moszbulimin, evidentimin dhe kapjen e autorëve të disa ngjarjeve të rënda
kriminale me pasojë vrasjen e personit. Për këto raste tepër të rënda dhe të
papranueshme për një shoqëri të civilizuar dhe demokratike, policia është kapur e
papërgatitur dhe veprimet e saj kanë qenë jo efiçentë, duke mos zbuluar, gjetur dhe
kapur autorët e veprës penale. Faktorët që mund të evidentojmë dhe që kanë prekur
dhe tulatur rolin dhe misionin e policisë kanë qenë të ndryshëm si p.sh. neglizhenca
në zbatim të ushtrimit të rregullt të detyrës, ndikimi i njerëzve me pushtet politik
dhe ekonomik, përplasje të kompetencave të policisë gjyqësore me ato të policisë së
shtetit, dhe së fundi njërës të inkriminuar në vetë radhët e policisë së shtetit.
Një polici e strukturuar dhe e orientuar qartë në misionin e saj fisnik në luftën
kundër kriminalitetit, sigurisë së rendit dhe qetësisë publike, kërkon më shumë
përkushtim dhe motivim, me qëllim arritjen e standarteve më të mira të komunitetit
europian, por edhe të agjëncive të tjera ligjzbatuese.

Literatura

Ligji nr.8417, (1998), i ndryshuar, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.
Ligji nr. 7949, (2007), Për Policinë e Shtetit në Republikën e Shqipërisë,
Ligji nr.7905, (1995), i ndryshuar, Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë.
Ligji nr.7995, (1995), i ndryshuar, Kodi Penal i Republikës së Shqpërisë.
Ligji 8293, (1998) Për Policinë Kriminale.
Ligji nr.8137, (1996), Konventa europiane e të drejtave të njeriut, Fl.Zyrtare 20, faqe 724.
Ramo Masleša, (2008), POLICIA DHE SHOQËRIA, PRISHTINË.
Udhërrëfyes, (2008), Për Policim Demokratik nga Këshilltari i Lartë Policor i Sekretarit të
Përgjithshëm të OSBE-së, botim i OSCE-së.



217

Protection of human rights in the context of membership in the Europian
Union

PhD (C.) Juventina Ngjela
University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”

Abstract

Protection treatment  of human rights was important when Albania recived from brussels
the status of EU candidate country and also this status opened the negotiatons for
membershipin this organism of our continent which is developed and civilized.
In this context it was reasonable to start by explaining  the concept of human rights and
fundamental freedoms, which was the first step of  implementation after World War II,
through an intnesive activity that has global and regional sizes , which includes
international compliance solutions and also  reflected notions: being human, state and
positive right.
The introduction of this topic will provide ways of codifying and progressive
development of human rights in the general level. This  is necessary  for Albania which
currently has many problems unsolved.
Anyway this can be realised  through some legal facts and analysis of the current situation
in our country with valuable experiences which are in the European continent, geograpical
part of which we are .
Through this topic we aim to analyze why the Europian Union falls under the definition
of the international systems for protecting human rights, although it is not its primary
function, the impact level of  this organization has been groëing increasingly on
individuals.
Attempts are made to give an answer to  the question:  Why the Union and the member
states have the admirable development in support of this defense and what are the
implications in their multi-dimesional activity?

Keywords: human rights, Europian Union, law.

Hyrje

Të drejtat e njeriut në një kuptim të gjerë merren si të drejta që i takojnë çdo individi,
pavarësisht akteve ligjore. Shumë autorë në veprat e tyre, duke pohuar ekzistencën
e këtyre të drejtave kanë theksuar që ato e gjejnë shprehjen e tyre në produktet e
kulturave të ndryshme, në kohë të ndryshme. Megjithatë, pothuajse njëzëri kanë
pohuar që karriera e vërtetë e të drejtave të njeriut filloi pas Luftës së Dytë Botërore,
kur kjo kategori u bë e zakonshme për marrëveshje të shumta jo vetëm në fushën e
së drejtës, por edhe në atë të politikës, moralit dhe fesë. Brenda këtij kuadri, koncepti
modern i të drejtave të njeriut u rrënjos në përvojat e të ashtuquajturës “paligjshmëri
juridike”, kur krimet kryheshin me autorizimin e ligjit dhe kur qënieve njerëzore u
mohohej një status i tillë.
Përgjigjia që u dha ndaj këtyre përvojave ka të bëjë me shfaqjen e së Drejtës
Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Njeriut bazuar në koncepte, që në kohën tonë
sigurojnë paradigmën për kuptimin e këtyre të drejtave jo vetëm në sferën e së drejtës
ndërkombëtare (publike dhe private), por edhe në ato të kulturës, arsimit, mjedisit,
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etj. Ky koncept i gjerë përfshin përpjekje për shpjegimin e arsyeve që shpunë atyre
kohëve të përmendura në shkeljet e mëdha dhe të rënda të të drejtave themelore,
përfshin edhe propozime për zgjidhje, që shkelje të atilla të mos përsëriten në të
ardhmen. Tashmë është e qartë, se këto zgjidhje përmbledhin rregullat e sjelljes dhe
postulatet, që u referohen nocioneve: qënie njerëzore, shtet dhe e drejtë
pozitive.(Dinamics of Human Rights and the Role of the Educatior, 1993, 107-108).

Shqipëria midis formalizimit dhe realizimit

1. Arsye themelore e ndërrimit të sistemit ekonomiko – shqiptar.
Kur nga fundi i viteve 80 – të të shekullit të kaluar nisi vrullshëm shpërbërja e
bllokut komunist në vendet e Evropës Qëndrore dhe asaj Lindore, këtij proçesi  ju
përfshi dhe Shqipëria, ku deri atëherë mbizotëronte një shtet totalitar, nga vullneti
i të cilit varej shtrirja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Sipas teorisë
marksiste – leniniste të së drejtës, këto të drejta dhe liri subjektive ekzistojnë, sepse
shteti i krijon përderisa ato njihen, anksionohen dhe garantohen nga shteti me anë
të normave juridike të nxjerra prej tij, atëherë të drejtat subjektive bëhen pjesë e së
drejtës objektive, konceptuar si tërrësi normash që shprehin vullnetin e shtetit dhe
të klasës sunduese të tij. Përkundër kësaj teorie, koncepti që ka përshkruar doktrina
liberal – demokratike të së drejtës nuk e konsiderojnë absolut rolin e shtetit, sepse
individi ka disa të drejta njerëzore që janë më të larta dhe më të përhershme se sa një
normë, apo qoftë edhe një tërësi normash juridike. (Omari, 2002, 285). Gjithashtu,
demokracia është vërtet pushtet i shumicës, por ky pushtet kufizohet nga të gjitha
të drejtat dhe liritë që u takojnë njerëzve të veçantë. Këto të drejta dhe liri përcaktojnë
kufijtë e pushtetit të shumicës. (Novicki, 1998, 6).
Ishte edhe kjo një arsye themelore, që në fillim të viteve 90 – të qytetarët shqiptarë u
ngritën në demostrata të fuqishme, për të përmbysur rendin socialist dhe për ta
zëvendësuar atë me një sistem ekonomiko – shoqëror të përparuar dhe demokraci të
zhvilluar që gjeti shprehjen fillestare në instalimin e pluralizmit politik, ekonomik
dhe mental. Në të gjitha tubimet e asaj kohe, manifestuesit brohorisnin një slogan
të vetëm: “Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa”. Kështu, parlamenti i parë
pluripartiak, ratifikoi një sërë instrumentash ndërkombëtare dhe rajonale si dhe të
miratonte ligjin për Dispozitat Kryesore Kushtetuese. Pas zgjedhjeve parlamentare
të vitit 1992, Kuvendi i ri miratoi një kre të ri të titulluar “Organizimi i drejtësisë
dhe gjykata Kushtetuese”, një ligj kushtetues për pushtetin lokal dhe më pas, më
1993, Parlamenti miratoi një kre tjetër të vecantë mbi “Të drejtat dhe liritë themelore
të njeriut”.
2. Pranimi në Këshillin e Europës
Atëherë, nga politika shqiptare u kërkua me këmbëngulje pranimi i vendit tonë në
Këshillin e Europës. Përgjigjia që u dha Strasburgu këtyre kërkesave kishte të bënte
me heqjen e dënimit me vdekje. Dihet që në sistemin e mëparshëm totalitar, Kodi
ynë Penal (1980) parashikonte dënime të ashpra, që i tejkalonin edhe parashikimet
e vendeve të tjera ish – socialiste. Kjo pasqyrohej jo vetëm te dënimet e rënda me
heqje lirie për personat që shpalleshin fajtorë, veçanërisht për krime kundër shtetit
dhe për ato kundër pronës shoqërore dhe shtetërore, por sidomos për personat që
dënoheshin me vdekje. Në këtë Kod dënimi me vdekje parashikohej për 33 figura
krimi, në të cilat përfshiheshin sigurisht dhe krimet e kryera në kohë lufte, si edhe
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krimet ushtarake.
Të ndodhur përpara një realiteti të tillë trishtues, përfaqësuesit e saj në Këshillin e
Europës u zotuan që brenda tre vjetëve do të hiqej dënimi me vdekje dhe deri në
arritjen e kësaj mase të rëndësishme, do të pezullohej ekzekutimi i dënimeve me
vdekje që qenë dhënë nga gjykata, sikurse këto të fundit nuk do të shqiptonin më
këtë lloj dënimi. Plotësimi i këtyre kushteve paraprake ishte plotësisht i arsyeshëm,
sepse Protokolli nr. 6 i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut parashikonte
heqjen e dënimit me vdekje. Ky protokoll vërtet ishte fakultativ, por sidoqoftë
ratifikimi i tij konsiderohej si kusht parësor për aderimin e cdo shteti në Këshillin e
Europës. Pas pranimit të Shqipërisë në këtë organizëm më  1996, nga mbledhja e
dytë e kryetarëve të shteteve dhe qeverive të antarëve në këshillin e europës u shpall
në Strasburg një Deklaratë, me anë të së cilës bëhej edhe një herë thirrje për heqjen
e dënmit me vdekje, ndërsa dy rezoluta të këtij këshilli dënuan ashpër shkeljen nga
ndonjë shtet anëtar të pezullimeve mbi këtë masë dënimi. (Rezoluta 1111, 1997 dhe
rezoluta 1145, 1998).
3. Garancitë kushtetuese
Pas miratimit të Kushtetutës, shtetasit shqiptarë mund t’i drejtoheshin për të
kundërshtuar cënimin e të drejtave dhe lirive të tyre edhe Gjykatës së Strasburgut
(pas shterimit të të gjitha mjeteve dhe rrugëve ligjore brenda vendit), e cila pa dyshim
që do ta quante plotësisht të bazuar ankesën e ndonjë të dënuari me vdekje. Të
drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë përcaktuar shumë qartë në pjesën e dytë
të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që përfshin gjashtë Konkretisht, liritë
dhe të drejtat vetjake; liritë dhe të drejtat politike; liritë dhe të drejtat ekonomike,
sociale e kulturore; objektivat sociale; funksionimi i Avokatit të Popullit. Pa hyrë
në hollësira të krerëve përkatës të Ligjit Themelor të Shtetit, mund të përmendim se
nuk është e rastësishme që ato renditen përpara pjesëve dhe krerëve të tjerë të
Kushtetutës, që trajtojnë organizimin e vet shtetit dhe të institucioneve më të
rëndësishme të tij.
Eshtë e kuptueshme pra, që pjesa ku inkuadrohen të drejtat dhe liritë themelore të
njeriut është dhe mbetet më thelbësorja e Kushtetutës sonë. Në këtë këndvështrim,
institucionet shtetërore dhe organigrama e tyre ekzistojnë më së pari për t’i garantuar
këto të drejta dhe liri.
Mund të përmendim, gjithashtu, na parimet e përgjithshme që shtrohen në pjesën
e dytë, të cilët janë: karakteri i patjetësueshëm i të drejtave dhe kuptimi i tyre si
themeli i gjithë rendit juridik të shtetit shqiptar, barazia e shtetasve shqiptarë përpara
ligjit dhe barazia e tyre me të huajt, si dhe me personat pa shtetësi, në të gjitha të
drejtat, përvec atyre që lidhen me shtetësinë shqiptare, duke ritheksuar kështu
natyrën humane të këtyre të drejtave; detyrimi i organeve të pushtetit shtetëror, që
në përmbushje të detyrave të tyre t’i respektojnë këto të drejta dhe të kontibuojnë
seriozisht në garantimin, në realizimin e tyre, kufizimi i mundëshëm i të drejtave
dhe lirive mund të vendoset vetëm me ligj, për një interes publik apo për mbrojtjen
e interesave të të tjerëve; një kufizim i tillë mund të justifikohet dhe të jetë në
përpjestim me gjëndjen që e ka bërë të nevojshëm atë.

Implementimi

Pyetja që shtrohet është së: A ka triumfuar plotësisht në Shqipëri implementimi i
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mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut? Kësaj pyetje deri tani nuk
mund t’i jepet një përgjigje tërësore pozitive. Për shembull kur në nenin 118/2
përcaktohet, se: “Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të
tilla, si: gjinia, raca, feja, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike,
arsimore, sociale ose përkatësia prindërore”. Por gjithkush mund t’a hedhë
vështrimin sidomos tek komuniteti rom, i cili në përgjithësi jeton këtu në një gjëndje
skandaloze ekonomike, mjedisore, strehimore, etj.
Në gjendje diskriminuese paraqitet edhe pozita e gruas, për të cilën ndonëse me
ligje, akte nënligjore, vendime dhe sanksione synohet të merret në mbrojtje, në të
vërtetë mbizotëron një klimë maksiliste, diku edhe ekstreme. Vërtet që të drejtat e
grave si pjesë integrale e të drejtave të njeriut edhe ndërkombëtarisht janë njohur
vonë, por duhet mbajtur parasysh që Shqipëria ka ratifikuar tashmë disa instrumente
ndërkombëtare dhe rajonale, si CEDAW, Konventën e Vjenës dhe Programin për
Veprim etj. Që kanë nxitur qeveritë e shumë shteteve të ndërmarrin hapa në politikën
kombëtare, me qëllim mbrojtjen, përmbushjen dhe zbatimin e të drejtave të grave,
të cilat në Shqipëri u nënshtrohen dhunës së burrave.
Ndonëse në nenin 25 të Kushtetutës thuhet se: “askush nuk mund t’i nënshtrohet
torturës, dënimit apo trajtimit mizor, cnjerëzor apo poshtërues”, gjatë dekadës së
fundit nuk kanë qënë të rralla rastet që organet e policisë kanë përdorur masivisht
metoda të tilla ndaj të pandehurve në paraburgim, pavarësisht madje edhe garancive
proçeduriale që u mundësojnë këtyre të fundit të mos konsiderohen fajtorë deri në
shpalljen e një vendimi të formës së prerë. Gjithashtu, mjaft problematike vazhdojnë
të mbeten kushtet e përgjithshme në vendet e vuajtjes së dënimit, trajtimi apo
praktikat e papërshtatshme në këto vende, si edhe abuzimi fizik aktiv mbi të miturit.
Kjo gjendje tepër shqetësuese në vend ka ardhur edhe si rrjedhojë e
mosmarrëveshjeve të brendshme efektive nga ana e shtetit, në kundërshtim
ndonjëherë edhe të hapur, me parashikimet e KEDNJ, ku parashikohet që “çdokush,
të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e njohura në këtë Konventë ka të drejtë të
bëjë ankim efektiv te një organ i vendit të tij, edhe kur shkelja është kryer nga
persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve të tyre zyrtare”.
Ndërkohë, megjithëse Kushtetuta ka një dispozitë të vecantë për mbrojtjen e pronës
private, si një e drejtë e çdokujt që e posedon atë, në këtë drejtim tabloja duket mjaft
e turbullt. Gjithnjë e më shumë bëhet fjalë për mbivendosje pronash dhe ndonjëherë
regjistrime të devijuara qëllimisht nga punonjësit  e regjistrimit të pasurive të
paluajtshme.

Aplikime pa rezultate konkrete. Një dritë jeshile

Pas një periudhe relativisht të gjatë të përshtatjes së legjislacionit të brendshëm me
atë europian, në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim – Asocimit me BE,
qeveria shqiptare mori guximin të aplikonte për t’iu akorduar zyrtarisht nga
Brukseli statusi i vendit kandidat të unionit. Por statusi i shumëdëshiruar iu mohua
Shqipërisë për dy vjet rresht. Arsyet e bëra publike edhe në fund të 2011 – ës, edhe
një vit më vonë, në dhjetor të 2012 – ës kishin të nënin me disa mangësira për
miratimin e disa akteve ligjore të rëndësishme, cka kërkontë votat “pro” me shumicë
të cilësuar në Kuvendin e Shqipërisë. Kryesisht, për ligjin mbi sigurimin e statusit
politik dhe depolitizimin e administratës, për ligjin mbi reformimin e Gjykatës së
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Lartë, si dhe vendimin mbi një Rregullore të re të parlamentit shqiptar. Por nuk
duhet harruar që në listën e prioriteteve të Brukselit, nga i cili vazhdonte t’i tërhiqej
vëmendja Shqipërisë ishte përmbushja e disa objektivave që lidhen drejtpërdrejt me
respektimin ndërkombëtar të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
Kështu, që në vitin 1978 Këshilli i Kopenhagenit është shprehur se respektimi dhe
ruajtja e demokracisë përfaqësuese, si dhe të drejtat e njeriut përbëjnë elementin
kryesor të përkatësisë në Komunitete.
Për Shqipërinë, mesa duket problem ka qënë dhe mbetet më së shumti plotësimi i
kushtit të tretë, që ka të bëjë me respektimin e parimeve të caktuara, të përmendura
në nenin 2 të Traktatit Europian. Sepse, sikurse është theksuar vazhdimisht:
“Bashkimi Europian nuk është vetëm një komunitet ekonomik. Ai nuk është më
një komunitet ekonomik europian, përkundrazi një Bashkim Europian. Vlerat luajnë
një rol të madh. Prandaj, për të gjitha vendet që ndodhen në rrugën drejt Bashkimit
Europian janë të rëndësishme diskutimi i vlerave dhe vendosja e një rendi vlerash,
një aspekt i rëndësishëm ky për përgatitjen e anëtarësimit në BE”. Këtu bëhet fjalë
për parimet themelore ku bazohet Unioni, që përkufizohen dhe si “vlerat e respektimit
të dinjitetit njerëzor, të lirisë, demokracisë, barazisë, Shtetit të së drejtës, si dhe
respektimit të të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e komuniteteve. Këto vlera
janë të përbashkëta për shtetet anëtare të cilësuar nga pluralizmi, mosdiskriminimi,
toleranca, drejtësia, solidariteti dhe barazia midis burrit dhe gruas”. Është e
kuptueshme, se meqë këto vlera janë të njëjta për Shtetet Anëtare, ato duhet të
respektohen edhe nga vendet kandidate.
Ndërkohë, që nga Bashkimi Europian jo vetëm është ideuar, por edhe vërtetuar, se
një Shtet i tillë, bazuar dhe në respektimin e të drejtave të njeriut, zakonisht
karakterizohet si një shtet demokratik ku sundon ligji dhe ku realizohet një politikë
sociale e përshtatshme. Këto tre aspekte është e nevojshme të vështrohen në një
kontekst më të gjerë, në mënyrë që asnjë prej tyre të mos vendoset mbi tjetrin, të
mos bëhet absolut. Kështu, pra, demokracia që përkrahet para së gjithash ngaqë
individi është personalitet i lirë dhe racional, nuk mund të kuptohet si përparësi
absolute e vullnetit të shumicës; shteti ku sundon ligji nuk mund të kufizohet si
përparësi absolute e vullnetit të shumicës; shteti ku sundon ligji nuk mund të
kufizohet në zbatimin e thjeshët të ligjeve të miratuara formalisht; kërkesat për të
ndërmarrë politikë sociale të përshtatshme nuk do të thotë që shteti duhet t’i sigurojë
çdo individi me çdo kusht ekzistencën themelore, por të përkrahë me të gjitha
mundësitë iniciativën e individit, si edhe përgjegjësitë e tij mbi veten dhe anëtarët e
tjerë të shoqërisë.
Në këto kushte është e domosdoshme që qytetarët dhe qeveritarët e rinj të Shqipërisë
t’i hedhin sytë me vendosmëri në rrugën e Bashkimit Europian, te përvoja dhe
arritjet e tij në reformat legjislative dhe zhvillimin e së drejtës institucionale, që
lidhen ngushtë me respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të Njeriut.

Një vështrim në kohë te Domeni i Unionit

“Integrimi europian nuk është të qenurit, por të bërët; ai nuk është një situatë e
përftuar, por një proces; ai nuk është nje rezultat, por veprimi që duhet të cojë në
këtë rezultat”.
Gjatë proçesit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, këto rradhë do të vijojnë sipas
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një renditjeje klasike: ato civile dhe politike, ekonomike, sociale dhe kulturore, si
dhe të drejtat e “gjeneratës së tretë”.
1.Të drejtat civile dhe politike
Traktati i Bashkimit Europian i ka zgjeruar të drejtat e individit. Ndër to, shtetësia
është ndoshta më e rëndësishmja. Kjo e drejtë vetvetiu hyn në rangun e të drejtave
politike, për të cilën neni 8/b siguron që qytetarët të kenë të drejtë të votojnë në
zgjedhjet europiane të zhvilluara brenda Bashkimit.
Parashikimet e Marrëveshjeve të tjera paraqesin, gjithashtu, një pranueshmëti nga
ana e Shteteve Anëtare që të drejtat civile dhe politike janë cështje të nivelit
mbikombëtar. Traktati i Bashkimit Europian përmban edhe në nenin F(2) referencë
eksplicide në Konventën Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut.
Neni F2  i Traktatit të Mastrihtit ka pasur efekt, gjithashtu, jashtë Shteteve Anëtare
të Unionit, te ato shtete që kandidojnë për t’ju bashkëngjitur Bashkimit Europian.
Respekti për demokracinë dhe për të drejtat e njeriut, tashmë është kusht për
anëtarësim.
Ndërkohë, nuk mund të lihet jashtë vëmendjes ndikimi i ushtruar nga Parlamenti
Europian në zhvillimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut brenda Unionit, në
promovimin e deklaratave për këtë qëllim, si dhe në formimin dhe përforcimin e
bindjes së institucioneve të tjera të BE – së që të interesohen sa më shumë për këto
cështje.
2.Të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore
Bashkimi Europian ka përfshirë nën juridiksionin e vet garantimin e më shumë të
drejtave ekonomike dhe sociale. Edhe akti unik në Preambul referon, gjithshtu, te
Karta Sociale Europiane. Traktati i Formimit të Bashkimit Europian, solli parashikime
të tjera për arsimin, trajnimin profesional, rininë dhe shëndetin. (Konventa
Europiane e të Drejtave të Njeriut, 1966). Por më e njohura ka qënë karta sociale e
komunitetit, e cila inkuadroi të drejta të tjera më specifike në këtë fushë. Traktati i
Amsterdamit prezantoi gjithashtu një kapitull të zgjeruar për politikën sociale. Edhe
pse, pa dyshim, kjo shënonte një përparim të dukshëm në këtë drejtim, Shtetet
Aanëtare kanë ndërmarrë disa masa për të përballuar konkurrencën me vendet e
tjera që ofrojnë forcë punëtore më të lirë dhe prandaj tërheqin edhe më shumë
investitorë.

Konkluzione

Përse duhet pritur që Bashkimi Europian të merret me të drejtat e njeriut? Kjo është
e lidhur më së shumti me perceptimin për Europën si kontinent i civilizimit të hershëm
dhe i zhvilluar, ku ekziston një lidhje më e fortë ndërmjet institucioneve dhe
qytetarëve. Prandaj, edhe të drejtat dhe kërkesat për mbrojtjen e tyre konsiderohen
përgjithësisht rrjedhojë e fuqive rritëse të nivelit Europian. Të drejtat implikojnë
obligime dhe këto obligime tradicionalisht kanë qënë në pozitat e fuqisë mbi
individët, shtetet dhe qeveritë.
Gjatë zgjerimit dhe konsolidimit të BE – së, zgjidhja më e preferuar e institucioneve
komunitare ka mbetur aderimi në Konventën Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave
të Njeriut dhe Lirive Themelore. Mirëpo, kjo gjithsesi nuk mund të jetë qasja më e
mirë, sepse me përjetësimin dhe zbatimin e KEDNJ – së vazhdohet të theksohen
konceptet e të drejtave të reja dhe kërkesa për azhornimin e tyre.



223

Prandaj, rishikimi i të drejtave të respektueshme kërkon pashmangshmërisht krijimin
e mekanizmave të rinj të zbatimit, për të siguruar mbrojtje të këtyre të drejtave në
mënyrë të barabartë, si nga Shtetet Aanëtare, ashtu edhe nga Bashkimi dhe
institucionet e tij.
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Migrimi dhe integrimi

Doktorante Altina Veshi
Gjeografia e Popullsisë

Abstrakt

Shoqëritë kanë treguar se janë të afta të përthithin pas mbarimit të konflikteve një numër
të madh personash të zhvendosur, përfshi refugjatët dhe të zhvendosurit e brendshëm.
Përmirësimi i sigurisë fizike dhe kushteve ekonomike kanë qenë faktorët kryesorë tërheqës
për të kthyerit.
Evropa sot gjendet përballë fluksit më të madh të refugjatëve në kohët moderne, por edhe
sfidave për menaxhimin e saj. Për reduktimin, madje edhe për ndalimin e valëve
migratore vendimmarrja e vendeve evropiane gjithnjë e më shumë po orientohet drejt
gjetjes së zgjidhjeve në vendet e origjinës krahas marrjes së masave përkatëse në shtëpitë
e tyre. Fillimisht vendosja e armëpushimit, e shoqëruar kjo me marrëveshje për paqe, e
më pas me programe të ndryshme zhvillimi, trajnimi, punësimi do të përbënin hapat e
radhës për kthimin dhe integrimin e qëndrueshëm të refugjatëve.
Duke krahasuar procesin e kthimit të refugjatëve, të zhvendosurve të brendshëm dhe
integrimin e tyre në Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë me atë ç’ka po ndodh me refugjatët
nga Siria dhe vende të tjera në konflikte dhe kriza në këtë punim do të theksohen disa
faktorë që mund të nxisin ose pengojnë kthimin e tyre në vendet e origjinës apo që ndikojnë
në ritmet e integrimit në jetën e tyre të mëparshme, por tashmë në kushte tërësisht të
ndryshme.
Punimi është përgatitur duke përdorur metodën krahasuese, grumbullim të dhënash
statistikore, si dhe analizë e interpretim të këtyre të dhënave. Të dhënat janë marrë nga
burime zyrtare vendore dhe ndërkombëtare.

Fjalë kyçe: migrimi, integrimi, vende në konflikt, faktorë shtytës, faktorë tërheqës.

Hyrje

Shoqëritë kanë treguar se janë të afta të përthithin pas mbarimit të konflikteve një
numër të madh personash të zhvendosur, përfshi refugjatët dhe të zhvendosurit e
brendshëm. Përmirësimi i sigurisë fizike dhe kushteve ekonomike kanë qenë faktorët
kryesorë tërheqës për të kthyerit. Një situatë të tillë po kalojnë aktualisht disa vende
e rajone, si Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut e më konkretisht Siria, Iraku, Libia
etj. Gjatë tre tremujorëve të parë të 2015 nëpërmjet rrugëve të ndryshme detare dhe
tokësore kanë kaluar në mënyrë ilegale kufijtë e BE-së 849.952 (FRONTEX, 2016),
ndërsa sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migrimin përgjatë gjithë vitit 2015
janë 1.011.712 refugjatë të ardhur në Evropë (IOM, 2016).
Evropa sot gjendet përballë fluksit më të madh të refugjatëve në kohët moderne,
posaçërisht dy dekadave të fundit, por edhe sfidave për menaxhimin e saj. Për
reduktimin, madje edhe për ndalimin e valëve migratore vendimmarrja e vendeve
evropiane gjithnjë e më shumë po orientohet drejt gjetjes së zgjidhjeve në vendet e
origjinës krahas marrjes së masave përkatëse në shtëpitë e tyre. Fillimisht vendosja
e armëpushimit, e shoqëruar kjo me marrëveshje për paqe, e më pas me programe të
ndryshme zhvillimi, trajnimi, punësimi do të përbënin hapat e radhës për kthimin
dhe integrimin e qëndrueshëm të refugjatëve.
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Në një intervistë, Ministri gjerman i Financave Wolfgang Schäuble (Der Spiegel,
2015) është shprehur se:
Në Bashkimin Evropian, ne biem dakord që presioni që shkakton migrimin duhet të reduktohen.
... Kjo është pse ne evropianët duhet të investojmë miliarda në Turqi, Libi, Jordani dhe vende të
tjera në rajon sa më shpejt e mundur – secili sa më shumë që mundet.
E parë në këndvështrimin aktual të zhvillimeve dhe duke e krahasuar me situata të
ngjashme në Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë mund të nxirren disa përvoja, të cilat
ndihmojnë drejt një riintegrimi sa më të shpejtë të refugjatëve në vendet e tyre të
origjinës. Rreth 11 milionë njerëz – pothuajse gjysma e popullsisë së Sirisë para
konfliktit prej 22 milionësh – janë zhvendosur brenda ose jashtë vendit që nga
fillimi i konfliktit në 2011 (Mercy Corps, 2016) dhe natyra e zgjatur e konfliktit do të
vështirësojë çështjen e pronave, aftësinë e tyre për të gjetur punë, si dhe kapacitetet
e vendeve pritëse për t’i akomoduar ata.

“Pushimi i armiqësive” dhe përmirësimi i sigurisë fizike

Kushti bazë për të filluar procesi i kthimit është pushimi i armiqësive dhe përmirësimi
i sigurisë fizike dhe ekonomike. Mbarimi i një konflikti është përpjekje e përbashkët e
shumë aktorëve dhe ka raste kur rruga drejt paqes është e mundimshme. Por është
pikërisht ky moment që shërben si faza e parë fillestare drejt riintegrimit të refugjatëve.
Siguria e përmirësuar fizike në zonat nga ku njerëzit janë larguar është faktori më i
rëndësishëm tërheqës për kthimin vullnetar të njerëzve të zhvendosur, gjë e cila ndodh
me shumë gjasa pas përfundimit të konfliktit. Konfliktet në përgjithësi mbarojnë me
nënshkrimin e një armëpushimi ose marrëveshjeje, që publikisht shenjon mbarimin e
luftimeve dhe i lejon të zhvendosurit të kthehen në shtëpitë e tyre.
Zhvendosje në shkallë të gjerë ka gjasa të vazhdojë me vite, ndonjëherë madje me
dekada, kur ato nxiten nga konflikte në vazhdimësi ose nga mungesa e faktorëve
shtytës apo tëheqës. Këto kushte i lënë refugjatët dhe të zhvendosurit e brendshëm
në varësi të asistencës ndërkombëtare, në mungesë të zgjidhjes së konfliktit. Aq i
rëndësishëm është ky fakt, por për më shumë respektimi i tij nga palët ndërluftuese
sa mund të sjellim në vëmendje një rast shumë të freskët. Në një takim në Mynih,
më 12 shkurt 2016, shtete relevante në çështjen e Sirisë ranë dakord për një “pushim
të armiqësisë” për një periudhë kohore prej një jave. Por zhvillimet treguan se
bombardimet vijuan e si rrjedhojë kjo marrëveshje nuk pati rezultatet që priteshin.
Madje në ndërkohë ka pasur ofensiva në Alepo, që kanë çuar drejt një zhvendosjeje
të më shumë se 50 000 civilëve nga ky qytet, pjesa më e madhe e të cilëve u grumbullua
në kampet në kufirin turk (Aljazeera, 2016).
Përgjatë historisë ka marrëveshje paqe të panumërta, por në asnjë prej tyre nuk
parashihej kthimi dhe integrimi i refugjatëve dhe të zhvendosurve të brendshëm.
Futja e një pike të tillë në marrëveshje ofron garanci nga palët e përfshira dhe e bën
më të sigurtë kthimin e tyre në vendet e origjinës. Një pikë e tillë është aplikuar për
herë të parë në marrëveshjen e Paqes së Dejtonit 1995, kapitulli i shtatë e më pas
edhe në Planin e Ahtisarit, 2007, pas mbarimit të konfliktit në Kosovë më 1999
(Plani i Ahtisarit, neni 4, 2007).
Një tjetër moment me rëndësi është edhe vendosja e trupave ndërkombëtare për
ruajtjen e paqes, i cili në vetvete përbën një faktor të rëndësishëm sigurie për të
kthyerit. Një zhvillim i tillë ka qenë përcaktues për periudhën e pas luftës si në
Bosnje-Hercegovina ashtu edhe në Kosovë. Prania e trupave ndërkombëtare përbën
një faktor paqeje dhe stabiliteti, duke përmirësuar klimën e sigurisë në vend.
Kthimi në zona mikse etnike është akoma më i vështirë për shkak të nivelit të lartë



226

të mosbesimit ndërmjet grupeve ndaj njëra-tjetrës. Kjo dëshmohet qartë edhe në
zonën e Kroit të Vitakut-Bërgjan në Mitrovicën e veriut, Kosovë ku vazhdojnë
përplasjet mes serbëve dhe shqiptarëve për ndërtimin e shtëpive të reja, me qëllim
rikthimin e tyre. Kjo bëhet akoma më e vështirë në rast se konstatohet se ka edhe
diskriminim nga vetë autoritetet pritëse. Një faktor i tillë shtesë pengues shton
vështirësitë jo vetëm për kthimin në shtëpitë e tyre, por edhe për gjetje punësimi,
marrje shërbimesh të ndryshme sociale, mbrojtje nga policia etj.

Mundësi për të siguruar aftësinë e refugjatëve për kthim

Agjencitë e ndryshme ndërkombëtare humanitare jo vetëm që u ofrojnë ndihma
refugjatëve në kampe, por mund të sigurojnë mundësi ekonomike me programe të
tilla si ku refugjatët punësohen në kampe për t’i mirëmbajtur ose shpërndarë vetë
ndihma. Gjithashtu, programet që sigurojnë trajnim profesional ose teknik mund
t’i ndihmojnë refugjatët mos të humbasin aftësitë e tyre (për shkak të profesioneve
dhe zanateve që kanë pasur para luftës) dhe të diversifikojnë mundësitë për jetesë,
duke rritur kështu gjasat që refugjatët të kthehen në shtëpi (kur të jetë e sigurtë për
ta bërë këtë) dhe t’i lejojë ata të kontribuojnë në rindërtimin e vendit.
Në terma të menjëhershëm, mbështetja ndaj programeve të agjencive të tilla që
sigurojnë trajnime profesionale dhe mundësi ekonomike, për të cilat nevojitet që
vendet fqinje t’i lejojnë refugjatët të qëndrojnë derisa të fillojë kthimi vullnetar, do
t’i lejonte refugjatët të fitonin dhe formësonin aftësi të vlefshme që inkurajojnë
stabilitetin dhe zhvillimin pas kthimit të tyre.
OJQ-të që u japin asistencë edhe refugjatëve edhe vendeve pritëse mund të
përmirësojnë shërbimet lokale, ndërkohë duke ndihmuar në një integrim të
përkohshëm të refugjatëve sirianë.

Situata e përmirësuar dhe mundësitë për punësim dhe shërbime
si faktorë tërheqës për popullsinë

Prania e faktorëve tërheqës në zonat e origjinës në kontrast me faktorët shtytës në
zonat ku njerëzit janë zhvendosur inkurajon kthimet vullnetare. Ky kthim, pra ai
vullnetar, ka më shumë gjasa të jetë i qëndrueshëm dhe të promovojë stabilitet në
zonat e origjinës. Gjithsesi duhet theksuar se të rinjtë, si forca kryesore për punë, e
kanë më të vështirë të kthehen në rast se kanë ndërtuar tashmë një jetë në vendin
pritës. Ndër faktorët tërheqës që përbëjnë kushte thelbësore për kthim, riintegrim dhe
njëkohësisht zhvillim të qëndrueshëm, janë disponueshmëria e shërbimeve bazë, si
kujdesi shëndetësor dhe arsimi, çështja e pronave, sistemi shkollor, si më poshtë vijon:
· Oportunitetet për jetesë, akses në tokë dhe pasuri, disponueshmëria e
shërbimeve bazë, si kujdesi shëndetësor dhe arsimi, në nivele të krahasueshme me
ato të para konfliktit janë faktorë tërheqës kyç për riintegrim. Progresi në këto zona
redukton varësinë nga ndihmat për të kthyerit dhe inkurajon integrimin.
· Çështja e regjistrave zyrtarë të pronave dhe pasurive – të kthyerit nuk kanë
se ku dhe me çfarë të kërkojnë të drejtën e tyre pronësore që shërben si baza e fortë
për integrimin në jetën ekonomike të vendit të tyre. Qytete të tëra në Siri janë
shkatërruar nga bombardimet  e palëve ndërluftuese ose kanë rënë në duart e
organizatës terroriste Shteti Islamik. Pra, këta regjistra mund të jenë të
parikuperueshëm dhe të dhënat që mungojnë do të jenë një faktor pengues në
zhvillimin e vendit, si dhe mund të çojnë drejt konfliktimve të reja.
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· Sistemi shkollor është faktor ndonjëherë pengues për arsye etnike, pasi ka
kurrikula në lëndët e historisë, gjuhës, edukimit fetar që janë të papranueshme për
minoritetet. Edukimi me frymën e paqes dhe të bashkëjetesës në lëndët shoqërore në
shkollë do të përbënte një faktor pozitiv për brezin e ri, por kjo jo gjithnjë është e
mundshme. P.sh. në Bosnje-Hercegovinë, ku ka bashkësi mjaftueshmërisht të përziera
të boshnjakëve dhe kroatëve në Federatë që e bën të vështirë imponimin e një
kurrikule të vetme, kjo ka çuar në mbi 50 raste të “dy shkollave nën një çati” (Perry,
2015, 26).
· Në fund të luftës në Bosnje-Hercegovinë në 1995, bashkësia ndërkombëtare
e njohu kthimin e të drejtës së pronave, e cila mund të motivonte mijëra të
zhvendosur të ktheheshin në shtëpi. Në një aneks të Marrëveshjes së Dejtonit, u
ngrit një komision që do të procesonte kërkesat për pronat që do të mundësonte
dhjetëra mijëra të reklamonin shtëpitë e tyre. Deri në 2002, më shumë se një milion
njerëz u kthyen në Bosnje-Hercegovinë kryesisht për shkak të punës së kryer nga
komisioni.

Faktorët shtytës përgjithësisht rezultojnë me kthime më pak të qëndrueshme

Popullata të zhvendosura që përballen me diskriminim akut në komunitetet pritëse,
armiqësi të hapur nga autoritetet dhe publikun pritës, mbyllje e parakohshme e
kampeve, mungesë e mundësive ekonomike dhe dhunë që i detyrojnë të largohen
nga komunitetet pritëse ka më shumë gjasa që të arrijnë në zona që nuk janë të
përgatitura për të pritur të zhvendosurit. Të kthyerit që kthehen në zona ku nuk
ka shtëpi dhe punë janë më të predispozuar për të lëvizur sërish, duke shtuar kështu
numrin e të zhvendosurve të brendshëm.

Kthimet në shkallë të vogël e lehtësojnë qëndrueshmërinë

Referuar zhvendosjeve aktuale të refugjatëve nga Siria dhe vende të tjera, shihet se
ata përgjithësisht preferojnë të shkojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve në veri të
Evropës  për shkak faktorësh ekonomikë, socialë, sigurie. Por këto vende nuk do të
mund të përballojnë një numër të pandalshëm refugjatësh, kështu që presioni nga
vendet që mbajnë refugjatët për t’u kthyer në vendet e tyre të origjinës do të vijë
duke u rritur. Kthimet vullnetare në shkallë të ulët por të qëndrueshme janë më të
shëndetshme se riatdhesimet e shpejta në shkallë të gjerë. Nëse popullsitë e
zhvendosura nga zonat rurale kthehen në shtëpi dhe kanë akses në mundësi
ekonomike, si dhe shërbimet bazike, atëherë ka më pak gjasa për të vërshuar në
zonat urbane, të cilat janë të papërgatitura për këto lloj rritjesh të popullsisë. Një
rritje urbane e paplanifikuar i lë komunitete të tëra të cenueshme kundrejt varfërisë
ekstreme dhe rrit riskun e varësisë nga ndihmat.

Përfundime

Për të larguarit nga Siria pushimi i armiqësive dhe siguria e përmirësuar fizike dhe
ekonomike në vendbanimet e tyre do të ishin kushtet kryesore për të konsideruar
kohën e kthimit. Ngritja e shpejtë e infrastrukturës, arsimit dhe mundësitë për
punësim për popullatat rurale dhe urbane dhe vëmendja e vazhdueshme nga agjenci
të ndryshme humanitare dhe financime afatgjatë nga bashkësia ndërkombëtare e
donatorëve do të jenë vitale për riintegrim të qëndrueshëm. Një periudhë intensive
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e përfshirjes së ndërkombëtarëve në Bosnje 1996-2000 solli fonde për infrastrukturë,
kthimin e refugjatëve, reforma ekonomike dhe strukturore, dhe operacione
paqeruajtëse. Donatorë, paqeruajtës dhe agjenci ndërkombëtare kanë qëndruar në
Bosnje dy dekada pas konfliktit.
Dëmtimi i infrastrukturës kap të gjithë sektorët ekonomikë në Siri dhe ka reduktuar
ndjeshëm shërbimet bazë dhe ka ndërprerë jetën. Për më shumë, vendi përballet me
kosto pastrimi mjedisi si pasojë e derdhjeve të naftës, fakt i cili mund të ngadalësojë
kthimin e sirianëve të zhvendosur.
Siria ka gjasa të përjetojë një fryrje në popullsinë urbane të paskonfliktit dhe do t’i
nevojitet të trajnojë njerëz në profesione të tilla si mjekë, inxhinierë, mësues, ose të
krijojë mekanizma të tilla që të pranojë licenca profesionale të dhëna jashtë vendit
për të përthithur të kthyerit dhe për të siguruar resurset e nevojshme njerëzore për
të rindërtuar vendin.
Autoritetet duhet të punojnë që të krijojnë kushte të qëndrueshme për të kthyerit.
Në Bosnje-Hercegovinë u ndërtuan shtëpi të reja dhe njerëzit filluan të ktheheshin
madje edhe në zona ku ata ishin në minoritet dhe kishin qenë viktima të pastrimit
etnik.
Gjithsesi, shqyrtimi dhe krahasimi i ngjarjeve të pas konflikteve në Bosnje-
Hercegovinë dhe Kosovë me ato që priten të ndodhin në Siri për sa më sipër është
bërë kryesisht në optikën e gjeografisë së popullsisë. Por qasja më e duhur në këtë
analizë është ajo e përfshirjes edhe e shumë faktorëve të tjerë për të patur një ide të
përgjithshme se si do të jetë ecuria e procesit të kthimit dhe integrimit të sirianëve
në vendbanimet e tyre. Pa dyshim ka faktorë të tjerë politik, gjeostrategjik, social,
psikologjik që e bëjnë akoma më komplekse këtë proces. Duke parë përvojën
boshnjake dhe ngjarjet e tmerrshme që të gjithë i kemi parë në ekrane dhe i kemi
përcjellë në rrjete sociale, mund të themi se çështje thelbësore do të jetë edhe dhënia
e drejtësisë ndaj atyre që kanë bërë krime kundër njerëzimit (OKB, 2012) që prej
fillimit të protestave atje dhe më pas kalimit në konflikt të armatosur.
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Abstrakt

Ky punim ka si objektiv analizen e lidhjes ndermjet Sipermarrjes dhe Edukimit
Universitar duke veçuar faktoret qe mund ta zhvillojne me tej kete bashkepunim.
Analizen e kesaj lidhjeje e bejme nepermjet vezhgimit te disa universiteteve shqiptare
dhe duke marre parasysh tregues specifike. Ekzistenca dhe aktiviteti i inkubatoreve te
biznesit apo formave te ngjashme me to prane universiteteve, numri i studenteve qe
marrin pjese ne gara kombetare apo nderkombetare per projekte te tipit start-up,
ekzistenca dhe aktiviteti i shoqatave te studenteve sipermarres, mundesia e studenteve
per te frekuentuar programe master per sipermarrjen ose inovacionin jane disa nga
treguesit e shqyrtuar. Eksperienca ose numri i bizneseve spin-off (ose formave te ngjashme
me to) te krijuara nga universitet ne tre vitet e fundit dhe aftesia e universiteteve te
marrin fonde per kerkim e zhvillim nga tregu privat jane gjithashtu tregues per te
analizuar situaten faktike te tregut universitar ne kete kuader.
Me tej punimi ndalet ne mundesite e ndertimit te platformave dixhitale prane
universiteteve per te nxitur bashkepunimin e mesiperm. Ne teresine e platformave
dixhitale te perdorura me sukses nga universitetet e huaja, punimi vecon dhe analizon
me hollesisht platformen “Re Start & Start Up” te perdorur kryesisht nga fakultetet
ekonomike te universiteteve me te degjuara te Europes dhe ben perpjekje te mase
probabilitetin e suksesit te saj. Ne fund te punimit jepen sugjerime lidhur me aktivitetet
jashte programit mesimor qe mund te rrisin vetepunesimin apo shpirtin sipermarres te
studenteve. Pritshmerite e ketij punimi jane ndertimi i platformave dixhitale ku te
perfshihen universitetet, bizneset private, bankat e nivelit te dyte, studentet dhe pedagoget.

Fjalë kyçe: “platforma dixhitale”, “ekosistemi i biznesit ne procesin mesimor” dhe
“inkubatoret e biznesit”.

Hyrje

Raporti i edukimit universitar dhe sipermarrjes eshte prej kohesh edhe ne Shqiperi ne
qender te vemendjes se specialisteve te ndryshem, sidomos ne aspektin e metodave dhe
mjeteve te perdorura per stimulimin e iniciativave te reja te biznesit. Filluar ne mesin e
shekullit te kaluar me krijimin e inkubatoreve te biznesit, i pari ne vitin 1959 ne New
York, ShBA (Barrow, 2001) dhe vazhduar ne ditet e sotme me krijimin e nje sere kushteve
per te stimuluar ndjenjen e sipermarrjes tek studentet ne te gjithe elementet e tregut
universitar shqiptar, lidhja e edukimit me sipermarrjen ze nje vend themelor.
Ne kete punim pasi bejme nje analize te shkurter te gjendjes aktuale te shkollave te
larta private ne stimulimin e sipermarrjes duke perdorur kritere te percaktuara
vleresimi ndalemi me analitikisht ne rolin qe mund te luajne platformat dixhitale te
krijimit te bizneseve ne Universitetet Shqiptare.
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Hipoteza e ketij studimi eshte: “A mundet nje platforme dixhitale te stimuloje interesin
e studenteve per te ndermarre nje inisiative te re sipermarrjeje?”
Pergjigjen pozitive te kesaj pyetjeje jemi perpjekur ta argumentojme duke analizuar
te gjithe faktoret qe mund te ndikojne ne numrin e aplikimeve qe studentet mund te
bejne ne kete platforme, ne vleresimin e probabilitetit te suksesit qe mund te kete
cdo ide biznesi, ne integrimin e suportit teknik dhe ekonomik qe pedagoget e cdo
universiteti mund te japin, ne mundesite e ndertimit te prototipit dhe ne nje sere
faktoresh te tjere teknike.  Duke i analizuar te gjithe keta faktore arrijme ne
konkluzionin se platformat dixhitale ne nje hark kohor nga tre deri pese vjet mund
te perfaqesojne nje teknike te re te stimulimit te bizneseve te reja por njekohesisht
dhe nje mjet shume te perdorshem nga studentet per te percaktuar probabilitetin e
suksesit te idese se tyre te biznesit.
Punimi perfundon me rekomandimin se pervec elementeve te tjere qe perdorin sot
universitet per stimulimin e biznesit, platformat dixhitale, perfaqesojne nje mjet te
ri shume te perdorshem sidomos nga studentet, per te krijuar dhe vene ne jete ide te
reja biznesi. Format e thjeshta te ndertimit te keyre aplikacioneve, mundesia e
perdorimit te tyre ne cdo kohe dhe nga cdo vend, teresia e informacioneve qe mund
te vleresohen analitikisht dhe nxjerrja e rezultateve paraprake ne kohe reale ben te
mundur qe rezultatet e para te nje ideje biznesi te merren shume shpejt dhe te
analizohen ne menyre objektive.

I. Raporti ndermjet Sipermarrjes dhe Universitetit ne nje treg ne
zhvillim ne epoken e revolucionit dixhital

Po te analizojme me kujdes Tregun Universitar Shqiptar veme re nje fenomen shume
pozitiv, sic eshte ai i rritjes se vazhdueshme te studenteve qe mbarojne shkollen e
larte, por nga ana tjeter kemi gjithmone e me shume nje kerkese ne renie ne tregun
e punes per profesioniste qe mbarojne keto studime. Ky fakt shpesh here na paraqitet
si nje kontradikte reale karakteristike e nje vendi ne zhvillim ku perputhja e kerkeses
dhe ofertes ne tregun e punes realizohet nepermjet ndryshimeve te vazhdueshme qe
kane shkallet e ekuilibrit te ketij tregu. Ne kushte te tilla, nje ekosistem biznesi i
shtyn idete drejt rruges se perdorimit te tyre, fuqizon kompanite qe krijojne vende
pune dhe i pergatit njerezit te jene gati per te marre persiper pune. Kjo eshte ne dobi
te bizneseve te vecanta, ekonomise dhe gjithe shoqerise (Kanter, 2014, 4). Duke pare
gjithmone e me shume veshtiresite reale te punesimit te studenteve sipas specialiteteve
qe kane studjuar dhe kufizimet e tregut te punes ne Shqiperi, shume shkolla te larta
dhe universitete private filluan t’i plotesojne zyrat e karrieres prane institucioneve
te tyre me fillesa te inkubatoreve te biznesit. Ne kete menyre ato synojne te rrisin
gjithmone e me shume lidhjen e ngushte midis sipermarrjes, edukimit sipermarres
dhe studimit universitar. Pervoja boterore dhe vezhgimet ne kete fushe kane treguar
qe inkubatoret e bisnesit prane universiteteve (te quajtur UBI) kane si avantazh
konkurrues primar te tyre garantimin e vazhdimesise (ose mbijeteses) dhe
shfrytezimin e potencialeve te rritjes per bizneset dhe sipermarrjet qe ata mbeshtesin
(Lendner, 2009, 163).  Ata sherbejne si mekanizma formale per t’i perfshire kompanite
start-up ne rrjetet e sipermarrjeve, duke jua bere me te lehte zhvillimin e lidhjeve te
nevojshme. Ne kete rrjet vleresohen lidhjet dhe raportet qe rrisin shanset per sukses,
me partnere per financime, kerkim- zhvillim, aspekte ligjore, konsulence, burime
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punesimi te kualifikuar, te cilat jane me lehtesisht te arritshme brenda universiteteve.
Nga ky kendveshtrim, sa afer eshte “tregu universitar shqiptar” me sipermarrjen
dhe si mund ta vleresojme evoluimin e nxitjes se shpirtit sipermarres neper
universitetet shqiptare? Per te realizuar kete vleresim, ne te cilin nderthuren faktore
objektive dhe subjektive, jemi munduar te bejme nje krahasim te disa treguesve mbi
bazen e te cileve te japim opinionin tone lidhur me raportin edukim-sipermarrje qe
kane Sh.L.P. shqiptare. Ky vezhgim eshte fokusuar ne ato institucione te edukimit
universitar qe jane zhvilluar me investime private dhe nuk perfshin universitetet
publike te vendit, te cilet per shkak te burimeve te deritanishme te financimit te tyre
(kryesisht me fonde publike) nuk ndjekin te njejtat rruge lidhur me nxitjen e
sipermarrjes.
Le te shohim me nga afer 5 kriteret qe kemi perzgjedhur per te analizuar shkallen e
lidhjes midis edukimit universitar dhe sipermarrjes.
1. Ekzistenca dhe funksionimi i inkubatoreve te biznesit prane Sh.L.P. ose
Universiteteve Shqiptare me financim privat.
Nga 27 Sh.L.P. dhe Universitete me financim privat qe funksionojne dhe jane te
certifikuara ne Shqiperi vetem 12 prej tyre kane bere si zgjedhje institucionale krijimin
e laboratoreve te biznesit ose strukturave te ngjashme me to (APAAL website). Pra
44,4% e subjekteve qe funksionojne ne “tregun universitar shqiptar” kane ndertuar
nje strukture qe ne 5 vitet e ardhshme pritet te stimuloje sipermarrjen studentore
dhe me gjere. E krahasuar me universitetet europiane per kohen qe keto institucione
funksionojne ne Shqiperi nuk eshte nje shifer e vogel. E rendesishme eshte qe
funksionimi i tyre te stimulohet gjithnje e me shume jo vetem me fonde te vete
ketyre subjekteve por dhe me mjete te tjera. Ne kete menyre kemi nje rritje te
pjesemarrjes studentore ne keto struktura dhe lidhjeve me te ngushta me biznesin,
bankat dhe tregun ne pergjithesi. Kjo perforcohet edhe nga angazhimi i Komunitetit
Europian, per te fuqizuar mjedisin e biznesit per start-ups ne Europe permes shume
instrumentave si HORIZON 2020 Programme, the Startup Europe Initiative,
Erasmus for Young Entrepreneurs and FIWARE Accelerator Programme, te lidhur
ngushte ne radhe te pare me universitetet. (http://ec.europa.eu/programmes)
2. Ekzistenca dhe funksionimi i programeve master per “sipermarrjen ose
inovacionin” prane Sh.L.P. ose Universiteteve Shqiptare me financim privat.
Institucione te tilla si universitetet, sipermarresit, rrjetet e furnizimit, tregjet e punes
dhe programet e trajnimit te punonjesve jane me pak efektive si agjente ekonomike,
kur veprojne te vecuar. Ata mund te kontribuojne shume me teper nese
bashkeveprojne, duke lejuar rrjedhen e kapitalit intelektual, financiar dhe njerezor
drejt ndermarrjeve ne cdo faze te zhvillimit (Kanter, 2012).  Programet e nivelit te
dyte, si Master professional ashtu edhe shkencor ne shumicen e Universiteteve dhe
Sh.L.P. shqiptare jane te orientuara nga studime me te thelluara ne fushat klasike te
disiplinave ku vete subjektet jane te specializuara. Ne veshtrimin e ngushte edukues
dhe formativ shume pak subjekte universitare (me pak se 14%) e shikojne
sipermarrjen si nje element qe mesohet ne shkolla, por, shikojne nje game te gjere
lendesh te programeve te tyre si te domosdoshme per te bere sipermarrje. Vleresojne
pozitivisht lidhjen e shkolles me perfaqesuesit e biznesit shqiptar por rralle here me
perjashtime te vogla i ftojne sipermaresit shqiptare ne sallat e tyre te leksioneve.
3. Ekzistenca dhe funksionimi i shoqatave te studenteve sipermarres prane
Sh.L.P. ose Universiteteve Shqiptare me financim privat.
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 Nga vezhgimi qe kemi bere ne te pakten 24 subjekte te tregut universitar shqiptar
njiheshin me shume se 5 studente ne nivel Bacelor ose Master qe kishin punen e
tyre (kishin marre per siper) me aktivitete te vogla deri ne ato relativisht te medha.
Ne shumicen e rasteve nuk e kishin trasheguar biznesin nga familja dhe kishin
krijuar veprimtarine e tyre si pasoje e eksperiencave paraprake ne pune. Ne asnje
nga keto subjekte megjithese personat njiheshin per aktivitetin e tyre nuk ekzistonte
ndonje organizim apo shoqate e studenteve sipermarres. Ne shume institucione
nuk konsiderohej ekzistenca e kesaj shoqate si nje element qe mund te rrise frymen
sipermarese edhe tek studentet e tjere ose si nje leve per lidhje me te ngushte te
universitetit me tregun.
4. Ekzistenca dhe funksionimi prane Sh.L.P. ose Universiteteve Shqiptare me
financim privat i shoqerive te tipit Spin-Off si dhe aftesia e tyre per te krijuar te
ardhura nga tregu privat jashte aktivitetit te edukimit universitar.
Ne te gjitha rastet Universitetet dhe Sh.L.P. me financim privat kishin struktura te
ndertuara per te dhene te gjitha llojet e sherbimeve mbi bazen e specialiteteve qe
kishin si objekt te veprimtarise se tyre. Disa subjekte te vecante faturonin deri ne
10% te xhiros vetem me sherbime ne te trete, por kryesisht me objekte shendetesore
ose te perkujdesit social.  Me pak te organizuara ishin sherbimet ne te trete per
objektiva te edukimit ekonomik dhe juridik ku megjithese egzistonte nje personel
shume i specializuar, te ardhura nga tregu per faturime ne te trete ishin shume te
vogla.  Asnje universitet apo Sh.L.P. nuk kishte shoqeri te tipit Spin-off, kjo dhe
per faktin se ne legjislacionin shqiptar nuk ekziston nje kategori e tille me perfitime
te caktuara tatimore. E pare ne pergjithesi, puna shkencore dhe studimore e
universiteteve nuk ishte e ndertuar ne varesi dhe ne interes te sigurimit te te ardhurave
nga tregu i lire, por kryesisht ne varesi te procesit te mesimdhenies.
5. Pjesemarrja e studenteve te Sh.L.P. ose Universiteteve Shqiptare me financim
privat ne konkurime kombetare dhe nderkombetare qe lidhen me krijimin e shoqerive
startup apo ideve te vecanta te biznesit.
Pothuajse ne te gjithe subjektet e tregut universitar shqiptar kishin pjesmarrje te
studenteve ne konkurse kombetare dhe ne tre konkurse nderkombetare me rezultate
jo te dobeta. Megjithate organizimet e ketyre konkurseve ishin kryesisht nga pushteti
qendror ose lokal dhe me pjesemarrje individuale te vete studenteve, vetem ne pak
raste e kosultuar dhe e ndihmuar nga universitetet.  Te gjitha projektet e propozuara
nuk ishin perpunuar me vone nga universitetet dhe perfitimet ishin individuale.
Eshte nje fushe ku universitetet dhe Sh.L.P. me financim privat mund te bejne shume
me teper edhe duke vene fonde te perbashketa per konkurse te kesaj natyre.
Konsiderohet ky aktivitet si nje nga faktoret kryesore qe rrit frymen e sipermarrjes
neper universitete dhe stimulon idete e reja te biznesit.
Nga analiza e faktoreve te mesiperm veme re se, ne pergjithesi, ne tregun universitar
shqiptar po rritet interesi per zhvillimin e frymes se sipermarrjes, po rindertohet
gjithmone e me mire figura e sipermaresit dhe po adoptohen menyrat me
bashkekohore te stimulimit te biznesit. Ne vijim te lidhjes me te ngushte te
universiteteve dhe tregut te investimeve le te analizojme edhe efektet qe mund te
kene platformat dixhitale.
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II. Platformat dixhitale – elektronike, biznes, shoqerizim

Ne aspektin teknik platformat dixhitale nuk jane gje e re, por vemendja ndaj tyre ne
dhjetevjecaret e fundit eshte rritur ne menyre shume te ndjeshme. Per platformat
online te bizneseve terheqja dhe pjesemarrja e klienteve eshte nje nga sfidat e
rendesishme. Pavaresisht nese ato bashkojne dy apo me shume pale perdoruesish,
ne fillimet e veta, cdo platforme eshte bosh (Edelman, 2015). Megjithe sfiden, numri
i platformave dixhitale eshte vazhdimisht ne rritje. Nuk eshte e veshtire te kuptohet
se pse sipermarresit terhiqen prej tyre: ato krijojne vlere te konsiderueshme duke
mundesuar komunikimin qe nuk mund te realizohet me rruge te tjera; ato kane
kosto funksionimi te uleta dhe efekti rrjete (network effect) e mbeshtet zhvillimin e
tyre. E pershtatur vitet e fundit ne mjediset universitare per zhvillimin e bizneseve
te reja, pervoja e suksesshme e ketyre platformave vjen si nga SHBA, UK, Gjermania,
edhe nga vende si Italia, Portugalia, Spanja dhe Greqia qe kane te perbashket: nje
ekonomi “me probleme” dhe nevojen per te gjetur burime te reja rritjeje.  
Platformat dixhitale ne mjediset universitare jane element i rendesishem per nxitjen
e sipermarrjes se te rinjve edhe per faktin se:
- jane te ndertuar dhe funksionojne pikerisht ne vendet ku gjendet perqendrimi me
i madh i te rinjve, ne universitete,
- jane ndertuar ne ate forme perdorimi qe preferojne te rinjte, sidomos ata qe nuk e
mbajne mend me, eren e letres se shtypur.
Platforma dixhitale Start-up & Re Start konceptohet si nje instrument qe mundeson
identifikimin e elementeve krijues, mbeshtetjen dhe promovimin e ideve te reja drejt
shnderrimit te tyre ne inisiativa sipermarrese. E projektuar si nje aplikacion i lehte
ne perdorim dhe i thjeshte ne perpunimin e te dhenave, platforma lejon mbedhjen,
vleresimin, analizen dhe testimin e ideve te reja te studenteve, si individe ose ne
grupe. Objektivi eshte terheqja e sa me shume ideve qe lindin ne mjedisin universitar
dhe jashte tij, te cilat:
- mund te zhvillohen si biznese te reja nga vete studentet (Start-up),
- mund te nxisin zhvillimin e bizneseve ekzistuese, te studenteve ose familjareve te
tyre,
- mund te ndihmojne ne ristrukturimin e rimekembjen e bizneseve ne veshtiresi
(Re-start).
Platforma ju krijon mundesi specialisteve te fushave qe lidhen me aplikimet, te
perpunojne idete e paraqitura dhe te vleresojne probabilitetin e suksesit te ketyre
ideve. Me tej, platforma ofron nje seri sherbimesh informacioni mbi mundesite e
financimit nga bankat, nga bizneset aktive te suksesshme te interesuara per produkte/
sherbime inovative, nga vete universitetet, si dhe mbi instrumentet financiare
inovative (si crowdfounding). Aplikimet e perzgjedhura mbeshteten me ndertimin
e nje biznesplani me mundesi financimi dhe sherbime konsulence  per zhvillim ne
nje treg konkurrencial.  Sic shprehen studjues te fushes se biznesit ne pergjithese
dhe te varianteve start-up & re-start, “mundesite jane kudo, neqoftese je i afte t’i
shikosh dhe t’i shfrytezosh ato” (Biondi, 2014).
Platforma mund te konceptohet edhe si nje aplikim ‘digital brainstorming‘ qe synon
te perdoren te gjitha metodat per te shfrytezuar ne maksimun potencialet njerezore
dhe fiananciare qe secili biznes ka ose mund te fitoje duke perdorur dhe shkembimin
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e eksperiencave reale apo bashkepunime partneriale.
Nga pikepamja e te dhenave qe kerkohen, ne platformen dixhitale per bizneset e
tipit startup pasqyrohet ideja e biznesit, produkti ose sherbimi qe materializon kete
ide biznesi, cfare produkti zevendoson ne treg ky produkt i ideuar, cfare nevoja
ploteson dhe nese i ploteson me mire se produktet ekzistuese. Kujt i drejtohet, cili
eshte profili i konsumatorit qe do ta perdore kete produkt apo sherbim dhe nese
ekziston prototipi, jane elemente shtese qe ndikojne ndjeshem ne vleresimin e idese.
Pervec informacioneve njohese te idese se produktit per bizneset e tipit startup,
aplikuesit perfshijne ne platforme edhe disa informacione personale dhe nje ide te
perafert per buxhetin total te realizimit te fazes pregatitore te krijimit te produktit,
shoqeruar me mundesite individuale per vetefinancim te pjesshem.
Platforma funksionon si nje sistem qe mundeson matjen e probabilitetit te suksesit
te nje ideje biznesi dhe ju ve ne dispozicion specialisteve gjithe informacionet e
nevojshme qe te analizojne me tej kete ide. Keshtu specialiste nga fushat perkatese
mund te japin gjykimin paraprak per suksesin e ketij biznesi potencial, gje qe i hap
rrugen kalimit ne fazat e mepasme te perzgjedhjes deri ne finalizimin me ndertimim
e nje biznes plani analitik te gatshem per financim dhe ngritjen e nje kompanie.
Elemente kyc ne suksesin e platformave te tilla konsiderohen:
1- promovimi i platformes per te mundesuar njohjen e saj nga te gjitha grupet e
interesit, ne radhe te pare nga brenda universiteteve, por edhe jashte tyre, per te
nxitur perdorimin e saj dhe per te terhequr maksimumin e aplikanteve qe kane ide
me probabilitet te larte suksesi.
2- nxitja e interesimit dhe angazhimi i atyre partnereve qe do t’i hapte rruge krijimit
te lidhjeve per qellime vleresimi, financimi, konsulence, mbeshtetjeje teknike dhe
manaxheriale te bizneseve Start-up dhe Re-start. Eshte pikerisht ky avantazh i
pritshem i platformave dixhitale/ inkubatoreve te biznesit te vendosura prane
universiteteve qe do te evidentonte sinergjine e perpjekjeve te perbashketa edukim
universitar – sipermarrje.

Konkluzione
Nderkohe qe inovatoret e suksesshem nxjerrin fitime nga produktet dhe sherbimet
e reja,  ekosistemet inovative te suksesshme kultivojne perfitueshmerine duke
inkurajuar te tjeret te krijojne oferta me vlere. Nisur pikerisht nga kjo ne theksojme
konkluzionet si me poshte:
- Inkubatoret e biznesit dhe format e ngjashme te nxitjes se aktiviteteve te biznesit

te vendosura prane universiteteve rrisin gjithmone e me shume lidhjen e
ngushte midis sipermarrjes, edukimit sipermarres dhe studimit universitar, por
ka ardhur koha qe te gjenden dhe menyre ta tjera per te realizuar kete objektiv.

- Platformat dixhitale perfaqesojne nje mjet te ri shume te perdorshem sidomos
nga studentet, per te krijuar dhe vene ne jete ide te reja biznesi. Format e thjeshta
te ndertimit te aplikacioneve, mundesia e perdorimit ne cdo kohe dhe nga cdo
vend, teresia e informacioneve qe mund te vleresohen analitikisht dhe nxjerrja
e rezultateve paraprake ne kohe reale ben te mundur qe rezultatet e para te nje
ideje biznesi te merren shume shpejt dhe te analizohen ne menyre objective.

- Platformat dixhitale jo vetem lindin ide biznesi, por edhe i perpunojne ato
duke bere njekohesisht zhvillimin e tyre nga nje mase e gjere te interesuarish.
Per shkak te regjistrimit dhe evidentimit te perdoruesit ato ruajne ne te gjitha
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rastet pronesine intelektuale te idese fillestare.
- Universitetet private mund dhe duhet te perdorin keto rruge zhvillimi

bashkekohor, ne dobi te aktiviteteve te tyre, te ekonomise dhe shoqerise
shqiptare ne teresi.

Referenca

Barrow, C. (2001) Incubators - a realist’s guide to the world’s new business accelerators,
John Wiley and Sons Ltd.
Biondi, A. (2014) Sorry, but Italy is no startup paradise AdEspresso June 13, 2014 Issue.
Edelman, B. (2015). How to Launch Your Digital Platform. From the April 2015 HBR
Issue.
ISFOL (2013). Progetto “Formazione e impresa formative”.
Kanter, R. M. (2012). Enriching the Ecosystem. From the March. 2012 HBR Issue.
Lendner, C. (2009) University technology transfer through university business incubators
and how they help start-ups .
Luethje, C., & Franke, N. (2004). Entrepreneurial intentions of business students: A
benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology, 1(3), 269-288.
Schrage, M. (2014)  How Innovation Ecosystems Turn Outsiders into Collaborators.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ (2016) Start -up success stories.



236

Absurdi i perkthyer ne te ndergjegjshmen dhe te pandergjegjshmen tone,
si forca me e madhe e moskomunikimit. Veshtrim mbi komedine e zeze

“Nenat dhe Bijat” A. Mardan

Doc. Rozina Kostani
Universiteti i Arteve Tirane

Abstrakt

Veshtrim analitik  i vepres “Nenat dhe Bijat” Aleksander Mardan,  si marrdheni sociale
dhe artistike mbi familjen dhe perceptimin e saj ne shoqeri sot.
Komedia e zeze me tre skena e titulluar “Nënat e Bijat” e dramaturgut Ukrainas
Aleksandër Mardan, flet për situatat kurth, ku bie njeriu dhe nga të cilat nuk arrin të
shpëtojë, pa qenë viktimë.
Mardhënia burre-grua, mardhenia nënë-bijë, mardhenia baba-bije, mosmarrëveshja e
gjeneratave, prostitucioni, perversiteti njerezor, këndi i vështrimit dhe maja e ajzbergut
; gjendjet individuale te ndergjegjies, te krijuara prej objektit te vepres artistike, ne fakt
paraqesin objektin estetik si nje sinteze te ketyre gjendjeve. Janë elementët
kryesor dramaturgjike,te cilet funksionojne si faktore te struktures se veperes dhe të
cilat na e bëjnë këtë vepër, mëse konkrete dhe të perceptueshme nga vepruesit ashtu
dhe me vone tek shikuesit, duke ditur qe destinacioni i nje vepre dramaturgjike eshte
skena. Pa te cilen, vepra nuk mund te kryej funksionin e saj.

Fjale Kyce: Komedia e zeze, drama moderne, situata kurth, konflikti, absurdi, gjuha
teaatrore, kendveshtrimi skenik.

Hyrje

Akti teatral eshte nje clirim.Qofte e qeshura, qofte emocionet e fuqishme e spastrojne
sistemin trupor dhe shpirteror nga mbeturinat. Por a eshte i perkohshem, a mbetet
gje brenda atij qe e shikon? Deshiron ndonje ndryshim ai ne rrethanat e tij (publiku).
Deshiron dicka tjeter ne veten e tij, ne jeten e tij, ne shoqeri? Nese jo, ai atehere nuk
ka nevoje qe teatri te jete nje ndihme, nje lupe, nje projektor apo nje vend ballafaqimi.
Karakteristike e drames moderne eshte ironia, humori i zi dhe loja. Te trija keto
cilesi, specifika jane sjelle nga Barthes (tek “Kenaqesia e tekstit”1973). Humori i zi,
shpotitja e kthejne nje situate shume serioze ne nje menyre me argetuese, duke i
dhene mundesi edhe publikut nje reflektim, ne nje zgjim te jetes qe e rrethon. Kush
eshte Aleksander Mardan? Anetar i unionit te shkrimtareve dhe unionit te figurave
teatrore te Ukraines. Ka lindur ne 1956 ne Vladivostok Ukraine. Pervec veprave
skenike te cilat nuk jane te pakta ne numer, ka shkruar disa skenare filmash, dhe
serialesh televizive. Eshte fitues i disa cmimeve si teksti me i mire, ne festivale
prestigjoze si: Meeting in Russia festival, St. Petersburg, ne 2005. Ne “ Kiev Pektoral”
theatrical awards, 2007. Dhe eshte renditur si finalist i shtate ne listen e dramaturgeve
me te shquar ne kompeticionin “ All Russian Dramaturgic Characters 2007. Veprat
e tij jane luajtur ne shume vende te botes sidomos asaj lindore dhe kesaj here erdhi
deri ne Shqiperi. “Nenat dhe Bijat” shkruar ne 2005, vene per here te pare ne Shqiperi,
ne Teatrin Metropol 26.04.2014, me regji te Rozi Kostani, dhe dy aktore nga Kosova,
Valina Mucolli e Egzona Ademi. Shfaqja ka marre pjese ne disa festivale ne Shqiperi
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e Kosove.
E vetmja gje e perbashket per te gjitha format e teatrit eshte nevoja e nje publiku.
Kjo eshte nje e vertete shume e madhe, publiku i jep fund etapave te mundimshme
te krijimit. Ne artet e tjera e ka mundesine artisti ta perdore si princip idene se
punon per vete. Ne teater ndryshimi vjen nga fakti qe shikimi i fundit ne vetmi i
objektit te perfunduar nuk eshte i mundur pa pranine e publikut, pra objekti(vepra)
nuk eshte e perfunduar pa u pare nga publiku. Asnje autor, regjisor apo aktor nuk
do te donte nje shfaqje private, vetem per vete. Kete ne nje fare menyre e kane kaluar
gjate procesit te provave edhe atehere jo plotesisht sepse gjithmone qendron ne
subkoshiencen e tij prania e publikut, dhe cdo krijues i teatrit do ta pranonte  se
vizioni per punen qe ka bere i ndryshohet kur ai eshte i ulur midis publikut
(Brook,”Hapsira Boshe”2010,fq126).

Vepra dramaturgjike, dhe qasja skenike

Ne kete veper vihet re qarte se cdo gjendje e ndergjegjies subjektive dhe asaj objektive
eshte e lidhur me nje impresion individual i cili na prezanton nje realitet qe e prekim
te gjithe por Mardan  arrin ta artikuloje nepermjet ndjesise se tij ndaj fenomenit
social duke e perplasur ne nocione dhe zberthimet e nocioneve ne asosacione, ndjesi
dhe me pas konkretizohen ne  veprime. Ironia e fatit eshte e kudogjendeshme, ajo e
vendos ne opozite autorin me ate cka ai rrefen.
Aleksandër Mardar na ka paraqitur një grua në moshën dyzet vjec e cila është
braktisur nga burri dhe jeton me vajzën e saj adoleshente, kur papritur një ditë
duke ecur me makinë shtyp një njeri; është kjo ngjarje që i ndryshon krejtësisht
rrjedhën llogjike të veprimeve të saja të mëparshme. Dera që trokiti Valentina në
polici, ishte dera e gabuar, ishte dera e disa njerëzve që abuzuan me hallin e një
femre të vetmuar duke e kërcenuar tek vajza, në këmbim të pagesës së aksidentit ata
i kërkojnë vajzën,viktimen e shqyejnë ujqërit, ajo detyrohet të shkojë me njëzet
burra. Ekstaza e te fortit perballe te dobetit. Me kujton thenien e gruas se Mau Ce
Dun-it “ Pushteti eshte orgazma me e forte qe kam perjetuar”. Megjithatë ajo,
personazhi i Aleksander Mardan pervec dhunes psikologjike dhe asaj fizike, nuk
arrin t`i shpëtoje pagesës, për të cilën detyrohet të marrë kredi dhe të largojë vajzën
nga shtëpia, të punojë që të shlyej kredinë. Por xhelati është pothuajse i njëjti. Njeri
nga ata i propozon nje zgjidhje, te punoje per te, ai do siguroje kliente dhe ajo
keshtu mund te paguaj kredine dhe te mos humbase shtepine.Veprimi skenik fillon
me nje ngjarje shkakore dhe nje tjeter ngjarje qe pritet te vije. Aleksandri tutori i
Valentines i propozon asaj nje klient i cili do paguaj nje shume, shume te madhe te
cilen ajo e shikon si shpetim. Klienti kerkon nje nate seksi me nje nene dhe vajzen e
saj, pra nje perversitet  pakete “edipian” ne atmosfere familjare. Struktura e vepres
eshte e vecante, ngjarjet vijne te njepasnjeshme pa arritur te kthehen ne rrethana
dhe perceptimi i tyre, presioni i forte psikologjik, sjell si pasoje nje proces komik tek
dy personazhet, e cila eshte faze e para cmendurise. Pra konflikti i jashtem merr nje
zgjidhje ne dukje duke e kthyer ate ne nje konflikt te brendshem. Teoria e asgjese
eshte shpetimi !!!
Gjuha bashkohore e perdorur dhe konteksti i te gjitha fenomeneve sociale si, filozofia,
ekonomia, politika, feja e shume te tjera si keto e bejne vepren me fuqine qe te
karakterizoje e te prezantoje cdo epoke. Ngacmimi i autorit permes realitetit kesaj
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plage te shoqerise jo vetem ukrainase por perplot edhe shqiptare, politikave dhe
sistemeve “demokratike” apo cfaredo qofshin, po e tollovisin shoqerine duke filluar
nga gjeneza e saj, familja.(...) “Por kur hajdutet e mashtruesit me ne fund  do marrin
pushtetin ne menyre “Demokratike”, atehere do vije nje tirani akoma me e madhe
se koha e cdo monarkije apo oligarkije” thote Sokrati i madh qe ne 470 p.e. re.  Kjo
ishte rrethana ne te cilen e kishte vendosur nje klient Valentinen e cila nuk kishte
zgjidhje tjeter pavaresisht sesa perverse ishte kerkesa. Por kush do ishte vajza te
cilen do luante rolin e vajzes se saj ne kete situate sa konkrete aq edhe fiktive. Kete
vajze, nje tjeter viktime ia sjell Aleksandri dhe me kusht qe te aktronin shume mire.
Ja ku na shfaqet edhe nje element teatror shume i njohur, teater brenda teatrit; i cili
e zberthen darmen moderniste dhe e ve ne funsion te deshirave te shfrenuara, shpesh
shkaterrimtare qe shkaktohen nga konflikti i libidos me normen e moralit te
shoqerise, pra nje konflikt frojdian, tanime i arsyetuar dhe qe kerkon nga shoqeria
njohje. (Selita,”Drama Moderne ne Teatrin Shqiptar”,2015,82)
Vajza eshte 22 vjece qe quhet Katerina, studente e cila eshte ne perpjekje te
vazhdueshme ne mardhenie me cunat qe te zgjedhe te duhurin, pasi nuk do qe te
perfundoje si prinderit e saj te cilet jane divorcuar qe kur kjo ishte ne nje moshe
shume delikate. Pra egoizmi i tyre ishte shume me i madh se pasoja qe mund te linte
kjo gje tek femija i tyre. Katerina duke mos e duruar me kete gjendje, here tek mamaja
e here tek babai, vendose qe te largohet nga ata. Duke ndjere mos dashurine e tyre
ajo largohet ne kerkim te dashurise. Dashurise se kujt? C‘kuptim ka marre kjo fjale
brenda saj? Frikerat e saj per te konceptuar familjen perballe modelit qe ka provuar
etj. Pikepyetje e pikepyetje pafund drejt ekzistences dhe egzigjences se saj. Shkon
tek disa kusherinj ne nje qytet tjeter, edhe atje ishte e pamundur te qendronte dhe
vendose te vije tek ky qytet dhe te filloje shkollen e larte per infermieri. Meqenese e
ndoqi vete kete arratisje eshte e detyruar qe te punoje qe te paguaj shkollen dhe
gjithe te tjerat.Varianti me i mire qe i shfaqet eshte pikerisht Aleksandri i cili duket
se eshte nje xhelat  ne kerkim te viktimave te tij. Ai i premton shume para edhe
Katerines nese luan kete rol sikur eshte vajza e Valentines dhe te kryejne mardhenie
seksuale treshe, nene e bije ne rrethana shtepie, ne shtepine e Valentines.
Ne skenen e pare kemi, njohjen e dy femrave me njera- tjetren dhe pranimin e njera-
tjetres per shkak te qellimit qe kane, per te marre kete shume te hollash dhe per te
mos e perseritur me kurre kete gje. Nderkohe i fejuari i Katerines e therret ate per ne
shtepine e tij qe ta prezantoje me prinderit, situata nderlikohet, ajo e ka te pa mundur
te shkoje dhe e genjen duke i thene qe ka tezen shume semure dhe i duhet te shkoje
tek ajo, ai nuk e beson dhe vjen per tek “ tezja” e saj. Ajo nuk e lejon te ngjitet lart
duke i dale perpara dhe duke e dramatizuar semundjen e tezes.
Ne skenen e dyte ndodh ngjarja kryesore e vepres burri qe eshte ne dhomen tjeter
nga konstatimi qe kane bere vajzat, ka vdekur. Perpelitja e dy vajzave per te shpetuar
nga kjo histori dhe pa pasoja.Valentinen duket sikur po e ndjek e njejta fatkeqesi
dhe i bie qe te jete peng i situatave me pasoja shume te renda per te dhe vajzen e saj,
e cila e merr ne telefon dhe i jep lajmin qe ka mbetur shtatzene.Valentina eshte mes
dy zjarresh. Burrit te vdekur ne shtepine e Valentines dhe vajzes se saj 18 vjece
shtatzene dhe qe nuk mjafton me kaq, pak me vone Elena, vajza e merr perseri ne
telefon dhe i jep lajmin akoma dhe me te keq, qe i dashuri i saj nuk pranon atesin
dhe eshte larguar duke e braktisur. Katerina qe nuk arrin ta pronoje qe mund te
kete vrare nje burre vetem se i kishte vendosur jastekun ne fytyre dhe ia kishte
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mbajtur per pak sekonda. Ato jane ne panik dhe fillojne te pijne dhe perpiqen te
gjejne nje zgjidhje, situata merr ngjyrime tragjikomike, ose te nje komedie te zeze.
Ne skenen e trete ato e gjejne zgjidhjen pasi shqyrtuan disa variante, me e mira doli
te ishte qe ta conin tek parku dhe ta linin te ulur ne ndonje stol. Dhe betohen qe pas
kesaj nate te tmerrshme nuk do ta bejne me kurre kete gje. Valentina vendos qe
menjehere sapo ta rregullojne kete situate, te kthehet tek vajza e te zgjidhe problemet,
dhe ti jap fund cdo gjeje qe ka ndodhur ketu. Katerina nga ana tjeter betohet qe do
filloje te beje nje jete te rregullt familjare, madje te shkoje edhe ne kishe. Perpiqen ta
veshin ta bejne gati, por fakti qe ato nuk i gjejne parate qe kishte per t‘iu dhene
klienti te dyjave e zvarrit procesin e largimit nga shtepia te ketij burri, vajzat fillojne
te dyshojne tek njera tjetra. Duke ia veshur kepucet ato i gjejne parate brenda ne
kepuce, shpresat e tyre rriten dhe keshtu veprimi i tyre merr rrjedhe. Pasi bien
dakord per zgjidhjen Valentina e Katerina zbresin poshte per te marre makinen.
Kur ato largohen degjojme nje ze mashkulli qe i therret “-Vajza ku jeniiii...”dhe del
perjashta pas tyre. Kur ato kthehen nuk e gjejne burrin ne dhome, ato shajne njera-
tjeteren per konstatimin e gabuar qe kane bere per vdekjen e burrit, megjithate
ndjehen te cliruara qe ai eshte gjalle dhe mbi te gjitha qe nuk eshte aty. Ne kete cast
bie dera, eshte ai:”vajzaaaa hapeni deren se ju solla shampanje”. Katerina ngrihet,
fik driten dhe ndez manjetofonin nga i cili degjohet kenga e Edit Piaf e cila eshte dhe
terapia  e “ asgjese “qe bejne keto dy personazhe duke e lene te hapur se si do
veprojne dy vajzat. Fiken dritat. Keshtu mund te them qe kjo veper dramaturgjike
e zhanrit komedi e zeze, sherben jo vetem si nje veper artistike, por ne te njejten
kohe, sherben edhe si nje mjet shprehes i nje gjendjeje mendore, nje ideje, nje emocioni.
E cila arrin te regjistroje ne koshiencen kolektive sinjifikimin dhe lidhjen qe i referohet
kontekstit te te gjitha fenomeneve shoqerore.

Konkluzioni

Me te vertete qe kjo veper duket se i referohet nje ngjarjeje, nje personi apo dicka e
tille. Dallimi qendron ne faktin se lidhja mes vepres dhe sinjifikimit te saj me realitetin,
ekzistencen nuk mund te jene te barabarta, raporti realitet-krijim ka vlera te
ndryshme. Modifikimet e reales funksionojne si faktor te ndertimit te struktures se
vepres. Teatri dhe publiku vertete ndertojne qe ne fillim nje marrveshje, bejne nje
kompromis, pra publiku e pranon konvencionin skenik dhe eshte koshient per
kete, ai e di qe nuk ndodh prej se verteti dhe perseri rrembehet brenda tij. Leximi i
nje copeze realiteti, situata absurde qe ai lexon ne perditshmerine e tij i gjen, shikon
dhe percepton, te dukshmen e padukshme,  me te padukshmen e dukshme. Publiku
kur hyn ne salle eshte i ftohte ndaj asaj qe eshte duke ndodhur dhe ai pret qe
aktoret dhe e tere kjo forme artistike e servirur ta intrigoje dhe ta rrembeje. Po,
eshte e vertete ai jo vetem rrembehet por frymon me te verteten skenike. Nuk eshte
e drejte te mendojme qe publiku nuk e pelqen nje drame apo tragjedi sepse eshte i
lodhur nga jeta e tij e mbushur plot me halle, por do komedi qe te clirohet, kjo nuk
eshte aspak e vertete, ashtu si e qeshura, edhe emocionet e forta shkaktojne tek
publiku te njejtin efekt spastrim te sistemit trupor e shpirteror qe permenda me lart,
por ka raste kur ai perfshihet aq shume sa reagon deri me batute me ze te larte, kur
eshte dakord me ate qe po ndodh dhe do te mbeshtese nje personazh dhe kur nuk
eshte dakord ai kundershton, ura e komunikimit me publikun eshte shume e
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rendesishme. Nese e nderton sakte kete ure atehere ai te eshte besnik, ne te kundert
ai eshte gjykuesi me i rrepte. Ne perballe tij nuk kemi avokat mbrojtes pervec
vertetesise dhe besueshmerise skenike. Dhe ajo cfare e beri te komunikoje kete veper
skenike ishte pikerisht nje e vertete e hidhur e realitetit tone e thene here me ngjyra
komike e here gati tragjike. Duke e bere publikun pjese te saj, madje psje jo edhe disi
fajtore.
Jemi te gjithe ose viktima ose xhelat, dhe ne cdo situate jemi vete ne ata qe zgjedhim
ç‘ane te marrim. Nje njeri i mencur ( Mardan, Nenat dhe Bijat,2005.1).
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Abstrakt

Sfidat e integrimit evropian të vendit kërkonin domosdoshmërisht kryerjen e reformës
administrative territoriale të qeverisjes vendore. Pas kryerjes së kësaj reforme, rritja e
autoritetit vendimmarrës të njësive të qeverisjes vendore do të rritet nëpërmjet
përmirësimit dhe miratimit të ndryshimeve në reformën fiskale dhe në kuadrin ligjor
lidhur me decentralizimin e këtij pushteti. Elementë thelbësor për rritjen e autonomisë
vendore është reforma e decentralizimit fiskal dhe autonomia financiare. Decentralizmi
i mëtejshëm i financave publike, do të krijojë mundësi që qeverisja vendore (bashkitë) të
kenë më shumë burime financiare, në mënyrë që të kryejnë funksionet dhe kompetencat
e tyre në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme. Nga  ky këndvështrim, reforma e qeverisjes
lokale duhet të ndjek dy kritere: efikasitetit ekonomik - pra ofrimin e shërbimeve me
koston më të ulët të mundshme dhe efikasitetin politik -  ofrimin e stimujve të
përshtatshme për qeveritë vendore për t’iu përgjigjur me efikasitet  dhe në mënyrë të
përshtatshme kërkesave të qytetarëve. Fuqizimi i qeverisjes vendore vjen nëpërmjet
thellimit të procesit të decentralizmit të funksioneve dhe  rritjes së efikasitetit të qeverisjes
vendore.
Politikat e decentralizimit fiskal do të garantojnë mbështetjen dhe financimin e duhur
për zbatimin e strategjive rajonale dhe lokale të zhvillimit.
Metodologjia e përdorur në punim është e lidhur me studimin e literaturës dhe
eksperiences së vendeve të rajonit e më gjerë,  mbi trajtimin teorik e praktikave  më të
mira të reformave të tilla të përdorura në fushën e decentralizimit të qeverisjes vendore,
që janë zbatuar dhe në vende të BE-së. Vlerësimi paraprak i reformës administrative
teritoriale do të duket qartë se çfarë roli  do të luajë  në përmirësimin e funksionimit të
qeverisjes  lokale. Në këtë punim kam synuar të pasqyroj këtë proçes të rëndësishëm për
zhvillimin ekonomik vendor.
Rezultatet e punimit mendoj se mund të ndihmojnë qeverisjen lokale  për të fokusuar më
shumë vëmëndjen për përdorimin e metodave sa më efikase lidhur me manaxhimin, per
një shpërndarje më efiçente të burimeve, duke sjellë kështu zhvillim ekonomik dhe përfitim
për komunitetin.

Fjalët kyçe: reforme administrative-teritoriale,  decentralizim fiskal, autonomi financiare,
qeverisje vendore.

Hyrje

Nisur  nga problematikat  e sotme të zhvillimit ekonomik të vendit dhe të
vazhdimësisë, së reformës së nisur në nivel vendor mendova për të bërë objekt në
këte punim domosdoshmërine e thellimit të metejshëm të reformës në fushën e
financave të qeverisjes vendore, rritjen e autonomise financiare të pushtetit vendor.
Shkaku kryesor i kësaj zgjedhjeje ishte rëndësia aktuale e thellimit të mëtejshëm në
fushën e financave vendore, sfidat e integrimit europian të vendit, decentralizimit
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fiskal në procesin e demokratizimit real të qeverisjes vendore, në administrimin efektiv
të burimeve financiare dhe, përgjithësisht në stabilitetin makroekonomik.
Decentralizmi fiskal është një nga fushat kryesore ku përqendrohen sot financat
publike dhe një nga fushat më të preferuara për studiuesit e financave publike në
kuadrin e gjetjes së zgjidhjeve për një menaxhim publik sa më efiçent dhe që kënaq
nevojat e qytetarëve. Kriza ekonomike ka shkaktuar probleme financiare për një
numër të madh të njësive të qeverisjes vendore, mos efiçenca e këtyre të fundit,
megjithë vonesën e madhe në kryerjen e reformës administrative teritoriale, bëri të
mundur përcaktimin e një numri optimal bashkish që të jenë në funksion të
komunitetit. Pas kryerjes së kësaj reforme, rritja e autoritetit vendimmarrës të njësive
të qeverisjes vendore do të rritet nëpërmjet përmirësimit dhe miratimit të ndryshimeve
në reformën fiskale dhe në kuadrin ligjor lidhur me decentralizimin e këtij pushteti.
Disa nga arsyet mund të jene: ulja e të ardhurave të gjeneruara nga aktivitetet
ndërtimore gjatë periudhës së krizës dhe rënia e kreditimit të këtij sektori, rënia e
menjëherëshme e të ardhurave nga taksat e përbashkëta me qeverinë qëndrore,
shkurtimet diskrecionale nga pjesa e qeverisë, dhe pamundësia pothuajse totale e
aksesit të kredimarrjes të këtyre njësive, mund të themi që  ishte reforma kryesore e
ndërmare nga qeverisja qendrore per kryerjen e planeve  rregulluese te zhvillimit
ekonomik rajonal, e cila po çon që pjesa më e madhe e  këtyre njësive vendore të
futen në rrugën e duhur të konsolidimit fiskal. Tashmë ekzistojnë dy nivele të
qeverisjes lokale, siç ekziston gjithashtu dhe një mbivendosje e përgjegjësive dhe
disa funksioneve midis qeverisjes lokale dhe qëndrore të cilat janë drejt rrugës së
ndryshimeve të ligjeve, shtimit dhe zgjerimit të kopetencave lokale, efiçenca e
qeverisjes lokale ka hapësirë të mjaftueshme për përmirësim. Qeveria po përgatit
kuadrin rregullator dhe ligjor të rëformës, që ndikon në administratën lokale, duke
synuar racionalizimin e strukturës administrative dhe  bashkë me të uljen e
shpenzimeve publike lokale.
Në këtë pikëpamje mund të themi se vetëm e ardhmja do të tregojë nëse masat e
marra ndihmojnë apo jo në arritjen e konsolidimit fiskal dhe përsosjen e manaxhimit
të burimeve financiare, por sidoqoftë, është mëse e qartë që këto reforma do të luajnë
një rol në përmirësimin e funksionimit të qeverisjeve lokale dhe  për të fokusuar  më
shumë vëmëndjen për përdorimin e metodave sa më efikase lidhur me manaxhimin
financiar, për një shpërndarje më efiçente të burimeve, duke sjellë kështu zhvillim
ekonomik dhe përfitim për komunitetin.

Një vlerësim i reformës administrative lokale

Cdo reformë duhet të fillojë duke deklaruar cfarë kërkon të arrijë. Nga kjo pikëpamje,
reforma e qeverisjes lokale duhet të plotësojë dy kritere : efiçencën ekonomike –
ofrimi i shërbimeve me koston ekonomike më të ulët të mundshme, dhe efiçencen
politike – politikanët lokal duhet të kenë stimuj të përshtatshëm për të synuar
shërbimin e kërkesave publike në vend të interesave të tyre personale.
Efiçenca ekonomike: konsiston në faktin që qeverisja lokale duhet të ketë një masë
optimale, pra ajo duhet të garantojë që shërbimet nën autoritetin e saj sigurohen
me koston më të ulët të mundshme. Reforma  administrative territoriale synon rritjen
e efikasitetit të njësive vendore me kosto më të ulëta, të cilat të jenë të afta për të
ofruar shërbime më të mira dhe për t’u dhënë  qytetarëve dhe komuniteteve më
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shumë akses në këto shërbime.
Madhësia e bashkive sipas numrit të popullsisë është : 34.43% e tyre kanë më pak se
35.000 banorë (21 bashki), 40.98% kanë më pak se 35.000-70.000 banorë (25 bashki),
9.84% kanë më pak se 70.000-100.000 banorë (6 bashki), 8.2% kanë më pak se 100.000-
200.000 banorë (5 bashki), 4.92% kanë më pak se 200.000-300.000 banorë (3 bashki),
dhe vetëm kryeqyteti Tirana zë 1.64% me 757.361 banorë. Pra, sipas ndarjes së re
administartive territoriale 52 bashki kanë më pak se 100.000 banorë me 85.25% e
totalit, nga të cilat 20% e tyre kanë më pak se 20.000 banorë (12 bashki).
Nëpërmjet konsolidimit territorial do të mundësohet delegimi i më shumë shërbimeve
tek qeverisja vendore ku nëpërmjet njësive të qeverisjes vendore, do të kenë dhe më
shumë kapacitet të ushtrojnë një gamë më të madhe funksionesh dhe do të ofrojnë
mundësi më të mëdha promovimi të demokracisë vendore. Ky konsolidim territorial
synon në radhë të parë krijimin e një ekonomie shkalle, të munguar deri tani, e cila
do të mundësojë që njësitë më të mëdha të qeverisjes vendore të ofrojnë shërbime më
të efektshme dhe me kosto më të ulëta.
Efiçenca politike: kjo ka të bëjë me sigurimin e stimujve të përshtatshëm për qeverisjen
lokale për t’iu përgjigjur menjëherë dhe në mënyrë të përshtatshme kërkesave të
qytetarëve. Kjo nënkupton motivimin e qytetarëve të marrin pjesë në jetën publike
dhe ushtrimin e presionit të domosdoshëm mbi politikanët në mënyrë që ata të
kërkojnë interesin publik dhe të bëjnë përpjekje të mjaftueshme për të bërë detyrën
e tyre.
Mund të themi se efiçenca politike është aq e rëndësishme, për të mos thënë më
teper, se efiçenca ekonomike më vete. Arsyeja është që nëse paratë e taksa paguesve
vihen në përdorim të mirë ose jo, varet nga efiçenca politike, nuk ka asnjë kuptim
ekzistenca e një strukture prodhuese optimale në termat e kostos nëse funksionimi
i papërshtatshëm i institucioneve politike nënkupton që fondet publike nuk përdoren
për zhvillimin e shërbimeve publike, por rrisin inefiçencen madje edhe korrupsionin.
Studime të ndryshme tregojnë që kur decentralizimi lejon qytetarët të jenë më pranë
proçesit të vendimmarrjes, korrupsioni reduktohet.
Megjithatë, është gjithashtu e vërtetë që korrupsioni mund të zvogëlohet në njësitë
më të mëdha, duke qënë se ato janë më profesionale dhe kanë një kontroll financiar
më efiçent, ky do të ishte një argument për të propozuar një madhësi qeverisjeje
lokale më të balancuar, mjaftueshmërisht e madhe për të patur një administrate
profesionale, që të jetë në gjëndje për të plotësuar kërkesat e qytetarëve.
Zgjidhja e kontraditës midis efiçencës ekonomike dhe efiçencës politike bëhet
nëpërmjet bashkëpunimit të këtyre njësive qeverisëse lokale. Që në vitet 1970, shumë
shtete kanë aplikuar reforma që kanë zvogëluar në mënyrë drastike numrin e
komunave  si : Portugalia, Greqia kohët e fundit, Danimarka në 2007 ; Gjermania ,
Belgjika dhe Hollanda në dhjetëvjeçarin e fundit, Britania dhe shtetet skandinave
në vitet 1970 dhe përsëri kohët e fundit. Në Europë vetëm Franca, Spanja dhe Italia
vazhdojnë në zvogëlimin e numrit të komunave.
Masat e përfshira në reformën e qeverisë mund të ndahen në katër grupe të mëdha:
caktimi i kufijëve të kompetencave, racionalizimi organizativ, kontroll financiar më
efektiv dhe manaxhim profesional.
Caktimi i kufijve të kompetencave. Kjo ka për qëllim të rrisi saktësinë në
përcaktimin e kompetencave lokale. Për këtë, është krijuar një listë kompetencash
kyçe. Rregullimi kërkon të garantojë financimin e përshtatshëm për të mbuluar
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kompetencat kyçe, duke eleminuar ose kufizuar më së shumti shpenzimet për
kompetencat jo kyçe. Dhe për të deleguar kompetencat nga nivelet më të larta të
qeverisjes- në nivelet më të ulëta të qeverisjes, marrëveshje të tilla duhet të sigurojnë
burime të plota të rezervuara për të financuar shërbimet e përfshira në to.
Dispozitat e këtyre shërbimeve kombinohen përgjithësisht me stategjinë dhe
rregulloren  me bashkefinancimin rajonalo-lokal, në këtë mënyrë manaxhohen mirë
p.sh. çerdhet, shkollat etj. Ndërkohë që mund të duket e padrejtë që rajonet (qarqet)
e çlirojnë veten nga përgjegjësia e financimit të këtyre shërbimeve, gjë që po ndodh
si rezultat i krizës aktuale, duke rritur pjesën që duhet të përballohet nga taksa
paguesit dhe familjet, është e vështirë të pretendojmë që tani e në vazhdim, ato do të
jenë në gjëndje të përmbushin kërkesat e financimit komplet të këtyre shërbimeve
me buxhetin e tyre, pa bërë saktësimin e ndarjes së detyrave dhe përgjegjësive.
Racionalizimi Organizativ. Reforma kufizon dispozitën e shërbimeve për ato njësi
që i përmbushin në mënyrë efikase, ky objektiv do të praktikohet duke llogaritur
koston standarte për çdo shërbim dhe duke e krahasuar me koston aktuale. Në
rastin e kompetencave kyçe, dhe mbeshtetja financiare në lidhje me shtimin e këtyre
kompetencave të reja, duhet të jetë e garantuar.
Shpenzimet për frymë reduktohen në mënyrë domethënëse kur popullsia rritet.
Pjesa më e madhe e shkallëve ekonomike kanë më tepër të bëjnë me koston e tepërt
e shkaktuar nga dëndësia e ulët se sa numri i popullsisë. Domethënë, shpenzimet
për frymë (përdorues apo qytetarë), janë të larta për shkak të një dëndësie popullate
të ulët dhe sepse ekzistojnë shumë qëndra popullate. Kjo ndikon në pjesën më të
madhe të shërbimeve kyçe që përfshijnë zgjerimin e rrjetit të infrastrukturës dhe
rritjen e përgjegjesive që do të marrin këto bashki si: ujërat e zeza, furnizimi me ujë,
shtrimi i rrugëve, grumbullimi i mbeturinave, sherbimet sociale, shërbimi pyjor,
shëerbimi zjarrfikës etj. Nevoja për të reformuar administratën lokale ka të bëjë me
qeverisjen dhe cilësinë e çështjes së demokracisë që është zbatuar në vitet e fundit,
propozimet për ndryshim kërkojnë të zhvillojnë funksionimin demokratik në vend.
Një Kontroll Financiar më efektiv
Reforma përfshin një përforcim të kontrolleve efektive financiare, të cilat duhet të
raportojnë në Ministrinë e Financës dhe Ministrinë e Cështjeve Vendore. Kjo masë
ka për qëllim të garantojë një pavarësi më të fortë të këtyre kontrollorëve fiskale prej
politikanëve lokale për të përforcuar rolin e tyre në kontrollin financiar. Kjo reformë
siguron detyrime që duhen të ndërmerren nga kontrollorët fiskale, të cilët duhet të
raportojnë periodikisht këtyre institucioneve. Në fakt një nga përfitimet kryesore të
bashkimit të komunave është aftësia për të garantuar që të gjitha njësitë mund të
kenë kontrollin e tyre financiar të pavarur. Mekanizma transparence financiare dhe
pjesëmarrje e qytetarëve në përgatitjen dhe kontrollin e buxhetit.
Manaxhim profesional
Niveli i kualifikimit të politikanëve në nivelin lokal është shumë më i ulët se në
nivelet e tjera të qeverisë, gjë që përforcon më shumë opinionin në përgjithësi për
kryebashkiakët e zgjedhur, nuk korrespondon me nivelin e tyre të edukimit. Si
pasojë, duket e arsyeshme vendosja e disa kritereve më specifike dhe në lidhje me
kulifikimin dhe manaxhimin profesional të tyre, por dhe të përbërjes së këshillit
bashkiak.
Një studim në Itali, Nannicini and Gagliarducci (2003) tregon që ofrimi i një page
më të lartë në nivelin lokal tërheq kandidatë me kualifikime më të larta që pasi
punësohen, përmirësojnë efiçencën e ofrimit të shërbimeve duke ulur shpenzimet.
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Në studim e tyre, në Mexico, Finan and Ferraz (2013) arrijnë në një rezultat të
ngjashëm dhe për më tepër tregojnë që niveli më i lartë i edukimit të politikanëve
nuk është në kurriz të një interesi të ulët të shërbimit publik.

Për një manaxhim më të mirë të kostove të shërbimeve

Në këtë rast mund të themi se njësitë më të mëdha mund të ndihmojnë në arritjen e
një cilësie demokratike të mjaftueshme nëpërmjet një sistemi përfaqësuesish politik
të përshtatshëm, pa patur nevojë të lënë ndonjë shërbim në duart e institucioneve
jofunksionale. Reforma e propozuar nga qeverisja qëndrore duhet të krahasohet
me reformën mbi qeverisjen lokale që po përgatitet aktualisht, duke ju deleguar dhe
shtuar detyrat dhe përgjegjësitë bashkive dhe qarqeve, të cilët mund të marrin përsipër
përgjegjësitë që manaxhohen aktualisht nga institucione të tjera.
Mund të themi se kjo reformë solli: së pari, përcaktimin e një numri optimal të
njësive bashkiake, madhësia e qarqeve, qoftë nga ana e popullsisë apo e sipërfaqes
është më se e arsyeshme, së dyti, proçesi i vendimmarrjes është më i përshtatshëm,
së treti, reforma siguron eliminimin e kostove administrative si rezultat e shkurtimit
të komunave inefiçente.
Në çdo rast, masat e propozuara nga qeveria qëndrore mund të kritikohen në fushën
e mos zbatueshmërisë, por së pari, përkufizimi i kostos standarte të shërbimeve
komunale është një çështje shumë komplekse dhe ministria nuk ka burimet e
nevojshme për të, gjë që bën të pamundur njohjen e këtyre kostove, sidomos në
njësi më të vogla. Për disa shërbime kosto standarte nuk është e qartë dhe për disa
të tjera kostoja është e përshtatur në nivelin rajonal, që çon në diferenca territoriale.
Për më tepër nevojat në sferën lokale janë shumë të ndryshme për shërbimet, mbledhja
e mbeturinave në një zonë rurale ose turistike kërkon një organizim të ndryshëm
nga zonat urbane; burimet, në disa bashki baza tatimore lejon më tepër burime, që
lejojnë nga ana e tyre sigurimin e një cilësie më të lartë të shërbimeve, apo preferencat,
qytetarët e disa bashkive të nivelit të lartë mund të jenë përgjithësisht apo pjesërisht
dakort për të përballuar taksa më të larta kundrejt ofrimit te një cilësie më të lartë,
dhe të llogaridhënies  dhe transparencës ndaj qytetarëve. Kjo do të thotë që standartet
nuk mund të përcaktohen me shpenzimet për frymë, prandaj kjo detyrë mbetet e
vështirë.
Domosdoshmëria e vazhdimësisë së kësaj reforme është mjaft i rëndësishëm, dhe
mbetet emergjente që reforma të përcaktojë çfarë do të ndodhi me financimin e
shërbimeve. Cfarë pjese e fondeve do t’u transferohej keshillave lokale? A mund të
kemi njësi lokale pa asnjë përgjegjësi shpenzimi dhe në të njëjtën kohë këto të
vazhdojnë të marrin transferta dhe të marrin vendime fiskale? Parë nga ky
këndvështrim mund të them se, reforma ka përballur problemin në mënyrë direkte
duke propozuar eliminimin e komunave, pra duke i bashkuar, dhe krijimin e njësive
bashkiake më të mëdha në vend, dhe transferimin e përgjegjësive, për manaxhimin
më të mirë të fondeve dhe financave të qeverisjes vendore.

 Forcimi i autonomisë vendore

Në thelb, autonomia vendore provokon konkurencën, thekson diferencat,
pabarazinë e situatave nga njëra qeverisje vendore tek tjetra. Ajo i shtyn njësitë
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vendore më pak të favorizuara të mbështeten tek asistenca, por tek kapacitetet dhe
mundësitë e ofrimit të shërbimeve administrative me mjetet e tyre dhe të reagojnë
mbi origjinën e pabarazive. Mekanizmat ekzistues horizontalë dhe vertikalë janë
duke u konceptuar në funksion të këtij objektivi, prandaj po bëhen permiresimet
dhe rregullimet e domosdoshme në formulën e shpërndarjes së fondeve.
Megjithatë, qeveritë vendore nuk janë konsoliduar ende nga pikëpamja e kapaciteteve
planifikuese dhe menaxhuese si dhe nga cilësia e shërbimeve publike. Nga pikëpamja
fiskale pushtetet vendore me autonomi të pamjaftueshme shpenzimesh nuk arrijnë
të sigurojnë shpërndarjen e plotë të shërbimeve publike dhe menaxhimin e fondeve
të shpenzimeve kapitale.
Rritja e autonomisë së bashkive për mbledhjen e tatimeve dhe taksave dhe përdorimin
e tyre në mënyrën që ato vetë e konsiderojnë të arsyeshme si mënyrën më të mirë
për të kënaqur nevojat e komunitetit në shkallë të gjërë.
Forcimi i pavarësisë fiskale të pushtetit vendor është i lidhur me dhënien këtij pushteti
në pronesi apo në administrim më shumë prona dhe asete publike duke zgjeruar
bazën e burimeve pasurore të tij, e cila çon në gjenerimin e më shumë të ardhurave
të veta të pushtetit vendor, të cilat mund të përdoren për përmirësimin e mëtejshëm
të cilësisë së shërbimeve publike. Për forcimin e autonomisë vendore krahas burimeve
të tjera po i kushtohet vëmëndje taksës së pronësisë, si burim kryesor në të ardhurat
e veta të pushtetit vendor. Taksa e pronësisë është taksa kryesore lokale dhe duhet
përforcuar me një manaxhim më të mirë, me një rivlerësim të vlerës së pronës, në të
cilën duhet të marrin pjesë rajonet dhe bashkitë. Përveç kësaj, përdorimi i ndarjes së
taksave për taksat kryesore (taksa mbi të ardhurat, akcizat, tvsh) duhet të zgjerohet
për të gjitha bashkitë, njësoj si mundësia e aplikimit të një shtesë çmimi mbi taksat
e të ardhurave.
Reduktimi në numrin e komunave zvogëlon gjithashtu heterogjenitetin e gjendjes
financiare, në këtë mënyrë do të bëhej e mundur reforma e sistemit të granteve që ka
për qëllim përmirësimin e barazimit të pronave. Së fundi, për shpenzimin e kapitalit,
bashkitë më të mëdha mund të financojnë këto investime me një mbështetje më të
ulët në transferimin e kapitaleve nga shtresat më të larta të qeverisë. Këto transferta
janë aktualisht të domosdoshme, duke patur parasysh administratën e reduktuar
dhe kapacitetin vetefinancues të bashkive më të vogla. Gjithësesi, këto transferta
interferojnë me autonominë lokale, duke shtrembëruar preferencat e njësive në lidhje
me projektet për zhvillim; kjo ka qënë, dhe një arsye e shumë projekteve jo efiçente
që janë ndërmarrë në vitet e fundit. Qeverisjet lokale që rrjedhin nga një reformë e
këtij lloji do të ishin me efiçente, për shkak të shkallës së tyre më të gjerë dhe një
profesionalizimi më të lartë të strukturës së tyre administrative.
Janë bërë ndryshime thelbësore drejt përmirësimit dhe konsolidimit të kritereve në
formulën e shpërndarjes të transfertës së pakushtëzuar, duke përcaktuar dhe % e
ndarjen të fondeve që ju transferohen bashkive, qarkut. Në këtë shpërndarje merret
në konsideratë numri i popullsisë, sipërfaqja, kriteri i shërbimeve urbane, kapaciteti
fiskal etj.

Anësia politike në shpërndarjen e fondeve

Një veçori tjetër e përgjegjshmërisë politike është kontrolli  politik. Qeveria qëndrore
mund të ushtrojë trysni mbi qeveritë vendore, mund të anulloj aktet nënligjore dhe
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rregulloret rajonale që bien ndesh me ligjet dhe rregullat kombëtare (duke përfshirë
dhe taksat).
Vështirësitë në përcaktimin e rolit të shtetit në ekonominë e tregut si dhe trashëgimia
komuniste e një shteti shumë aktiv dhe kujdestar, janë arsyet që politikanët të mos
heqin dorë nga ndikimi i tyre dhe të mos lejojnë autonomi të madhe të qeverive
vendore. Kjo është parë nëpërmjet caktimit të një përgjegjesie modeste mbi të ardhurat
dhe të një varësie financiare modeste të vetë qeverisjes nga transfertat e qeverisë
qëndrore, duke çuar në pabarazi vertikale dhe horizontale.
Nga një pikëpamje politike, varësia e madhe nga transferta ndërqeveritare, shpesh
herë mund të jetë e favorshme. Ajo mënjanon vendimet jopopullore (shtimi i taksave
vendore) dhe pakësimin e mundshëm të shërbimeve vendore duke fajësuar qeverinë
qëndrore.
Fenomeni i anësisë politike në shpërndarjen e fondeve vihet re në shumë qeveri
qëndrore sidomos në vendet e Europës Qëndrore që vazhdojnë të shpërndajnë sasi
të mëdha të fondeve të lira për qeveritë vendore, duke konfirmuar që niveli i lartë i
vendimmarrjes tenton të ketë anësi politike të rendesishme. Anësia politike në
pushtetin qëndror, vihet re në lidhje me ministritë, që shprehen në favorizimin e
partisë që menaxhon ministrinë.
Anësinë politike mund ta shohim në shpërndarjen e fondeve nga qeveria qëndrore
për pushtetin vendor, në ndryshimet që kanë ndodhur si rezultat i ndryshimit të
strukturave institucionale qeverisëse dhe mekanizmit të vendimmarrjes. Këto
ndryshime mund ti shohim për periudha te ndryshme që kemi një qeverisje të
përzierë ku dominon herë forca e djathtë e herë  forca e majta në qeverisje qëndrore
dhe e kundërta në qeverisjen vendore.
Veç kësaj, pritet që mesatarja e grantit të investimeve për frymë në bashki, të jetë më
e madhe në disa rajone, përderisa shumica e qeverisjes vendore, është e dominuar
nga të njëjtat parti. Nga vëzhgimi i bërë për këtë fenomen, rezultoi se, ka disi lidhje
statistikore midis drejtimit partiak dhe shumës së grantit kapital e parë kjo në
periudha të ndryshme të drejtimit qëndror dhe lidhja e tij me drejtimin vendor. Në
këtë analizë është vënë re se kryesisht forca politike që drejton pushtetin qëndror i
jep më shumë prioritet në shpërndarjen e fondeve bashkive që drejtohen po nga e
njëjta forcë politike. Nëpërmjet këtij vëzhgimi të disa bashkive kryesore mund të
themi se duhet të luftohet më shumë në këtë drejtim nga ana e politikës për të
shmangur këtë fenomen dhe të behet një planifikim objektiv në bërjen e politikave
të reja fiskale duke rritur kapacitetet potenciale të të ardhurave mbi baza të besueshme.
Kjo është e dukshme në qoftë se ne do të marrim paraqysh dhe trashëgimin e sistemit
të mëparshëm. Kjo situatë na çon në domosdoshmërine e analizimit të thellë të
legjislacionit në fuqi, plotësimin më tej të tij, që do të thellojnë decentralizimin e
pushtetit vendor dhe rrisin autonominë financiare të tyre. Për më tepër, siç tregojnë
disa studime të fundit, këto grante përdoren nga partitë politike si një instrument
diskriminues në favor të atyre bashkive në të cilat kryetari i përket partisë politike të
nivelit të qeverisë që siguron këto transferta.

Konkluzione dhe rekomandime

- Domosdoshmëria e plotësimit të mëtejshëm të legjislacionit të financave
vendore sipas Kartës Europiane të qeverisjes vendore.
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Reforma e propozuar nga qeveria përmban disa elementë të vlefshme: përcaktimi i
kompetencave, forcimi i kontrolleve financiare, dhe aspektet e ndryshme që çdo
reformë e ekuilibruar duhet të ketë parasysh për t’u përputhur me parimet e efiçencës
ekonomike dhe efiçencës politike.
- Reduktimi i numrit të komunave, me qëllim për të arritur një numër optimal
të tyre. Përcaktimi i kufijve të këtyre njësive është bërë duke marrë parasysh aty ku
është e mundur, rrethanat historike, gjeografike, kulturore dhe ekonomike.
Nëpërmjet këtij proçesi të bashkimit të komunave, qeveria qëndrore duhet të ofrojë
përfitime financiare për të promovuar bashkimet e reja si rezultat i reformës
administrativo teritoriale.
- Qartësimi i kompetencave. Përcaktimi i kompetencave kyçe në këshillat lokale,
është përcaktuar në reformën aktuale. Delegimi eksplicit i kompetencave për aktivitetet
e përcaktuara tashmë, së bashku me marreveshjen fianciare perkatese.
- Financimi. Reforma duhet të krijojë sistemin financiar, duke lejuar që bashkitë
të kenë më tepër autonomi financiare në lidhje me të ardhurat e tyre. Qeverisja
vendore po synon të ndërtojë një politikë më të zhdërvjellët në fushën e financave,
për të njohur më mirë burimet dhe mundësitë financiare dhe për të realizuar bashkë
me qeverisjen qëndrore shpërndarjen e drejte të burimeve financiare.
-  Organizimi i qeverisjes vendore në dy nivele dhe reduktimin e njësive, synon të
sigurojë qeverisjen në nivelin më të afërt dhe më pranë qytetarëve dhe komunitetit.
Për këtë organet e qeverisjes vendore veprojnë dhe përmbushin funksionet, e
ushtrojnë kompetencat për të ofruar shërbime publike të drejtpërdrejta për qytetarët.
Po vërehet tashme nje prirje pozitive e fuqizimit financiar të bashkive të reja.
-  Pushteti vendor ka nevojë për ndihmë në proçesin e formimit të aftësive për
vlerësimin e tregut të pronave. Ky reformim përmirëson nivelin e autonomisë dhe
përgjegjshmërisë.
-  Realiteti i ri në drejtimin financiar të qeverisjes vendore dikton që juridiksionet të
bëhen më efiçente në administrimin e taksave të tyre.
-  Forcimi i pavarësisë fiskale të pushtetit vendor lidhet ngushtësisht edhe me kalimin
në pronësi apo nën admnistrimin e këtij pushteti të më shumë pronave dhe aseteve
publike të cilat zgjerojnë bazën e burimeve pasurore të tij dhe gjenerojnë më shumë
të ardhura të veta që mund të përdoren për përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së
shërbimeve publike.

Rekomandime

- Transformimet  që kanë ndodhur në fushën e financave  publike, duhet të
pasqyrohen  dhe të jenë objekt i ligjeve përkatës për qeverisjen vendore si psh: për
termat kyç të buxhetit dhe financave vendore; rregullat e sigurimit të hapjes dhe
transparencës së përshtatshme të financave publike vendore; listës së burimeve të të
ardhurave të njesive vendore, të hollësive për taksat vendore, shprehjen e parimeve
të përgjithshme të autonomisë të qeverisjes vendore në përcaktimin e nivelit të taksave
dhe të tarifave vendore; etj
- Konceptimi bashkëkohor i shpërndarjes financiare nuk mund të ndërtohet pa
evolucionin e përgjithshëm të manaxhimit të financave publike ku, një nga prioritet
themelore, është ai i përgjegjësisë, për një ndarje të plotë e të qartë të: stimujve
efiçent për vazhdimësinë e shërbimeve ekonomike dhe të instrumenteve më të
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përshtatshëm për politikat sociale.
-  Nevoja urgjente për diversifikimin e burimeve të të ardhurave vendore ka dy anë:
diversifikimin  e burimeve të të ardhurave fiskale dhe diversifikimin e bazës fiskale.
Krahas taksës së pasurisë, qeverisja vendore duhet të kenë akses në burime taksash
me një bazë më të gjerë. Qeveritë vendore kërkojnë mënyra të reja që i bëjnë më
produktive burimet ekzistuese të të ardhurave nëpërmjet përpjekjeve për të nxitur
rritjen ekonomike apo nëpërmjet praktikave më agresive në mbledhjen e të
ardhurave ose nëpërmjet rritjes së nivelit të taksës.
- Shpërndarja financiare duhet bërë me kulturën financiare të një qeverisjeje më të
mirë të sistemit financiar publik, vendor e kombëtar që favorizon ndërgjegjësimin e
aktorëve që e përfitojnë. Ka nevojë të përsoset mënyra e përfitimit të granteve
konkuruese.
- Është e nevojshme të ketë politika rajonale për vendosjen e taksave si psh nuk
mund të jetë e njëjtë taksa e ndikimit në infrastrukturë në Lushnjë dhe në Vlorë për
shkak të kushteve të ndryshme. Kjo duhet të jetë kompetencë e këshillit të çdo bashkie.
- Një aspekt tjetër i rëndësishëm që mbetet akoma për t’u ristrukturuar në kuadrin
e decentralizimit është: ndarja dhe përcaktimi i caktë i rolit, përgjegjësisë dhe
kompetencave që duhet të kenë nivelet e dyta të qeverisjes vendore. Më e rëndësishme
është garantimi i një strukture të përshtatshme ekonomike financiare për
funksionimin e një sistemi fiskal të qëndrueshëm të decentralizuar që është efiçent
dhe i barabartë dhe që bazohet tek rregullat, që është i imunizuar nga influenca e
ngjyrimeve dhe rregullave politike dhe burokratike.
Ky punim synon të jap një kontribut modest për të argumentuar se çfarë nevojitet
të bëhet për të përmirësuar situatën aktuale duke evidentuar ndërhyrjet e politikave
qëndrore në dëm të uljes së autonomisë financiare të pushtetit vendor, ndikimet
pozitive dhe negative të tyre në financat vendore.
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A duhet, mbi çfarë bazash dhe me çfarë mjetesh mund të njihet në të
drejtën Shqiptare e drejta për të pasur akses në Internet.”

Kazus: Mbrojtja e të dhënave Personale dhe Privacia

MSc. Marinela Shehaj

PhD (C.) Drita Avdyli
Universiteti Mesdhetar i Shqiperise

Abstrakt

Shumë pak, për të mos thënë asnjë teknologji në fushën e informacionit, nuk ka pasur një
efekt kaq të madh ndikues sesa krijimi i Internetit. Ndryshe nga mjetet e tjera të
komunikimit, si radio, televizioni, gazetat dhe revistat, të cilat janë të bazuara në
komunikimin njëdrejtimor, Interneti përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një mjeti
komunikimi interaktiv. Ndërkohë që Interneti ekziston që prej viteve 1960, përdorimi i
tij aktual kudo në botë nëpër grupmoshat e ndryshme dhe integrimi në virtualitet i çdo
aspekti të jetës moderne, ka qënë i pashembullt. Gjithashtu edhe në Shqipëri në dekadën
e fundit, Interneti ka marrë një shtrirje të gjerë dhe është bërë pjesë e aktivitetit të
përditshëm të shoqërisë, bizneseve, administratës publike etj.
Duhet theksuar që aksesi në Internet ka dy dimensione: aksesi në përmbajtje, pa ndonjë
kufizim, përveç disa rasteve të limituara që janë të lejuara nga ligjet ndërkombëtare të të
drejtave të njeriut; disponueshmëria e infrastrukturës së nevojshme dhe tekonologjia e
komunikimit të informacionit, si për shembull kabllot, paisjet e rrjetit, kompjuterat dhe
programet për të aksesuar Internetin në radhë të parë. Duke marrë në konsideratë
kontekstin e lëndës, në këtë temë ne do të trajtojmë vetëm dimensionin e parë të aksesit
në Internet.
Gjithashtu do të ndalemi në një rast konkret të marrjes dhe shërdorimit të të dhënave
personale të individit nga palët e treta për përfitime vetjake dhe financiare. Baza ligjore
që e mbron individin dhe rrugëzgjidhja e rasteve të tilla.

Fjalë kyçe: Interneti, aksesi, e drejta, të dhëna personale, legjislacioni aktual.

Hyrje

Interneti përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një mjeti komunikimi interaktiv.
Ndërkohë që Interneti ekziston që prej viteve 1960, përdorimi i tij aktual kudo në
botë nëpër grupmoshat e ndryshme dhe integrimi në virtualitet i çdo aspekti të jetës
moderne, ka qënë i pashembullt. Gjithashtu edhe në Shqipëri në dekadën e fundit,
Interneti ka marrë një shtrirje të gjerë dhe është bërë pjesë e aktivitetit të përditshëm
të shoqërisë, bizneseve, administratës publike etj. Duhet theksuar që aksesi në
Internet ka dy dimensione: aksesi në përmbajtje, pa ndonjë kufizim, përveç disa
rasteve të limituara që janë të lejuara nga ligjet ndërkombëtare të të drejtave të
njeriut; disponueshmëria e infrastrukturës së nevojshme dhe tekonologjia e
komunikimit të informacionit, si për shembull kabllot, paisjet e rrjetit, kompjuterat
dhe programet për të aksesuar Internetin në radhë të pare. Duke pasur parasysh
problematikat e fundit që kanë shoqëruar zhvillimin e Internetit, siç është rasti i
kabllogrameve të zbulura nga Wikileaks, të cilat përmbanin informacione të ndjeshme
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edhe për vendin tonë, por edhe evidentimin e rasteve të sulmimit të faqeve të
ndryshme zyrtare shqiptare nga piratë të kompjuterave serbë apo rusë dhe e kundërta,
natyrshëm lind pyetja: “ A duhet të njihet në të drejtën shqiptare e drejta për të
pasur akses në Internet ? “.
Qëndrimet rreth kesaj pyetje janë të ndryshme, madje edhe në diskutimin në rang
global për të njëjtën problematikë, por shumica thekson se kjo e drejtë duhet tu
bashkangjitet të drejtave të tjera themelore të njeriut.

Arsyet pse duhet të njihet në  të drejtën shqiptare e drejta për të pasur akses
në Internet

Gjithashtu qëndrimi ynë është pro njohjes në të drejtën shqiptare e së drejtës për të
pasur akses në Internet, kjo për arsyet e parashtruara më poshtë:
Së pari, e drejta për lirinë e opinionit dhe shprehjes është aq e drejtë themelore në
vetvete, sa është dhe mundësuese e të drejtave të tjera, përfshirë ato ekonomike,
sociale, kulturore, si e drejta për tu edukuar, për të marrë pjesë në jetën kulturore
dhe për të përfituar nga progresi shkencor dhe aplikimet e tij, po ashtu dhe të drejtat
civile dhe politike, siç janë e drejta e lirisë së shoqërimit dhe tubimit. Prandaj, duke
vepruar si një nxitës për individët që të ushtrojnë lirinë e tyre të shprehjes dhe
opinionit, Interneti lehtëson realizimin e një sërë të drejtash të tjera të njeriut.
Së dyti, duke u mundësuar individëve për të shkëmbyer informacion dhe ide në të
njëjtën kohë dhe pa kosto përgjatë kufijve kombëtar, Interneti lejon aksesimin e
informacioneve dhe njohurive të cilat më përpara ishin të paarritshme. Kjo
kontribuon në zbulimin e së vërtetës dhe progresin e shoqërisë si një e tërë.
Së treti, për më tepër prodhuesit e medias tradicionale si radio, televizioni dhe gazetat
mund ta përdorin Internetin për të zgjeruar audiencën e tyre në koston nominale.
Nga ana tjetër një arsye pse ne kundërshtojmë mos njohjen në të drejtën shqiptare
të së drejtës për të pasur akses në Interenet është se ajo është diskriminuese. Ajo
diskriminon ata qytetarë që nuk kanë akses në sferën publike të Internetit, pasi ata
kufizohen në aksesimin e informacionit dhe nuk kanë mjete të tjera përveç hapësirës
publike fizike për të kërkuar informacion dhe për të shprehur mendimet e tyre.
Parimi i mos diskriminimit është gjithashtu pjesë e UNESCO, prandaj Interneti
duhet të jetë i aksesueshëm nga të gjithë individët mbi baza jo diskriminuese
pavarësisht nga vendodhja gjeografike.

Bazat e njohjes në të drejtën shqiptare e së drejtës për të pasur akses në
Internet

Në këtë fazë të punës çdo gjë do të argumentohej mbështetur në baza të mirëfillta
ligjore, por para se të kalojmë në atë pjesë, do të trajtojmë shkurtimisht një nga
parimet juridike që është: “Çdo gjë që nuk ndalohet, lejohet”. E zgjodhëm këtë
parim, sepse në të gjitha aktet normative të Republikës së Shqipërisë nuk ekziston
asnjë akt normativ që të ndaloj të drejtën për të pasur akses në Internet. Duke u
bazuar në parimin e mësipërm kjo do të thotë që derisa në vendin tonë nuk është e
ndaluar e drejta për akses në Internet, atëherë ajo e drejtë ekziston.
Ushtrimi i së drejtës së lirisë së shprehjes kërkohet të bëhet brenda kontureve të
kërkesave të parashikuara në nenet 15, 17, 35, 41 të Kushtetutës së Republikës së
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Shqipërisë, pasi të drejtat themelore të njeriut janë të padhunueshme dhe qëndrojnë
në themel të të gjithë rendit juridik dhe se ato mund të kufizohen vetëm me ligj.
Njëkohësisht vendimit i GJK 16/2004 thekson se : “ Liria e shprehjes përbën një nga
gurët themelorë të shtetit demokratik”. Gjithashtu dhe Direktiva 95/46 e KE dhe
neni 10 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, të ratifikuara nga vendi ynë,
mbështesin ushtrimin e së drejtës së lirisë së shprehjes.
Bazë tjetër e rëndësishme është neni 23 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, i
cili  garanton të drejtën për informim. Ky nen i Kushtetutës pasohet më pas me
ligjin nr. 8503 datës 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare”
e cila specifikon më mirë mënyrat dhe procedurat që duhen ndjekur. Mbase në ligj
nuk është shprehur formalisht se interneti është një nga mënyrat për të kërkuar
informacion, por nxjerrja e një rregulloreje për faqet zyrtare të internetit të
administratës publike na bën të kuptojmë se pikërisht kjo është një formë (Rregullore
e nxjerrë nga AKSHI). Duke qënë se, interneti tashmë është shumë i përdorur dhe
me anë të të cilit mund të marrësh informacion, qytetarët janë  më të predispozuar
për të përfituar nga rruga më e shpejtë. Me anë të kësaj rruge njerëzit mbeten të
kënaqur se marrin atë që duan, por edhe institucionet e administratës publike, sepse
puna e tyre kryhet konform rregullave dhe ligjit.
Duke pranuar në mënyrë eksplicite se çdo njeri ka të drejtën për tu shprehur
nëpërmjet çdo lloje medie, artikulli 19 i Deklaratës Universale të së Drejtave të Njeriut
( e ratifikuar nga vendi ynë) parashikon të përfshijë dhe të rregullojë zhvillimet e
ardhshme teknologjike nëpërmjet së cilës individët mund të ushtrojnë të drejtën e
tyre të lirisë së shprehjes. Prandaj kjo kornizë e ligjit të së drejtës ndërkombëtare të
njeriut qëndron e rëndësishme dhe plotësisht e aplikueshme  për tekonologjitë e
reja të komunikimit siç është dhe Interneti.
Mos dhenia nga shteti e së drejtës për të aksesuar Internetin, pavarësisht nga
justifikimi i përdorur që mund të ketë si bazë dhunimin e ligjeve të të drejtave të
pronës intelektuale, është në përpjestim të zhdrejtë dhe shkelje e artikullit 19, paragrafi
3, e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (e ratifikuar nga
shteti Shqiptar).
Për tu përmendur është dhe fakti se shteti ynë ka ratifikuar marrëveshjen për krimin
kibernetik. Një veprimi i tillë nënkupton që ajo ka njohur të drejtën e qytetarëve të
saj për të pasur akses në Internet.

Mjetet e nevojshme për të njohur të drejtën e aksesit në Internet

Mjetet që mundët të përdori shteti shqiptar për të njohur të drejtën e aksesit në
Internet mund të jenë të formave të ndryshme.
Duke patur parasysh karakteristikat ekonomike të shoqërisë shqiptare dhe
ekzistencën e diferencave midis grupeve të ndryshme shoqërore, disa prej tyre mund
të mos kenë mundësinë financiare për të aksesuar internetin në të dy dimensionet e
tij të trajtuara në fillim të kësaj teme. Shteti shqiptar mund të ndërhyjë për ta zbutur
këtë diferencë duke mundësuar qendra të aksesit falas të Internetit. Gjithashtu kjo
ndërhyrje mund të bëhet edhe në aspektin e vendndodhjes gjeografike. Në raste të
caktuara shteti duhet të ndërhyjë tek ISP-të për të vendosur një minimum shpejtësie
të aksesimit të informacioneve në Internet, në mënyrë që të mos bëhet diskriminim
ndaj përdoruesve dhe të kenë të gjithë minimum aksesimi të njëjtë.
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Një tjetër mënyrë sesi mund të përfitohet  nga njohja e së drejtës për të aksesuar
Internetin është inkurajimi dhe mbështetja nga shteti për sigurimin e aksesit të
informacioneve  në rrjet në mënyrë të kuptueshme për të gjithë grupet e popullsisë,
duke përfshirë personat me aftësi të kufizuar dhe personat që i përkasin minoriteteve
me dallime gjuhësore nga gjuha shqipe.
Shteti ynë duhet të përfshijë në kurikulat shkollore literaturë për aftësimin e
përdorimit të Internetit dhe të mbështesi module të ngjashme mësimdhënie jashtë
shkollës. Përveç trajnimeve bazike, në këto literatura duhet të qartësohet përfitimi i
aksesimit të informacioneve nga Interneti.
Së fundmi në këtë çështje, Republika e Shqipërisë mund të mbeshtetet në zhvillimet
ligjore të ndodhura në vende si Franca, Estonia, Finlanda të cilat e njohën internetin
si një e drejtë themelore e njeriut dhe vendimet e Gjykatave Europiane për çeshtjet
e aksesit në Internet.

Kazus

Kazusi që do trajtojmë përfshin një diskutim të gjerë lidhur me besueshmërinë e
përdorimit të të dhënave nga supermarketet në skemat e kartave të “besnikërisë”.
Gavin dhe Christine janë shembull i konsumatorëve që bëhen pjesë e skemave të
tilla për përfitimin e zbritjeve dhe ofertave të tjera pa menduar më gjatë për dhënien
e informacionit konfidencial supermarketit. Kështu, lindin pyetje te tilla si : a ka një
shkelje nga ana e Supermarketit? Në se po, pse dhe cilat janë ato? Çfarë mund të
bëjë Gavin në këto kushte?
Përpara se të japim gjykimin tonë për këtë çështje duhet ne fillim te njohim konceptin
“të dhëna personale”.Sipas nenit 3 pika 1 ligjit 9887 “Të dhëna personale” është çdo
informacion për një person fizik, i cili është i identifikuar ose i identifikueshëm. Të
dhënat personale ndahen në dy tipe : të dhënat personale bazë në të cilën përfshihen
emri,mbiemri,adresa,të dhënat e bankës etj; të dhënat sensitive në të cilën përfshihen
besimi fetar, raca,bindjet politike,detaje mjekësore,orientimi seksual,aktiviteti
kriminal.
Nga kazusi që kemi  dalim në dy qëndrime : pro veprimit të supermarketit dhe
kundër veprimit të supermarketit.
Supermarketi me anë të kartës së besueshmërisë synon forcimin e klienteles duke e
mbajtur gjithmonë afër konsumatorin me produket që atij i interesojnë edhe kur ky
i fundit nuk ka kohë.Marrja e atyre të dhënave personale nga ana e supermarketit
nuk është bërë me detyrim,por të dy palët kanë hyrë në një marrëveshje plotësisht
me vullnetin e tyre.Duke hyrë në këtë marrëveshje , supermarketi  kërkonte të dhënat
personale të cilat u dhanë me pëlqimin e Gavinit kundrejt  5% të uljeve.
Kjo formë që supermarketi po përdor nuk është skeme e panjohur , sepse numërohen
rreth 86% e supermarketeve në SHBA që e aplikojnë këtë strategji marketingu.76%
e konsumatorëve në Kanada dhe 85% e tyre ne Britani janë pjesë në të paktën një
karte “besnikërie”.
 Të gjitha shërbimet që po i dërgohen Gavinit janë një përkujdesje ndaj tij si në
aspektin shëndetësor , kulturor ashtu edhe në aspektin e mirëqënies së tij dhe
lumturisë familjare.Së fundmi nuk ka një keqpërorim të informacionit sepse nuk
është aspak informacion i tepert për Gavinin apo bezdisës sepse e informojnë vetem
për interesat e ngushta të tij.  Por a nënkupton skema e kartës së “besnikërisë”
krijimin e një profili të konsumatorit për të gjurmuar preferencat dhe sjelljet e tij?
Gavin merr letra çdo muaj me detaje për ofertat e veçanta, disa nga të cilat reflektojnë
interesat që ai ka shprehur gjatë blerjeve në këtë supermarket. Informacioni i përdorur



255

nga supermarketi e bën klientin të identifikueshëm edhe nëse pretendohet se të dhënat
personale fshihen                                                      .
Marrja e email-eve junk ose spam nga (i) kompani farmaceutike , (ii) kompani produktesh
sportive dhe (iii) klubit profesional për bankier investimesh tregon transferim të të
dhënave personale dhe sensitive të klientit nga supermarketi. Në formularin e plotësuar,
nuk citohet që të dhënat do të përdoreshin dhe nga kompani të tjera. Ky veprim përbën
një shkelje bazuar në Aktin e mbrojtjes së të dhënave personale.
Përveç të gjithave supermarketi vazhdon me shkeljet edhe në momentin që Gavin
ankohet. Refuzimi i dhënies së të dhënave dhe detajet e përdorura mbi to tregojnë jo
transparencë  nga ana e supermarketit e për më tepër papërgjegjshmëri duke e vonuar
2 muaj  plotësimin e kërkesës së tij. Mirëpo duke mos u mjaftuar me kaq i dërgon
Gavinit detajet për fqinjin e tij. Në këtë rast kemi të bëjmë me një pakujdesi për të
dhënat sensitive të klientëve. Çdo njeri përpiqet t’i mbrojë të dhënat e veta sensitive
me çdo lloj mënyre dhe asnjë nuk ka të drejtë t’i bëjë ato publike,qoftë edhe për
shkak të një gabimi njerëzor. Kjo na bën të vetëdijshëm që sistemet e bazave të të
dhënave të supermarketeve nuk janë të sigurta dhe në to mund të ketë akses edhe
një punonjës çfarëdo i supermarketit ose dhe vetë marketerët.Duhet të theksojmë
faktin se përveç gabimit njerëzor mund të kemi raste të korruptimit të personit
përgjegjës për mbajtjen e bazave të të dhënave.
Çfarë mund të bëjë Gavin në këto kushte?
•Gavin ka të drejtën e aksesimit dhe fshirjes së të dhënave të tij.
Gjëja e parë që Gavin duhet të bënte dhe e bëri ishte fakti që i kërkoi “llogari”
supermarketit për këtë që po i ndodhte. Shembull i një situate të ngjashme është
edhe rasti i rrjetit të supermarketit GS në Itali.Gjithashtu mund të kërkoj fshirjen e
të dhënave nga sistemi i supermarketit dhe gjithë kompanive të tjera që i zotërojnë
ato pa autorizimin e Gavin.
E drejta për të parandaluar shqetësimet.
Ardhja e broshurave nga kompania farmaceutike për nisjen e trajtimit të Christine-
s për problemin e saj delikat shëndetësor ,shkaktoi pakënaqësi kundrejt
supermarketit.
•E drejta e ndalimit të Marketingut nga kompanitë e tjera.
Gavinit i njihet e drejta për ndalim të përdorimit të të dhënave të tij nga kompanitë
e tjera për shitje produktesh nepermjet email-eve,broshurave ose telefonatave.
•E drejta e kompesimit.
Gavinit i njihet e drejta e kompesimit të dëmit të shkaktuar nga supermarketi për
bërjen publike, dërgimin jo të plotë dhe jo të saktë të të dhënave të tij. Për sa u tha
më lart Gavin ka të drejtë të hedhë në gjyq supermarketin me akuzën e mbajtjes,
keqpërdorimit dhe transferimit të të dhënave personale e sensitive. Një hap jo formal
është që ai të vëj në dijeni fqinjin e tij për rrjedhjen e informacionit nga supermarketi.
Pakënaqësitë e konsumatorëve do të cojnë në një efekt zinxhir të largimit të tyre
dhe prishjes së reputacionit të supermarketit.

Konkluzione

 Një Internet gjerësisht i disponueshëm, i aksesueshëm dhe i përballueshëm nga të
gjithë zgjeron aftësinë e individëve për të gëzuar të drejtën e tyre të mendimit dhe
shprehjes, e cila është një mundësuese e të drejtave të tjera të njeriut. Pikërisht këto
janë arsye pse sigurimi i aksesit kombëtar të Internetit duhet të jetë një prioritet për
shtetin tonë.
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Interneti, si një media nëpërmjet së cilës mund të ushtrohet e drejta e lirisë së
shprehjes dhe e drejta e informimit, mund t’i shërbej qëllimit të vet vetëm nëse
Republika e Shqipërisë përqëndrohet në zhvillimin e politikave efektive për të arritur
akses kombëtar të internetit në vendin tonë. Pa politika konkrete dhe plane veprimi,
Interneti do të kthehet në një mjet teknologjik që do mund të aksesohet vetëm nga
një elitë e caktuar duke zgjeruar edhe më shumë gap-in e “ndarjes dixhitale”. Me
ndarje dixhitale i referohemi gap-it midis njerëzve me akses efektiv në teknologjinë
dixhitale dhe të informacionit, në veçanti në internet, dhe atyre njerëzve me akses
shumë të limituar ose pa akses.
Çështja e përdorimit të të dhënave nga skemat e kartave të “besueshmërisë” nga
supermarketet përben tashmë një fenomen të njohur mbarëbotëror.Edhe pse të
dhënat keqpërdoren e transferohen , konsumatorët ende bien pre e joshjes së përfitimit
të uljeve të cmimit.Duke qenë se të dhenat personale,sensitive jane mjaft delikate
,por keqpërdorimi dhe trasferimi i tyre denohen me ligj , konsumatorët duhet të
reagojnë në raste të tilla. Por është më mirë të parandalojmë se sa të rregullojmë
situatat pasi kanë ndodhur ,kështu që duhet të jemi më të kujdesshëm në dhënien e
informacioneve tona personale.

Çështje për diskutim

Çfarë do të ndodhë nëse të gjitha ISP-të në nivel kombëtar vendosin që ato nuk
duan të lejojnë faqe web-i me një lloj përmbajtje të caktuar. Nëse të gjithë ata bien
dakort në rregulla sjelljeje duke kufizuar shprehjet shoqërore të një natyre fyese,
atëherë mbrojtja minimale e lidhur më të drejtën e lirisë së shprehjes nuk do të
zbatohej në Internet.
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Abstrakt

Tregu i pasurisë së paluajtshme në Shqipëri është një treg relativisht i ri me zanafillë
fillim vitet ‘90. Ky treg përballet në mënyrë konstante me sfida të shumta, që në një
numër të konsiderueshëm të rasteve e kane origjinën tek  mungesa e një sistemi të qartë
e funksional të administrimit të të drejtave të pronësisë. Përmirësimi i cilësisë së të
dhënave do të lehtësonte në mënyrë domethënëse identifikimin e saktë të pronave.
Një sistem modern mbi taksimin e pronës mund të vihet në shërbim të objektivave
shoqërorë dhe ekonomikë të mirëpërcaktuar, duke siguruar një burim të qëndrueshëm e
të parashikueshëm të ardhurash, transparent për mënyrën e llogaritjes dhe mbledhjes
së taksave.
Në rastin e Shqipërisë, dobësitë në sundimin e ligjit dhe reformat e papërmbyllura mbi
të drejtat e pronësisë vazhdojnë të kenë një efekt negativ në mjedisin ekonomik dhe atë të
biznesit. Nën objektivin e nxitjes së përdorimit efiçent të pronës, përmirësimi i imazhit
dhe rritjes së besimit në sistemin e administrimit të pronës nëpërmjet informacionit
transparent publik për taksat, është shumë i rëndësishëm për mirëfunksionimin e tij. Në
këtë kuadër, rritja e tatimit mbi pronësinë ka edhe anën e saj pozitive. Kjo masë rrit të
ardhurat në buxhetin e shtetit, forcon formalizimin, dhe mund të shërbejë për
ngadalësimin e ritmit të flluskës së pasurive të paluajtshme në Shqipëri.
Qëllimi i këtij punimi është të analizojë ndikimin e menaxhimit të pasurive të paluajtshme
në ndërtimin e një sistemi modern tatimor e të suksesshëm për realizimin e objektivave
shoqërore, ekonomike dhe financiare të shoqërisë. Objekt studimi kanë qenë dy bashki në
Shqipëri: bashkia e Gjirokastrës dhe bashkia e Sarandës. Në punim do të përdoren të
dhëna të marra pranë zyrave të informacionit të dy Bashkive dhe të dhëna nga INSTAT.
Në fund të këtij punimi arritëm në  konkluzionin se një mënyre efektive dhe efiçente e
menaxhimit të pasurive të paluajtshme dhe e ndërtimit të një sistemi tatimor modern
është formalizimi i pasurive të paluajtshme dhe i tregut të tyre, trasparenca në llogaritjen
e taksës mbi këto pasuri, pajtueshmëria e taksës, si dhe mirëpërdorimi i të ardhurave të
grumbulluar nga kjo taksë.

Fjalët Kyçe: menaxhim, taksë, pasuritë e paluajtshme, sistemi tatimor, qeveria vendore.

Hyrje

Procesi i tranzicionit që po kalon Shqipëria, ka nxjerrë në pah shumë probleme që
shtrihen në mënyrë të njëtrajtshme dhe me ndikim të shumëanshëm. Një pikë e tillë
referimi është cilësia dhe efektiviteti i politikës fiskale, me synimin e krijimit të një
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lidhjeje të qëndrueshme midis objektivave të saj dhe instrumentave të përdorur.
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 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. 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.
Shqipëria si kandidate potenciale për anëtarësim në BE, në bazë të Strategjisë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, si dhe një seri ligjesh të miratuara nga Kuvendi
i Shqipërisë në lidhje me menaxhimin e treguesve fiskalë, i ka dhënë trajtën e duhur
edhe modelit të administrimit të tatimeve dhe taksave. Ky model po synon të
reformojë mënyrën e organizimit nga orientimi mbi bazat funksionale drejt shërbimit
ndaj tatimpaguesve, sipas segmentimit të tyre.
Fenomeni që vëmë re gjate gjithë periudhës, është se ekonomia e vendit tonë është
tej mase informale, fakt që të gjitha qeveritë kanë dështuar në këtë aspekt. Informaliteti
i kombinuar me mungesën e efiçencës së administratës tatimore redukton ndjeshëm
të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe si pasojë edhe investimet publike dhe politikat
sociale. Efiçenca për të akumuluar të ardhurat përmes sistemit tatimor dhe më pas
rishpërndarja në shoqëri përmes politikave qeveritare, është tregusi më kryesor që
evidenton efiçencën e çdo qeverie të zgjedhur dhe është parametri kryesor për
vazhdimësinë e punës së saj ose jo, në çdo vend me demokraci funksionale.

Ndikimi i menaxhimit të Pasurisë së Paluajtshme në reformat ligjore mbi
Taksën  e Pasurisë së Paluajtshme

Tregu i pasurisë së paluajshme në Shqipëri është një treg relativisht i ri me zanafillë
fillim vitet ‘90, vite që shënuan ndryshime rrënjësore politike, ekonomike dhe sociale.
Me shndërrimin e pasurisë së paluajtshme në mall të tregtueshëm lindi dhe nevoja
e vlerësimit të saj. Gjatë këtyre 25 viteve krahas lindjes, konfigurimit dhe fuqizimit
të tregut të pasurive të paluajtshme është rritur numri i vlerësuesve, por njëkohësisht
është shtuar dhe gama e qëllimeve për të cilat kryhen vlerësimet.Tregu prodhon
çmime, por çdo pronë zotëron një set unik karakteristikash, kështu që vlerësimi
duhet të jetë proces i analizimit dhe interpretimit të transaksioneve të tjera të kryera
në treg nën optikën e karakteristikave që çdo pronë zotëron. Të zotërosh një pasuri
të paluajtshme do të thotë jo vetëm të zotërosh pronën fizike, por njëkohësisht të
fitosh disa të drejta të caktuara legale për vazhdimësinë e përdorimit paqësor të saj
dhe rishpërndarjen (Ligj Nr. 7850 date 29.07.1994 “ Kodi Civil i Republikes se
Shqiperise”).
Profili i taksës mbi pasuritë e  paluajtshme ndërtohet mbi dy komponentë kryesorë:
ndërtesa dhe toka bujqësore. Ai mbart në vetvete edhe  disa specifika  të tjera të
lidhura me shitblerjen e pasurisë, ndikimin e saj në infrastukturë  dhe shumë
elementë të tjerë, të cilët trajtohen si komponentë të shkëputur nga taksat mbi
pasurinë. Shumë probleme të taksës mbi pasuritë e paluajtshme janë të lidhura
ngushtësisht me problemet e menaxhimit të pasurive të paluajtshme. Si të tilla
evidentohen legalizimet e ndërtimeve informale, regjistrimi i pasurive të paluajtshme
nga Zyrat përkatëse, privatizimi i pronës shtetërore, bashkëveprimi ndër institucional
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etj. Në vendet në zhvillim përpjekjet për zbatimin e taksës së pasurisë së paluajtshme
janë ballafaquar me dy vështirësi kryesore:
Së pari, mungesa e tregjeve të zhvilluara të pronave kërkon një zgjedhje në
shpërndarjen e barrës tatimore në mes të vlerave të formulara nga çmimet e përafërta,
dhe jo në vlerën e tregut.
Së dyti, periudha e vështirësive financiare ka të pranishme probleme të veçanta në
vendosjen e taksave mbi asetet të cilat nuk prodhojnë të ardhura me të cilat duhet
paguar taksa. Kjo dilemë ka lënë shumë taksa në nivele nominale.
Duke pasur parasysh këto vështirësi, shumë prej këtyre vendeve ose kanë miratuar
ose janë duke konsideruar seriozisht një reformë taksimi të bazuar në vlera të pasurisë
së paluajtshme, si një burim i financave të pushtetit lokal.
Kuptimi i Sistemit Tatimor Modern
Të gjitha llojet e tatimeve që aplikohen në një vend dhe që janë të lidhura më njëra-
tjetrën, me ndihmën  e të cilave realizohen qëllimet e politikës ekonomike të një
vendi, përbën atë që quhet sistem tatimor.
Sistemi tatimor është pjesë përbërëse e sistemit financiar dhe e sistemit ekonomik në
tërësi. Pra sistemi tatimor përfshin gjithë llojshmërinë e tatimeve dhe taksave që
aplikohen në një shoqëri të dhënë, gjithë legjislacioni juridik dhe administrativ që
mundëson përcaktimin, llogaritjen dhe vjeljen në afat  dhe në shumat e duhura të
tatimeve dhe taksave, si dhe organizmat juridikë dhe ekonomikë që merren me
zbatimin e sistemit tatimor.
Sistemet tatimore në vende të ndryshmë janë të ndryshme, kjo për arsye se sistemi
tatimor është në varësi të faktorëve të ndryshëm, siç janë kushtet historike, struktura
e ekonomisë, numri i banorëve, madhësia e territori të shtetit, marrëdhëniet
shoqërore, ekonomike etj.
Karakteristikat e sistemit tatimor modern
Disa karakteristika të rëndësishme të sistemit tatimor modern janë:
• Efektiviteti ekonomik:  Sistemi tatimor nuk duhet të pengojë efektivitetin e burimeve

monetare. Sistemi tatimor duhet të hartohet në atë mënyrë që të nxisë kursimet
dhe ofertën e punës pa shtrëmbëruar efektivitetin ekonomik.

• Thjeshtësia administrative: Sistemi tatimor duhet të jetë i thjeshtë, dpmethënë të
mbështetet në pak tatime dhe relativisht pak i kushtueshëm nga pikëpamja
administrative.

• Elasticiteti ose ndryshe fleksibiliteti: Sistemi duhet të reagojë më lehtësi (ndonjëherë
automatikisht) ndaj ndryshimit të kushteve ekonomike.

• Transparenca politike: Sistemi tatimor duhet të jetë formuluar në mënyrë të tillë
që tatimpaguesit të jenë të vetëdijshëm për tatimet që paguajnë, kështu që proçesi
politik të mund të reflektojë  me kujdes preferencat e qytetarëve.

• Drejtesia: Sistemi tatimor duhet të sigurojë që trajtimi i qytetarëvë të ndryshëm
të jetë i drejtë. (Fiscal Commission Working Group, Principles for a Modern
and Efficient Tax System in an Independent Scotland, pg,52)

Reformat e fundit të taksimit të pasurisë së paluajtshme në disa vende të botës

Namibia paraqiti kohët e fundit një taksë të qeverisë qendrore mbi tokën, në vlerën
e tokës bujqësore (me një normë bazë 0.75 për qind) për të plotësuar tatimin ekzistues
komunal mbi pronën urbane, me qëllim primar për të inkurajuar shfrytëzimin efikas
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të tokës bujqësore.
Kamboxhia prezantoi një taksë të re të pasurive të paluajtshme në vitin 2011, bazuar
në parimin e vlerave të vlerësuara të tregut të tokës dhe ndërtesave. Taksa është
duke u pilotuar në një numër të kufizuar të zonave urbane.
Kina prezantoi në fillim të vitit 2011 taksën mbi ndërtesat  e banimit, pjesërisht për
qëllim frenimin e spekulimit dhe vlerësimit të fortë të çmimeve në sektorin e pasurive
të paluajtshme, dhe për t’i siguruar qeverisë lokale një burim të rëndësishëm të të
ardhurave. Projekte pilot janë kryer në dy qytete, Shangai dhe Chongqing, që do të
ndiqen në kohën e duhur nga ana e qyteteve të tjera.
Hong Kongu prezantoi në fillim të vitit 2013 një ligj i ri tatimor mbi transaksionet
e pronave të veçanta në masën 15 për qind të çmimit të transaksionit që mbulon
blerësit jo lokalë dhe të gjithë blerësit e korporatave, që synon frenimin e spekulimeve
për vlerësimin e pronës me çmime të larta.
Vietnami ka miratuar në qershor të vitit 2010 një taksë të re e bazuar në sipërfaqen
e tokës jo bujqësore (me përjashtim të shtëpive) dhe është duke shqyrtuar reforma
të mëtejshme në këtë fushë.
Kroacia është në proçes për të futur një taksë të re të pasurisë së paluajtshme me
bazë vlerën, me një normë uniforme tatimore prej 1.5 për qind, për të zëvendësuar
taksat komunale ekzistuese dhe taksën e shtëpive të dyta.
Greqia miratoi në fund të 2011 një taksë të re në metër katror me norma të veçanta,
të ndryshueshme të mbledhura me faturat e energjisë elektrike. Reforma ka qenë
pjesë e një pakete më të gjerë anti krizë.
Irlanda hoqi tatimin pronësor banesor në vitin 1997 (duke lënë “normat”  lokale në
pasuritë e paluajtshme komerciale si i vetmi burim tatimi mbi pasuritë e paluajtshme).
Një taksë e re mbi pasuritë e paluajtshme e bazuar në vlerën e tregut pritet të hyjë
në fuqi në mes të vitit 2013 për të zëvendësuar ngarkesen vjetore familjare prej 100 •
të vënë në vend më 1 janar 2012, si pjesë e një pakete më të gjerë fiskale.
Letonia ka zbatuar masa reformuese në vitin 2010 duke futur një taksë të pronës
banesore në ndërtesa për të plotësuar taksën ekzistuese të tokës, dhe konsiderohet
si  masë shtesë.
Serbia planifikon një modernizim të thellë të sistemit të saj të taksimit të pasurive të
paluajtshme për të zëvendësuar sistemin e taksave në bazë të të drejtave të pronësisë
së bashku me një reformë të planifikuar të privatizimit të tokës.
Sllovenia është duke zëvendësuar tre taksat ekzistuese në pronën me një taksë
uniforme dhe sistem modern të taksimit të pasurisë së paluajtshme, bazuar në
vlerësimin masiv të vlerave të tregut dhe në një regjistër të ri të pasurive të
paluajtshme.( Norregaard, 2013,  5)
Po Shqipëria?
Sistemi tatimor në Shqipëri ka pasur një rrugëtim me të papritura dhe devijime të
forta të tij në 100 vitet e fundit. Pushteti tatimor ka bërë të mundur që ëndrra e
pavarësisë të bëhej më e fortë nëpërmjet fuqizimit të financave të vendit. Sistemi
fiskal dhe financiar (tatimor) i Shqipërisë përbëhet nga disa periudha historike në
këtë rrugëtim këto 100 vite të shtetit të pavarur shqiptar (Revista Monitor 2012):
• Krijimi i shtetit shqiptar dhe qeverive pas tij në periudhën 1912-1944;
• Pezullimi i sistemit tatimor (1945-1990);
• Rifillimi i sistemit modern tatimor (1991- 2015).
Sistemi i taksimit të pasurive te paluajtshme në vendet në tranzicion mund të jetë
shumë i ndryshëm nga ato që gjenden në vendet e zhvilluara, i cili është i orientuar
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drejt tregut (Youngman dhe Malme 1994).
Paraprakisht për çdo rritje domethënëse në vlerën e taksës së pasurive të paluajtshme
dhe konkretisht të taksës së ndërtesës është përmirësimi për shpërndarjen e barrës
së taksës në mënyrë sa më të drejtë. Aktualisht barra e taksës bie mbi ata taksapagues,
të cilët deklarojnë pronën e tyre, raportojnë karakteristikat e saj dhe paguajnë
detyrimin e tyre. Ata zotërues të pasurive të paluajtshme që nuk deklarojnë dhe për
rrjedhojë edhe nuk paguajnë këtë taksë, përbëjnë  një problem në shpërndarjen e
barrës së kësaj takse duke patur parasysh karakterin masiv të pagimit të saj.
Zgjerimi i bazës së taksueshme dhe taksimi mbi vlerën e tregut mund të rrisë
potencialin e taksës, por jo domosdoshmërisht rrit grumbullimin e të ardhurave.
Janë një sërë faktorësh që ndikojnë në këtë proces:
• Numri i pasurive të listuara në regjistrat e pasurive të paluajtshme;
• Vlerësimi për çdo pasuri të paluajtshme;
• Tarifa e taksës së pasurive të paluajtshme;
• Niveli i grumbullimit etj.
Taksat mbi pasuritë e paluajtshme dhe konkretisht ajo mbi pasuritë ndërtesë banimi
janë politikisht të ndjeshme në varësi të masës dhe  vlerës me të cilën ato rriten. Kjo
është arsyeja kryesore pse qeveritë vendore, me frikën e implikimeve politike, hezitojnë
në adoptimet e sistemit, dhe rezultatet e sistemit tatimor shpesh luhaten gjatë viteve
elektorale.
Le të shikojmë si paraqitet situata në dy  njësitë vendore, Gjirokastër dhe Sarandë,
të mara në shqyrtim. Për të dyja njësitë vendore kemi marë në shqyrtim një periudhë
5-vjeçare 2010 - 2014.
Bashkia Gjirokastër: Ka një sipërfaqe urbane prej 3810 ha, me një  popullsi rreth
37.600 banorë, ka 5.600 banesa. (Bashkia Gjirokastër, Shkurt 2016)
Po të shikojmë në tabelën e mëposhtme të të ardhurave të grumbulluara nga taksa
mbi pasuritë e paluajtshme, del se pesha specifike e saj  është për t’u vlerësuar dhe
mendojmë se menaxhimi i saj është një instrument inovativ ndër të tjera, për të
rritur të ardhurat e njësive vendore si një mundësi për më shumë shpenzime e
veçanërisht për më shumë investime në infrastrukturën dhe në shërbime sociale në
favor të komunitetit që e paguan atë.
Për të dhënë një información më të plotë për këtë problem është ndërtuar tabela nr
1, e cila na jep informacion për nivelin e të ardhurave të grumbulluara nga taksat
në tërësi dhe nga taksa që ne po marrim në shqyrtim në Bashkinë Gjirokastër.

Tabela 1. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Gjirokastër, periudha 2010–2014
000/Lekë                                                                                                                                                                                                                                                                

Burimi: Bashkia Gjirokastër Zyra Tatimore Shkurt 2016.
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Tabela  2.  Niveli i tarifës së taksës së pasurive të paluajtshme për periudhën 2010–
2014, Bashkia Gjirokastër.

Burimi: Bashkia Gjirokastër, Zyra Tatimore Shkurt 2016

Bashkia është e ndarë në tre zona A, B, C. Zona A përfaqëson qendrën më të zhvilluar
të qytetit, zona B periferinë e qytetit dhe zona C pjesën më pak të zhvilluar të
qytetit.Tarifa e taksës së pasurive të paluajtshme  është e ndryshme në zona të
ndryshme të qytetit. Taksa e ndërtesës  për ndërtesat e banimit llogaritet si produkt
i tarifës së taksës me sipërfaqen prej 100 m2 për të gjitha ndërtesat e banimit
pavarësisht sipërfaqes reale të tyre. Mendojmë që kjo është një mangësi ndikuar dhe
nga mungesa e bashkëveprimit të institucionit të Bashkisë me Zyrën e Rregjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme dhe Agjencive të tjera Shtetërore, që kanë të bëjnë me
legalizimin e pasurive të paluajtshme.
Nga studimi i taksës së pasurive të paluajtshme vumë re që kjo taksë ka një peshë
mesatare prej rreth 25% ndaj të ardhurave tatimore dhe 14% (llogaritje të autorëve)
ndaj të ardhurave totale. Mendojmë se pesha ndaj të ardhurave totale është e ulët
dhe fsheh në vetvete rezerva.
Taksa e pasurive të paluajtshme grumbullohet nga struktura e zyrës tatimore të
bashkisë dhe nga agjentët tatimorë që për vitet 2010 -2012. Si agjentë tatimorë ka
shërbyer ndërrmarja e Ujësjellës  Kanalizime  me një përfitim prej 7% të të  ardhurave
të grumbulluara. Pra menaxhimi më i mirë i strukturës së grumbullimit të taksave
në Bashki ka sjellë dhe rritjen e të ardhurave totale të grumbulluara nga institucioni
i Bashkisë.
Bashkia Sarandë
Sipërfaqja urbane  prej 700 ha me një popullsi prej rreth 40.000 banorë, me rreth
10.000 banesa
(Bashkia Sarandë, Zyra Tatimore Shkurt 2016)
Po të shikojmë në tabelën e mëposhtme të ardhurat e grumbulluara nga taksa mbi
pasuritë e paluajtshme del se pesha specifike e saj si në rastin e parë është për t’u
vlerësuar.
Bashkia është e ndarë në dy  zona A, B. Zona A përfaqëson qëndrën më të zhvilluar
të qytetit, zona B periferinë e qytetit dhe  pjesën më pak te zhvilluar te qytetit. Tarifa
e taksës së pasurive te paluajtshme është e ndryshme në zona të ndryshme të qytetit.
Taksa e ndërtesës llogaritet si produkti i tarifës së taksës me sipërfaqen prej 70 m2
për të gjitha ndërtesat e banimit pavarësisht sipërfaqes reale të tyre.
Mendojmë që kjo është një mangësi, për dy arsye:  e para sipërfaqja mesatare për
familje nuk është ajo e shumë viteve më parë, ajo është rritur, dhe arsyeja tjetër
është dhe  mungesa e bashkëveprimit të institucionit të Bashkisë me Zyrën e
regjistrimit të pasurive të patundëshme per të pasqyruar ndryshimet në sipërfaqet e
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banimit.
Tabela  3. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Sarandë për periudhën 2010 – 2014
                                                                                                                   000/Lekë

Burimi: Bashkia Sarandë, Zyra Tatimore Shkurt 2016
Nga studimi i taksës së pasurive të paluajtshme vume re që kjo taksë ka një peshë
mesatarisht prej rreth 9.41% ndaj të ardhurave tatimore dhe 7.46 % ndaj të ardhrave
totale (Llogaritje të autorëve). Mendojmë se që të dy këta tregues janë të ulët dhe
mbajnë ne vetvete rezerva. Nga studimi dhe krahasimi i vlerave vumë re se trendi i
ndryshimit të të ardhura tatimore nuk shoqërohet me të njëjtin trend të taksës së
pasurive te paluajtshme.
Rezerva të mëdha kjo taksë mendojmë se fsheh dhe nga mungesa e legalizimit të një
numri të madh ndërtesash banimi.
Tabela.4  Niveli i tarifës së taksës për ndërtesat e biznesit për periudhën 2010 – 2014
                                                                                                   Bashkia Sarandë

Burimi : Bashkia Sarandë, Zyra Tatimore shkurt 2016

Tregu i pasurive të paluajtshme për momentin është në vështirësi nga efektet e krizës
të cilat kanë  sjellë mungesa të shitjeve duke rritur vështirësitë për mbledhjen e
taksës sepse ndërtimet janë të paformalizuara. Një pjesë e ndërtimeve janë akoma të
palegalizuara ose në proçes legalizimi duke bërë të pamundur mbledhjen e taksës.

Konkluzione

Nëse tregjet formale të pasurive të paluajtshme në një zonë të caktuar  janë aktive,
atëherë është e mundur dhe shpesh e dëshirueshme dhe tentohet që të lidhet Taksa
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mbi Pasuritë e Paluajtshme  me vlerën e tregut të tokës dhe përmirësimet.
Sistemet tatimore në vende të ndryshmë janë të ndryshme, kjo për arsye se sistemi
tatimor është në varësi të faktorëve të ndryshëm, siç janë kushtet historike, struktura
e ekonomisë, numri i banorëve, madhësia e territori të shtetit, marrëdhëniet
shoqërore, ekonomike etj.
Tregu i pasurive të paluajtshme për momentin është në vështirësi nga efektet e krizës
e cila ka  sjellë mungesën e shitjeve, duke rritur vështirësitë për mbledhjen e taksës,
si dhe për arsyen tjetër sepse një pjesë e ndërtimeve janë të paformalizuara.
Administrimi i taksës së pasurive të paluajtshme luan një rol të rëndësishëm në të
ardhurat aktuale të realizuara të cilat duhen të rregullohen për të reflektuar praktikat
administrative.
Zgjerimi i bazës së taksueshme dhe taksimi mbi vlerën e tregut mund të rrisë
potencialin e taksës, por jo domosdoshmërisht të rrisë grumbullimin e të ardhurave
e cila është produkt i një sërë faktorësh.

Rekomandime

Konsolidimi dhe modernizimi i sistemit aktual të taksimit të pasurive të paluajtshme
mendojmë se është një proces  kompleks,  që duhet të realizohet në disa  hapa, ku do
te veçonim:
Formalizimi i tregut të pasurive të paluajtshme nëpërmjet bashkëpunimit
ndërinstitucional dhe krijimi i një regjistri fiskal të pasurive të paluajtshme dhe të
një regjistri kadastral për tokën bujqësore.
Rritja e përpjekjeve dhe performancës së administratës publike të organeve të
pushtetit vendor në drejtim të rritjes së arkëtimeve të taksës së pasurive të
paluajtshme duke parashikuar një raport të ri të arkëtimit të kësaj takse.
Ngritja e një njësie të specializuar kombëtare që do të kryente vlerësimin dhe
përditesimin e vlerave të pasurive të palujtshme dhe transferimin e këtij informacioni
në regjistrin fiskal.
Kalimi gradual nga përdorimi i taksës së bazuar në sipërfaqe në përdorimin e taksës
bazuar në vlerën e tregut, duke futur në mënyrë graduale elementë cilesorë të
strukturës së ndërtimit të cilët  kanë peshë në vlerën e pronës.
Përdorimi i programeve kompjuterike të përshtatshme për modernizimin e sistemit
tatimor dhe sistemit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme nëpërmjet krijimit të
një sistemi të dhënash  të pasurisë së paluajtshme.
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Abstract

The participation of young drivers in fatal traffic accidents is of high concern and is
considered as a global social problem. There are many studies taking place just to identify
the factors that do cause traffic accidents by young drivers.
The training of drivers is one of the main factor of traffic safety, the training which is held
on driving schools and last at most three months depending one the curriculum of
respective states. The professional framework of the driving school plays a crucial role,
including also the driving instructor who is responsible for the practical part of the
training.
The driving instructor in accordance with the methodical and didactic principles as
well as based on the regulations in force holds the practical part of the training. The
driving instructor has to be a good psychologist, and a person who can share and give
his knowledge and experience to the driver candidate.
The skills and techniques of driving the driver candidate learns during the training so
that the driver then is capable to drive independently thus contributing to the traffic
safety. In developed western countries where the education and training is realized in
systematic, continuous and comprehensive way, there has been a reduction of the number
of traffic accidents with fatality by young drivers. Regarding the effect that the driving
instructor has in increasing traffic accidents during the training of the driver candidate
research has been done especially in developed western countries. On the framework of
the European Union the project “MERIT” has been financed on the field of training of
candidates including also the “Minimum European Requirements for driving Instructor
Training”. In the continuous research done related to this issue, in this paper a research
has been done to found whether the relation between the level of education of the driving
instructor and traffic accidents of young drivers exists.

Keywords: young drivers, driving instructor, driver training, traffic accidents, traffic
safety.

Introduction

While the number of traffic accidents resulting with fatality by older drivers with
more driving experience is decreasing, the number of traffic accidents resulting with
fatility by young accidents is still increasing, a serious social and public health
problem.
The practical training by driving candidates is realized in authorized subjects, in
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schools so called “formal training”. This model is used in several states in the
European Union, and in all regional states including also the Republic of Kosovo.
The practical part of the training is realizes under the supervision of the authorized
driving instructor, where the candidate learns the techniques and gains the driving
skills.
Within CIECA (The International Commission for driver testing) based in Brussels
(a member with full rights is also the Republic of Kosovo and Croatia) the first
project called “ MERIT” has been designed, this project has been financed by the
European Union.”This project is focused in skills and powers of the drivnig
instructor in safety aspects in traffic. Except of the didactive skills, the powers are
also about selfconfidence and the opinion of the driving instructor for the neccessety
of the driving candidate for going through the trainig. The role of the driving
instructor is to affect the creation of  postivie attitutedes towards the traffic. The
attituted towards the traffic is a result of the learning gained by the education,
family, driving school, and society. The young drivers have to be aware and
understand that the education lasts forever.
Several states with the purpose of protecting young drivers have foreseen also the
education after getting the driving license “obligatory post-licence training for novice
drivers”, (ADVANCED Study of post-license driver and rider training, Brussels,
2002-2003).
With the purpose of protecting young drivers in the Republic of Kosovo some
restrictions and prohibition have been put in place, for example, the prohibition of
using alcohol during driving, the restriction of speed while driving etc. J,Hoti &
J,Kyçyky & H,Hasani, Rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë, Prishtinë, 2011,
156 ).
Against all this proceedings taken place for protecting young drivers, global and
national statistics show that the number of deaths of this category of drivers has
not been decreasing, thus the identification of the main factors causing these accidents
would help a lot to decrease that number.

Legislative framework

In the legislation of the Republic of Kosovo the process of training of driving
candidates is regulated by the law on traffic safety and regulations which govern
the field of driving license. The training of candidates for getting the driving license
is a “formal training” regulated by the Administrative Instruction based on the
European Directive DE-2006/126 driver’s license.
The training of candidates is a unique educational system made of three courses:
· Traffic and safety rules (theoretical part)
· Driving of vehicle (practical part)
· First aid in case of road traffic accidents

This study will focus only in the practical part of the training realized by the
authorized driving instructor.
The minimal standards and powers of the driving instructor are close to those in
regional states. In all regional states the driving instructor follows the training and
except everything has also to prove skills and good techniques for driving vehicles.
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For this purpose in all countries of the region a verification of knowledge (quality
control) is provided as a condition for the extension of the authorization for the
training of candidates for obtaining a driving license. The verification of knowledge
is done with various methods and tests, through seminars based on respective
legislation in force in different states.
In the law of traffic safety and in the Administrative Instruction criteria for licensing
and verification of driving knowledge are set.
The driving instructor in all states where this model is used has to finish this special
training to prove the techniques and skills of driving.
In most of the regional states the process of getting the driving license is foreseen
by the law of traffic safety and regulations resulting from this law.
In some countries in Europe (UK, Ireland, Belgium, Sweden, Finland…), learner
drivers may choose to avoid professional driving instruction altogether, opting
instead- “accompanied driving / by parents, or other adults, (EU MERIT Project,
2004-2007) . This model does not require professional qualification for the
accompanying person who learns the candidate for getting the driving license.

Criteria for Driving Instructors

Subjects addressed:
• Minimum age
• Length of school education
• Driving experience
• Driving licences held
• Medical test
• Absence of traffic offences
•  Good reputation

The above mentioned criteria for driving instructor are only about the level of
education driving instructor  in this study and are foreseen in point two (EU
MERIT Project, 2004-2007).

Length of school education

There are no requirements concerning the length of school education in Denmark,
Estonia, Great Britain, Greece, Northern Ireland and Slovakia. For the other
countries, either a lower secondary level education (until 16 years old) or full school
leaving age (18) is required. (Minimum European Requirements for Driving
Instructor Training- EU MERIT Project (2004-2007), Recommendations Regarding
Minimum Requirements for Driving Instructors, Brussels, Belgium, 2007, 67-68).
Based on the table below we can see that in most of the European Union states
school leaving, lower secondary level have been forseen, while in Norway school
leaving or equivalent professional experience, while special criteria has Lithuania
with further education, (Minimum European Requirements for Driving Instructor
Training- EU MERIT Project (2004-2007), Recommendations Regarding Minimum
Requirements for Driving Instructors, Brussels, Belgium, 2007, 67-68).
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Taking into consideration that some of the above mentioned states of EU and
developed western countries have a high level of traffic safety and the level of
education of the driving instructor are not forseen, implies that the awareness and
creation of positive attituted play a crucial role in the traffic safety by young drivers
and all members of the traffic.

               Tab. Nr.1- Length of school education
Country Length of school education
Austria school  leaving
Belgium lower secondary level
Cyprus school  leaving
Czech Republic school  leaving
Denmark
Estonia
Finland school  leaving
France lower secondary level
Germany school  leaving
Great Britain
Greece
Hungary school  leaving
Ireland
Italy school  leaving
Latvia school  leaving
Lithuania further education
Luxembourg lower secondary level
Netherlands lower secondary level
Northern Ireland
Norway school  leaving or equivalentprofessional experience
Poland school  leaving
Portugal school leaving
Slovakia
Spain lower secondary level
Sweden school  leaving
Switzerland school  leaving

While the level of the education by driving instructor in the Republic of Kosovo
and in regional states including Croatia and Slovenia as EU members, only high
school and a special training for driving instructor is required.
In Switzerland, not a member of EU, the job as a driving instructor is not foreseen,
the young drivers can learn driving by an accompanying person who has driving
experience or also by a driving instructor, the driving candidate can choose.

Methodology

The methodology used in this study includes a survey where participants where
young drivers up to 24 years. The survey was of research character and anonymous.
Personal investigation was done by direct communicating between interviewer and
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participants. The questions were closed questions, while the answers were written
by the interviewer based on the answers that the participants have given. This
survey did take place in the eleventh and twelfth week of the previous year in the
region of Mitrovica. The survey includes 205 participants who answered questions
about the educational level of their driving instructor who have trained them in
the practical part, high school, higher education or do not know.
The participant who have been involved in traffic accidents and have finished the
training with the driving instructor who has finished high school where 9, in
percentage 24 %, with higher education 12, in percentage 33 %, while the number
of participants who declared to not know the level of education of their driving
instructor has been 16, in percentage 43%.
The participants who have not been involved in traffic accidents and have finished
the training with their driving instructor who has finished high school where 53,
in percentage  32%, with higher education 48, in percentage 28%, while the number
of participants who declared to not know the level of education of their driving
instructor has been 67, in percentage 40%.

Results and Discussions

The results of the research linked with the relation between the level of education of
the driving instructor and traffic accidents are shown below:
It has been used the ÷2 test (chi square test), according to statistical convention, we
use the 0.05 probability level as our critical value.
The processing of the data was done with electronic devices (calculator).
After processing the data is results that  ÷2= 0.762, while df (Degrees of Freedom).
Based on the table chi square for df=2 is ÷2 =5.992
Thus, while  ÷2= 0.762 ‹ ÷2 =5.992  we can conclude that no important difference
exists between the level of education and traffic accidents by young drivers.
Thus the report between the data results that there is no systematic distribution of
participants of traffic accident and level of education of the driving instructor.
Based on a research done in Canada, drivers who have finished trainings in driving
schools have had more traffic accidents than those who have learned driving from
an accompanying person (Mayhew, D. R., Simpson, H. M., Singhal, D., Desmond,
K.: Reducing the Crash Risk for Young Drivers, Foundation for Traffic Safety, Washington
DC, USA, 2006).

Conclusion

In western developed countries and in several states in the European Union who
have a high level of traffic accidents, the training of driving candidates is not foreseen
to take place under the supervision of an authorized instructor.
In countries of the European Union the level of education of the driving instructor
(Length of school education ) is: school leaving, lower secondary level, further
education, and school leaving or equivalent professional experience.
Whereas regarding to the level of education of the driving instructor in the Republic
of Kosovo and regional states, including laso Croatia and Slovenia as states of the
EU, only high school and a special training for the driving instructor is required.
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Based on a research done in Canada, drivers who have finished trainings in driving
schools have had more traffic accidents than those who have not learned driving in
driving schools but learned driving under the supervision of an accompanied driver.
The attitude twoard the traffic is a result of the education get in schools, family,
driving schools and society.
Based on the results mentioned above of the research we can conclude that there is
no relation between the level of the driving instructors’ education and traffic
accidents caused by young drivers.
Global and national statistics show that the number of deaths of young drivers
caused by traffic accidents is not decreasing, the identification of the main factors
causing these accidents would contribute positively in decreasing accidents caused
by young drivers, thus further research is of high importance.

References

Law No. 02/L-70 On Road Traffic Safety,( 2007), Pristine.
Administrative Instruction (2008) No. 2008/11 on Licensing and Certification of Instructor
Drivers Skills, Pristina.
J,Hoti $ J,Kyçyky & H,Hasani, Rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë (2011), p 156,
Prishtinë.
ADVANCED (2002-2003). Study of post-license driver and rider training, Brussels.
Minimum European Requirements for Driving Instructor Training-EU MERIT Project
(2004-2007), Recommendations Regarding Minimum Requirements for Driving
Instructors, Brussels, Belgium.
Mayhew, D. R., Simpson, H. M., Singhal, D., Desmond, K (2006).: Reducing the Crash Risk for
Young Drivers, Foundation for Traffic Safety, Washington DC, USA.
http://www.erudio.hr/index.php/obrazovanje/usavrsavanje/2-uncategorised/40-
instruktor-ica-voznje.
http://www.akademijaoxford.com/vozac-instruktor-peti-stepen.php.
http://instruktor-b-kategorije.6te.net/instruktor.htm.



272

Një vështrim i legjislacionit shqiptar mbi pronësinë pas viteve ‘90

Av. Erald Llanaj

Abstrakt

E drejta e pronësisë si e drejtë themelore e zhvillimit të shoqërisë demokratike, ka luajtur
një rol të rëndësishëm në zhvillimet pas ndryshimit të sistemit politik në vendin tonë.
Pas viteve ’90 vendi jonë ndryshoi sistemin dhe përshtati legjislacionin për njohjen e
pronës private. Këto reforma të ndërmarra nga qeveritë e kohës megjithëse krijuan terren
për respektimin e pronës private,  krijuan dhe terren për abuzime për shkak të mospasjes
së eksperiencës së duhur në sanksionimin e dispozitave ligjore për mënyrën e ushtrimit
të pronësisë private dhe publike. Analiza e këtij punimi është një përpjekje për të
paraqitur përpara lexuesit në forme të kuptueshme, të qartë, e profesionale një interpretim
të ligjit mbi pronat ndër vite.
Duke qenë se ligji mbi pronat ka pësuar shumë ndryshime ndër vite atëherë, gjatë kësaj
analize lexuesit do mund të nxjerrin disa konkluzione të tyre përsa i përket këtyre
ndryshimeve dhe nëse këto ndryshime kanë qenë të domosdoshme për kohën kur janë
bërë.
Gjithashtu në këtë analizë do të shqyrtojmë nëse në momentin kur është miratuar ky ligj
mbi pronat: A i ka përfshirë të gjitha palët e interesuara ky ligj dhe a janë zbatuar të
gjitha të drejtat që parashikohen në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në mënyrë
që edhe pjesa tjetër e shoqërisë, e cila nuk preket nga ky ligj të mos u cenohen të drejtat që
parashikohen në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Fjalë Kyçe: Ligj, Pronë, Ndryshime ligjore.

Hyrje

Prona në historinë e njerëzimit ka lindur dhe është zhvilluar sëbashku me shoqërinë.
Që prej lashtësisë ka ekzituar pronësia mbi sendet dhe mbi tokën duke nisur si
diçka natyrore, përcaktim i mendësisë egoiste njerëzore dhe më pas duke u
sanksionuar në ligje. Legjislacioni më i hershëm i njohur nga njerëzimi është Kodi
i Hamurabit, i cili sanksiononte disa kategori pronash duke e përcaktuar atë në
pronë shtetërore, të objekteve të kultit (të shenjtë), private (në pronësi të individëve)
dhe pronë pa pronar që shtrihej jashtë kufijve të qyteteve dhe zonave të mbrojtura.
(Stiljan Koçllari, 2010). Pra duke kuptuar rëndësinë që ka prona mund të themi që
kërkon vëmendjen e çdo organizmi shtetëror dhe privat. Prona private është një e
drejtë që njihet nga personat e tjerë ndaj pronarit dhe ky i fundit ka të drejtë të
përjashtojë ushtrimin e veprimeve ndaj pronës së tij. (Harold Demestz, 1967,354).
Në të njëjtin këndvështrim mund të themi që prona private i krijon mundësi
individëve të gëzojnë mirëqënie dhe prosperitet, të krijojnë ekonomi dhe të
menaxhojnë jetën e tyre. Një pronë tërësisht publike krijon monopol ekonomik dhe
kufizon burimet ekonomike të shfrytëzueshme. Në vazhdimësinë e historisë pronësia
ka njohur ndryshime thelbësore dhe është përshtatur në forma të ndryshme sipas
sistemeve politike të vendosura në çdo vend.
Edhe vendi jonë nuk mund të përjashtohej nga kjo rrjedhë e historisë e të drejtës  së
pronësisë dhe do ndalemi në ndryshimet që kanë ndodhur pas rrëzmit të sistemit
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komunist dhe vendosjes së sistemit demokratik. Megjithëse kanë ndrodhur
ndryshime drastike, vet ligji për kthimin dhe shpronësimin e pronave ka pësuar
ndryshime të shpesht, gati çdo vit. Kjo nënkupton paqëndrueshmërinë legjislative
që ekziston në vendin tonë lidhur me këtë problem të madh që ka mbi 20 vite që
nuk po gjen zgjidhje.

Një vështrim rreth ligjit nr.9235 i datës 29.07.2004 “Për kthimin dhe
kompensimin e pronës” i ndryshuar

Që në krye të titullit të këtij ligji janë të pasqyruara ndryshimet e përvitshme të këtij
ligji që kanë vijuar çdo vit dhe brenda vitit 2009 ka ndryshuar 2 herë. Nga kjo
paqëndrueshmëri, sikurse e përmendëm mësipër mund të themi që sistemi jonë
legjislativ është i papërshtatshëm për të përballuar ndryshimet e shpejta shoqërore
dhe të zgjidhi problematikën që ekziston me këtë ligj. Kthimi i pronave dhe
shpronësimi ka krijuar një grumbull të madh problemesh të shoqëruara dhe nga
migracioni i pa kontrolluar dhe pushtimet e territoreve, qofshin trualle ndërtimi
apo zona të tokave bujqësore.
Si qëllim kryesor i këtij ligji është kthimi dhe kompesimi i pronave të marra nga
shteti pas vitit 1944, duke përjashtuar pronat e përfituara nga reforma agrare e vitit
1945 (Ligji 9235, 2004, 2). Në parim ky ligj e bazon funksionimin e tij mbi
shpronësimin fizik, monetar, rikthimin e saj tek pronarët.
Këto tre shtylla në mënyrën që janë përcaktuar në këtë ligj, kanë probleme zbatimi
për shkak të mungesës së tokave të lira për kompesim fizik. Mund të ketë tokë të lirë
por që mund të ndodhet në pozicion gjeografik që nuk ka ndonjë interes për t’u
përfituar nga pronari, i cili mund të ketë një pronë me interes ekonomik më të
madh. Sa i përket kompesimit monetar, këtu lind një problem i madh i gjenerimit të
fondeve. Shteti jonë nuk mund të sigurojë një fond kaq kolosal sa të kompesojë të
gjithë pronarët me vlerat e tregut të indeksuara sipas rritjes së çmimit. Kompesimi
fizik përfshin çdo sipërfaqe përveç tokës bujqësore që kthehet ose kompesohet deri
në 100 ha (Ligji 9235, 2004).
Zhvillimi i vrullshëm dhe lëvizjet migratore të fshatrave në qytet krijuan
problematikë të rëndë sa i përket këtyre zhvillimeve dhe ky ligj nuk ka mund të
marrë parasysh këto lëvizj. Zona të mëdha jo të rregullta janë krijuar në shumë
qytete të mëdha të vendit tonë, duke përmendur këtu qytetet më problematike si
Durrësi dhe Tirana. Në kryeqytet zona të tëra ndërtimesh janë pa leje, nuk kanë
pronar dhe shumica prej tyre mund të përkufizohen si të kundraligjshme. Zona
bujqësore janë kthyer në zona banimi, ndërkohë që ajo sipërfaqe toke figuron në
kadastra si tokë bujqësore dhe mënyra e kompesimit, në rast se do të realizohet, lë
shumë vend për të diskutuar dhe të abuzohet me çmimin, sipërfaqen, formën e
përdorimit dhe destinacionin e saj.
Shumë lagje në Tiranë janë pa plan urbanistik, thjesht ndërtesa civile banimi që
janë vetqeverisur dhe drejtuar mbi parimet e zakonit që midis dy shtëpive duhet
hapësirë dhe një rrugë. Në të njëjtën kohë ndryshimet e kulturave të banorëve që
kanë migruar në këto qytete, krijojnë një tjetër problem që nxit kriminalitetitin. Për
shkak të këtyre problemeve të pronësisë ne sot numërojmë qindra krime të ndodhura
për shkak të konflikteve të kësaj natyre.
Banorët e ardhur nga veriu i vendit tonë, të njohur për ashpërsinë e moralit dhe
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rregullave kanunore janë më pak tolerantë dhe në pushtimin e tokave në këto qytete
nuk kanë marrë parasysh asnjë rregull për ndërtimin, respektimin e pronarëve apo
ligjit. Në tërësi të gjithë banorët e vendosur në këto qytete pas viteve ’90 kanë krijuar
gjithë këtë problem, i cili ka zgjidhje nëse qeveria dhe legjislatorët arrijnë të gjejnë
rrugën e duhur drejt zgjidhjes përfundimtare.
Edhe pse legjislatori është përpjekur të arrijë plotësimin e vakumit ligjor të krijuar
përsëri nuk ka arritur që me anën e këtij ligji të përfundojë proçesin kthimit dhe
kompesimit të pronave deri më datën 30/04/2015. Sot jemi në vitin 2016 dhe ende
nuk është e qartë sesi do të organizohet kjo reformë dhe sa herë do t’i duhet të
ndryshojë ky ligj.

Një vështrim krahasues ndërmjet ligjit nr.9235 dt.29.07.2004 dhe ligjit 9583
dt.17.07.2006 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”, i ndryshuar

Ligjet me njëri tjetrin nuk kanë ndryshime substanciale, përveçse ndryshime të
vogla në përcaktimet e madhësive të shpronësimit dhe ndonjë shtese.
Nga ligji nr. 9235 i datës 29/07/2004 ishte përcaktuar që kompesimi fizik të ishte deri
në 100 ha, ndërsa me ligjin nr.9583 i datës 17/07/2006, kjo vlerë u ul deri në 60 ha.
Legjislatori ka kryer këtë ndryshim për shkak të pamundësisë së gjetjes së hapësirave
të lira dhe rikthimin e kësaj sipërfaqe sepse për shumë raste i është ndërruar
destinacioni ose ka aktualisht shumë pronarë.
Një ndryshim tjetër ishte dhe përfshirja e kthimit dhe kompesimit që nga 7 Prill i
vitit 1939. Megjithëse ky ndryshim nuk do të ndikonte në proçes për përmirësimin
e situatës.
Situata përsëri ka mbetur e njëjtë dhe me këto ndryshime. Thelbi i problemit nuk
është zgjidhur dhe mbetet në hapat fillestar ky proçes. AKKP vepron si një institucion
që pranon kërkesat dhe dosjet, por puna e saj është joefikase dhe ka qëndruar në
kushtet e një projekti që nuk ka fund.

Një interpretim i ligjit 133/2015 “Për trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e
Proçesit të Kompensimit të Pronave”

Në këtë ligj të ri dhe ndryshimi më i fundit që i është bërë ligjit për Pronën dhe
Kompesimin kanë ndodhur disa ndryshime thelbësore që mendohet të japin efektin
e tyre në përfundimin e proçesit të stërgjatur ndër vite.
Ky ligj i ri ka rikthyer si datë 29/11/1944 për rikthimin apo kompesimin e pronës,
një ndryshim i lypur nga nevoja për të qënë më të qartë në organizimin e proçesit.
Po ashtu në këtë  ligj janë përfshirë dhe kompesimi i çështjeve që janë fituar në
Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (Ligji 133/2015). Kjo përfshirje e
kompesimit të vendimeve të gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut sjell një
ndryshim të ri në këtë proçes, duke ju dhënë shpërblimin e drejtë atyre qytetarëve
që ju është shkelur e drejta e tyre për t’u kompensuar apo rikthyer prona.
Po ashtu ky ligj përkufizon një institucion të riorganizuar të AKKP-së nën emërtimin
Agjencia e Trajtimit të Pronës, si person personi juridik publik, në varësi të Ministrit
të Drejtësisë. Në të njëjtën kohë është krijuar dhe Fondi Financiar i Kompensimit që
do të përballojë kostot ekonomiko-financiare të kompensimit dhe Fondi i tokës, i
cili përfshin tokën fizike që është në pronësi të shtetit dhe vihet në dispozicion për
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kompensim fizik të qytetarëve.
Në të njëjtën kohë në këtë ligj ka ndryshuar dhe proçedura e e vlerësimit, një
proçedurë, e cila drejtohet nga ATP-ja.
Në tërësi ky ligj ka risjellë më të plotë organizimin e ATP-së si institucion i
mbarëvajtjes së këtij proçesi dhe krijimin e dy fondeve të veçanta për kompensim
financiar dhe fizik.
Mund të themi që natyra e këtij ligji është më e plotë, por përsëri nuk e zgjidh në
thelb problemin. Shumë qytetarë kanë ende konflikte gjyqësore të papërfunduara
për pronësitë, shumë të tjerë kanë konflikte sepse e njëjta tokë apo truall është shitur
disa herë dhe pretendohet nga shumë palë. Në të njëjtën kohë rrëmuja e krijuar me
organizimin ndër vite ka sjellë pasojat e veta në rritjen e informalitetit, kriminalitetit,
korrupsionit në institucionet shtetërore dhe deformimin e proçesit.
Ky ligj i ri ka të veçantë përparimin në drejtim të formalizimit të proçesit dhe tenton
t’i japë frymë të re organizimit të tij duke krijuar strukturë të re qeveritare që kujdeset
për proçesin dhe fondet mbështetëse financiare, por këtu mund të ngrejmë disa
pyetje. Si do të sigurohet fondi i kompesimit, në një kohë që buxheti i shtetit nuk
mund ta përballojë nevojën e fondeve të këtij proçesi? A do të pranojnë qytetarët të
kompesohen fizikisht për prona me pozicione gjeografikisht të ndryshme dhe pozicion
që nuk mund të jetë i favorshëm për ato?
Për këto pyetje mund të themi që ka dilemë të madhe dhe besoj që edhe ky proçes do
të vazhdojë të zvarritet dhe nuk do të ketë zgjidhje përfundimtare.  Një e re tjetër e
këtij ligji është parashikimi i disa shkeljeve administrative sa i përket abuzimit me
fondet financiare për kompesim.
Këtu  po referoj nenin 31 të ligjit 133/2015
Kundërvajtjet administrative
1. Në kuptim të këtij ligji, shkeljet e mëposhtme, pavarësisht nëse përbëjnë ose jo
vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen si më poshtë:
b. shkelja e dispozitave ligjore dhe nënligjore për administrimin e Fondit të
Kompensimit dënohet me gjobë administrative nga 200 000 (dyqind mijë) 800 000
(tetëqind mijë) lekë;
a. shkelja e dispozitave ligjore dhe nënligjore për respektimin e afateve dhe
procedurave të kompensimit fizik me ankand, rasteve të tjera të kompensimit fizik,
vlerësimit financiar të vendimeve për kompensim, kompensimit fizik në pronën e
subjektit të shpronësuar, shqyrtimit të kërkesave të patrajtuara dhe çdo afat dhe
procedurë tjetër, të detyrueshme, të parashikuar në këtë ligj, dënohet me gjobë
administrative nga 50 000 (pesëdhjetë mijë) — 300 000 (treqind mijë) lekë.
b. Masa e gjobës përcaktohet, në çdo rast, në përpjesëtim të drejtë me natyrën e
kundërvajtjes së konstatuar, me përgjegjësinë dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje të
zyrtarit ose të kundërvajtësit dhe me faktin nëse kundërvajtësi është përsëritës apo
jo. Në rast përsëritjeje të kundërvajtjes, kundërvajtësi dënohet me dyfishin e vlerës
së gjobës.
Kjo dipozitë mund të duket e pavend në këtë rast sepse shpërdorimi i detyrës dhe
fondeve publike përbën vepër penale dhe dënohet si e tillë nga Kodi jonë penal.
Vendosja e një dispozite të tillë ishte e panevojshme në një kohë që ky ligj ka nevojë
për gjëra të tjera që t’i japin zgjidhje njëherë e përgjithmonë problemit të pronësisë
në shqipëri.
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Konkluzione

Nga sa mësipër mund të them që pasqyra e përmbajtjes së këtyre ligjeve është e
njëjtë dhe nuk ka sjellë ndonjë ndryshim radikal në proçes. Përveçse ndryshimeve
të përvitshme të këtyre ligjeve, asnjë gjë tjetër nuk ka ndodhur. Vendi jonë për
shkak të migrimit të vrullshëm dhe mosrespektimit të rregullave të urbanistikës
dhe legjislacionit po vuan këto pasoja të rënda si një vend demokratik, i cili nuk ka
zgjidhur problemin themeltar të këtij sistemi, pra garantimin e pronës private.
Në tërësinë e aplikimit të proçesit duhet që ATP-ja të veprojë si organ qëndror për
drejtimin e proçesit dhe të përfshijë në këtë proçes dhe pushtetin vendor duke
angazhuar komunitetet vendore që njohin zonën dhe traditat për të kontribuar në
zgjidhjen e konflikteve. Po ashtu ATP-ja duhet të jetë organ i menaxhimit të proçesit
dhe fondeve që ka në dispozicion.
Fondi monetar duhet të jetë kontribut i qytetarëve që kanë në përdorim tokën,
truallin apo ndërtesën që do të kompesohet dhe kontribut nga buxheti i shtetit.
Besoj është më e lehtë që një pronë e pushtuar të kompensohet nga pushtuesi ndaj
pronarit, sesa pronari të presi për muaj me radhë gjenerimin e fondit nga qeveria
dhe kalimin e  proçedurave burokratike. Qytetari që ka ndërtuar në mënyrë të
kundraligjshme mbi një truall që ka pronar, apo që është në pronësi shtetërore
duhet të pajiset me dokumentacion pronësie duke kompensuar vlerën e truallit në
favor të pronarit të ligjshëm që e gëzonte atë pronë para se të shtetëzohej. Kjo mënyrë
lejon lehtësimin e proçesit dhe palët mund të bien dakord më lehtë sesa qeveria të
marrë përsipër një faturë që nuk mund të përballohet.
Pjesa tjetër e kompensimit fizik është një metodë që nuk duhet të aplikohet sepse
krijon pakënaqësi dhe në fund të proçesit nuk do të pranojë askush të marrë në
pronësi një tokë që ndodhet diku larg në qytet tjetër apo vend pa perspektivë.
Supozojmë që një qytetar ka patur pronësi një truall në rr. “Myslym Shyri” dhe me
kompensim fizik i jepet tokë në një fshat të Tiranës, megjithëse vlera financiare
mund të jetë e njëjtë. Kompesimi fizik është një mënyrë që nuk i jep atë meriton një
pronar.
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Përfitimet etike nga retorika sofistike
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PH.D në filozofi & PH.D.c në sociologji

Abstract

Like any other philosophical orientation whose influence has extended until today, the
sophism has its own influence too. In order to achieve their goals, most of the people
speak in two different versions about the same reality, depending on the situation. Not
only in politics, but also in other public and social areas, more priority is given to oratory
than knowledge. Eloquence fascinates more than any scientific achievement. There are
also cases when a knowledgeable person is ignored just because s/he cannot articulate
his/her opinion properly. Eloquence and excellent oratory has fascinated and continues
to fascinate the masses, and in some cases, even orients them in the wrong direction. The
very dynamics of life has always imposed and influenced sophistic practices to be present
at all times, therefore today it is part of our everyday life.
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Hyrje

  Sipas poetit Soloni, njërit nga shtatë të urtit helenas në fillim të shekullit VI p.e.s,
virtytet kishin edhe karakter preventiv. Ato parandalonin të keqen dhe largonin
prej çdo gjëje neveritëse. Çiltërsia është jo vetëm t’i refuzosh kërkesat kriminale që
një demon i keq mund të ngjallë në shpirt, por edhe të qëndrosh i pastër në çdo
aspekt. Të këqijat nga të cilat vuan shoqëria, zakonisht janë rrjedhojë e fodullëkut
të të pasurve dhe shpirtit rebelues të keqbërësve. Në shoqërinë e polisit krimineli
paraqitej si një i xhindosur, një i ndërsyer që tërbohej nga një demon i keq, mishërim
i një fëlliqësie stërgjyshërore. Lëvizjet mistike i përgjigjeshin vetëdijes komunitare.
Ato përçonin një ndjeshmëri të grupit kundruall vrasjes; ankthin përballë dhunës
dhe urrejtjeve që lindnin nga hakmarrjet personale. Frika nga e neveritshmja gjente
shprehjen e vet më të fuqishme në kërkesën mistike për një jetë të pastër nga çdo
kontakt i përgjakshëm. Kështu krijohej ndjenja e të qenurit kolektivisht i angazhuar
e kolektivisht i kërcënuar saherë që derdhej gjaku. Edhe të ushqyerit pasqyronte
një bashkim, që realizonte në mes bashkëtryezasve një identitet të të qenurit në një
lloj lidhje gjaku. Ndryshimet e shpejta në planin fetar, nuk kontribuan vetëm në
lindjen e së drejtës. Ato ishin përgatitje e përpjekjeve të mëvonshme për arsyetimin
e karakterit moral, që ishte orientuar kah persiatja e natyrës politike. Salltanati,
plogështia e kënaqësia u hodhën poshtë, luksi u hoq në veshje, në shtëpi, në
ushqim...Klasa e mesme ishte ajo që duhej të luante një rol moderues në qytet, duke
vendosur ekuilibrin mes dy skajeve: pakicës së pasanikëve që donin të ruanin gjithçka
dhe turmës së njerëzve që donin të fitonin çdo gjë. Dinjiteti në qëndrim mori
domethënie institucionale. Përmes tij nxirret në shesh një sjellje morale, një formë
psikologjike që imponohet si e detyrueshme: qytetari i ardhshëm duhej të stërvitej
që t’i dominojë pasionet, emocionet dhe instinktet. Kultura greke ndërtohej duke u
hapur ndaj një rrethi përherë e më të gjerë - më së fundi përfshihej gjithë demosi.
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Hyrja në botën shpirtërore i qe rezervuar që në fillim një aristokracie me karakter
luftarak e klerikal. Mirëpo ky zgjerim solli edhe një shndërrim të thellë. Duke u
kthyer në elemente të një kulture të përbashkët, u nxorën njohuritë, vlerat, teknikat
mendore, edhe atë në sheshin publik ku u nënshtroheshin kritikave dhe polemikave.
Ato nuk u ruajtën më peng të fuqisë dhe as në fshehtësinë e traditave familjare.
Publikimi i tyre ushqente kritika, interpretime të ndryshme, kundërshti, debate të
ashpra. Diskutimi, argumentimi, polemika, ishin bërë rregullat e lojës intelektuale
si dhe të lojës politike. Veçanërisht iu kushtua rëndësi e madhe retorikës, teorisë dhe
praktikës së gojëtarisë. Gojëtarët e zhdërvjelltë e të aftë, që t’i bindnin të tjerët ishin
shumë të kërkuar dhe të nderuar. Në këtë kohë nuk ishte më me rëndësi se kush
thotë, por si dhe në ç’mënyrë e thotë atë. Ndërkaq sistemi i polisit fillimisht
nënkuptonte një përparësi të jashtëzakonshme të fjalës ndaj instrumenteve tjera.
Fjala u bë vegël e mirëfilltë politike, çelës i çdo autoriteti në shtet, mjet i komandimit
dhe sundimit të të tjerëve. Kjo fuqi e fjalës kthehet në hyjni, forca e bindjes
nënkuptonte efikasitetin e fjalëve. Mund të thuhet se periudha kur lulëzoi sofistika
450-400 p.e.s “në shumë aspekte mund të konsiderohet si koha më e lavdishme e
Athinës” (Kerferd, 1981:1). Nocioni sofist (ho sophistês; plural hoi sophistai) është
derivat i foljes sophidzo që fjalë për fjalë do të thotë ‘dikush që është i angazhuar në
urti” (sophia). (Kerferd, 1950:8-10/ Guthrie, 1971: 27-34). Sofitët arrinin t’ua
ndërronin bindjen gjykatësve, ndikonin nëpër asamble bile edhe në rrethana që
nuk ishin premtuese, duke i shpënë  me fjalët e tyre joshëse deri në magjepsje ata që
i dëgjonin. Fjalë magjepse rodhën nga Gorgjiu i famshëm, aq sa kur mbante ai
fjalim, populli kremtonte. Lidhshmëri të ngjashme të fjalëve me joshjen gjenden
edhe te Homeri, Eskili, Platoni etj. Llogaritej se retorika ishte mbretëresha e krejt
krijimtarisë artistike, ndërsa madhështia e të folurit dhuntia më e bukur që perënditë
e pavdekshme kanë mundur t’ia jepnin njeriut. Pozita e re politike dhe ekonomike
e njeriut në shoqëri bëri që të ndryshojë edhe pozita dhe roli i shkencës. Prej saj
kërkohej që të përgjigjej në pyetjet, të cilat i mundonin njerëzit në praktikë. Shkenca
u përgjigjej këtyre pyetjeve dhe vlera e saj për praktikën bëhej evidente. Prej kësaj
rrjedhinin edhe aspiratat e shtresave të gjëra të qytetarëve për arsim dhe dëshira e
tyre e madhe për përvetësimin e rezultateve shkencore.

Rrethanat

    Zhvillimi i fuqive dhe i marrëdhënieve skllavopronare shkaktoi edhe shumë
ndryshime të reja sociale. Një prej tyre është forcimi bashkiak i sistemit shtetëror.
Krahas zhvillimit të këtij sistemi komunal, thellohen gjithashtu edhe një sërë
kundërthëniesh ndërmjet komponenteve të vetërregullimit shtetëror në përgjithësi,
të cilët lëkundën disa integralitete të tij. Zhvillimi i këtillë i hovshëm (450-322 p.e.s)
ka qenë i përcjellur me lulëzimin e shkëlqyeshëm të artit, shkencës dhe filozofisë
helene. Gjatë kohës së sundimit të Perikleut u krijuan disa prej veprave më të mëdha
të arkitekturës dhe pikturës helene. Edhe në letërsi u bën ndryshime të rëndësishme.
Fitorja e regjimit demokratik shkaktoi rënien e disa gjinive letrare dhe zënien fill të
gjinive të tjera. Në shtëpitë aristokratike kultivohej epika heroike, ndërsa mënyrës
demokratike të jetesës më tepër i përgjigjej poezia lirike, veçanërisht tragjedia dhe
komedia. Tragjedia mundësonte që edhe shtresat e gjëra popullore t’i afrohen
kënaqësisë që shkaktonte arti. Skena helene në të cilën dëgjoheshin fjalët sublime të
shkrimtarëve të mëdhenj të tragjedive u bë shkollë e moralit për të gjithë qytetarët
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helenas. Euripidi i shkroi tragjeditë e tij klasike, poeti Pindar i thuri vargjet e tij të
mrekullueshme. Fidie krijoi skulptura të famshme. Gjithashtu puanun vepra të
lavdishme edhe artistët tjerë gjenialë si Praksiteli, Mironi etj. Edhe shkenca helene
shënoi përparim të rëndësishëm, posaçërisht astronomia dhe matematika. Hipokrati
me gjenialitetin e tij të shquar u bë baba i mjekësisë. Sot e kësaj dite mjekët japin
betimin e Hipokratit. Me fjalë të tjera Athina u bë Pritaneon i Eladës - ushqyese
shpirtërore dhe fidanishte e arsimimit. Ky shekull quhet ndryshe edhe shekulli i
Perikleut, i cili i zgjedhur vazhdimisht për strateg, ka dhënë elan dhe duke iu
falënderuar mençurisë dhe përvojës së tij më së shumti ka kontribuar për famën e
Athinës, që ajo të bëhej me të vërtetë qytet i urtësisë dinjitoze - madje vetë emërtimi
i qytetit me emrin e perëndeshës së urtësisë - asocon në këtë. Kjo është koha kur
identiteti i qenies, të cilën e arsyetuan eleasit zgjerohej në njohjen e identitetit e me
atë edhe të vetëvetëdijes së individit të veçantë. Pika qëndrore e vëmendjes politike
zhvendosej paralelisht në sferën e arsimit, kështu që jo vetëm te njerëzit eminent,
por edhe te shtresa e gjerë popullore shfaqej synimi i vazhdueshëm për arsimim më
të lartë si rrjedhojë e nxitjeve të zhvillimit politik dhe pasojave që bartte ai me vete.
Ideali për edukim dhe arsimim ngërthente në vete jo vetëm elementin shkencor, por
edhe racional e kjo i mungonte idealit të vjetër fisnor që bazohej në autoritetin e
zotrave, shteteve, të të parëve, prindërve dhe poetëve të mëparshëm.

Zgjimi i shpirtit rebelues

  Me krijimin e aristokracisë së re, shenjë karakteristike e së cilës ishte arsimimi dhe
edukimi, njerëzit filluan të shprehin pakënaqësinë ndaj arsimimit të vjetër, të cilin
nga një anë e merrnin nga etërit dhe mësuesit e nga ana tjetër gjatë komunikimit në
jetën e përditshme që për të rinjtë athinas ishte shkollë-shtesë. Ndërkaq kishte edhe
personalitete të tilla që ishin të gatshëm t’ia parashtronin popullit të arriturat
shkencore, duke hapur kështu horizonte të reja. Ata jepnin edukim dhe arsimim në
baza tërësisht racionale, ngaqë prej filozofisë jonike kishin përfituar parimin racional,
gjë që i kënaqte nevojat praktike të kohës së re. Mirëpo vlen të theksohet fakti se më
parë për natyrën jepeshin interpretime jo të qëndrueshme, ashtu që dukej se nuk
shihej ndonjë mënyrë përputhshmërie reale. Herakliti për shembull thoshte se natyra
është e përbërë nga një pluralitet substancash dhe se çdo gjë është në një proces të
ndryshimit konstant ose rrjedhës, ndërsa Parmenidi mbronte pikëpamjen e kundërt,
duke argumentuar se realiteti është një substancë e vetme, statike, se ekziston Njëshi
dhe se lëvizja dhe ndryshimi janë vetëm iluzione që na jepen nga shqisat tona, të
cilat kapin dukjen e sendeve. Këto kundërthënie kozmologjike sollën thjesht një
lodhje intelektuale nga vlerësimet për të shmangur vështirësitë në zbërthimin e
sekreteve të natyrës. Ato gjeneruan padurim dhe mosinteresim për t’u marrë me
aktivitetet filozofike, të cilat nuk premtonin rezultate të sukseshme. Për këtë arsye
filozofia rrezikonte të ndalej në këtë pikë. Ishte polemika mbi parimet e fundit të
sendeve që nxiti daljen e drejtimeve të reja në filozofi, sepse vetë skepticizmi u bë
subjekt i interesimeve serioze. Në vend të debateve rreth teorive alternative të natyrës,
filozofia u orientua drejt çështjes së dijes njerëzore, duke shtruar pyetje nëse është e
mundshme për mendjen njerëzore të zbulojë ndonjë të vërtetë univerzale. Kjo
problematikë u ndërlikua edhe më tej me zbulimin e dallimeve kulturore midis racave
dhe popujve të ndryshëm, duke bërë që problemi rreth së vërtetës të plekset ngusht
me problemin e së mirës. A mund të ketë koncept universal të së mirës, në qoftë se
njeriu do të ishte i paaftë të njihte ndonjë të vërtetë univerzale? Po çka është e
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vërteta? Prej nga vjen ky mospajtim? Rrjedhimisht dhe kushtimisht mendimi kthehet
kah njeriu, sepse duke menduar për atë se cilat janë paraelementet dhe parashkaqet
e botës, është parë se njerëzit e mençur, të cilët merreshin me këtë problem, këtyre
aspekteve u përgjigjeshin secili ndryshe prej të tjerëve. Zhvillimi i hovshëm i
civilizimit, kulturës dhe artit nxitën impulse të reja dhe të gjitha së bashku krijuan
filozofinë antropologjike, tema themelore e së cilës nuk ishte më natyra, por njeriu,
duke i përfshirë edhe shkaqet e dukurive dhe ngjarjeve shoqërore. Periudha
antropologjike është njëherësh edhe periudha e iluminizmit antik grek.

Retorika si tipar përcaktues i sofizmit

 Historikisht kanë qenë retorika dhe sofistika ato, të cilat nëpërmjet analizës që i
bënin formave të ligjëratës si instrumente të fitores në betejat e kuvendit dhe gjyqit,
u kanë hapur rrugën kërkimeve të Aristotelit, duke përcaktuar përkrah një teknike
të bindjes, rregullat e paraqitjes dhe duke ngritur logjikën e së vërtetës, tipike e dijes
teorike, përballë logjikës së gjasës ose të së mundshmes, që zotëronte në të gjitha
debatet e rastësishme të praktikës. Retorika u bë si një thikë, e cila mund të përdorej
për të mirë ose për të keq. Të gjithë sofistët ishin praktikues dhe mësues të retorikës.
Dukej se retorika u bë tipar i përbashkët i tyre, saqë disa studiues e konsideruan si
karakteristikë përcaktuese të sofizmit (Schiappa, 1999:48). Filozofia me të cilën
mirreshin individët e ndryshëm doli prej shkollave në sheshe për t’u bërë pronë e
gjithkujt dhe u fut në vorbullin e jetës së përditshme. Retorika fitoi vlerë të madhe
dhe për të ndihej edhe nevojë e konsiderueshme. Këtë nevojë njerëzve filluan t’ua
plotësojnë mësuesit udhëtarë - shëtitës - sofistët, këta iluministë dhe humanistë
helenas, enciklopedistë e bartës të idealit të ri arsimor. Kalimi nga njëri përdorim i
retorikës te tjetri ishte lehtësuar shumë nga skepticizmi i brendshëm i sofistëve,
sepse ata paraqiten si reaksion i mendimit dogmatik kozmologjik, i cili u tregua i
shumëfishtë dhe me atë edhe i ekspozuar ndaj dyshimit. Sofistët dëshironin që
nxënësit e tyre t’i mësojnë të mendojnë, të folin dhe të veprojnë në mënyrë që të
arrijnë lavdi, të kenë autoritet dhe pozita. Xhon Dilon dhe Tanja Gergel
konsideronin se veprimtaria e sofistëve ishte pjesërisht rrjedhë e “natyrshme e
dyshimit të njeriut ndaj ekspertëve të disa disciplinave të veçanta enigmatike ose
ndaj intelektualëve në përgjithësi” (Dillon J.  & Gergel, T., 2003:x).

Përfitimi material nga dituria

    Për një rrogë të mirë sofistët secilit që dëshironte, i jepnin dituri të ndryshme
teorike (shkencore e filozofike) dhe e mësonin në pikëpamje të shkathtësisë praktike
të oratorisë. Arti i të folurit lidhej me gjetjen e së vërtetës. Megjithatë ata e shihnin
të vërtetën si një çështje relative, prandaj ishte e pashmangshme që të akuzoheshin
se po i mësonin të rinjtë për së prapthi, se mundoheshin që një rast të keq të dukej
i mirë ose që një padrejtësi të dukej e drejtë. Për më tej ata morën namin për të keq
edhe për faktin se i mblidhnin të rinjtë nga familjet e mira dhe ua mësonin analizat
kritike dhe shkatërruese të traditave fetare dhe pikëpamjeve etike. Namit të keq të
tyre mund t’i shtohet edhe fakti se ata e zhveshën imazhin e filozofit si një mendimtar
të painteresuar për të fituar para. Sofistët, përkundrazi, merrnin të holla (pagesa)
për ligjëratat e tyre dhe dukej se prireshin të lidheshin më tepër me të pasurit, të cilët
edhe ishin në gjendje t’i paguanin. Ata flisnin dhe diskutonin në sheshe, në
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solemnitete të mëdha, në shtëpi private, duke treguar në vepër aftësinë e mendimit
dhe të fjalës, rëndësinë e dialogut dhe shkathtësinë e kontestimit. Ata e shprehnin
mirë mendimin e tyre, dinin ta zbukuronin për mrekulli diskutimin, duke ndikuar
në këtë mënyrë në mendjen dhe zemrën e dëgjuesve që i përvetësonin për vete.
Sofistët ishin më pak të prirur për edukim sistematik, prandaj i parashtruan vetes
për detyrë që t’u përkushtohen takimeve me masën, duke endur prej qyteti në qytet
për të mbajtur në to fjalime dhe ligjërata në të cilat përhapnin mësimet filozofike,
duke i shpjeguar veprat poetike. Ata nuk paraqitnin një shkollë të vetme unike, por
dalloheshin sipas mendimeve dhe bindjeve të tyre.  Këtu qëndron edhe vështirësia e
definimit të sofistikës, pra në faktin se mësuesit e parë të Heladës kurrënjëherë nuk
themeluan madje asnjë shkollë. Metoda e tyre ishte një lëvizje kulturore-historike,
e cila dallohej sipas mënyrës së të shprehurit të mendimit, sipas të kuptuarit të
qëllimit të arsimit dhe sipas bindshmërisë se demokracia është rendi më përkatës për
njerëzit. Sa i përket metodës ajo niset nga përvoja dhe kërkon sa më shumë të dhëna
në të gjitha sferat jo vetëm të jetës helene, por edhe barbare, qytetare dhe primitive
dhe në bazë të saj nxirreshin konkludime që i përkisnin natyrës teorike dhe praktike.
Në të kundërtën, ndaj metodës spekulative dhe deduktive, filozofia e gjeratëhershme
për metodën sofistike nuk mund të thoshte se ishte empiriko-deduktive. Në këtë
mënyrë i popullarizuan rezultatet e të arriturave të atëhershme shkencore, duke i
akorduar me nevojat e popullit. Ata nxënësve të tyre u ligjëronin aq të dhëna korrekte
sa synonin në atë që t’ua mësojnë shkathtësinë e konfrontimit me fjalë. Ata
auditoriumit të tyre i ekspozonin vëllim të gjerë njohurish të pasistematizuara.
Mësimi që kërkohej prej sofistëve kishte për qëllim atë që kërkohej e nevojitej më së
shumti në vlugun fillestar të të rinjëve, që pretendonin të arrinin famë në jetën
publike. Kështu sofisti u bë prototipi më i shprehur i shpirtit të kohës. Ai që zotëronte
fuqinë e aftësisë bindëse, mund ta përdorte këtë fuqi për të zgjidhur një problem të
vështirë dhe duke rezistuar psikologjikisht të arrijë një ide të mirë, që do të mund ta
përdorte për të imponuar një ide për të cilën ai kishte një interes të veçantë, mirësia
e brendshme e së cilës ishte e diskutueshme. Paraqitja e sofistëve nëpër qytetet greke
nënkuptonte imponimin e një profesioni të ri.

Kritika

    Sokrati, Platoni dhe Aristoteli i kritikuan rreptësisht sofistët, i akuzuan dhe i
sulmuan. Interpretimet e tyre mbi rolin e sofizmit në jetën filozofike ishin negative.
Është e njohur se Sokrati e hodhi poshtë plotësisht relativizmin e normave morale
të sofistëve dhe zhvilloi luftë të ashpër ideore kundër gjithë sofistëve. I quajti shitës
të lirisë së tyre, për faktin se i mësonin të tjerët për para. Sipas tij “Nëse urtësia
nxirret në treg (ankand) dhe ofrohet për t’u shitur, ajo bëhet lavire, sikurse ndonjë
bukuroshe, e cila shitet për para”. Në veprën e tij ‘Protagora dhe Gorgjiu’, Platoni
e luftoi energjikisht sofizmin. “Mësimi sofistik është rrezik për shpirtin”, - është
titulli i një pasuesi të tërë nga vepra në fjalë. Sipas Platonit “rreziku më i madh është
të blesh dituri sesa ushqim. Kur bleni ushqim dhe pije në dyqan ose te tregtari,
mund ta vendosni në një enë. Para se të vendosni a ta përdorni a jo atë dhe para se
ta fusni në organizëm, ju jeni të lirë ta përgatitni në shtëpi, ta ftoni njeriun që
kupton (nga ushqimi e pija) dhe të konsultoheni me të se çka mund të hahet dhe
çka mund të pihet, sa dhe kur. Prandaj kjo shitblerje nuk ka rrezik të madh.
Megjithatë diturinë nuk mund ta vëni në enë tjetër, ajo shkon drejt në shpirt dhe në
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qoftë se është e dëmshme dhe e gabueshme, atëherë e shkatërron dhe e prish thelbin
e tij. Dituria sofistike e godet thelbin e shpirtit dhe e prish natyrën e tij autoktone.
Vepra e Platonit ‘Protagora dhe Gorgjiu’, pasqyron dialogun e Hipokratit dhe
Sokratit mbi sofizmin.
Hipokrati: - “Me çka e ushqen shpirtin?”  Sokrati: - “Vazhdimisht duke u përpjekur
për të nxënë dituri. Mirëpo or miku im, sofisti s’duhet të na mashtrojë, duke e
lavdëruar atë që e shet, siç veprojnë tregtarët e këqinj me artikujt ushqimor. Ata as
vetë nuk e dinë çka është e mirë a e keqe prej atij malli që e shesin, s’dinë çka bën
mirë e çka dëmton, por edhe përkundër kësaj kahdo që shkojnë gjithandej e
lavdërojnë atë. E këtë nuk e dinë as blerësit e tyre, me përjashtim të mjekut dhe atij
që është ekspert. Njësoj veprojnë edhe ata që me shkencën shkojnë prej qyteti në
qytet dhe me të madhe ose të vogël bëjnë tregti dhe kur dikush u kërkon diçka, ata
kanë gjithçka të shesin. Ata që e blejnë atë dituri, nuk dinë çka prej saj është e
dëmshme, me përjashtim të ndonjë mjeku të aftë të shpirtit. Dhe tani, në qoftë se ti
rastësisht e kupton atë që në mësimet e Protagorës është e mirë a e keqe, vërtet
mund ta blesh. Por mos harro se shumë më e rrezikshme është të blesh dituri sesa
ushqim”. Praktika e sofistëve për marrjen e parave për dhënien e mësimit, e nxiti
Platonin të flasë në mënyrë pezhorative për ta si shitës të mallrave shpirtëror. Vlerësimi
i tij për sofistikën si vlerë sipërfaqësore është në përputhje me deklarimin e tij si
armik i sofistëve, ngaqë ata gjithnjë priren ta shkatërrojnë të vërtetën. Ndryshe
polemikën e Platonit duhet parë edhe në dritën e kontributit serioz që kanë dhënë
sofistët për etikën, epistemologjinë dhe ontologjinë si dhe për studimin e gjuhës. Në
studimin e saj për sofistët Zhaklin de Romili nënvizoi se Platoni është burimi ynë
më i pasur i të dhënave për sofistët. Megjithatë, theksoi ajo, ai gjithashtu është i
njëanshëm ngaqë nga njëra anë i qet ata në pah, por njëkohësisht e përdor Sokratin
për t’i hedhur poshtë tezat e tyre. Në këtë mënyrë në përputhje me këtë, ne me
dyshim duhet ta pasojmë dëshminë e tij, në kuptimin se sofistët janë të rrezikshëm
e na sëmundin nga ajo që na servojnë me shtrembërimin e dritës së prozhektorit”
(de Romilly, 1998:x). Megjithatë kur bëhet fjalë për vlerësimet historike të sofistikës
njeriu nuk bën që menjëherë të mbështetet në gjykimin negativ të Platonit, sepse
Platoni në relacion me të, qëllim kryesor kishte të zhvillojë dhe të ndërtojë pikëpamjet
e tij kundërthënëse. Për kundërvënien që bëjnë Sokrati e Platoni, Vogel shkruan:
“Ky kundërshtim nuk nënkupton se u hodhën poshtë edhe arritjet epokale të
sofistëve, përkundrazi, arritjet janë marrë parasysh, por u tejkaluan në atë masë sa
historiografia jonë nuk ka mund t’i njohë, ngaqë më shumë e përqëndroi vëmendjen
te kritika e zhurmshme kundër sofistëve, sesa te pranimi në heshtje e qetas i
kontributit të tyre” (Voegelin, 1957:269-270). Ndërkaq edhe përdorimi që i bën
Aristoteli nocionit sophists për më tepër ka të bëj, siç pohon vetë ai, me një grup të
kufizuar personash që ka në mendje e ndaj të cilëve ka për qëllim të bëj kritikën e tij
ndaj tyre (Classen, 1981: 7-24). Po ashtu Aristoteli në ‘Metafizikën’ e tij pranoi, duke
argumentuar se me shpalljen e vetes të aftë të flasin për gjithçka, sofistët duhet
marrë si figura të ngjashme sikurse filozofët, që janë preokupuar me ato që janë
marrë. (Aristotel, 1933).

Vlerësimet

Mirëpo përkundër kritikave, këtyre mësuesve u shprehnin mirënjohje pleqtë dhe të
rinjtë, edhe përskaj faktit se në kohën kur u paraqitën ata ishte gjë e turpshme të
shitësh veçmas punën shpirtërore (që për pagesë t’u shkruhej të tjerëve fjalime ose
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të mësoheshin), sepse helenasit mençurinë sikurse edhe bukurinë e konsideronin si
vlerë të madhe jetike. Ishte Hegeli ai që me mësimet, ligjëratat dhe shkrimet e tij “i
ktheu sofistët dramatikisht në qendër të vëmendjes, duke u dhënë vendin meritor”
(Kerferd, 1981:2). Nuk mund të lihet anash rëndësia pozitive e revolucionare që ka
sofizmi si për zhvillimin filozofik, ashtu edhe për zhvillimin e jetës shpirtërore e
kulturore në përgjithësi. Para së gjithash është e rëndësishme që me skepsën e vet e
vuri në pikëpyetje tërë filozofinë e atëhershme. Pohime skeptike ka pasur edhe më
parë, p.sh Anaksagora theksonte se gjërat për çdo njeri janë të tilla si i duken vetë
atij, kurse Demokrati thoshte se njerëzit nuk dinë asgjë, sepse e vërteta qëndron në
thellësi. Sofistët treguan se filozofia e gjeratëhershme nuk zgjidhte problemet e
parashtruara. Me skepticizmin e tyre si gnosologjik ashtu edhe etik, ata e shembën
filozofinë në tërësi si parim ashtu edhe etikën, por edhe refleksionet mbi anët e
sigurta të jetës subjektive, duke mundësuar paraqitjen e një filozofie të re e më të
lartë dhe të një etike pak më të gjerë. Në të vërtetë përmes refleksionit ata treguan
parimin e subjektit, si burim i të vërtetës gnosologjike dhe etike, por me çmim të
rrënimit të fuqisë objektive në sferën e religjionit, moralit, shtetit dhe subjektivizmit,
që përkrah rëndësisë teorike ka edhe rëndësinë praktike, ngase ashtu siç nuk ka më
të vërteta objektive, ashtu nuk ka as të mira objektive. Ky zaten ishte edhe boshti
karakteristik i mësimit sofistik. Mund të thuhet se sofistët janë aq të rëndësishëm,
saqë pa ta mendimtarët dhe etikët e mëvonshëm si Sokrati, Platoni e Aristoteli, nuk
do të mund të arrinin atë që arritën. Përmes kontradiktave i matën të gjitha
pikëpamjet ashtu që për herë të parë hynë në kërkimet e prejardhjes së nocioneve
mbi moralin. Në parashtrimin dhe zgjidhjen e problemeve etike, ata nuk ua shtrin
dorën as besimeve religjioze dhe as traditave morale. Ata vlerat e deriatëhershme
tradicionale e religjioze i kontestuan në thelb, theksuan se nuk janë absolute, por
relative, prandaj sipas tyre instruksionet religjioze, morale dhe reale kanë vlefshmëri
vetëm po që se jeta dhe arsyeja i lejojnë dhe i justifikojnë. Burimi i të gjitha këtyre
dispozitave duhet kërkuar në vetëvete, e jo në tradita. Kuptimi i tyre prirej në
konceptimin e zhvillimit historik mbi baza të përparimit nga zanafilla animale gjer
tek e gjithë kultura e civilizimi. Kritika kundrejt tradicionalizmit, përmbysja e
iluzioneve dhe konvencioneve, thirrja në autoritetin e fakteve, natyrës dhe
njëmendësisë, janë elemente esenciale të sofistikës. Me kriticizmin e këtillë mati çdo
gjë në peshojën racionale, duke zgjuar zhvillimin e frymës antike për pastrim,
shquarësi dhe korrektësi në mendime dhe formulime të ashpra e të qarta. Sofistika
krijoi shtyllën mbështetëse për zhvillimin e shpirtit shkencor. Përmes antologjive të
saj, ajo kërkoi rrugën e dialektikës shkencore, kurse me përpjekjet e saj që nga gjuha
të përjashtojë dymendësinë dhe paqartësinë e të vendosë rregullat përmes
korrigjimeve, ajo përgatiti lëvrimet për gramatikë, me debatet rreth edukimit,
problemeve për pedagogjinë mësimore dhe bazave të arsimit të përgjithshëm në
teorinë e arsimit. Retorika e shoqëruar me gramatikën dhe dialektikën, u bën bazë e
arsimimit formal në civilizimet perëndimore. Sistemi helen i arsimit të lartë, ashtu
siç e mbajtën sofistët edhe sot ka rëndësi në tërë botën e qytetëruar. Sofistika ka
ushtruar ndikim të konsiderueshëm në art, e në veçanti në tragjikë dhe historiografi.
Përderisa Eskili dhe Sofokliu botën mitike e modifikuan përmes shfaqjeve moralo-
religjioze dhe matjes së vlerave të shoqërisë së vjetër antike, Euripidi i çliroi athinasit
dhe helenasit në përgjithësi nga bota e romansave mitike, duke nënrenditur moralin
religjioz dhe problematikën etiko-politike të sofistikës. Mund të thuhet se njohja
sofistike shërben si mjet për të arriturit e artit të mbizotërimit dhe rrumbullaksimit
të domethënies së jetës.
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Përmbyllje

    Sikurse çdo drejtim filozofik që gjurmët e ndikimit i ka shtrirë deri në ditët e
sotme, gjithashtu edhe sofizmi e ka ndikimin e vet, madje do të thosha dashje e pa
dashje. Sot për t’ia arritur qëllimeve të tyre, shumica flasin në dy versione për një
realitet të njëjtë, varësisht se si e kah fryn era. Kështu jo vetëm në politikë, por edhe
në sferat e tjera publike shoqërore, më tepër përparësi i jepet oratorisë sesa diturisë.
Më shumë magjeps gojëtaria, sesa ndonjë arritje shkencore. Madje ka raste kur
ndonjë i ditur injorohet vetëm për faktin se nuk mund ta artikulojë për bukuri
mendimin e tij. Elokuenca dhe oratoria e shkëlqyer ka ndezur e vazhdon t’i ndezë
masat e turmat e ndryshme e të mëdha, bile në disa raste duke i orientuar në kahe të
gabuara. Vetë dinamika e jetës gjithnjë ka imponuar e ka ndikuar që praktika sofistike
të jetë e pranishme në të gjitha kohërat, prandaj ajo sot është edhe pjesë e
përditshmërisë sonë. Akuza që u bëhej sofistëve, në kohën tonë është normale dhe
brenda suazave morale, pra të paguhesh për diturinë që jep, sepse për këtë paguhen
të gjithë ligjëruesit, mësuesit, arsimtarët, pedagogët dhe profesorët. Ajo që është
jomorale e që po ndodh sot së tepërmi në fushën e diturisë, është blerja e temave të
eseve, të diplomave, blerja e notave e deri te blerja e vetë diplomës. Dituria është
shpërfytyruar në forma të ndryshme përmes plagjiaturës, kompilimeve dhe mënyrave
të sofistikuara të vjedhjes në teste e hartime gjatë orëve mësimore. Interneti ka sjellur
e ka krijuar një armatë pasive studiuesish, që surfojnë nëpër web-faqe dhe blloqe
interneti, duke kërkuar të vjelin të dhëna e informacione sa më lehtë të jetë e
mundshme. Korruptimi i diturisë përfundimisht do të gjenerojë qindra, mijëra e
miliona të diplomuarish gjysmëanalfabetë, që kanë alamet gradash shkencore, por
që realisht nuk mund e nuk arrijnë dot të dëshmojnë se i meritojnë ato.
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Abstract

The inflation is a very important macroeconomic variable, which is influenced by many
factors. These factors may be from the demand side or the supply side, internal factors or
external factors, etc. Identification of relevant factors impacting inflation is important in
adopting the appropriate strategies to keep the inflation under control. A determinant
factor of inflation is real exchange rate. An undervaluation or overvaluation of domestic
currency will impact directly the price level of an economy, through import and export
products prices, affecting consequently the trade balance. Other side, the real exchange
rate impacts the prices of imported inputs and as result, the prices of products produced
domestically.
The purpose of this article is to analyze the impact of real exchange rate on inflation in
Albania. Through Johansen method of cointegration and Vector Error Correction Term,
the impact of RER on inflation is verified. The results of the study suggest that real
exchange rate has a moderate impact on inflation in Albania.

Keywords: Inflation, Real Exchange Rate, undervaluation, overvaluation.

Hyrje

Inflacioni është një tregues i rëndësishëm makroekonomik, mbajtja nën kontroll e
të cilit është një nga objektivat e Bankës Qendrore në Shqipëri. Teoria ekonomike
sugjeron se inflacioni në ekonomi mund të shkaktohet nga kërkesa ose nga oferta.
Për ekonomitë e hapura, si Shqipëria inflacioni mund të shkaktohet nga faktorë të
brendshëm të ekonomisë (Internal pressure), por gjithashtu edhe nga faktorë të
jashtëm (External pressure). Teoria sugjeron gjithashtu se ndikimi i kurseve të
këmbimit mbi inflacionin varet nga rregjimi i kurseve të këmbimit. Në regjimin
fleksibël të kurseve të këmbimit (si në rastin e Shqipërisë) çdo luhatje në kursin e
këmbimit mund të ndikojë shumë në nivelin e çmimeve nëpërmjet kërkesës agregate
AD dhe ofertës agregate AS.
Nëse monedha vendase dobësohet, atëherë ndikohet në mënyrë të drejtëpërdrejtë
niveli i çmimeve, nëpërmjet produkteve të importuara, të cilat blihen nga
konsumatorët vendas. Kjo ndodh në rastin e vendeve të vogla, të cilat e marrin si të
dhënë çmimin e produktit nga tregu ndërkombëtar, pra që plotësojnë pjesën më të
madhe të kërkesës së tyre nga importet. Dobësimi i monedhës do të ndikojë gjithashtu
edhe në çmimet e inputeve të importuara: firmat do të duhet të paguajnë më shumë
për to dhe kjo do të shoqërohet me kosto më të larta të prodhimit dhe në çmime më
të larta.  Për rrjedhojë, niveli i përgjithshëm i çmimeve në ekonomi do të rritet.
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Nga ana e kërkesës, nëse produktet brenda vendit bëhen relativisht më të lira se ato
të huaja, atëherë eksportet neto do të rriten, sepse konsumatorët vendas do të
zhvendosin kërkesën për produkte të importit drejt produkteve vendase si dhe të
huajt mund të rrisin kërkesën për këto produkte. Për rrjedhojë kërkesa agregate
mund të rritet dhe kjo mund të shoqërohet me rritje të nivelit të përgjithshëm të
çmimeve.
Kërkues të ndryshëm kanë studiuar ndikimin e kursit real të këmbimit mbi
inflacionin. Achsani etj (2010) studiojnë ndjeshmërinë e inflacionit ndaj ndryshimeve
të RER në disa vende aziatike dhe krahasojnë rezultatet me vendet e Evropës dhe të
Amerikës së Veriut. Nëpërmjet testit Granger, ata arrijnë në konkluzionin se në
shumicën e vendeve ekziston një korrelacion i fortë midis lëvizjeve të inflacionit dhe
lëvizjeve të RER. Duke përdorur të dhëna për periudhën 1986-2008 dhe nëpërmjet
teknikave të kointegrimit, Imimole dhe Enoma (2011) sugjerojnë se nënvlerësimi i
kursit të këmbimit mund të çojë në inflacion në Nigeri. Rezulate të ngjashme për
ndikimin e kursit real të këmbimit mbi inflacionin janë arritur edhe në studime të
tjera të Omotor (2008), Honohan dhe Lane (2004), etj. Kamin dhe Klau (2003) në
një studim për shumicën e vendeve të Azisë dhe të Amerikës së Jugut gjejnë se
ekziston lidhje midis kursit real të këmbimit dhe inflacionit në shumicën e vendeve.
Për më tepër ata gjejnë se efekti i ndryshimeve të kursit të këmbimit mbi nivelin e
inflacionit në Amerikën e Jugut është dukshëm më i rëndësishëm se ndikimi në
vendet aziatike dhe të vendeve të industrializuara. Në një studim për Turqinë,
Berument dhe Pasaogullari (2003) tregojnë se nënvlerësimet e kursit real të këmbimit
shkaktojnë rritje të inflacionit. Në një studim të hershëm për Shqipërinë, Mançellari
etj (1999) sugjerojnë se inflacioni mund të konsiderohet si i shkaktuar nga oferta
dhe se lëvizjet në kursin e këmbimit i  paraprijnë inflacionit. Nga ana tjetër, norma
e lartë e penetrimit të importeve në Shqipëri sugjeron gjithashtu që inflacioni i
importuar shkakton ndryshim të rëndësishëm në nivelin e çmimeve në vend. Çeliku
(2003) arrin në konkluzionin se rreth 64 për qind e ndryshimeve të çmimeve në
mallrat e sektorit të tregtueshëm shpjegohet nga ndryshimet në çmimet e importeve,
brenda të njëjtit muaj.

Specifikimi i modelit

Për të vlerësuar ndikimin e mundshëm të kursit real të këmbimit mbi nivelin e
inflacionit në Shqipëri, si variabla në model do të përfshihen:
-Indeksi i Çmimeve të Konsumit në Shqipëri: dihet që një rritje në CPI nënkupton
nivel më të lartë çmimesh, pra inflacion.
-Norma nominale e interesit: një rritje në normën nominale të interesit do të
shoqërohet me ulje të nivelit të çmimeve.
-Indeksi i Çmimeve të Eurozonës: meqënëse Shqipëria ka një pjesë të konsiderueshme
të produkteve të importit brenda shportës së konsumit, një rritje në CPI të Eurozonës
do të çojë në rritje të CPI në Shqipëri.
-Të ardhurat reale për frymë: një rritje në të ardhura rrit kërkesën dhe si rrjedhim,
edhe çmimet.
Përsa i përket ndikimit të pritshëm të RER mbi inflacionin, duke pasur parasysh
studimet empirike ky ndikim është i paqartë. Në këtë mënyrë lidhja që do të
analizohet, paraqitet si:
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               -        +         +          ?
CPI = f(INT, GDP/c,CPIez,REER)

Studimi përfshin periudhën 2004-2012 dhe frekuenca e të dhënave është tremujore.
Kursi real i këmbimit është ndërtuar kundrejt monedhës Euro. Të dhënat janë marrë
nga baza e të dhënave të Bankës Botërore dhe INSTAT.

Analiza Empirike

Për të vlerësuar modelin e lidhjes midis inflacionit dhe kursit real të këmbimit do
të përdoret metoda e kointegrimit Johansen. Fillimisht variablat testohen për
stacionaritet, nëpërmjet testit ADF, rezulatet e të cilit jepen në tabelën e
mëposhtme:
Tabela 1.     Rezultatet e testit ADF
Variabli Testi ADF p-value Rezultati
lnRER -6.059682 0.0000 I(0)
D(lnCPI) -11.30730 0.0000 I(1)
INT -3.318923 0.0218 I(0)
D(lnCPIez) -6.899159 0.0000 I(1)

Mqs variablat rezultojnë të rendit 0 dhe 1 të integrimit, atëherë mund të aplikohet
testi Johansen mbi të tërë variablat, rezultatet e të cilit përmblidhen në tabelën  e
mëposhtme:
Tabela 2.    Rezultatet e testit Johansen
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Trace test i procedurës Johansen tregon se ekzistojnë dy vektorë të kointegrimit në
të gjithë sistemin e variablave, ndërsa testi maximum eigenvalue nuk tregon për
asnjë vektor të kointegrimit. Megjithatë, Luintel dhe Khan (1999:392) tregojnë se
trace test është më i qëndrueshëm se maximum eigenvalue test, prandaj mund të
aplikohet modeli VAR për të përftuar koeficientët e ekuacionit, i cili paraqitet si më
poshtë:
lnCPI = 49.88 + 9.5 lnCPIez – 3.97 lnGDP/c – 0.12 lnREER
Koeficienti i korrigjimit të gabimit á = -0.91 është statistikisht i rëndësishëm, sepse
është negativ dhe ka p-value = 0.0376, pra lidhja e mësipërme është e qëndrueshme.
Megjithatë, vlera e koefiçentit të korrigjuar të R² = 0.5 tregon se vetëm gjysma e
variacionit të CPI shpjegohet nga variablat e përfshirë në model, ndërsa pjesa tjetër
nga variabla të tjerë të papërfshirë në modelin e analizuar. Ky nuk është tregues i
mire, pasi modeli lë pa shpjeguar gjysmën e variacionit të CPI në Shqipëri. Megjithatë,
p-value e satistikës F prej 0.009 është në favor të modelit të mësipërm.
Modeli testohet nëpërmjet mbetjeve edhe për normalitet në shpërndarjen e tyre, për
korrelacion serial si dhe për heteroskedasticitet, rezultatet e të cilëve përmblidhen
në tabelën 3.
     Tabela 3.    Rezultatet e kontrolleve diagnostikues

Nga kontrolli i mbetjeve vihet re se mbetjet nuk janë të shpërndara normalisht, por
kjo nuk e cënon vlefshmërinë e modelit: Islam dhe Ahmed (1999:105) theksojnë se
çështja më e rëndësishme në analizën e kointegrimit është që mbetjet të jenë të
pakorreluara dhe homoskedastike.
Nga ekuacioni i vlerësuar vihet re se një rritje me 1% në indeksin e çmimeve të
Eurozonës e rrit vlerën e indeksit të çmimeve në Shqipëri me 9.5%, ndërsa rezulton
një lidhje në drejtim të kundërt, me koeficient 0.12 midis kursit real të këmbimit dhe
nivelit të inflacionit në Shqipëri.

Konkluzione

Inflacioni është një variabël i rëndësishëm makroekonomik. Aplikimi i politikave
për mbajtjen në nivelin e synuar të tij përbën sfidë për qeveritë e të gjitha vendeve.
Qëllimi i këtij punimi është të studiojë ndikimin e mundshëm të kursit real të këmbimit
mbi nivelin e inflacionit në Shqipëri. Nëpërmjet metodës së kointegrimit dhe të vektorit
të korrigjimit të gabimit u vlerësua ekuacioni i lidhjes midis inflacionit dhe kursit
real të këmbimit, nivelit të inflacionit të eurozonës si dhe të të ardhurave për frymë.
Rezultatet e testimit treguan për një lidhje negative midis RER dhe nivelit të inflacionit
në Shqipëri: një rritje në RER (që do të thotë që RER është i nënvlerësuar) prej 1%
do të shoqërohet me rënie në vlerën e indeksit të çmimeve me 0.12%, pra me rënie të
inflacionit. Kjo mund të shpjegohet me efektin e zëvendësimit, që ndodh për disa
produkte të shportës: nëse produktet vendase janë relativisht më të lirë, atëherë
konsumatorët do të zëvendësojnë produktet relativisht më të shtrenjta të importit
me produktet relativisht më të lira të vendit. Pra, aplikimi i politikave që çojnë në
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nënvlerësim të kursit real të këmbimit mund të kontribojë në mbajtjen nën kontroll
të inflacionit në Shqipëri. Ndërkohë, studimi sugjeron se inflacioni i importuar
shpjegon një pjesë të rëndësishme të inflacionit në Shqipëri. Përsa i përket ndikimit
të nivelit të të ardhurave për frymë, do të pritej që rritja e tyre të shoqërohej me
rritje të kërkesës për produkte dhe kjo mund të çonte në prirje inflacioniste, pra
pritej një lidhje pozitive midis variablave. Por, nga ekuacioni vihet re një lidhje
negative midis GDP për frymë dhe CPI dhe koeficienti i ndikimit është i rëndësishëm,
prandaj kjo kërkon studime të mëtejshme.
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Abstract

This paper aims to treat a relatively new institution in Albania. Administrative courts
are considered as a development of the judicial system enabling the facilitation of other
courts in terms of the load of cases. This paper will also include historical analysis,
starting from the moment of the creation of these courts and up to the present day.
Historical analysis seems to be important to understand the necessity of the creation
and the existence of these courts. An overall analysis of the levels of administrative
courts will have a special place, namely the administrative courts of first instance, the
Administrative Court of Appeal and the Administrative Panel of the Supreme Court.
The organization of each of them is done according to the law definitions. Each of them
plays its role to provide a better and effective solution to the issues or conflicts that arise
before these courts. An analysis of categories of issues or conflicts that arise in these
courts will also be made. The fact that, jurisdiction and powers of these courts are well
defined in law, will also be mentioned.  Subjects that may address to these courts are
listed in the law, too.
The principles of administrative trial are mainly related to the legal protection of the
rights, freedoms, the constitutional and legal interests of the entities that are realized or
affected as a result of application or not of the administrative activity by public
administration bodies, because of the public function being invested in them through a
fair trial and within rapid and reasonable terms. The creation of administrative courts
is a great achievement for the Albanian judicial system, because it made possible the
specialization of courts in handling certain issues.

Keywords: administrative courts, principles, jurisprudence, powers, subjects.

Hyrja

Qëllimi i krijimit të gjykatës administrative është garantimi i mbrojtjes efektive të të
drejtave subjektive dhe interesave të ligjshëm të personave nëpërmjet një proçesi të
rregullt gjyqësor dhe brenda afateve të shpejta e të arsyeshme. Përmes tyre synohet
krijimi i kushteve të përshtatshme për një shqyrtim efektiv duke vënë në vend të
drejtat e cënuara nga veprimet apo aktet administrative të nxjerra nga organet
publike. Shqipëria së fundmi ka bërë të mundur krijimin e gjykatës administrative,
së bashku me hallkat e saj. Krijimi i saj vjen edhe si pjesë e respektimit të parimit të
përgjithshëm të ekzistencës së mjeteve efektive të ankimit. Ekzistenca gjithmonë e
në rritje e mosmarrëveshjeve me natyrë administrative, ndërmjet administratës
publike dhe subjekteve private, ka çuar në domosdoshmërinë e krijimit të kësaj
gjykate. Gjykatat administrative kanë lehtësuar së tepërmi punën dhe ngarkesën e
gjykatave të tjera, duke qënë se bëhet një ndarje përsa i përket rasteve të
mosmarrëveshjeve që zgjidh kjo gjykatë. Gjykatat administrative bëjnë të mundur
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të personave. Diçka e tillë arrihet nëpërmjet detyrimit
që i vihet organeve publike të provojnë ligjshmërinë e formës dhe të përmbajtjes të
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veprimit administrativ të nxjerrë prej tyre. Ato do të gjykojnë mbi aktet shkresore
dhe mosparaqitja e palëve nuk përbën shkak për pushimin e gjykimit.
Janë trajtuar shumë avantazhet dhe disavantazhet e ktijimit të gjykatës
administrative. Fakti që u miratua projekligji për këto gjykata tregon rëndësinë e
tyre.

Krijimi dhe funksionimi i gjykatës administrative

Gjykata administrative në Shqipëri është krijuar relativisht vonë në krahasim me
shtetet e tjera. Projektligji për ngritjen e kësaj gjykate e ka zanafillën në vitin 2008,
por që prej 2009 drafti qëndroi në Kuvend si pasojë e ngërçit politik, i krijuar që pas
zgjedhjeve në qershor të këtij viti. Transferimi i juridiksionit për sfera të caktuara
tek gjykatat administrative mund të rrisë edhe efikasitetin e gjyqtarëve në gjykatat
e juridiksionit të përgjithshëm, pasi atyre nuk do t’u duhej të futeshin në sfera
specifike ku do të ishte e vështirë për të gjykuar si duhet raste kaq të rralla. Gjykatat
administrative mund të kontribuojnë në njehsimin e fushës përkatëse të juridiksionit.
Krijimi i gjykatës administrative, garanton që çështjet që i përkasin një fushe specifike
të juridiksionit të gjykohen vetëm nga gjyqtarë të specializuar në këtë fushë. Duke
u marrë shumë më shpesh me një gamë të kufizuar çështjesh, këta gjyqtarë mund të
zhvillojnë dhe akumulojnë ekspertizën për të nxjerrë vendime me cilësi të lartë, që
nuk do të kenë nevojë të ndryshohen nga shkallët më të larta, nëse kundër tyre
bëhet ankim. (Cane, 1997).
Në bazë të legjislacionit përkatës gjykata kompetente për shqyrtimin e
mosmarrëveshjeve administrative janë gjykatat administrative të shkallës së parë,
Gjykata Administrative e Apelit dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë. Përsa
i përket shpërndarjes së këtyre gjykatave është parashikuar ekzistenca e gjashtë
gjykata administrative të shkallës së parë, një Gjykatë Administrative e Apelit dhe
një Kolegj Administrativ i Gjykatës së Lartë. Janë krijuar gjashtë gjykata
administrative të shkallës së parë të cilat ndodhen në Tiranë, Durrës, Shkodër, Korçë
dhe Gjirokastër. E veçanta e kësaj gjykate është se ajo mund ta ushtrojë një pjesë të
veprimtarinë edhe jashtë selisë së saj, nëse kjo vlerësohet e nevojshme, lehtëson
aksesin për secilën palë, kursen kohë dhe shpenzime proçedurale. Ekzistojnë rregulla
të detajuara për ushtrimin e veprimtarisë së gjykatës administrative të shkallës së
parë jashtë selisë së saj. Këto rregulla përcaktohen nga Këshilli i Lartë i Drejtësië, me
propozim të Ministrit të Drejtësisë.1

Gjykata Administrative e Apelit organizohet së paku në Tiranë. Bëhet fjalë për një
gjykatë analoge të gjykatave të apelit civil. Gjykata Administrative e Apelit është
vendosur midis gjykatave të shkallës së parë dhe Gjykatës së Lartë, siç janë në rastin
konkret gjykatat administrative të shkallës së parë dhe Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë. (Dobjani & Puto & Toska & Dobjani, 2013, 79). Kjo gjykatë vlen
si një gjykatë e zakonshme për të shqyrtuar dhe gjykuar ankimet kundër vendimeve
të gjykatave administrative të shkallës së parë. Gjithashtu ajo vepron si gjykatë e
shkallës së parë për mosmarrëveshjet me objekt aktet nënligjore normative.
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë do të jetë një gjykatë që gjykon ligjshmërinë
e vendimeve të gjykatave administrative të shkalles së parë dhe të vendimeve të
1LIGJ Nr.49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, neni 4/2.
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Gjykatës Administrative të Apelit , që do të luajë një rol madhor si një gjykatë
kryesore e rendit gjyqësor administrative. Ky kolegj merr një vendim përfundimtar
dhe të paankimueshëm, në rastin e kundërshtimit të juridiksionit dhe në rastin e
mosmarrëveshjeve të kompetencave.

Parimet e gjykimit administrativ

Gjykimi administrativ bazohet në disa parime të rëndësishme të cilat mundësojnë
funksionimin sa më të mirë të këtyre gjykatave.  Një ndër parimet kryesore ka të
bëjë me faktin se gjykata në gjykimin administrativ siguron mbrojtjen juridike të të
drejtave, lirive dhe interesave kushtetuese dhe ligjore të subjekteve që realizohen
ose cenohen si pasojë e ushtrimit ose jo të veprimtarisë administrative nga ana e
organeve të administratës publike, për shkak të funksionit publik të investuar në
to, nëpërmjet një proçesi të rregullt gjyqësor dhe brenda afateve të shpejta e të
arsyeshme. Të gjitha kërkesat e proçesit të rregullt gjyqësor do të duhet të zbatohen
nga gjykatat administrative. Gjykata administrative gjithashtu kontrollon
ligjshmërinë e veprimtarisë së administratës publike duke u siguruar se kjo e fundit
e ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së
Shqipërisë. (Dobjani & Puto & Toska & Dobjani, 2013, 73).
Një tjetër parim është se organi i administratës publike, si rregull, ka detyrimin të
provojë bazueshmërinë e veprimit administrative të kryer prej tij, si dhe ligjshmërinë
e kryerjes së veprimeve në fushën e marrëdhënieve të punës. Normale që për faktet
e pretenduara nga pala e së drejtës private dhe që nuk lidhen me veprimin
administrative, është pala e së drejtës private që ka detyrimin të sjellë provat në bazë
të të cilave do të argumentojë kërkesat e saj. (Dobjani & Puto & Toska & Dobjani,
2013, 74).
Gjithashtu gjykata administrative, sipas natyrës së çështjes, gjykon edhe mbi aktet
shkresore dhe mosparaqitja e palëve nuk përbën shkak për pushimin e gjykimit. Në
këtë mënyrë kemi të bëjmë me një garanci më tepër që i jepet personave, pasi mungesa
e tyre në seancë gjyqësore nuk do të përbëjë shkak për pushimin e gjykimit.
Kemi gjithashtu edhe parimin e zgjedhjes dhe të kombinimit të proçedurës në varësi
të çështjes. Gjykata administrative, sipas natyrës së çështjes, shqyrton çështjen
gojarisht në seancë gjyqësore ose mbi bazë aktesh shkresore në dhomë këshillimi.

Kategoritë e mosmarrëveshjeve që i japin zgjidhje këto gjykata

Kodi i Procedurës Civile ka bërë një përcaktim sipas të cilit termi “çështje
administrative” mund t’i referohet anës lëndore të çështjes ose cilësimit formal duke
iu nënshtruar dispozitave të veçanta proçedurale. Megjithatë nuk ka një përcaktim
të qartë se cilat çështje mund të quhen çështje administrative.
Kodi i Procedurave Administrative ka bërë parashikimet e tij në lidhje më
mosmarrëveshjet administrative. Mosmarrëveshjet administrative mund të paraqiten
për shqyrtim gjyqësor, në rast se organi administrativ ka vepruar në cilësinë e tij si
ushtrues i të drejtave të autoritetit shtetëror. Gjithashtu paditësi kërkon anulimin
ose ndryshimin e aktit administrativ, ose kundërshton refuzimin e organit
administrativ për nxjerrjen e një akti administrativ ose mosshqyrtimin nga organi
administrativ të ankesës së paditësit brenda afatit të caktuar. Paditësi duhet të
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argumentojë që akti administrativ është i paligjshëm dhe kjo cënon interesat dhe të
drejtat e tij.
Gjykata administrative e ka të përcaktuar në ligj se për zgjidhjen e cilave
mosmarrëveshje ato janë kompetente. Gjykatat administrative janë kompetente për
mosmarrëveshjet që lindin nga aktet administrative individuale, aktet nënligjore
normative dhe kontratat administrative publike, të nxjerra gjatë ushtrimit të
veprimtarisë administrative nga organi publik. Ekziston mundësia e krijimit të
mosmarrëveshjeve si pasojë e ndërhyrjes së paligjshme ose të mosveprimit të organit
publik. Edhe në këtë rast gjykata administrative mundëson dhënien e një zgjidhjeje
për këto mosmarrëveshje. Zgjidhje u jepet edhe mosmarrëveshjeve të kompetencave
ndërmjet organeve të ndryshme administrative në rastet e parashikuara në Kodin e
Proçedurave Administrative. Gjatë viteve të fundit jemi ndeshur shpesh edhe me
mosmarrëveshje përsa i përket marrëdhënieve të punës. Gjykata administrative bën
të mundur zgjidhjen e këtyre mosmarrëveshjeve kur punëdhënësi është organ i
administratës publike.
Përveç zgjidhjes së msmarrëveshjeve të ndryshme gjykatat administrative janë
kompetente edhe për kërkesate paraqitura nga organet administrative për shqyrtimin
e kundërvajtjeve administrative, për të cilat ligji parashikon heqjen e lirisë deri në
30 ditë, si një lloj të dënimit administrative për kundërvajtësin. Gjithashtu janë
kompetente edhe për kërkesat e paraqitura nga kundërvajtësit për zëvendësimin e
dënimit administrativ me heqje lirie deri në 30 ditë me dënimin me gjobë.2

Gjykata Administrative e Apelit shqyrton ankimet kundër vendimeve të gjykatës
administrative të shkallës së parë, si edhe në shkallë të parë mosmarrëveshjet me
objekt aktet nënligjore normative, ashtu edhe raste të tjera të parashikuara me ligj.

Subjektet

Ekziston një kategori e caktuar subjektesh që mund t’i drejtohen këtyre
gjykatave. Për përcaktimin e këtyre subjekteve na vjen në ndihmë ligji, i cili i ka
parashikuar në mënyrë të qartë. Sipas ligjit 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;
b) organi i administrates publike, që pretendon se është cenuar në ushtrimin e

kompetencave nga një akt administrative apo nga një akt nënligjor normative
i paligjshëm, i një organi publik, me të cilin nuk ka lidhje varësie hierarkike.
Në këtë rast, organi shtetëror mund të kërkojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes së
kompetencës dhe/ose shfuqizimin e aktit;

c) punëmarrësi ose punëdhënësi për mosmarrëveshjet në fushën e marrëdhënieve
të punës, kur punëdhënës është një organ i administrates publike;

d) çdo subjekt që pretendon se është cenuar në të drejtat dhe interesat e tij të
ligjshëm për shkak të ndërhyrjeve të paligjshme të organit publik, që nuk kanë
formën e aktit administrativ;

e) çdo shoqatë apo grup interesi që pretendon se është cenuar një interes i ligjshëm
publik:

1. nga një akt normativ;
2LIGJ Nr.49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, neni 7.
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2. nga një akt administrativ, në rast se një e drejtë e tillë u njihet me ligj;
3. çdo subjekt tjetër, të cilit kjo e drejtë i njihet shprehimisht me ligj.3

Përfundimet

1. Qëllimi i krijimit të Gjykatës Administrative është garantimi i mbrojtjes efektive
të të drejtave subjektive dhe interesave të ligjshëm të personave nëpërmjet një
procesi të rregullt gjyqësor dhe brenda afateve të shpejta e të arsyeshme.

2. Gjykatat administrative kanë lehtësuar së tepërmi punën dhe ngarkesën e
gjykatave të tjera.

3. Me krijimin e gjykatave administrative bëhet e mundur që çështjet që i përkasin
një fushe specifike të juridiksionit të zgjidhen vetëm nga gjyqtarë të specializuar
në këtë fushë.

4. Në bazë të legjislacionit përkatës gjykata kompetente për shqyrtimin e
mosmarrëveshjeve administrative janë gjykatat administrative të shkallës së
parë, Gjykata Administrative e Apelit dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së
Lartë.

5. Gjykata Administrative e Apelit vlen si një gjykatë e zakonshme për të shqyrtuar
dhe gjykuar ankimet kundër vendimeve të gjykatave administrative të shkallës
së parë. Gjithashtu ajo vepron si gjykatë e shkallës së parë për mosmarrëveshjet
me objekt aktet nënligjore normative.

6. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë do të jetë një gjykatë që gjykon
ligjshmërinë e vendimeve të gjykatave administrative të shkalles së parë dhe të
vendimeve të Gjykatës Administrative të Apelit.

7. Gjykata administrative e ka të përcaktuar në ligj se për zgjidhjen e cilave
mosmarrëveshje ato janë kompetente.

8. Gjykata administrative kontrollon ligjshmërinë e veprimtarisë së administratës
publike duke u siguruar se kjo e fundit e ushtron veprimtarinë e saj në përputhje
me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë.

9. Gjykata administrative, sipas natyrës së çështjes, shqyrton çështjen gojarisht
në seancë gjyqësore ose mbi bazë aktesh shkresore në dhomë këshillimi.

10. Ekziston një kategori e caktuar subjektesh që mund t’i drejtohen gjykatavedhe
është ligji, i cili i ka parashikuar në mënyrë të qartë.
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Abstract

In financial theory has a different perspective by giving different definitions of
transparency in general and in particular cases. Today, transparency has become an
indicator of the quality of institutions and reliability of modern states. Frequent changes
of social-political situation in Albania have had their effects in the management of public
finance, budgetary procedures and fiscal transparency. Despite the results achieved,
this research will highlights the many gaps that needed to be addressed in order to
increase fiscal transparency.
Transparency should be increased, in disrupting the increased role of the fiscal
sustainability because fiscal sustainability is one of the most important indicators fiscal
policy assessments. On the other side this research will analyze the recent changes to
tax adopted which shows to have a positive impact on many dimensions. Also there are
some opportunities that could be realized in this package of changes, but these changes
will probably be necessary in the near future.

Keywords: Fiscal transparency, Tax adoption, Fiscal practice, Fiscal theory

Introduction

Responsibility management in public finances today represents a fundamental
challenge in most countries of the world. According to a survey of the International
Monetary Fund in April 2014 the number of countries with fiscal rules has increased
from five countries in 1990 to 76 in 2012. The number of countries with fiscal advice
rose from 6 in 1990 to 25 in 2013. The number of countries with medium-term
budgetary plans rose from 20 in 1990 to 130 in 2008. According to Vice Director
General of FMNS, Min Zhu, “the global crisis has shown that the reform of public finance
management is no longer an option, but a necessity. There is no solution to fit all countries
equally. Reforms must be adapted to the particular circumstances of each country. “
Global economy and financial crisis highlighted the importance of sound public
financial management to ensure that fiscal policies effectively implemented. The
management of public finances means maintaining a sustainable fiscal position, the
assignment of resources efficiently and providing public goods and services effectively.
Now many countries are trying to restore these systems for public finances. How
governments manage their budgets today will have profound economic effects in
the coming years. During the past two decades, governments of many countries
have undertaken reforms to improve public finance management. New ideas and
reforms are changing the architecture of public finances and intend to radical
reforms. In the center of attention today comes the accountability and transparency
of government. Reforms in public finance management aimed at the use of new
information, processes and rules to change the behavior of politicians and public
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officials, to meet the challenges of the ongoing management of government funds.
Very often, the tendency of policy makers is to spend rather than save in good
times; which focus on interests and short-term plans, ignoring future costs of new
policy, bypassing the fiscal risk and the true condition of public finances.
Public financial management, the art of budgeting, cost of implementation and
management of public money has undergone a remarkable evolution since the late
80s of the last century. The main innovations of this change deep include, among
other things, new rules of law to promote fiscal responsibility, fiscal rules, and
rules of medium-term budgeting, reporting and accounting actual performance
budgeting, fiscal councils and new techniques of risk management fiscal.
Reporting deficient fiscal before the financial crisis and economic crisis in 2008 in
spite of being one of the causes that generated the crisis has given us warnings
abundant problems that threaten the economy of a country, the lack of quality or
imperfection deliberate on financial reporting and evasion. Today it is evident more
than ever the need to improve fiscal reporting.
Development and consolidation of performance audit by the Supreme Audit
Institutions (SAIs) of different countries has helped the governments of these
countries to better understand the real results of policies they undertake and be
responsible the effectiveness and efficiency of programs that develop on the basis of
short and medium term budgets. The report on the implementation of the
consolidated state budget for 2013, one of the proposals of the High State Control
was precisely the establishment of such a council. This institution needs to operate
independent of the government and be under the control of the Assembly, which
should report. The current practice in many European countries and beyond have
shown the effectiveness of the presence of these councils independently, in holding
governments accountable for the commitments and policies budget and in framing
the objectives of government policy with the available budget without damaging
the main macroeconomic indicators. Improvement of the management of public
finances and in the candidate countries aspiring for EU membership is one of the
basic directions of the European Union and the European Commission in their
expansion strategy for the years 2015- 2020.
In line with this orientation of the government go Strategy of Public Finance
Management in Albania 2014-2020, as well as medium-term development strategy
of SAI, based on the strategic directions of the 2011-2016 INTOSAI and EUROSAI
2011-2017. Setting a strict discipline fiscal by setting fiscal rules are clear, transparent
and suitable for our country by a Fiscal Council, with the leading experts in the
field of public finance from the ranks of academics, professors of prominent domestic
or foreign , would reduce the risks faced by our finances in recent years. This risk
was observed in 2014, where temporary freeze until May 2014 had the effect of
capital investment the failure of these public investments to the desired level.
As Prof. Dr. Skender Osmani, pointed “The database is essential for estimating the risk. We
should focus on risk analysis in different sectors of social and economic, as energy resources,
legal, finance, education, minerals, health, sequence, etc environment. We should look at the
option of establishing a institution that deals with standards of human resources, natural resources,
energy, minerals etc., Including stocks, classifying them up on risk analysis, the use of reserves,
contracts etc. In the operation of this institution should consider the experience of other countries. “
Fiscal Transparency Code of the IMF, improved in August 2014, requires Member
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States to strengthen fiscal surveillance, by improving fiscal accountability. It rests
on four pillars, namely: fiscal reporting, which should provide important
information, complete, timely and reliable financial position and performance of
the government. Transparency of financial activity of the public in general, but
especially fiscal transparency and accountability effective, carried out not in the
form of the parade of successes, but on the basis of an analysis as to deepen the risks
and ways to be chosen for their removal, they are uncontested tools to achieve
good governance in the management of public funds.

Fiscal autonomy and transparency of public authority

The basic reason for the creation of fiscal authority autonomy of public revenue is
closely related to increased levels of productivity by removing the barriers to effective
management, but being subject to public accountability and transparency. On the
one hand, autonomy expresses the extent to which the public revenue
administrations will be able to work independently of current dependence
(organization and independent from the government budget). On the other hand,
a redefinition of the role and responsibilities at individual levels of the organization
and a structure that is defined by the responsibility, authority for decision-making
and transparency will be the gateway to the decision by the central government
under the government’s program and strategy management fiscal.
For every idea or proposal throw for discussion, the need to mention strengths and
weaknesses:
· Central fiscal Administration in Albania is well known and is facing its

management problems. This fact is already part of the conclusions reached in
which the IMF experts and heads of tax administration.

· Central fiscal Administration in Albania has embarked on a process of
modernization. This process, in consultation with experts of the IMF, has begun
with the adoption of strategies, tools and tactics to achieve strategic objectives.

· Has dared to recognize and confront its dangers. This administration has already
identified the major risks and has determined the means to achieve their
resolution.

· Aims to meet a new management model by changing the old model. In a joint
conclusion with foreign assistance is decided to apply risk management model
of voluntary compliance by taxpayer’s law. This is a groundbreaking model
for all European Union countries, and more so for the Balkan region.

· Central fiscal Administration aims through the development of the new model
to boost its administrative capacities.

The most controversial point is precisely the current autonomy of the central tax
administration. Currently, the administration in Albania remains a weak point for
capacity policy and human resource allocations as needed to implement the new
model. While the government sets the current resources under a scheme centralized,
but that is not well-adjusted to the needs of the new model of management, it
would continue to bring consequences associated with their distribution according
to needs, but also the manner of treatment according achievements. If we include in
this point and the possible merger of central tax administrations and local authorities
in the near future (the largest number), then there is even more need for an authority
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independent Engineering at the new administration, not rikaluar errors overlapping
tasks, reducing the incentives for job creation and social problems by removing
“unnecessary” from the implementation of new structural scheme. A side needed to
be addressed is the level of payment of this administration. One of the good qualities
of some tax administrations is that fiscal staff salaries are higher than most of the
other employees of public administration. Another point noted weak from the past
is the problem of relations and communication between the superior-subordinate
institutions, or cross-departmental. This culture is weak, un-standardized and
problematic. A non-autonomous tax administration, the experience so far is
dependent on a weak thread about to be broken whenever there is a will of
cooperation or coordination of actions.

Literature Review

Many scientific articles based on the concept of fiscal transparency in last decade
but take so important within the budget structure that has become an indicator of
quality and reliability of state institutions. Theoretical literatures the implications
of fiscal transparency are not great, but are expanding fast.Various authors have
addressed financial fiscal transparency different dimensions. Some authors have
studied the relationship between fiscal transparency and fiscal performance and / or
other indicators macroeconomic, offering explanations and theories rather different
than a unique and common response. Erbash (2004) has analyzed the link between
transparency and the level of investment that a country can attract. It shows that
the return on investment is higher in most transparent and that the uncertainty of
the possible outcomes is reduced. Therefore, these countries attract more capital
investment than countries less transparent. Hamed, in his study finds that countries
with high index of fiscal transparency characterized by better discipline fiscal and
Gleich (2003) shows that budgetary procedures which reduced
Budget problems in Eastern European countries have resulted in increased fiscal
discipline in these countries. Milesi-Ferreti (2004) examines the interaction between
fiscal transparency and fiscal rules, focusing on the effects of Maastricht Treaty in
member states of the EU. Andreula, Chong and Guillén (2009) analyzed the
interaction between fiscal transparency and quality institutions to come to the
conclusion that good governance and quality institutional transparency are
conditional on fiscal and vice versa. The authors draw this conclusion on the basis
of the analysis of indicators fiscal transparency set by the IMF Code of Good Practices
fiscal transparency and the IMF Report on the Observance of Standards and Codes
(ROSCs) 2007 Haque and Neanidis (2009) analyzed the impact of fiscal transparency
in corruption to complete that transparency on fiscal negative impact on corruption.
Their findings from this study Rumours strengthen the impact of fiscal transparency
in limiting corruption. FMN, World Bank and OECD have developed comprehensive
questionnaires and diagnostic tools to examine fiscal transparency practices Budget
and procedures. Fiscal transparency has become an integral design so the public
sector, IMF and OECD have recently developed last codes / indicators of practice to
guide the process of their countries decision on fiscal policy. Jarmuzek (2006) discusses
the role of politics transparent fiscal discipline in creating a better tax in states
transition. The main question raised in the paper therefore is whether fiscal
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transparency has been an important element in creating political prudent fiscal
transition economies. This is the first analysis of refers to fiscal transparency in
countries in transition. They suggest that fiscal transparency has not proven to be
a factor important for the formation of fiscal performance in transition economies.
Indeed, the evidence from the data show a weak negative relationship between
fiscal transparency and debt accumulation Fabrizio and Mody (2006) attend Gleich
(2003), but conclude that budgetary institutions are important when politicians
are representative, but not disciplined, and even long-term structural forces are not
good.

Empirical Research

Empirical research on fiscal transparency is limited, but also in increase. In this
context, ndyshme indexes compiled to measure dimensions different fiscal
transparency. Thus, Von Hage has developed an index transparency for eight
European countries, and has developed a Hameed index fiscal transparency reports
based on the IMF’s Fiscal Standards and Codes (ROSC) for a wide range of countries.
The index is, however, result the assessment in different time periods published as
ROSCs. Jarmuzek has compiled an index for transition economies based on rating
independent, using the local public resources. Alt and Lassen was based on best
Practices for Budget Transparency OECD to build an index for the 19 OECD
economies. Alt, Lassen and Skilling, developed an index fiscal transparency for the
member states of the USA expressed so empirical scale impact of transparency in
government. This methodology is followed by Alt and Lassen, providing a
transparency index for countries OECD review of the fiscal relations. Undoubtedly
leader development reporting standards are the IMF and OECD. In this context we
must emphasize code IMF to Best Practices on Fiscal Transparency and the Manual
Fiscal Transparency and Best Practices for Budget Transparency compiled by the
OECD. Assessment of compliance of states with the IMF Code Fiscal Transparency
Reports on the Observance through the Standards and Codes (ROSC) and the
empirical analysis for transition economies does not provide any firm evidence
statistical significance of fiscal transparency. This may be a result of lack of consensus
among politicians to restrain fiscal policies and/or there are no incentives for
politicians to hide fiscal carelessness. Another reason why fiscal transparency is
not statistically significant may be the result of difficulties in measuring fiscal
transparency and relatively short space in time of rapid structural changes that
have occurred in these countries.
In Albania, are not yet available exclusively empirical studies on transparency fiscal?

Fiscal developments in Government Statistics

1. A new feature of the work of the Ministry of Finance has been continuous increase
transparency and public information on the fiscal situation and related developments.
Making fiscal information available to the general public and institutions is realized
not only through the production and distribution of the Quarterly Statistical Bulletin
of the Ministry, but also through periodic briefings monthly and periodic press
conferences given by the Minister of Finance.
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· In early 1998 was published for the first time, in the years of transition, the
quarterly newsletter “Government Fiscal Statistics”.

· During 1997, it began the practice of developing the press conference the Minister
of Finance, as a means of communicating with the public.

· The first press conference of the Minister of Finance, in 2000, placed a significant
emphasis on the program of the Ministry of Finance in the field of fiscal statistics.

· Currently, in addition to the quarterly publication, periodically, almost every
month, provided information on developments in public finances in the form
of press releases, press conferences or newspaper articles.

· Since 1997 began the practice of preparing information on fiscal statistics
according to international standards (GFS), which are published regularly in
the annual editions of the IMF.

2. The Ministry of Finance is implementing a special program of work to improve
the work on the publication of statistical data related to the fiscal sector, and therefore
the operations of government debt. This program has as its basic element
transparency of procedures and practices of producing statistics and is compiled
with the assistance of experts from the IMF, as part of the new initiative taken by
the institution to GDDS or General System of Deployment Data.
· Support of Albania’s new initiative launched by the IMF under the GDDS is

an expression of complete transparency of the Albanian Government, taking
into account the concept of the GDDS.

· Moreover, the interest by the Albanian authorities to have Albania as a pilot
for Eastern European countries is an expression of serious commitment to
future improvements.

· In this context, the preparation of the document called Metadata, the Bank of
Albania, INSTAT and the Ministry of Finance, with the assistance of experts
from the IMF, which will serve as a joint program of work for the authorities
and the IMF -in the longer term, is also the institutionalization of these
commitments. Albania’s inclusion in this initiative and in this system means
improving the work to overcome current level of production and publication
of statistical data in the field of public finances as part of macroeconomic
statistics, in a more advanced level on the basis of a broader concept, which
includes:

· Expansion of information on government operations and on government debt,
that may be offered to the public;

· The commitment of the Ministry of Finance together with the Bank of Albania
and INSTAT, especially for the publication and dissemination of national data,
considering them direct responsibility of the institutions;

· Expand the provision of information to the public, in general, not limited only
to institutions involved so far, or those that have expressed interest (including
individuals);\

· Preparation of data and information on public finances in full compliance with
international standards and their publication for internal users;

· The use of new forms, the most advanced data dissemination, using publications
in addition to quarterly and monthly publications and new electronic tools,
such as disks, tapes, CDROM, internet.

3. In the framework of the initiative on the General System Deployment Data



301

(GDDS,) Albania has been selected as a pilot country. Supporting this initiative,
except as mentioned above, it contains both the 2 other times quite important:

First, the fact that Albania fulfills satisfactorily requirements and international
standards relating to the preparation of fiscal statistics and the transparency
of their share public; and,

Secondly, the Albanian Government’s commitment not only to maintain the achieved
level of transparency to the public, but to raise it to international standards,
by a 3 to 5-year program, designed specifically. In this program, they are designed
to apply two sets of commitments, short and medium term. In the short term
(generally to be realized in 2000):

· Publication of the GFS summary tables in the bulletin “Government Fiscal
Statistics’ quarterly, starting from the first quarter of 2000, provided the
necessary explanations about the changes in methodology.

· Publish the calendar published in advance.
· Publication as a separate item in the quarterly statistical bulletin:
a) The obligations outstanding external debt;
b) Foreign debt guaranteed by the Government;
c) The external debt of the Bank of Albania.
· Publication of data on external debt, adding classification by maturity and
type of currency.
For the medium term are scheduled:
· Publication of the multi-year projections associated with debt service.
· Dissemination of information via the Internet.
· Establish electronic connectivity between the Debt Directorate of the Ministry

of Finance and the Bank of Albania.
· Creation of a database for the identification of the external debt of the private

sector.
· The application of the new system of government accounts over accrued rights

(accrual), from the current (cash) no later than the year 2005. Currently, we
are at the stage of taking measures for the implementation of programmed
activities for the medium term among which the majority has to do mainly
with the management of information in the field of government fiscal operations
as well as in external debt of Albania, including the private sector. Also, those
related to the application of modern methodology in the system of government
accounts over accrued rights (accrual), within a period of 5-6 - year.

4. The dimensions of the program on the development of the government’s fiscal
statistics, and look about 4 main areas: macroeconomic statistics, improving public
financial management, public transparency and relations with international
institutions.
· Against the background of macroeconomic statistics: preparation of the

government’s fiscal statistics in accordance with the requirements for compiling
national accounts by INSTAT.

· In the context of improving public financial management, preparation of the
government’s fiscal statistics in accordance with modern requirements of public
finance management, and statistical information processing oriented by
government functions and economic sectors, as under:

a) For analysis for implementing the financial policy of the government sector; and,
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b) For the preparation of medium-term budget program, and drafting the annual
budget on the basis of medium-term sectoral priorities.
· In the background of public transparency, consolidation of the achieved level

of transparency to the public and raising its level of international standards.
· Background information in international institutions and the preparation of

international statistics, the preparation of the government’s fiscal statistics in
accordance with international standards, in terms of definition, reliability and
schedule preparation and reporting of data.

5. Implementation of the program in the field of fiscal statistics, currently viewed as
an integral part of a comprehensive medium-term program of the Ministry of Finance
in the area of   public expenditure management. This program, supported by the
project Reform of Public Admininistrimit, drafted with the assistance of the World
Bank, the first component of which is precisely the management of public
expenditure. This project, in addition to the improvement of medium-term forecasts
and budget formulation, includes important elements with a direct impact on the
preparation of statistical information in the field of public finance:
a) That the elements of foreign assistance and the qualifications of staff to the ministry
of information technology improvements; and,
b) That by strengthening the functions of treasury and accounting functions, to
strengthen the capacity of the overall management of the Ministry of Finance.

The report, fiscal risks, the IMF criticism of the budget review, the credibility

The International Monetary Fund considers the common concern of the budget
review, as this reduces reliability. This position is given in a report on Fiscal
Transparency Assessment, drafted by experts of the IMF at the request of the
government. IMF identifies as the main threats to the financial stability of Albania
higher compensation bill of properties, loans and concessions. International
Monetary Fund criticized the Albanian government for the frequent revision of the
budget, which he has reduced reliability. The IMF position is clearly stated in a
report on Fiscal Transparency Assessment, drafted at the request of the government
of Albania by a team from the Fiscal Affairs Department of the Fund in June 2015.
The report noted that fiscal forecasting and budgeting by legislation a comprehensive
medium-term framework. However, over the last decade officials have overestimated
forecasts for economic growth and revenue collection.
“As a result, the approved budget is often significantly reduced during the year due to lack of
income, undermining its credibility.” Risk associated with the IMF recommends the
establishment of an independent fiscal council to assess the implementation of
economic and fiscal projections of government.
Monetary Fund identifies a number of threats to financial stability in Albania, where
the main one related to property compensation bill, as claims for compensation of
former owners are much 70% of National Domestic Production. Other risks are
high levels of non-performing loans and concessions. According to the IMF, the
total receipts of their concessions as 7% of GDP. IMF analyzed in this report 36
criteria to measure fiscal transparency, of which 8 Albania has remained. At the end
of the report gives Fund 7 recommendations to the government to improve fiscal
transparency. International Monetary Fund report on the Albanian economy has



303

worried Socialist Movement for Integration. Its deputy Luan Rama said that in
addition to some estimates, the IMF asked for some attention and monitoring
indicators related to the country’s macroeconomic stability. “ it should in fact have an
official reaction by the Albanian government for this report, but hoping and believing that the
government will reflect and react to the actions of its specific government policy,” said Rama .
He said the latest report of the IMF requires sobriety and prudence in his reading.
“It takes responsibility on reflection, because whenever we have neglected or worse, whenever
the Albanian government did not consider seriously the position of the IMF, then we have faced
or are facing phenomena of crises or situations unpleasant economic development and more
than that of social and political development in the country “, he added.
Transparency as an institution, transparency as the standard of good governance,
transparency as standard communication with citizens is an indisputable value,
immutable and inalienable Socialist Movement for Integration.

Albanian Fiscal transparency in practice

Albania didn’t meet in 8 of 36 International Monetary Fund criteria used to measure
a country’s fiscal transparency. International Monetary Fund (IMF) has published
today a report on Fiscal Transparency Assessment (FTE) for Albania, which was
conducted at the request of the Government of Albania by a team from the Fiscal
Affairs Department of the Fund in June 2015. Albania performs in many areas as
defined by the standards of Fiscal Transparency Code of the IMF. About 10 of the 36
principles of the Code are listed as ose’mirë total ‘or’ advanced ‘and 14 vlerësuarsi
principles are “basic”. However, in the fields of basic requirements of the Code “are
not met.” In relation to Code of fiscal transparency, the IMF finds that fiscal reports
cover most of the total revenue of the government, costs, financing, and debt,
porofrojnë little information about other elements of the balance sheet, including
an evaluation of 83 percent of GDP in fixed and financial assets and 7 percent of
GDP in obligations of public-private partnerships (PPP). Public corporate sector in
Albania, with assets and liabilities, accounting for about 29 percent of GDP, is also
out of the consolidated own fiscal reports. Fiscal reports include some but not all of
integrity checks, and non-compliance in the inflow of cash flows have been large
(about 1 percent of GDP) in recent years.
However, official forecasts have overestimated GDP (1.5 percent) and income (2
percent of GDP) over the past decade. As a result, the approved budget is often
significantly reduced during the year because of lack of income, undermining its
credibility. The report recommends establishing an independent fiscal council to
assess the implementation of economic and fiscal projections of government.
Albania faces a number of significant fiscal risks, including claims for compensation
for expropriated property to 70 percent of GDP, and a sector of the largest banking
with a high percentage of non-performing loans (23 percent, the report was compiled
in June, this level has zbtirut to 20% currently). The discovery of these risks was
spread across a number of documents, and the mission recommended that the budget
include a more complete discussion of the most important risks to the fiscal
framework.
The report gives seven recommendations to strengthen the government’s continuing
efforts to reform in fiscal transparencies:
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· To include a partial balance in fiscal reports, along with signs that integrate
changes in debt with the deficit and changes in cash flows;

· To Simplify fiscal reports producing a single set of monthly, quarterly, annually
involving information currently reported separately by the Treasury department
debt, budget department, and macroeconomic department;

· To publish an annual report on tax deductions, to assess the lack of revenue
from all the major exception of tax and other tax privileges;

· To Increase the efficiency of its macroeconomic forecasts and fiscal publicly
comparing them with those of other institutions, harmonizing with new
projections of current and prior ones, and establishing an independent fiscal
council;

· Improve transparency of public investment projects, including PPP, among
other things routinely published cost-benefit analysis and publicizing the value
of the commitments of the government, project by project;

· To Increase the scope and depth of the report for the fiscal risks in the budget
document, so that it also describe the fiscal implications of PPPs, public
corporate finances, and long-term risks arising from pensions, health care,
and other programs expenses;

· Ensure full oversight of all public corporations and potential fiscal risks that
they can generate.

Conclusion

Transparency in general and in particular fiscal transparency has been and remained
a subject to increasing attention in policy at the national and international shocks
and regions different in the 90s. Theoretical and empirical studies about the effects
multidimensional and importance to countries that transparency there is great
contemporary is growing. Leaders are promoting and analyzing the effects of fiscal
transparency. Financial scientists have provided different definitions about
transparency in general and in particular for fiscal terms. Drabek and Payne describe
transparency as’ reference to the clarity and effectiveness of activities to influence
public policy. While fiscal transparency remains the most comprehensive definition
besides theoretical treatments, fiscal transparency has been the subject of many
indexes. In this context, different indexes compiled to measure dimensions different
fiscal transparency. Fiscal Transparency in Albania has been dictated by changes in
legal and political senses that characterized a direct effect on public financial
management, transparency and accountability. Dual power configuration consisting
changes in legal-political and socio-economic developments had direct impact on
the inability of establishment of a transparent and sustainable budget.
It was complex and fluid, characterized by overlapping and blending the functions
and responsibilities unclear. Such a vague structure of governance it weakened the
development of budget transparency and accountability and is one of the reasons
why the international community still holds considerable influence over
development. Fiscal policy was applied only in order to meet fiscal goals with
declaration of independence and promulgation of the constitution, was socio-
political preconditions and legal framework for the Government and Parliament
for better management of public finances, and therefore increasing transparency in
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general and in particular fiscal transparency. Despite the many weaknesses that
characterize the management of public finances, a series of reforms have been
undertaken, which are regarded as comparable with countries in the region.
However, much work remains to be done.
Budgetary practices of countries at various stages have shown that the greater is
parliament’s role in the budget procedure, the greater will be the budget
transparency. Development of budgetary procedure only in line executive bodies
negatively affects many aspects but above all makes budget is not transparent. In
countries with budgetary transparency readiness and the desire of citizens to carry
large fiscal obligations, while states without state budget transparency is very
difficult to win trust citizens for reform and as a result there is tax evasion.
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Mësimdhënësit e sociologjisë dhe rezultatet e nxënësve në Maturën
Shtetërore

Aida Serjanaj
Agjencia Kombëtare e Provimeve

Abstrakt

 Ka disa fakultete në universitete publike e private në Shqipëri që ofrojnë degë të veçanta
për përgatitjen e mësuesve të sociologjisë. Megjithatë, në Shkodër, Elbasan, Fier, Dibër,
Vlorë, etj, vetëm disa prej mësuesve të kësaj lënde janë të diplomuar në fakultete
sociologjie. (me përjashtim të Tiranës dhe Korçës, ku mësuesit e sociologjisë janë pothuajse
të gjithë specialistë në fushën e tyre.)
 Janë pesë qendra që merren me korrigjimin e testeve të Maturës Shtetërore. Ato
menaxhohen nga Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe Drejtoritë Arsimore përkatëse.
Testet e sociologjisë në Maturën Shtetërore shpërndahen në këto pesë qendra. Tirana
është njëra prej tyre. Në katër qendrat e tjera, rreth 100 mësues janë vlerësuesit e këtyre
testeve. Vetëm 32 prej tyre janë specialistë në mësimdhënien e sociologjisë.
Çështjet që duhen shqyrtuar dalin nga kërkimi në bazën e të dhënave të maturantëve
fitues për studime në institucione të arsimit të lartë në sociologji dhe analiza e tyre me
mësues specialistë dhe me përvojë. Dy fenomenet që  vihen re janë:
1. sociologjia nuk është degë e tyre e preferuar e studimit;
2. rezultatet e tyre gjatë shkollës së mesme janë shumë të ulëta.
 Shkaku kryesor i kësaj gjendjeje është mësimdhënia e sociologjisë nga mësues jo të profilit.
Në këndvështrimin tim, shkak tjetër i rëndësishëm i kësaj gjendjeje është se departamentet
e sociologjisë në universitete të ndryshëm, nuk bëjnë përpjekjet maksimale për të vlerësuar
koeficientin e sociologjisë si lëndë me zgjedhje në pranimet për studime të larta pranë
fakulteteve të tjera, të tillë si fakulteti i  drejtësisë, histori-filologjisë, gjeografisë, gjuhëve
të huaja, apo në degë ku zhvillohet lënda e sociologjisë.

Fjalë kyçe:  sociologji, mësimdhënës specialistë.

Hyrje

 Kam shqyrtuar në mënyrë krahasuese literaturën bashkëkohore, përvojën e
përparuar në  mbarë Shqipërinë, shqetësimin e vazhdueshëm të kolegëve në
mësimdhënien e sociologjisë si dhe të dhënat e vëzhgimit pjesëmarrës që kam kryer
në 22 vite mbi ecurinë e mësimdhënies së sociologjisë. Nga përdorimi i instrumenteve
të kësaj metodologjie, dalin rezultate më të detajuara. Në këtë punim krahasohen
rezultatet e nxënësve maturantë që e kanë zgjedhur sociologjinë në provimet e
Maturës Shtetërore(MSH) në 2008 dhe 2009, kur kjo lëndë zhvillohej në shkollat
tona si kurrikul bërthamë. Ajo njihej me emrin “Njohuri për Shoqërinë”. Më pas
janë analizuar rezultatet e kësaj lënde në vitet MSH 2014 dhe MSH 2015, kur ajo
zhvillohet në shkollat tona të mesme si lëndë në kurrikulën me zgjedhje të detyruar.

Zhvillimi

Në Udhëzimin numër Nr 44, datë 16.10.2014 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit,
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profili i kërkuar për mësimdhënësit e sociologjisë janë vetëm mësuesit e diplomuar
në shkencat shoqërore. Këtu nuk ofrohet mundësia e profilit të përafërt(siç lejohet
për ndonjë lëndë tjetër, p.sh.trashëgimia kulturore ka profil të kërkuar histori dhe
gjeografi dhe profil të përafërt Gjuhë shqipe-Letërsi dhe Shkencat shoqërore.
Megjithatë, në të gjitha Drejtoritë Arsimore Rajonale/Zyrat Arsimore (DAR/ZA),
masivisht janë mësues të diplomuar në histori dhe gjeografi (ndodh edhe të jenë të
diplomuar larg nga profili shoqëror.) Nga 300 vlerësues në MSh nga viti 2008 deri
më 2015, vetëm 140 prej tyre janë brenda profilit sipas diplomës përkatëse (hollësisht
edhe ky kontigjent ka vend për përmirësim). Nga dokumenti i të dhënavë për
mësuesit e certifikuar si vlerësues të MSh, rezulton:
Qendrat e vlerësimit:
· Elbasan (Gramsh, Librazhd, Peqin): 45 vlerësues të certifikuar, 6 prej tyre janë

të profilit;
· Fier (Vlorë. Lushnjë, Ballsh): 52 vlerësues të certifikuar, 8 prej tyre janë të profilit;
· Korçë (Pogradec): 24 vlerësues të certifikuar, 20 prej tyre janë të profilit;
· Shkodër (Lezhë): 40 vlerësues të certifikuar, 7 prej tyre janë të profilit;
· Tiranë (Tirana Qark, Durrës, Kavajë, Krujë):  146   vlerësues të certifikuar, 140

prej tyre janë të profilit.
Në trajnimin për këta korrigjues, në DAR Shkodër, inspektori përgjegjës edhe i
lëndës së  sociologjisë (G.S) nuk ishte specialist( sikurse ishte rëndom edhe në drejtori
e zyra të tjera arsimore). Ai shprehu bindjen e tij se këto lëndë janë për të plotësuar
normën e mësuesve të lëndëve të tjera. Ndërsa gjatë procesit të korrigjimeve duke
bërë sondazh nga qendrat e korrigjimeve, në Elbasan, një mësues (XH.K) me shumë
përvojë, por jo i profilit, vlerëson me 0 pikë nxënësin në këto rrethama:
Pyetja nr.15, varianti A:
Tregoni tri fazat nëpër të cilat ka kaluar shtypi shqiptar deri në vitin 1944. 3 pikë
 Nxënësi kishte shkruar:
 1912
 1939
1944
Në skemën e vlerësimit për mësuesit shkruhej:
a) 1848-1912 1 pikë
b) 28 nëntor 1912 deri në prag të pushtimit 1 pikë
c) 1939-1944 1 pikë
(për vlerësuesit: meret pikë edhe me emërtim  epoke, si: a) rilindja; b) pavarësia; c)
gjatë pushtimit nazi-fashist)
Nga pikëpamja e historisë si shkencë, termi epokë duhej periudhë. Në kontekstin
sociologjik, për testin dhe vlerësimin e nxënësit, kjo nuk kishte shumë rëndësi.
Formimi i mësuesit në rastin konkret vlerëson datën. Konteksti sociologjik vlerëson
problemet që shtypi shqiptar ka patur në kohë të ndryshme.
 Si mësues i profilit të historisë, ai arsyetonte se duheshin dy data për t’u konsideruar
e plotë përgjigjja që të meritonte një pikë.
Me këtë trajtim erdhi sociologjia në gjendjen ku jemi sot. Megjithëse në disa
universitete shqiptare çdo vit diplomohen mësues të sociologjisë, shumica e
mësimdhënësve të lëndës së sociologjisë në gjimnaz janë ende të profilit histori dhe
gjeografi (në disa raste edhe të letërisë apo të profileve të tjera).
Studentët e sociologjisë, dega mësuesi, në 2010, 2012 dhe 2015, u pyetën për
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preferencën e zgjedhur të programit të studimeve. 80% e tyre u përgjigjën se nuk e
kanë patur këtë program studimi si preferencë të tyre të parë ose të dytë.
Le të shohim rezultatet në disa vite të provimit të maturantëve në lëndën Njohuri
për shoqërinë, e quajtur Sociologji nga viti shkollor 2010-2011 e në vazhdim:
Matura Shtetërore   2008   Shpërndarja e pikëve:
Në figurën e paraqitur më poshtë jepet histograma e shumës së pikëve të fituara nga
nxënësit që kanë zgjedhur këtë provim. Shpërndarja është pranë vlerave normale.
Në këtë shpërndarje kemi një përqëndrim më të madh të nxënësve në intervalin e
pikëve 5- 13 pikë. Po ashtu kemi një përqëndrim më të vogël të nxënësve në intervalin
e pikëve 15 – 26 pikë. Testi rezulton i nivelit mesatar. Megjithatë, rezultatet janë të
ulëta.

Pikët
4035302520151050

Nu
m

ri 
i N

xë
në

sv
e

1,000

800

600

400

200

0

Histograma e pikëve për testin Njohuri për shoqërinë MSH 2008
Le të marrim nga testi tre prej kërkesave me nivel të ndryshëm vështirësie.
- Kërkesa numër 4 vlerësohet me një pikë për qarkimin e përgjigjes së saktë
dhe me 0 pikë për qarkimin e njërës prej tri alternativave të gabuara.
- Kërkesa numër 14 dhe 16 janë me zhvillim. Nxënësi mund të marrë 3 pikëshe
në vlerësimin maksimal.) P.sh., një pyetje ka këtë kategori përgjigjesh:
Numri  i kërkesës në test Numri i pikëve të marra % për nivel pikëzimi
4 0 pikë 71.49%

1 pikë 28.51%
14 0 pikë 75.12%

1 pikë 19.93%
2 pikë 3.99%
3 pikë 0.96%

16 0 pikë 75.40%
1 pikë 4.15%
2 pikë 5.16%
3 pikë 15.29%
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- Në kërkesën numër 4 janë vlerësuar me pikën e mundshme vetëm 28% e
nxënësve. Pjesa tjetër që nuk ka marrë pikën e duhur janë rreth 71% e nxënësve.

Në kërkesën numër 14 janë vlerësuar me 0 pikë rreth 75% e nxënësve dhe me 3 pikët
maksimale rreth 1 % e tyre.

- Te kërkesa numër 16 shihet që sasia e nxënësve të vlerësuar me 3 pikë është
rreth 15%.

MSh 2009 Shpërndarja e pikëve.
Në figurën e paraqitur më poshtë jepet histograma e shumës së pikëve të fituara nga
nxënësit që kanë dhënë këtë test. Shpërndarja nuk është pranë asaj normales. Siç
vihet re edhe nga grafiku ajo është e spostuar djathtas, pjesa më e madhe e nxënësve
janë përqëndruar në intervalin e  pikëve  Në këtë shpërndarje kemi një përqëndrim
më të madh të nxënësve në intervalin e pikëve 20-35 pikë.

Histograma e pikëve për testin Njohuri për shoqërinë MSH 2009
(AVA,2010, f.374) Ky test rezulton i nivelit nën mesatar.
MSH 2014      Shpërndarja e pikëve
Më poshtë është paraqitur histograma e shumës së pikëve të fituara nga nxënësit që
kanë dhënë këtë test. Shpërndarja është pranë asaj normales, por e spostuar pak në
të majtë.
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Histograma e pikëve për testin Njohuri për shoqërinë MSH 2014
Numri  i kërkesës në test Sasia e pikëve % e nxënësve  për pikë
6 0 71.23%

1 28.77%
10 0 68.95%

1 31.05%
16 0 68.09%

1 5.41%
2 4.27%
3 22.22%

- Në kërkesën numër 6 janë vlerësuar me pikën e mundshme vetëm rreth 29% e
nxënësve. Pjesa tjetër që nuk ka marrë pikën e duhur janë rreth 70% e nxënësve.

- Në kërkesën numër 10 janë vlerësuar me 0 pikë rreth 69% e nxënësve dhe me 1
pikë rreth 31% e tyre.

- Te kërkesa numër 16 shihet që sasia e nxënësve të vlerësuar me 3 pikët maksimale
është rreth 22%. Pjesa tjetër, rreth 68% e nxënësve janë vlersuar me 0 pikë.

MSh 2015
Rezultatet e maturantëve në lëndën e sociologjisë janë të ulëta. Nga  1415 nxënës
gjithsej, 715 prej tyre marrin gjysmat e pikëve në vlerësim; vetëm 9 prej tyre marrin
pikët makimale 39-40. Ndërsa 93 maturantë marrin 0-5 pikë, pra mbesin në këtë
lëndë. Këto janë rezultate jo të kënaqshme. Ndërkohë që në histogram shihet një
nivel mesatar i testit.

Shpërndarja e pikëve.
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Përfundime

· Lënda e sociologjisë dhe mësimdhënësit e saj nuk kanë vendin dhe vlerësimin
e duhur në arsimin parauniversitar në shkollat tona të mesme;

· Rezultatet jo të kënaqshme të nxënësve në Maturën Shtetërore, ndër të tjera
vijnë nga mësimdhënia e sociologjisë nga mësues jo specialistë;

· Fakultetet që përgatisin mësues sociologjie duhet të punojnë shumë për rritjen
dhe vlerësimin e duhur të kësaj lënde nga fakultete të tjerë specifikë;

· Lënda e sociologjisë duhet të bëjë pjesë në kurrikulën bërthamë të shkollës së
mesme.

Shkurtime
· AVA – Agjencia e Arritjeve dhe e Vlerësimit të Nxënësve
· AKP- Agjencia Kombëtare e Provimeve
· MSH- Matura Shtetërore
· DAR-Drejtori Arsimore Rajonale
· ZA-Zyra Arsimore
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Vështrim mbi etnografinë dhe toponimet e Mavrovës së Vlorës

Dr.  Artan Xhaferaj
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

Abstrakt

Në këtë kumtesë synohet të bëhet një vështrim mbi etnografinë dhe toponiminë e
Mavrovës së Vlorës. Mavrova, aktualisht në juridiksionin e Bashkisë së Selenicës, ndodhet
në të majtë të rrugës automobilistike Vlorë-Tepelenë, në krahun e djathtë të rrjedhjes së
mesme të lumit Shushicë, në krahinën e Labërisë  së Poshtme.Është vendbanim i vjetër
ilir.Nga fundi i shekullit IV-III para erës sonëqyteti ilir i Mavrovësjeton periudhën e
rritjes, fuqizimit e të lulëzimit.Gjetja e disa monedhave të vjetra provon marrëdhëniet
tregtare që ka pasur Mavrova me Epirin, Amantian, Apoloninë dhe Orikun (Dautaj,
1981).Në këtë studim jepen të dhëna për ritet, zakonet e traditat, për lindjet, fejesat,
martesat, këngët e dollitëetj.Me interes janë ritet për yshtjet, për “syrin e keq”, për
shkrepjen e urave të zjarrit ditën e Vitit të Ri, për Ditën e Verës etj. Janë trajtuar gjithashtu
disa toponime,të cilat lidhen me emërtimet e kodrave, majave, fushave, përrenjve e
urave.Ashtu si në gjithë onomastikën e Labërisë, disa prej tyre janë fjalë sllave, greke e
turke dhe shumica e tyre janëemërtime në gjuhën shqipe.Për realizimin e këtij punimi
jemi mbështetur në materiale të shkruara për Mavroven dhe në intervista me subjekte
të kësaj zone.

Fjalë kyçe: Mavrovë, etnografi, rite, këngë, urim, toponim.

Hyrje

Mavrova është fshat në rrethin e Vlorës, aktualisht në juridiksionin e bashkisë së
Selenicës.Ajo ndodhet nëtë majtë të rrugës automobilistike Vlorë-Tepelenë, në krahun
e djathtë të rrjedhjes së mesme të lumit Shushicë, në krahinën e Labërisësë
Poshtme.Nga lindja kufizohet me fshatin e Petës, e cila më përpara ka qenë pjesë e
Mavrovës, nga veriu me Drashovicën e Kropishtin, nga Jugu me Kotën dhe
Hysoverdhin dhe nga Perëndimi m Lapardhanë e Vodicën.Nga jugperëndimi ka
përballë Gumenicën.Është vendbanim i vjetër ilir.”Nga fundi i shekullit IV-III para
erës sonë qyteti ilir i Mavrovës jeton periudhën e rritjes, fuqizimit e të lulëzimit.Gjetja
e disa monedhave të vjetra provon marrëdhëniet tregtare që ka pasur Mavrova me
Epirin, Amantian, Apoloninë dhe Orikun” (Dautaj, 1981).Nga dokumentet e
regjistrimit osman të Sanxhakut të Vlorës (1583) del se Mavrova ose Mavrovica ka
pasur 81 familje myslimane, 73 familje të krishtera dhe 7 djem beqarë. Aktualisht
Mavrova përbëhet nga dy fshatra: Mavrova dhe Shkallë-Mavrova. Për arsye studimi
do të përdorim vetëm emërtimin e vjetër Mavrovë.
Në Mavrovë, ashtu si në gjithë Labërinë, ruhen shumë balada dhe rite te ndryshme.
Kështu, një variant i baladës së Tanës qëlidhet me Mavrovën,është regjistruar,i
kënduar nga grupi folklorik i Mavrovës, në vitin 1967 (Haxhihasani, 1989,
6).Mendohet se Tana ishte bijë nga Mavrova, kurse i fejuari i saj, çoban, ndodhej në
stanin e tij me dhen në Mal të Shashicës, mbi fshatin Lapardha.Nga Lapardhaja në
malin e Shashicës është një rrugë e vjetër që quhet Rruga e Kelëre, sepse në këtë rrugë
shkuan me kuaj mavronjotët për të shpëtuar nga hajdutët të fejuarin e Tanës dhe
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kopenë e tij me dhen. Ja si shkruan për këtë legjendë rapsodi popullor nga Lapardhaja
F. Brahimi: Unë, moj Tanë, kam gjetur prova, Që je bijë nga Mavrova/ Ti je vajzë e Sheh
Belasë,/ Më e bukur’e dynjasë…./ Del në mal mbi Lapardha,/ Nga rruga e malit kur mba,/
Asaj rruge kali plasi,/ Kur shkoi për ndihmë fshati (Brahimi, 2010, 46).

Ritet

Në Mavrovë dhe në fshatrat përreth saj janë praktikuar dhe praktikohen shumë
rite, si: yshtjet për mish të këputur ose për sëmundje të ndryshme, për “syrin e
keq”, për kthimin e mullës së fëmijëve të vegjël, riti i kalimit të ylberit nga vajzat,
ritet për Ditën e Verës, për festat fetare etj.Disa rite po i sqarojmë më hollësisht.
1. Kur dyshohej se një fëmijë qante se e “kishin ngrënë me sy” shuheshin kongjij
(thëngjij) të ndezur në një enë të vogël me ujë. Para se të hidhej thëngjilli në ujë,
thuhej emrii personit të dyshuar, i cili mund të ishte “nëkrye”, në mes dhe në fund
të fshatit. Gjithashu, thuheshin me zë të ulët këto fjalë: syri bardhë, syri këqij,/ kush ka
ngrënë djalin me sy,/ i plaçin jarebi/ vafshin përtej në Detin e Zi,/ tek s’këndon pul as kapua
jarebi.Në qoftë se thëngjilli qëndron mbi ujë, i dyshuari deli pafajshëm; në qoftë se
thëngjilli bie në fund të enës me ujë, personi i dyshuar është njeriu që e ka ngrënë
me sy fëmijën. Thëngjijtë e shuar bashkë me ujin hidheshin nëkatër cepete shtëpisë
dhe thuheshin me zë të ulët fjalët: syri keq mos e paftë,/syri keq mos e paftë.Mendohet
se falja e thëngjijve në ujë e qetëson fëmijën.Ata që hanë me sy, sipas të moshuarve,
gëzojnë shumë, “u shkon zëmra” kur shikojnë një fëmijë dhe zakonisht i kanë sytë
të kuqose të bardhë.Prandaj thuhet: Ia kuqi sytë ky person fëmijës, ndaj është sëmurë.
Për të mbrojtur fëmijën nga syri i keq njerëzit fshijnë sytë, bëjnë sikur e pështyjnë
fëmijën tri herë dhe thonë: Marshalla, Marshalla!
2. Ditën e Verës fëmijëve u viheshin në qafë dhe në duarguduvere, të cilat bëheshin
prej dy fijeve leshi ose mëndafshi, njëra me ngjyrëkuqe dhe tjetra me ngjyrë të bardhë,
të pleksura me njëra-tjetrën: e kuqja përfaqësonte shëndetin për fëmijën (që do të
bëhej me faqe të kuqe) dhe e bardha përfaqësonte ditët e bardha dhe të lumtura që
do të sillte kjo stinë (d.m.th. pranvera). Ditën e Nevruzit (12 mars allaturka) guduveret
do të hiqeshin, do të lyheshin me gjakun e qengjit a kecit që do të therej, do të
lyheshin pemët afër shtëpisë me to dhe do të vareshin në degën e një peme a luleje
(shegë, mollë, ftua, trëndafil etj.). Atje do t’i merrnin “dallandyshet faqekuqe”, do
t’i çonin në det dhe do të sillnin shëndet. Kur fëmijët shikonin dallëndyshe që
fluturonin Ditën e Verës, recitonin në formë kënge vargjet: Dallandyshe bishtgëshërë,/
na këtë gajtan të gjerë/mere dhe hidhe në det/ dhe nevej na bjer shëndet.Ditën e Verës fëmijët
duhet të zgjoheshin herët nga gjumi.Fëmijët që zgjoheshin me shpejt, u thoshin
vëllezërve ose motrave të tyre që ishin duke fletur: “Më merr gjumin!”.Mendohejse
ata që do të ngriheshin vonë Ditën e Verës,do të ngriheshin vonë gjatë gjithë vitit.
Ata në këtë ditë mblidhnin lule, zakonisht manushaqe etj.Gjithashtu, për të provuar
fatin, të rinjtë prisnin një plis në një lëndinë dhe e vendosnin te dera e shtëpisë.Në
anë të tij hidhnin copa të vogla buke: në qoftë se te copat e bukës grumbulloheshin
mizat, atëherë ai që e vendoste plisin ishte njeri pa fat; në qoftë se venin krimbat,
ishte njeri me fat.Njerëzit visheshin me rroba të reja e të bukura.Natën këputeshin
për herë të parë nga nënat shqerrat ose kecat pirës më të rritur dhe futeshin në një
thark me shufra. Atë ditë mileshin për herë të parë dhentë a dhitë dhe fëmijët pinin
qumësht, bënin me shëndet qumështin e ri. Shumë fëmijë, të veshur me rroba ngjyra-
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ngjyra, dilnin rrugëve të fshatit duke tundur zile e këmborë që të shtoheshin
bagëtia.Edhe bagëtive u viheshin zile e këmborë më të mëdha.Në këtë ditë ka qenë
zakon të qepej një rrobë e zezë me fill të zi e të lidhej filli pisk (nyjë) në shumë vende
për të lidhur a qepur gojën e kafshëve a shpendëve grabitqarëetj. që të mos bënin
dëme. Gjatë qepjes së rrobës zhvillohej ky dialogmidis gruas që qepte rrobën dhe
vajzës së saj: -Ç’qep aty?-Qep gojën e ujkut. -Ç’qep aty?Qep gojën e dhelprës/skifterit/hasmit
etj.Rroba qepej nga gruaja më e moshuar e familjes dhe vihej në mëngjes herët në
një kryqëzim rrugësh, ku mund të shkonin kafshët a shpendët grabitqare, “bubat”,
hasmi, magjistarja etj.Në mëngjes zihej nga një vezë për çdo njeri dhe një për skifterin.
Mbasi haheshin tëdy vezët, gulvexhgat (lëvozhgat) e vezës që ishte caktuar për
skifterin hidheshin larg në pyll, me qëllim që skifteri të mos i gjente kurrë vezët e
pulave në furriqe.Në këtë ditë gratë sitnin hi dhe ua hidhnin qeve të parmendës në
qafë që të mos i vriste zgjedha gjatë gjithë vitit. Njerëzit uronin njëri-tjetrin: Gëzuar
beharin!Gjithashtu njerëzit hidhnin në zjarr gjethe përcesh (lloj shkurreje) duke
përmendur një emër personi. Në qoftëse gjatë djegies gjethja do të bënte zhurmë
(përc-përc), personi do të ishte mirë me shëndet gjatë gjithë vitit. Po ashtu, te porta
e jashtme e shtëpisë vendoseshin degë thane me shpresë që njerëzit e shtëpisëtë
bëheshin të fortë si thana.
3. Ditën e Bajramit të Madh fëmijët shkonin lagje më lagje e shtëpi më shtëpi në
fshat. Kur futeshin teoborri i shtëpisë, uronin me zë të lartë: Gëzuar Barjamin! E
zonja e shtëpisë u përgjigjej: Gëzuar dhe ju në shtëpitë tuaja!, dhe u jepte karamele të
gjithëve dhe, në qofë se mbaroheshin karamelet, u hidhte sheqer në dorë.
4. Kur gruaja ishte lehonë dhe nuk kishte qumësht të mjaftueshëm për fëmijën, ajo
mblidhte ciplidhe (dru të holla) dhe ndizte zjarrin me to. Në këtë mënyrë mendohej
se do të ngroheshin edhe damarët e qumështit e do t’i vinte qumështi mjaftueshëm
për fëmijën.
5. Kur gratë shtronin pulat shqerake ose të detit merrnin djem të vegjël të vinin
vezët në furrik që të dilnin sa më shumë kaposha. Pranë furrikut vendosej një hekur,i
cili do të tërhiqte vetëtimat për të mos dalë vezëtkllufje (kllukë).
6. Ditën e Vitit tëRi në mëngjes fëmijët shkrepnin me mashë urat e mëdha të zjarrit
ose trungjet që digjeshin në vatrat me oxhak. Kur drurët që digjeshin lëshonin
xixa të shumta, fëmijët recitonin vargjet: Kaq dhën e kaq dhi,/ kaq shtjerra në vërri,/ kaq
nuse në shtëpi. Ky ritështë praktikuar edhe në fshatra të tjera të zonës.
7. Kur mavronjotët do të niseshin për nëpazar ose për ndonjë rrugë tjetër të gjatë,i
thoshin gruas, nuses së djalit ose ndonjë fëmije të shkonte përpara e të bëntë një
copë rrugë për mbarësi. Një veprim i tillë, sipas mentalitetit të kohës, mënjanonte
pasojat negative që mund të sillte dalja përpara e ndonjë njeriu që konsiderohej
këmbëters ose e ndonjë lepuri, i cili gjithashtu sillte tersllëk.

Lindja

Në të gjitha kohët lindjet kanë qenë të rëndësishme si në fshatin e Mavrovës, edhe
në fshatra të tjera.Njerëzit e lidhnin lindjen e fëmijeve me trashëgimtarin e familjes
dhe duhej që fëmija i parë të ishte djalë, pasi mendonin se mbas lindjes së një vajze
do të ishte vështirë të vinte në jetë një djalë.Lindja e fëmijës,sidomos e fëmijës së
parë, pritej me shumë gëzim nga gjithë familja.Gjatë kohës që nusja ishte shtatzënë
e mbante të fshehtë, sidomos në muajt e parë, sepse e kishte për turpdhe ruhej nga
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“syri i keq”.Nusja fillimisht i tregonte vjehrrës ose vjehrra e kuptonte vetë dhe të
dyja e mbanin sekret për njëfarë kohe. Gjatë kësaj kohe, vjehrra, por edhe vajzat e
reja (kunatat) kujdeseshin për nusen duke e lehtësuar në punë, por edhe duke i
mundësuar ushqimet që kërkonte.Gruaja shtatzënë ndihmohej sepse jeta e saj ishte
gjithnjë e rrezikuar nga punët e rënda fizike që mund të bënte. Edhe në Mavrovë, si
kudo në Lumin e Vlorës, përdoret fjala e urtë: Gruaja me barrë, me një këmbë në varr.Më
përpara lindja bëhej në shtëpi, pa ndihmë mjekësore, me ndihmën e grave pak a
shumë të moshuara që quheshin “babo” ose “mamesha popullore”.Disa ditë pas
lindjes fëmijës i vihej emri në një darkë të organizuar, ku merrnin pjesë dhe të afërmit
e nuses.Në darkën e emrit bëhej dhe bukëvalja, që përgatitej me kulaç gruri të
thërrmuar, me gjalpë e sheqer.Bukëvalja hahej para se të shtrohej darka.Familjarët
dhe të ftuarit hanin nga pak bukëvale dhe hidhnin lekë sipas mundësive.Mbas
bukëvales i vihej edhe emri fëmijës. Më përpara emri vendosej nga babai ose vëllai i
nuses, kurse më vonë , në vitet ‘60-‘70, vendosja e emrit filloi të bëhej në mënyrë më
demokratike. Të gjithë propozonin një emër.Në shumicën e rasteve emrii propozuar
nga secili shkruhej në një copë letër, e cila palosej.Të gjitha letrat i grumbullonte
njëi afërm dhe i jepeshin nënës së fëmijës që të tërhiqte njërën prej tyre. Letra hapej,
lexohej dhe emri  qëishte shkruar në tëi vihej fëmijës. Të nesërmen, emri bëheji
njohur në të gjithë fisin me qëllim që të mos u vihej fëmijëve të tjerë të fisit. Ka pasur
raste kur fëmijëve u vihej emrii gjyshërve: në këto raste djemve u thërrisnin “baba”
dhe vajzave “nënë”. Sot emri vendoset kryesisht nga prindërit e fëmijës.Përgjithësisht,
për lindjen e fëmijës njerëzit urojnë: T’u rrojë vajza/djali dhe të rritet me nënë dhe me
babë! Të bëhet i hairit dhe me ymër! Mbas 40 ditësh nusja bashkë me fëmijën shkonte
tek prindërit, të cilët i bënin si dhuratë djepen e fëmijës.Sipas traditës, kur fëmija
mbushte vitin,i vihej përpara një tepsi me objekte të ndryshme, si: fletore, laps,
darë, çekan, kërrabë, biçak etj. Mendohej se sendi që do të zgjidhte fëmija përcaktone
profesionin e tij të ardhshëm.

Fejesa dhe martesa

Fejesat bëheshin me lajmësí.Lajmësi dërgohej nga familja e djalit në familjen e vajzës.
Ai i njihte të dy familjet dhe jepte të dhëna edhe për miqësitë që kishin bërë ato.Kur
babai i vajzës ishte dakord për miqësinë,i dërgonte lajmësit për të marrë hairine për ta
shpurë te babaii djalit.Pas dhënies së fjalës, bëhej këmbimi i bukës ose i nishaneve.
Në fillim kjo ceremoni bëhej te familja e vajzës, pastaj te familja e djalit. Këmbimi i
bukës bëhej jo shumë kohë pas dhënies së fjalës, sepse mund të dhodhte ndonjë
fatkeqësi tek njëra palë dhe kjo ceremoni mund të vonohej. Nga të dyja familjet
shkëmbeheshin peshqeshe (dhurata).Gjatë fejesës vajza përgatiste pajën.Përgatitja e
pajës ka ndryshuar kohë pas kohe. Krahas të tjerave, në fillim përgatitej sepetja e
nuses, pastaj kjo u zëvendësua me dollapin me pasqyrë dhe vitet e fundit u bë si
“detyrim moral” kompleti i dhomës së gjumit i përgatitur nga prindërit e nuses dhe
të djalit.Para martesës bëhej prerja e rrobave të nuses.Rreth një muaj para martesës
pritej dita, d.m.th.caktohej data e martesës. Kjo ditë nuk ndryshonte për asnjë arsye,
prandaj quhej “ditë nusje”.Në rast të ndonjë fatkeqësie, në familjen e djalit ose të
vajzës, nusja merrej, por pa këngë. Kur fatkeqësia ndodhte në fshat, vinte njëi afërm
i familjes ku kish ndodhur fatkeqësia, uronte dhe hapte këngën. Ceremonia e martesës
bëhej vetëm ditën e diel, ndërsa kur dhëndri osa nusja kishin qenë të martuar, kjo



317

ceremoni mund të bëhej dhe ditën e enjte. Në shtëpinëe djalit dasma hapej një javë
përpara. Në këtë kohë hapej kënga dhe mblidhej vëllezëria për të ndarë detyrat:
caktohej numri i mishrave që do të thereshin, zgjidheshin hyzmetçinjtë që do të
shërbenin në dasmë tek dhoma e burrave, caktoheshin diganxhovat (dy-tri gra që do
të gatuanin), zgjidheshin dy hanxharxhinj që do të prisnin dhe do të kujdeseshin
për ndarjen e mishit e të nishaneve (bisht, anë koke, veshkë, shpatull) për miqtë
kryesorë. Gjithashtu caktoheshin njerëzit që do të thernin e do të piqnin mishrat,
njerëzit që do të sillnin drutë, ata që do të transportonin ujin. Tëenjten zinin
brumin,qiqrën d.m.th.zininçyrekët e dasmës. Vajza a gruaja që përgatiste kulaçin e
nuses.nuk duhej të fliste me qëllim që edhe nusja të ishte “e pagoje” me njerëzit e
burrit.Këndonin edhe këngë (Kruta, 1989, 302).Të premten vishej djali,bëhej dhëndër
në prani edhe të bijave të martuara.Ditën e shtunënë darkë,një ditë para marrjes së
nuses, dërgoheshin rrobat e nuses me tre vetë (burra), që quheshin sinixhi.Burrat
zgjidheshin që të ishin të muhabetit, të rakisë, por edhe të matur e me përvojë.Marrja
e nuses zakonisht bëhej me kalë të bardhë, “të grivër” ose të kuq dhe asnjëherë me
kalë të zi.Frerin e kalit e hiqte një djalë, ndërsa anash kalit me shalë nusen e
shoqëronin dy njerëz të saj. Të dielën në mëngjes niseshin krushqit me kuaj për të
shoqëruar nusen.Numri i tyre ishte gjithnjë tek.Megjithëse Mavrova ka terren të
thyer kodrinor, ata bënin garë me kuaj kur afrohesjin te shtëpia e dhëndrit.Ai
qëarrinte i pari dhe jepte lamin se po vjen nusja,merrte peshqesh.Si kudo në Labëri,
nisja e krushqve bëhej me këngë e valle dhe me të shtëna armësh.Kur nusen e zbrisnin
nga kali, në gjurin e këmbës së kalit thyhej kulaçi i nuses dhe copat e tij u hidheshin
dasmorëve. Rruga ku ajo do të kalonte spërkatej me raki dhe hidheshin mbi kokën
e saj lekë metalike, karamele, sheqer e oriz. Nuses, para se të hynte në shtëpi, i
lyheshin gishtrinjtë me mjaltë,të cilin e mbantenë pjatë vjehrra. Gishtërinjtë me
mjaltëi fuste në gojë nusja dhe vjehrra, pastaj nusja lyente parmakun e derës në mes
dhe në tëdy anët. Në mungesë të mjaltit,ky veprim bëhej me të bardhën e vezës të
trazuar me sheqer.Orizi hidhej që të shtoheshin fëmijët si kokrrat e orizit, ndërsa
sheqeri e mjalti përdoreshin që nusja të kishte “gojën e ëmbël” me njerëzit e
burrit.Pastaj vjehrra ulej në mes të dhomës së grave dhe mbulonte fytyrën me një
shami të bardhë. Nusja futej në dhomën e grave me këmbën e djathtë, i vinte tri
herë rrotull vjehrrës dhe më pas ulej në vendin e caktuar me kokën poshtë. Një rit
tjetër ka qenë futja e dhëndrit në dhomën e nuses për t’i hequr asaj vellon apo
duvakun.Njerëzit dilnin përjashta, mbyllej dera dhe në dhomë qëndronte vetëm
dhëndri me nusen. Gratë dhe të rinjtë këndonin: një sahati dy sahati/ o dhëndër të shkoi
afati. Pas disa minutashgratë futeshin brenda dhe nusja fillonte nusërimin.

Mirësitë dhe dollia

Sipas traditës në fillim merren disa mirësi.Në fejesa dhe në dasma mirësia e parëështë
përata që fejohen ose martohen. Disa formulime të mirësive janë: Do marrim një
mirësi për çiftin,të kalojnë jetë të lumtur, të plaken e të tashëgohen!Do pimë një mirësi përata
qëna kanë mbledhur; Do pimë një mirësi për sebepçitë e këtij muhubeti. Të gjithë përgjigjen:
Ta gëzojë çifti!dhe pijnë sipas dëshirës. Ja një shembull mirësie: Do pimë një mirësi për të
zotin e shtëpisë, djali t’i trashëgohet, nusja me këmbë të mbarë dhe kollajxhé [tur. kolaygele”të
ardhtë lehtë, mbarë”] dhe për të tjerët!Pasi pihen disa mirësi, ngrihet njëimoshuar, i
afërt itë zotit të shtëpisë, dhe,me dëshirë të të gjithëve,thotë: Do ta kthejmë me dolli?Fillon
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dollia. I moshuarigjen me njëshëndetnjë mik jokryesor dhe e hap dollinë me
atë.Shëndeti pihet me gotat plot nga të gjithë.Përgjithësisht, numri i shëndeteve
rritet gradualisht nga njëri dollibash tek tjetri.Ajo vazhdon me 5-6 ose rrallë me 7
shëndete me emra që duhet t’i mbash mend. Në qoftë se ai që kalon radhën e dollisë
nuk i mban mend emrat dhe radhën e tyre, si dënim detyrohet të pijë një ose disa
gota më tepër.Edhe në qoftë se harron të marrë leje te dollibashi, kur pi shëndetin e
fundit,përsëri dënohet të pijë një ose disa gota më tepër.Vetëm me leje të dollibashit
lejohet të merret ndonjëmirësi midis dollive.Si rregull, nga dollia përjashtohen të
sëmurët dhe ata që se pijnë dot.Personi, të cilit i përmendet emri kur pihen shwndetet,
falënderon duke lëvizur pak nga vendi dhe duke vënë dorën në zemër.Para se të pijë
gotën e fundit, personi që pi dollitë përmend emrin e personit të fundit të cilit i pihet
dollia, merr leje nga dollibashi duke thënë: Dollibash! Urdhër, ku urdhëron e më
dërgon?Dollibashi i tregon personin me gisht ose dhe me emër. Atëherë personi që
përfundon dollinë, ia dorëzon dollinë duke thënë: Të kam gjetur me 5 shëndete e shumë
kismete. Vre e pre e gjak mo nxirr.Sipas radhës së pirjes së dollisë në fillim, vjen dhe
radha e bërjes dollibash të pjesëtarëve të trapezës.I parafundit në ngritjen e dollisë
është dajoja, i cili i dorëzon dollinë kryemikut për mbyllje. Kryemiku shprehet:
Gëzuar! T’i që më gjete mua të gjetë e mira derën!Dolli e sini takeç edhe në shtëpi tënde.Nashti
mbushni godet tejpërtej. Do pimë një shëndet të çiftit. Çifti të trashëgohet dhe i zoti i shtëpisë
këngë e gas e pastë gjithmone!”.Pastaj jep porosi të vijë buka.

Toponimet

Në Mavrovë hasen mjaft emërtime vendesh sipas emrit të banorëve, si: Ledhet e
Salie, Arat e Kadriut, Gropa e Mulla Osmënit, Gorrica e Aliut, Fusha e Zeqirit, Ur’e
Haxhiut (Ur’e Belasë), Moçali i Tofikut, Përroi i Zguros, Maja e Zanit, Gjikëmanot,
Miloleka, Aligjini, Pylli i Nazër Zeqirit (ose Fiteja) etj.
Disa vende janë emërtuar me emrin majë ose gur si:Maj’e Rrethunit (ose Kalaja e
Çakallovajve),Maj’e Zane, Maj’e Fënkut, Maj’e Gjatë, Maj’e Shapotinos, Maj’e Beçiut,
Maj’e Qishës, Maj’e Cipecit etj., ose me emrin qafë, si: Qaf’e Dheut Bardhë, Qaf’e
Maqinës, Qaf’e Dyqanes, Qaf’e Dushkut, Guri Priftit, Gurët e Gjatë etj.
Disa emërtime rrjedhash kanë në përbërje të tyre emrin përrua,burim ose çezëm si:
Përroi Zi, Përroi Sklapit, Përroi Mishalës, Përroi Zguros,Përroi Kallëmbit, Përroi
Metos, Burimi Elifit, Çesm’e Plakësetj.
Një pjesë e madhe e toponimeve të Mavrovës janë emërtime arash e kullotash, por
dhe kodrash, brinjash e bokërrimash, si: Amullat, Garxhani, Barkot, Çairet,
Rrëbjeku, Sirokëmba, Sirogulet, Karaguzi, Piçuridh/e-ja, Blodoi, Qoromidhja,
Çumbl/e-ja, Pus/ja-et, Pelozhanet, Memoshena,Pretopulli,Bërshina, Çaparamet,
Buburrovat, Fiteja, Vrizi etj.
Ashtu si në gjithë krahinën e Labërisë, edhe në Mavrovë nuk mungojnë toponimet
me elemente të huaja, si sllave, greke ose turke.Me interes janë disa toponime me
fjalë të gurrës greke, si Sirokëmbë(tokë arë e pjerrët që s’mban ujë) dhe Sirogule (tokë
arë buzë lumit Shushicë) ku pjesa e parë lidhet me mbiemrin e greqishtes înñüò
[ksirós] “i thatë”. Tek emërtimi i dytë ndoshta edhe fjala gule lidhet më fjalën greke
ãïõëß, ãïõëéÜ [guli, gulja] “kërcell, shkop, trung” (Çabej, SE, IV,1996, 302). Ndër
toponimet që lidhen me fjalë të huazuara prej turqishtes, mund të përmendim, p.sh.
Celibash. Ky toponim lidhet me turqishten ceribash “kryetar, komandant ushtarak a
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ushtarësh” dhe mund të lidhet ose me vrasjen e ndonjë ceribashi, ose me vendbanimin
e ndonje banori, i cili ka qenë më parë i tillë në ushtrinë turke (Dhrimo, 2008, 417.).
Edhe tek emërtimi Karagu/s,-zi, pjesa e parë shpjegohet me fjalën turke kara “i zi”.

Përfundime

Punimi për etnografinë dhe toponomastikën e Mavrovës do tëshërbejë për të
plotësuar më mirë studimet e munguara në këtë zonë dhe për të bërë krahasime me
studime të tjera etnografike dhe toponomastike të Labërisë emë gjerë. Shumë urime,
mallkime a fjalë e shprehje të përdorura në rite të ndryshme, në ceremonitë familjare
dhe në emërtimet e vendeve kanë shtesa, rënie a ndërrime tingujsh sipas veçorive
gjuhësore të dialektit të Labërisë.
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Abstrakt

Vazhdimisht nga matematicientët dhe mësimdhënësit ka  pasur   përpjekje  shumë të
vazhdueshme  për  të  përmirësuar  mësimdhënien  e  matematikës . Shpesh here edhe
ne si mësimdhënës e pyesim veten mos jemi duke gabuar dicka, mos nuk kemi qasje
adekuate dhe pedagogjike ndaj të mësuarit të matematikës.Fatkeqësisht për shkak të
mënyrës se si shpesh është mësuar matematika, një numër i vogël nxënësish kanë arritur
që realisht të kuptojnë problemet matematikore.Në këtë punim do të shqyrtojmë
vështirësitë në mësimdhënien e mtematikës si dhe metodat me efikase për një
mësimdhënie më të kapshme. Shpesh herë shumica e nxënësve i frigohen matematikës
pa u kyqyr në probleme matematikore fare, pse ndodh kjo dukuri do ta shohim në
hulumtimin tonë në vazhdimësi. Qëllimi i këtij hulumtimi ka qenë të tregojmë se çka
është më e pëlqyshme nga nxënësitë, përdorimi i programeve të ndryshme kompjuterike,
apo ti kushtohet rëndësi më e madhe matematikës aplikative, sa shpesh na nevoitet
matematika dhe çka paraqet veshtirsi ne lënden e matematikës ne shkollat tona.
Hulumtimi është realizuar nga rreth 1000 nxënës të shkollave të ndryshme ne 5 komuna
të Kosovës.Rezultatet e hulumtimit tregojë se metodologjia e mësimdhënësit luan rol
shumë të madh në të kuptuarit e matematikës. Tekstet mësimore nuk janë shumë të
përshtatshme dhe duhet të adaptohet teksti dhe planet nga matematika teorike në atë
aplikative. Gjithnjë ne duhet kërkuar nga nxënësi që të jetë kërkues dhe hulumtues jo tu
servohen gjërat e gatshme dhe tu ofrohet matematikë teorike që shpesh here është e
lodhshme dhe e mërzitshme për ta.

 Fjalët kyçe: Mësimdhënie, metodologji, vështirësi në mësidhënie, mësimnxënie,
matematike aplikative.

Hyrje

Tema e punimit është e motivuar nga përvojat tona si mësimdhënëse, shpesh here
pyetjet qe i hasim në shkollat tona janë se pse neve na duhet matematika, pse e
mësojmë atë, ku gjejnë aplikim në jetën e përditshme?
Edhe ne si mësimdhënës jemi të obliguar tu përgjigjemi këtyre pyetjeve në mënyrë
direkte apo edhe indirekte sepse ne shohim me sytë e matematicientëve, jemi të
vetëdijshëm për rëndësinë e lëndës së matematikës dhe lidhjes së saj me të gjitha
fushat jetësore.Nëse do të donim të shënojmë se në cilat fusha zbatohet matematika,
më e lehtë do të ishte të shënojmë se në cilat fusha nuk zbatohet ajo.
Një fenomen që sot është mjaft i zakont është edhe friga ndaj lëndës së matematikës,
jo vetëm nga nxënësit po edhe nga prindërit edhe nga mësimdhënësit e fushave
tjera. Shpesh herë ata pa pas qasje në lëndën e matematikës frigohen të ballafaqohen
me problemet matematikore qofshin ato edhe nga ma të lehtat. Pse po ndodh ky
fenomen?
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Shqyrtimi i literaturës
Matematika eshte shkenca e modeleve dhe e raporteve

Jon Dewey ishte një edukator që ka shkruar rreth arsimimit amerikan në pjesën e
parë të shekullit të njëzetë.Një ditë, ai po vëzhgonte një leksion gjeologjie që u iepej
nxënësve të klasave të mesme.Ku pas hulumtimit të bërë në një shkollë ai ka kuptuar
se rëndësi shumë të madhe ka parashtrimi i pyetjes dhe forma e përpilimit të saj.Si
edukatorë, ne shpesh çorientohemi nga nxënës të cilët mund të recitojnë një përsëritje
të mërzitshme përkufizimesh dhe faktesh.Gabimisht besojmë se ata kuptojnë çdo
gjë që po thonë. Siç e bën fare të qartë historia e Dewey-t, (Shih edhe Kapitullin 5).
“Mësuesit që dinë diçka për procesin e të mësuarit, nuk mund t’i rezistojnë
angazhimit në sfidën intelektuale, për të parë nëse mund ta përmirësojnë efektin e
mësimdhënies së tyre mbi të mësuarit e nxënësve” (Cross, 2005, 8).Të mësuarit
përkufizohet si një ndryshim në arritje gjatë kohës.Objektivat tregojnë mënyrat me
të cilat ne synojmë që nxënësit të ndryshojnë.Mësimdhënia ndodh vetëm kur nxënësit
ndryshojnë.Ndryshimet në shoqëri, kërkojnë ndryshime në mësimdhënie dhe në të
mësuarit.
Përmes kuptimeve që e ndërtojnë botën e matematikës: numër,vijë, formë, dimension,
mesatare, gjasë, proporcion etj. mund të kuptojmë universin tonë.
Hulumtimi shkencor në matematikë ndahet në dy fusha:
· matematikë teorike
· matematikë aplikative.
Matematikanët e fushës teorike avancojnë njohuritë e tyre duke zhvilluar ide dhe
parime të reja dhe duke zgjidhur probleme që më parë ishin të pazgjidhshme.
Matematikanët e fushës aplikatëve, përdorin teorinë dhe teknikat, si për shembull,
modelimin matematik dhe metodat llogaritare për të formuluar dhe për të zgjidhur
probleme të ndryshme nga ekonomia, inxhinieria, shkencat humane dhe shoqërore
etj.
“Sot, matematika nuk është për llogaritje, sidomos për llogaritje me laps e letër.
Matematika ka të bëjë me arsyetimin dhe modelet, dhe ju jep gjërave
kuptim.Matematika është zgjidhje e problemeve.” (Van de Wale, 2004,176)Si thotë
poeti Kathleen Norris (1996),” në qoftë se dy plus dy është gjithmonë katër, atëherë numrat
bëhen “shumë letrar”, shumë të mërzitshëm, që të kenë vlerë për më shumë vëmendje.”

1. Ndryshimet në mesimëdhëniën e matematikës

Sot janë duke ndodhur tri lloje të ndryshimeve :
• Ndryshimet në përdorimin e Matematikës
• Ndryshimet në Teknologji
• Ndryshimet në Kurrikulë
Matematika është një nga shtatë fushat e kurrikulës së arsimit bazë dhe përmbanë
vetëm lëndën e matematikës e cila ka qenë tradicionalisht dhe vazhdon të jetë pjesë
themelore e shkollimit parauniversitar.Ajo mësohet në të gjitha vitet e këtij shkollimi
duke filluar që nga klasat e hershhme.Të bazohemi në kriteredhe në rezultate të të
mësuarit është pritshmëri kryesore e secilit mësimdhënës ditëve të sotme.  Shekulli
XXI është shekulli i ndryshimeve të mëdha duke pasur ndryshime edhe mësimdhënia
edhe një qasje ndryshe duhet të kemi ne si mësimdhënës ndaj mësimnxënies.Gjithnjë
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kohëve të fundit i kushtohet rëndësi edhe gjithëpërfshirjes në arsim, shpesh here ne
si mësimdhënës hasim në situate të ndryshm të ndërlikuara që paraqesin vështirësi
për ne. Pastaj neve na lindin qindra pyetje në kokë. Cfarë po bëjmë?A po e përdorim
metodologjinë e duhur?A po formojmë nxënës kërkues e hulumtues apo po ju
ofrojmë gjërat e gatshme?Ndoshta fjlori ynë nuk po përshtatet me moshën e
nxënësve?Gjërat që shpejgohen a mund të lidhen me jetën e perditshme? Apo edhe
ky shekull po i kushton rëndësi gjërave abstrakte dhe te lodhshme për nxënësit.
Eshtë në dorë të mësuesve tanë ta bëjë këtë lidhje jetësore në mes të abstraktes dhe
konkretes, për të dhe për të zgjidhur të panjohurën apo problemin nxënësi në mënyrë
më të përshtatshme për të. Disa mësues ishin shumë të suksesshëm dhe të tjerët më
pak, ne mund t’i sjellim ndërmend të dy palët.
Matematike si lëndë mësimore duhet të plotësojë disa kushte:
Së pari.Të pajisë nxënësit me ato baza elementare të shkencës së matematikës që janë
të domosdoshme si për jetën praktike, ashtu dhe për të vazhduar shkollat e larta.
Së dyti.Matematike shkollore duhet të përshkohet nga po ato ide, nga po ajo frymë
e po nga ato metoda që përshkohet shkenca e matematikës.
Së treti.Në matematikën shkollore duhet të pasqyrohen ndryshimet që ndodhin në
shkencën e matematikës.Shkenca e matematikës pasurohet çdo ditë me zbulime të
reja.Nën dritën e këtyre zbulimeve shpesh rishikohen koncepte e teori të tëra në
vetë shkencën e matematikës.”Krijimi i këtyre lagjeve të reja në qytetin e matematikës
– thotë një matematikan – shpesh çon në shembjen e lagjeve të vjetra me labirintin
e tyre të rrugicave, çelen rrugë të reja më të gjera e më komode, që lidhin qendrën
me periferinë” Këto ndryshime duhen të pasurohen edhe në matematikën shkollore
(nënkuptohet pas një studimi të suksesshëm).
Së katërti. Në matematikën shkollore materiali duhet t’i përshtatet moshës së
nxënësve, të jetë sa më i kuptueshëm, i përvetësueshëm nga nxënësit dhe të mjaftojë
koha për ta trajtuar. Për t’u realizuar kjo kërkesë, shpesh konceptet nuk jepen tamam
si në shkencë, por bëhen lëshime që më vonë meremetohen lehtë. (për shembull,
koncepti i relacionit në ciklin e ulët jepet në mënyrë intuitive dhe jo siç jepet në
shkencën e matematikës).(Shkoza.Z, “Metodika e matematikës Sht.Bot “Sejko” 2001)
Fajtor për problemet dhe vështirësitë në mësimdhënin e matematikës kush janë?! A
janë nxënësit që punojnë pak në shtëpitë e tyre? Apo mësimdhënësit me munges të
përdorimit të një metodologjije sa më të përshtatshme apo është planprogragrami i
ngarkuar i matematikës si lënd mësimore.
Nxënësit duhet ditur edhe si të mësojnë me kuptim dhe të mësojnë gjatë gjithë jetës
se tyre në mënyrë progresive dhe të vazhdueshme, duke u munduar gjithmonë të
lidhin gjërat që ju servohen me jetën e përdtishme. Ata duhet të jenë në dijeni se sa
matematika është e rëndësishmepër ta dhe si  ta lidhin atë me jetën e
përdtishmem,duhet ditur se matematikë ka në qdo vend.

3.Realizimi i punimit

Qëllimi i punimit ofron një pasqyrë reale të mësimdhënies në shkollat tona ku
vështirësi paraqet matematika si lënd mësimore, në këtë punim kemi realizuar një
hulumtim me 12 shkolla te komunave të ndryshme të Kosovës me 922 nxënës ku
kemi arritur edhe deri tek rezultatet e nxjerra të këtij hulumtimi.Si qëllim primar i
yni ka qenë që rezultatet e nxjerra të jenë reale dhe të shofim sado pak ku hasim
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vështirësi më të mëdha ne si mësimdhënës të matematikës.
Shkollat të cilat janë përfshirë në këtë punim i përkasin këtyre konunave të
Kosovës: Prishtina, Peja, Istogu, Deçani, Klina.
3.1 Prezantimi i rezultateve të hulumtimi
Nxënësve ju kemi parashtruar katër pyetje:
1. Çka e bën më të lehtë kuptimin e matematikës si lëndë mësimore?
2. Sa na nevoitet matematika në jëtën e përditshme?
3. A është e mirëseardhur matematika në shkollat tona?
4. Numëroni së paku tri aspekte që për ju matematika si lëndë mësimore
paraqet vështirësi në të mësuar dhë kuptuar.
Kemi fituar këto rezultate:

Sa i perket vështirësive në matematikë nxënësit kishin numëruar disa aspekte, ndër
te cilat ishte mungesa lidhjes së njësive me jetën e përditshme dhe mospërdorimi i
programeve kompjuterike gjë e cila do ta lehtësonte punimin e detyrave.Tekstet
mësimore nuk janë shumë të përshtatshme dhe duhet të adaptohen. Gjithnjë ne
duhet kërkuar nga nxënësi që të jetë kërkues dhe hulumtues jo tu servohen gjërat
e gatshme dhe tu ofrohet matematikë teorike që shpesh here është e lodhshme dhe e
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mërzitshme për ta. Sikurse qdo njësi mësimore të lidhej me zbatimine saj në praktikë
do të jetë më e lehtë dhe më interesante për nxënës,nuk do të ishin vazhdimisht
pyetjet e tyre, ku na duhet neve matematika, ku gjen zbatim ajo, pse e mësojmë ne
atë e lloj lloj pyetje tjera nga nxënësit të adresuar mësimdhënësve.

4.Rekomandimet

Duke u bazuar në gjetjet e hulumtimit tonë, mund të propozohen disa masa dhe
rekomandime kryesore:
1. Duhet të planifikohet mirë se si të mbahet një orë mësimore se cila do të jetë

strategjia kryesore e mësimdhënësit dhe duhet kushtuar rëndësi shumë të madhe
metodologjisë se mësimdhënies. Kjo rrjedh si shkas i lumtimit tone ku më shumë
se 50% e të anketuarve ishin për rëndësin shumë të madhe që duhet kushtuar
metodologjisë së mesmidhënies.

2. Matematikën gjithmonë duhet te mundohemi të lidhim me jetën reale, ku
poashta të anketuarit janë përgjigjur me 77% se matematika ka një rëndësi
shumë të madhe në jetën e përditshme. Kjo është më së e vërtet sepse matematikë
mund të shohim kado qoftë, qoftë në forma të objekteve të ndryshe, qoftë në
ndërtimtari, ndërtimi i inseteve të ndryshme, në vetura e qdo kund tjetër.

3. Edhe matematika aplikative ështëi e mirëseardhur në shkollat tona. Ndoshta
kjo do të ishte edhe më atraktive për nxënësit poashtu edhe për neve si
mësimdhënës sepse qdo here do të mund të aplikojm në praktikë atë që e mësojmë
në teori.
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Religionet në mes paqës, dhunës dhe tolerancës në Itali

PhD (C.) Reshat Ibishi
Universiteti i Evopës Juglindore

Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Italisë

Abstrakt

    Të gjitha religjionet në esencën e vet përmbajnë mesazhin e paqës, ndërsa të gjitha
librat e shenjtë përcjellin porosi dhe urdhra për tolerancë, paqe, dashuri, mirëqenie e
harmoni. Sot, pjesa dërrmuese e njerëzimit besojnë në një nga religjionet ekzistuese. Nga
parimet bazë të feve dhuna dhe terrori është i papranueshëm dhe kjo ka rëndësi të
thuhet sa më shpesh që është e mundshme kurdo që jepet rasti. Klerikët katolikë,
muslimanë ata dhe të komuniteteve tjera fetare në Itali vazhdimisht dënojnë veprat e
shëmtuara, dhunën, vrasjen, terrorrin dhe në këtë mes edhe provokimet që u paraprijnë
këtyre akteve. Konsideroj se teologët e feve të ndryshme, sa më afër të jenë ndaj njëri-
tjetrit dhe sa më ngushtë që të bashkëpunojnë në një asociacion të gjërë, aq më tepër do të
lidhen edhe besimtarët në mes vete. Kur të gjithë bashkërisht të predikojnë e të thërrasin
në mirëkuptim, respekt, dashuri, harmoni, bashkëjetesë e paqe, atëherë eho-ja e apelit do
të kumbojë më fuqishëm në zemrat e besimtarëve. Kësisoj dhuna do të zbriste në shkallën
zero. Kjo është feja, ky është religjioni: jo dhunës, jo luftës, afër tolerancës - po paqes, po
harmonisë, po mirëqenies. Krerët fetarë duhet të angazhohen kundër çdo ekstremizmi e
fanatizmi të secilit lloj dhe duhet të përpiqen për zhvillimin e dialogut ndërfetar.

Fjalët kyçe: toleranca, terrorizmi, Islami, Krishterizimi, religjioni.

Hyrje

    Feja është natyrshmëri e lindur bashkë me njeriun si krijesë më e përsosur mbi
sipërfaqen e tokës, është pjesë identiteti, culture, përkatësie. Manifestimi i religionit
të çdo njëriu lidhet me dëshirën e tij që të bëjë Krijuesin të kënaqur.
   Islami si fe është besim, etikë, sistem jete. Ai paraqet rrugë të qartë, me norma dhe
urdhëresa “që kanë të bëjnë me çështje jetësore të individit, familjes dhe shoqërisë,
në përgjithësi në kuptimin e ngushtë dhe të gjërë të fjalës” (Amare, 2014:5). Ky
religjion kaloi nëpër epoka e qytetërime të ndryshme. Përgjatë harkut kohor dhe
hapësinor, shtrirja e tij pati ndikim në të gjitha segmentet e jetës njerëzore. Ai ushtroi
ndikim edhe te shumë ideologji, ndërsa ithtarët e tij po ashtu nuk mbetën pa qenë
të ndikuar nga po ato ideologji të përhapura anekënd botës. Te pjesëtarët e përkatësisë
islame ky refleksion u degëzua në dy kahe, që lidhen me interpretim: ekstrem dhe të
matur. Kurani kuptohet si libër i shpallur nga Zoti për njerëzit në përgjithësi dhe si
një udhëzues në rrugën e vërtetë. Në këtë libër, Zoti urdhëron njeriun që të përvetësojë
sjellje e moral të mirë e të përkryer. Ky moral është i mbështetur në koncepte si
dashuria, harmonia, bashkëjetesa, paqja, toleranca dhe mëshira. Religioni i është
shpallur njerëzimit me qëllim të jetësimit të kohezionit shoqëror, bashkëpunimit
reciprok, paqes, harmonisë dhe mirëqenies, nëpërmjet të cilave pasqyrohet modeli i
bashkëjetesës në tokë, përmes mëshirës dhe bamirësisë së pafund të Zotit, i Cili
besimtarëve u drejtohet me fjalët: “O ju që besuat, hyni tërësisht në Islam (paqe)!
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Mos ndiqni gjurmët e djallit! Ai është, pa dyshim, armiku juaj i hapur.”(Kuran,
2:208). Sikurse qartësohet në këtë ajet, siguria mund të vendoset vetëm përmes “hyrjes
në Islam”, d.m.th. përmes të jetuarit me vlerat e mirësisë dhe kuptimit të librit të
shenjtë. Vlerat e Kuranit i bëjnë muslimanët të përgjegjshëm për t’i trajtuar të gjithë
njerëzit, muslimanë e jomuslimanë, me mirësjellje e drejtësi, për të mbrojtur nevojtarët
dhe të pafajshmit dhe “për të parandaluar përhapjen e mizorisë”. (Yahya, 2008:17-
18)   Mizoria përfshin të gjitha format e anarkisë dhe terrorit që godasin sigurinë,
qetësinë dhe paqen, sikurse thuhet në vargun kuranor: “Zoti nuk e do çrregullimin
(anarkinë - luftën)”. (Kurani, 2:205)
Një pjesë e atyre që pretendojnë diçka në emër të fesë dhe religjionit, në të vërtetë
mund ta kenë keqkuptuar dhe për pasojë ta kenë zbatuar dhe interpretuar atë në
mënyrë të gabuar. Për këtë arsye, do të ishte e pasaktë që të krijohen ide rreth fesë,
duke marrë si shembull veprat e këtyre njerëzve. Mënyra më e mirë për ta kuptuar
një fe, është studimi i burimit të saj hyjnor.
 Burimi hyjnor i Islamit është Kurani që mbështet konceptet e moralit, dashurisë,
mëshirës, përkushtimit, sakrificës, tolerancës dhe paqes. Një musliman që i zbaton
siç duhet këto parime në jetën e tij, është një njeri i sjellshëm, i thjeshtë, i drejtë, i
besueshëm dhe me të është e lehtë të krijohen marrëdhënie të mira. Ai përhap dashuri,
respekt, harmoni dhe kënaqësi te të gjithë ata që jetojnë pranë tij.
  Feja urdhëron për dashuri, mëshirë dhe paqe. Terrori, nga ana tjetër, është e
kundërta e fesë; është mizor, i pamëshirshëm dhe kërkon gjakderdhje e shkatërrim.
Në këtë mënyrë, zanafilla e një akti terrorist nuk duhet kërkuar te besimi, por te
mosbesimi. Njerëzit me botëkuptim eugjenist, fashist, racist e materialist për jetën,
duhet të vihen në dyshim e të shihen si ushtrues potencial të terrorizmit. Terrori
(dmth, vrasja e njerëzve të pafajshëm) në Islam është një mëkat i madh dhe
muslimanët janë të ngarkuar me përgjegjësinë për t’i parandaluar këto akte dhe për
të sjellë paqe e drejtësi në botë.

       Morali dhe etika, burim i paqës dhe i sigurisë në mes religjioneve

   Mënyra më e mirë për ta kuptuar një fe, është studimi i burimit të saj hyjnor.
Njëra prej çështjeve që lind nga raporti i subjektit njeri me qenien fizike dhe sociale,
të cilën njeriu e kërkon në vetvete dhe në shoqëri është feja dhe morali.
Burimi hyjnor i Islamit është Kurani që mbështet konceptet e moralit, dashurisë,
mëshirës, përkushtimit, sakrificës, tolerancës dhe paqes. Një musliman që i zbaton
siç duhet këto parime në jetën e tij, është një njeri i sjellshëm, i thjeshtë, i drejtë, i
besueshëm dhe me të cilin është e lehtë të krijohen marrëdhënie të mira. Ai përhap
dashuri, rrespekt, harmoni dhe kënaqësi te të gjithë ata që jetojnë pranë tij. (Latiç,
2009:16)
  Si feja, ashtu edhe morali, janë dukuri që në vete kanë elemente që i përkasin
shoqërisë njerëzore, pra aty ku nuk ka shoqëri me automatizëm nuk mund të ketë
as moral. Sistemi i mendimit deri te të cilat është arritur nga sferat e ndryshme e
sidomos në sferën e filozofisë përbëjnë themelimin e konceprit të etikës. Sipas Spencer-
it, morali paraqet përshtatje me mjedisin. Sipas Hegelit, morali është vullneti që
orientohet në bazë të normave universale. Etika e ndjenjave (J.J. Reusseau, Pascal),
etika utilitraiste (dobia individuale ose e përgjithshme - Bentham, J. S. Milll), etika
e vullnetit dhe teoria kognitive (Descartes, Kant, Fichte, Maine), etika e dijes dhe e
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diturisë (Sokrati, Platoni), teoria e kënaqësisë (drejt kënaqësisë ose kundër saj -
Kynik, Kyrenasi) teoria e evolucionit (H.Spencer), teoria e vlerës (Bougle, Hartmann,
Scheler, Durkheini, i cili thotë se vlerat etike i krojin shoqëria) paraqesin sisteme të
përgjithshme në lidhje me etikën. (Sezen, 2004:149)
   Sociologjikisht morali është fenomen shoqëror, si edhe shumë vlera paraqesin
pasqyrimin e ndjenjës shoqërore në atë individuale. Besimi, feja si në çdo fushë
tjetër, ashtu edhe në atë të moralit, luan rol të rëndësishëm, edhe atë pozitiv. Ndodh
që në situata konkrete kur janë shtuar problemet dhe rreziqet, kur njerëzit e kanë
humbur sigurinë, kur është dobësuar solidariteti tradicional, shoqëria merr masa
racionale, si për shembull, duke themeluar institucione të sigurisë, shoqata,
organizata qytetare, sindikata etj, por këto institucione s’mund ta zënë vendin e
fesë dhe moralit. Përmes elementeve, si frika prej Zotit (devotshmëria), ndalimi i
talljes me tjetrin, vëllezëria mes besimtarëve, ikja prej paramendimeve, ndalimi i
talljes me tjetrin, mosinteresimi në të metat e dikujt, ndalimi i nënçmimit të tjetrit
etj., realizohen kërkesat e moralit personal, forcohen lidhjet shoqërore dhe vlerat e
përgjithshme.
   Historia e Islamit si model, është plot me praktika e tolerancë të udhëheqësve
muslimanë, të cilët kanë respektuar të gjithë besimet dhe kanë ndërtuar me duart e
tyre një liri të admirueshme fetare. Për shembull, Tomas Arnold, një misionar britanik,
i ngarkuar me detyra shërbimi në qeverinë indiane, e përshkruan lirinë e nxitur
nga Islami me këto fjalë: “Në historinë islame nuk mund të gjesh asnjë rast të ndonjë
përpjekje të organizuar për të shtrënguar popullsitë jomuslimane që të pranojnë
Islamin, ose për ndonjë përndjekje sistematike për shkak të besimit të krishterë, pra
as që bëhet fjalë. Nëse kalifët do të kishin zgjedhur të vepronin kështu, ata do ta
kishin hedhur tej krishtërimin nga tokat e tyre me të njëjtën lehtësi që Ferdinandi
dhe Izabela hodhën tej Islamin nga Spanja, ose Luigji XIV penalizoi Protestantizmin
në Francë, ose çifutët u mbajtën jashtë Anglisë për 350 vjet. Kishat lindore në Azi
ishin tërësisht të shkëputura nga pjesa tjetër e bashkësisë së Krishtërimit dhe asnjëra
prej tyre nuk mund të ngrinte gishtin në interes të vet, pasi ato konsideroheshin si
bashkësi heretike. Në këtë mënyrë, edhe mbijetesa e thjeshtë e këtyre kishave deri në
ditët tona, është një provë e fortë e qëndrimit përgjithësisht tolerant të qeverive
muhamedane ndaj tyre.” (Arnold, 2001:79-80)
   Toleranca fetare nënkupton dhe supozon disproporcionin dhe pabarazinë e
caktuar nga të dyja palët në veprime dhe bindje. Kjo vërteton të drejtën e dyfishtë
individuale, të njeriut, të drejtën për të pasur një bindje individuale pa marrë
parasysh se a është objektivisht e vërtetë (reale) kjo bindje, a jo dhe të drejtën për të
jetuar në bazë të asaj bindje.
   E drejta për tolerancë fetare duhet të jetë e drejtë e pacenueshme edhe atëherë kur
tërë rrethi jeton me bindje të kundërta.
   Ideja dhe praktika e tolerancës fetare, edhe pse ka ekzistuar në historinë e besimeve
të mëdha, qysh nga kohët e lashta, toleranca nuk ka qenë një cilësi përcjellëse e të
gjitha besimeve. Edhe pse në shumicën më të madhe të besimeve të zbulesës (të
besimeve të shpalljes - librit) dhe të besimeve të përjetimit mistik, ekzistojnë pa
mëdyshje norma obliguese ose tradita gojore për tolerancën fetare, në emër të besimit
dhe të bindjeve fetare janë zhvilluar shumë luftëra të përgjakshme. (Kallen, 2011:
65)
Numri i përgjithshëm i viktimave të luftërave për shkak të besimit është më i madh
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se për shkaqet tjera. Bindjet fetare dhe intoleranca fetare kanë qenë njëri prej shkaqeve
më të shpeshta të diskriminimit racial, politik dhe social të atyre, të cilët nuk janë
pajtuar me besimin zyrtar. Pretendimi me ngulm i të gjitha besimeve për përsosmëri
dhe për vërtetësi absolute të predikimit dhe të traditës së caktuar fetare ka dhënë
njëfarë leje fetare për mosdurim, diskriminim dhe padrejtësi.

Islami dhe muslimanët në Itali

Vala e imigrantëve që ka filluar pas Luftës së Dytë Botërore, i solli në Evropë një
numër të konsiderueshëm muslimanësh. Pesëdhjetë vjet më vonë, numri i
muslimanëve që jetojnë në vendet e Evropës Perëndimore sillet afro 15 milionë, në
mos më shumë. Në çdo shtet ne mund të gjejmë një bashkësi (muslimane), që pak a
shumë është e strukturuar (Ramadan, 2011, 352).
 Rëndësia e ndikimit dhe kontributit të Krishterizmit mbi kulturën e asaj që sot
quhet Evropë, është e pamohueshme. Edhe Islami ka qenë një realitet i Evropës mbi
1000 vjet. Të trija traditat e besimit monoteist, të Judaizmit, të Krishterizmit dhe të
Islamit, janë të huaja për sa i përket Evropës. Të trija këto fe burimin e kanë në
Lindjen e Mesme dhe prapëseprapë kanë patur një ndikim të thellë mbi kulturën
evropiane. Për shumë vite të tëra, Krishterizmi me përzierjen e tij ekzotike të traditës
hebreje dhe me pretendimin e tij për të qenë universal, ka qenë feja e një pakice të
margjinalizuar. Shën Pali kishte bindjen se johebrenjtë mund të bëheshin të krishterë
pa mos qenë e nevojshme që një herë të bëheshin hebrenj, duke iu nënshtruar ritit
të rrethprerjes (synetimit). Në fillim kjo bindje nuk gjeti përkrahjen edhe të liderëve
të hershëm të krishterë, por më vonë kjo u pranua si një dogmë qendrore. Kjo i
ndihmoi Krishterizmit të zhvillohej në një fe botërore. Përhapja e Krishterizmit
gjithashtu u ndihmua edhe nga situata politike dhe kulturore e kohës (Blei, 2002).
Imigrantët janë të mirëseardhur kur nevojitet puna e tyre, mirëpo refuzohen sapo
të ndjehen pasojat e ndonjë krize ekonomike. Qoftë në Evropë (siç tregon rritja dhe
zhvillimi i Frontit Nacional në Francë), qoftë në Azinë Juglindore (shih artikullin e
Solomon Kane dhe Laurent Passicousset), ata shpejt bëhen kuaj të belarave.
Megjithëkëtë, ka shenja se jemi në rrugën drejt një integrimi të vërtetë të muslimanëve
që jetojnë në Evropë. Për të qenë të sigurt në sukses, duhet që qeveritë evropiane me
vetëdije të plotë t’i hedhin poshtë parullat e së djathtës ekstreme, kurse populli t’i
braktisë shikimet thjeshtëzuese ndaj Islamit (Ramadan, 2011: 357).
Në Evropën e mesjetës, Islami i ka dhënë një kontribut të madh racionalizmit,
sekularizmit dhe modernizmit të mendimit perëndimor (Ramadan, 2011: 353).
Gjatë viteve ‘90, janë mbajtur një sërë takimesh ku janë diskutuar çështje teologjike
dhe juridike.
Ulemaja nga bota islame i është bashkëngjitur debatit me imamët dhe intelektualët
që jetojnë në Evropë, për t’i trajtuar çështjet thelbësore e fundamentale.1Për sa i
takon së drejtës islame, janë arritur rezultate të mëdha. Janë formuluar pesë parime
1 Dhjetë ulema-dijetarë nga bota islame janë takuar në qershor 1992, e pastaj në korrik 1994, në Institutin
Evropian të Shkencave Shoqërore në Château-Chinon, me qëllim që të hartojnë një kornizë juridike
islame për praninë e muslimanëve në Evropë. Në Britani, qysh nga viti 1990 The Islamic Foundation ka
ndërmarrë një sërë nismash në këtë drejtim. Gjithashtu në mars 1997 Londra ka qenë mikpritëse e themelimit
të Këshillit Evropian për Mendime dhe Kërkime Juridike (European Council fornJudicial Opinions and Research).
Shih: buletinin Sawt Uruba (Zëri i Evropës), i botuar arabisht nga Federata e Shoqatave Islame në Evropë
(The Federation of Islamic Associations of Europe), Milano, maj 1997. (Në gjuhën shqipe në vitin 2003 nga
Shtëpia Botuese ‘Furkan’ është botuar pjesa e parë e përmbledhjes së fetvave të këtij Këshilli - R.N).
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kryesore, të cilat tani paraqesin bazën e një konsenzusi të vërtetë midis ekspertëve
islamë dhe bashkësive islame në Evropë:
1. Muslimani, qoftë resident, qoftë qytetar, duhet ta shohë veten si palë që ka
lidhur kontratë, morale e shoqërore, me vendin në të cilin jeton, ndaj dhe duhet
t’i respektojë ligjet e atij vendi.
2. Legjislatura evropiane (e cila për nga natyra është sekulare) u lejon muslimanëve
që t’i ushtrojnë së paku bazat e fesë së tyre islame.
3. Koncepti i moçëm i daru’l-harbit, i cili nuk është nxjerrë as nga Kurani e as që
është pjesë e traditës së Muhamedit a.s, shikohet si i vjetëruar; janë sugjeruar koncepte
të tjera si mënyra për ta lexuar e vlerësuar më pozitivisht praninë e muslimanëve në
Evropë.
4. Muslimanët duhet ta shohin veten si qytetarë në kuptimin e plotë të fjalës dhe
duhet të marrin pjesë në jetën shoqërore, organizative, ekonomike dhe politike të
vendeve ku ata jetojnë, duke kërkuar njëkohësisht që të respektohen edhe vlerat e
tyre personale.
5. Në legjislaturën evropiane si tërësi asgjë nuk i pengon muslimanët, ose ndonjë
qytetar tjetër, që të mos sjellin vendime e alternativa në përputhshmëri me fenë e
tyre.2

Duke pasur parasysh territorin e gjerë të Italisë, edhe muslimanët e këtij vendi u
organizuan dhe themeluan institucionin fetar Bashkësia Fetare Islame e Italisë, e
cila është një lidhje e qendrave islame në mbarë Italinë dhe si e tillë ka për qëllim t’i
përfaqësojë dhe t’i avancojë interesat e të gjithë anëtarëve në mbarë regjionin që i
mbulojnë këto qendrave. Bashkësia Fetare Islame e Italisë ka paraparë që të shtrijë
ndikimin e vet në sfera të ndryshme e të shumta me aktivitetet në planin fetar e
kombëtar në gjithë territorin e shtetit, e që BFII-ja të bëhet tamam si një bashkësi
serioze dhe e shëndoshë islame me plot kuptim në të gjitha fushat ekzistuese.
   Italia është një vend laik i themeluar mbi njohjen e lirisë së plotë fetare individuale
ose kolektive. Liria fetare i njihet çdo personi, qytetar italian ose i huaj dhe
komuniteteve fetare. Ky vend aspak nuk e ka penguar registrimin e Bashkësisë
Fetare Islame të Italisë, bile njerëzit e komunave si dhe shërbimeve tjera publike
italiane e kanë mbështetur organizimin e muslimanëve. Duhet patjetër të theksojmë
se shteti italian ofron të gjitha mundësitë për të vepruar si bashkësi islame.
Muslimanët janë inkuadruar në aktivitete të ndryshme lokale sportive, në aksion
për dhurimin e gjakut, e kështu me rradhë. Feja dhe bindja fetare nuk mund të jenë
arsye diskriminimi në jetën sociale. Italia favorizon dialogun ndërfetar dhe
ndërkulturor për të rritur respektin e dinjitetit njerëzor dhe përkrahë tejkalimin e
paragjykimit dhe intolerancës. Parimi i të drejtës dhe të drejtat e njeriut nuk mund
të shkilen në emër të asnjë feje. Është e ndaluar çdo formë dhune, nxitjeje për dhunë
e motivuar nga feja. Ligji civil dhe penal është i njëjtë për të gjithë. Liria fetare
përfshijnë të drejtën e pasjes së një besimi fetar, ose të mospasjes, të jesh praktikant
ose jo, të ndërrimit të fesë, të përhapjes së saj, duke bindur të tjerët dhe bashkimin
në organizata të ndryshme. Është plotësisht e garantuar liria e kultit. Kushdo mund
të bëjë regjistrim të asociacioneve fetare. Mjafton që ato të mos jenë në kundërshtim
me ligjet penale dhe me të drejtat e të tjerëve. Duke pasur parasysh traditën e saj
2 Nga aspekti i mundësisë që detyrat, të cilat i parasheh ligji të bien ndesh me parimet islame (një situatë që
afërsisht është shumë e rrallë), ekziston nevoja për t’u bërë kërkime e studime me qëllim që të identifikohen
parimet prioritare dhe / ose mundësitë për adaptim.
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fetare dhe kulturore, Italia respekton simbolet dhe shenjat e të gjitha feve. Asnjë
nuk mund të mbetet i ofenduar nga shenjat fetare, ndryshe nga ato të fesë së tij.
BFII-ja ka përkrahjen e saj nga gjitha instancat shtetërore, anëtarët e BFII-së kanë
marur pjesë edhe në ceremonitë shtetërore. 3

  Së këtejmi, duke i pasur këto parasysh myslimanët janë koshient se ata duhet të
jenë mirënjohës e solidarë me popujtë e Evropës, e sidomos ndaj italianëve. Ata në
Itali spikaten në përpjekjet e tyre që të japim shembullin e vërtetë të obligimeve
njerëzore, qoftë në shoqëri ose në familje. Ata ndihmojë në të gjitha lëvizjet shoqërore
pozitive qoftë të nivelit lokal, nacional ose ndërkombëtar.

                                                    Përmbyllje

 Sot bota perëndimore është e shqetësuar për organizatat që përdorin terrorin nën
maskën e Islamit dhe ky shqetësim nuk është krejt i pavend. Është e qartë se ata që
kryejnë veprimet e terrorit dhe mbështetësit e tyre duhet të gjykohen sipas kritereve
të drejtësisë. Sidoqoftë, një çështje më e rëndësishme t’u trajtuar, janë strategjitë
afatgjata që duhet të ndiqen për të zbuluar zgjidhje të qëndrueshme të këtyre
problemeve.
Vlerësimet e mësipërme nxjerrin në pah se terrori nuk ka vend në Islam dhe se është
një krim kundër njerëzimit. Ato, më tej, tregojnë natyrën kontradiktore të konceptit
“terror islamik”. Burimi i terrorizmit është injoranca dhe fanatizmi dhe zgjidhja
për terrorizmin është arsimimi. Qarqeve që ndjejnë simpati për terrorin duhet t’u
bëhet e qartë se terrori është në kundërshtim të plotë me Islamin dhe se ai u shërben
vetëm për të dëmtuar Islamin, muslimanët dhe mbarë njerëzimin.
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Ndikimi i tregut të punës dhe edukimit në rritjen ekonomike të Kosovës

MSc & MBA Jeton Zogjani

MBA Majlinda Mazelliu

Abstrakt

Në këtë punim është analizuar ndikim i tregut të punës dhe edukimit në rritjen ekonomike
të Kosovës, përgjatë periudhës kohore 2010 - 2014. Argumentet teorike janë përqendruar
tek sfidat dhe vështirësitë që është ballafaquar tregu i punës (nëpërmjet punësimit dhe
papunësisë) por edhe sistemi i edukimit në Kosovë, më pas janë identifikuar ecuritë dhe
progresi që institucionet e Kosovës kanë bërë në drejtim të përmirësimin të tregut të
punës (në shkallën e punësimit dhe në normën e papunësisë) dhe zhvillimin e reformave
në sistemin e përgjithshëm arsimor dhe edukativ në Kosovë. Më pas, është hulumtuar
rreth pjesëmarrjes së edukimit në GDP-në e Kosovës dhe është pasqyruar ndarja e
shpenzimeve publike ndaj tri fusha të sistemit edukativ të përfshirë në hulumtim. Në
pjesën e metodologjisë janë identifikuar metodat për analizimin e të dhënave dhe janë
pasqyruar variabëlit kryesorë në analizimin e tregut të punë (punësim dhe papunësi)
dhe edukimit në periudhë kohore  2010 - 2014. Gjetjet tona tregojnë se në tregun e punës
(tek analiza e punësimit dhe papunësisë) për këtë periudhë kemi këto rezultate: tek analiza
e variabëlve të punësimit (punësimi i të rinjve dhe punësimi i kualifikuar) kanë ndikim
pozitiv në rritjen ekonomike, kurse punësimi i pakualifikuar ka ndikim negativ; tek analiza
e papunësisë të gjithë variabëlit (norma e të papunëve, të papunët e pakualifikuar dhe
norma e punëkërkuesve) kanë shfaqur ndikim negativ ndaj rritjes ekonomike. Po ashtu,
variabëlit e edukimit (programi kombëtar i shkencës, edukimi universitar dhe aftësimi
profesional) kanë treguar ndikim pozitiv në rritjen ekonomike. Konkluzioni i këtij punimi
është se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë strategji konkrete për përmirësimin
dhe zhvillimin e tregut të punës (sidomos ndaj zvogëlimit të papunësisë) në planin afat-
shkurtë dhe afat-gjatë. Po ashtu, sistemi edukativ duhet të vazhdojë me avancimin e
reformave, në mënyrë që edukimi të jetë më cilësor dhe konkurrues në tregun e punës jo
vetëm në Kosovë por edhe më gjerë.

Fjalë kyçe: GDP, papunësia, punësimi, regresioni linear.

Hyrja

Me përfundimin e luftës në Kosovë janë identifikuar probleme të shumta në tregun
e punës, andaj sipas raportit të Bankës Botërore ( 2003) norma e papunësisë në vitin
2001 ishte mbi 40 % dhe shkalla e punësimit ishte prej 23 - 33 %. Po ashtu, gjatë
kësaj periudhe edhe sistemi i edukimit është shoqëruar me sfida dhe vështirësi të
ndryshme p.sh mungesa e infrastrukturës, mungesa e materialeve shkollore, cilësia
e dobët në mësim-dhënie, etj. (OECD, 2006). Krijimi i një tregu solid të punës dhe
një sistemi arsimor dhe edukativ cilësor ka qenë dhe duhet të jetë prioriteti kryesor
i institucioneve të Kosovës, kjo arrihet përmes strategjive konkrete dhe reformave
të vazhdueshme që ndërlidhen midis sistemin edukativ dhe nevojave të tregut të
punës në Kosovë (Instituti RIInvest, 2002). Mirëpo, hulumtimet në vitet e fundit
pasqyrojnë një gjendje jo të favorshme në tregut e punës, si në shkallën e të
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punësuarve ashtu edhe në normën e papunësisë. Vlen të përmendet se 90 % e të
papunëve janë si të papunë afatgjatë, 80 % e totalit të të papunëve janë pa përvojë
ndërsa në anën tjetër pjesëmarrja e fuqisë punëtore në punësim është dukshëm më e
ulët se mesatarja e vendeve që kanë kaluar në fazën e tranzicionit, (Ukaj, & Dragusha,
2013). Sa i përket nivelit të edukimit (kualifikimit) në raport me tregun e punës, del
se 2/3 e të papunëve të regjistruar përbëjnë të papunët e pakualifikuar ndërsa 1/3 e
mbetur e të papunëve të regjistruar konsiderohen si gjysëm të kualifikuar, sipas
raportit (MASHT, 2011).

Objektivat e hulumtimit

Qëllimi kryesor i punimit është analizimi i tregut të punës dhe edukimit në raport
me rritjen ekonomike në Kosovë (2010 - 2014). Objektivat e këtij punimi janë si
vijon: a) ofrimi i argumenteve teorike mbi tregun e punës dhe sistemin e edukimit;
b) paraqitja e ecurisë së tregut të punës në Kosovë; c) pasqyrimi i ndarjes së
shpenzimeve publike ndaj edukimit. Prandaj, hipoteza kryesore e punimit na tregon
se tregu i punës (nëpërmjet punësimit dhe papunësisë) dhe edukimi kanë ndikim
pozitiv në rritjen ekonomike të Kosovës. Andaj, bazuar në objektivat e lartshënuara
dhe në hipotezën e vërtetuar, në këtë punim janë adresuar disa pyetje: Si ka qenë
dinamika e tregut të punës (nëpërmjet punësimit dhe papunësisë) gjatë periudhës
së hulumtimit? Cilat janë objektivat për zhvillimin e edukimit në Kosovë? Sa ishte
ndikimi dhe korrelacioni i variabëlve të tregut të punës dhe edukimin në rritjen
ekonomike? Më pas, punimi është i përbërë nga këto sesione: në sesionin 2 ofrohet
pasqyrimi i përgjithshëm mbi tregun e punës dhe edukimit; në sesionin 3 janë
definuar parimet e metodologjisë dhe metodat e përdorura për analizimin e të dhënave;
në sesionin 4 janë prezantuar rezultatet e hulumtimit dhe interpretimi i tyre; në
sesionin 5 janë prezantuar konkluzionet e autorëve për këtë punim.

Përmbledhja e literaturës

Zhvillimet në tregun e punës janë shumë të pabarabarta ndërmjet vendet të Ballkanit
Perëndimor dhe papunësia është një fenomen mjaft shqetësues sidomos në vendet
me rritje të ngadaltë ekonomike (Kuddo, 2009). Tregu i punës në Kosovë na jep një
pasqyrim shqetësues për papunësinë, ku në vitin 2009 kjo normë ishte mjaft e lartë
(47 %) kurse në vitin 2012 arriti në 30.9 % (vetëm tek të rinjtë papunësia ishte 55 %),
nga totali i të papunëve 15.6 % janë të kualifikuar, pra mesatarisht mbi 30,000
punëkërkues të rinj hyjnë në tregun e punës për çdo vit ndërsa rritja ekonomike e
Kosovës mund t’i gjenerojë mesatarisht 15,000 vende të reja pune, (Banka Botërore,
2014). Nëse analizojmë normën mesatare të papunësisë përgjatë viteve të fundit
shohim se në vitin 2013 dhe 2014 papunësia e regjistruar ka shënuar rritje prej 11.9
% respektivisht 3.4 % ndërsa në anën tjetër shkalla e punësimit ndryshon dukshëm
gjatë periudhave të hulumtimit, përderisa nga viti 2010 - 2012 kemi rritje vjetore
mesatare 4.44 % kurse nga viti 2012 - 2014 kemi zvogëlim të shkallës mesatare të
punësimit mbi 39 %, sipas raportit të MPMS (2015) ky zvoglim mund të ketë ndodhur
si rezultat i proceseve politike në Kosovë në vitin 2014.
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Sipas raporti të Institutit GAP (2013), përpjekja e institucioneve të Kosovës për
rritjen e punësimit dhe zvogëlimit të papunësisë ka qenë e përhershme, mirëpo këto
përpjekje vazhdimisht janë shoqëruar me jo efikasitet, sidomos kanë munguar
objektivat dhe krijimi i qëndrueshëm e afat-gjatë i vendet të reja të punës. Po ashtu,
nuk ka pasur konkretizim të matshëm të këtyre përpjekjeve, mungesë në stimulim
financiar për NVM-të dhe për transformimin e punësimit joformal në atë formal.
Përpos këtyre përpjekjeve edhe rritja ekonomike në Kosovë përgjatë viteve të fundit
e ka të pamundur absorbimin e një norme aq të lartë të papunësisë, që ekziston në
Kosovë (mbi 30,000 të rinj hyjnë çdo vit në tregun e punës), andaj për të zvogëluar
në mënyrë më të dukshme këtë normë vjetore të papunësisë, Kosova duhet së paku
të ketë një normë të rritjes vjetore ekonomike prej 7 %, (MTI, 2011). Por me dinamikën
e deritanishme të rritjes ekonomike, rezulton se Kosova duhet të rrisë potencialin
mbi dy herë me shumë, për faktin se rritja ekonomike për vitin 2014 ishte vetëm 2.7
%, (BQK, 2015).
Ekonomitë në tranzicion kanë potencial më të lartë të kapitalit njerëzor për kokë
banori sesa vendet në zhvillim dhe ky kapital njerëzor mund të ofrojë një potencial
për rritje ekonomike (Spagat, 2006). Rritja e potencialit në kapitalin njerëzor fillimisht
kërkon investime të vazhdueshme në zhvillimin e sistemit të edukimit në këto vende
(Popov, 2014). Sipas raportit të Bankes Botërore (2015), objektivat kryesore të
institucioneve arsimore të Kosovës për periudhën kohore 2011 - 2016 janë: a) ngritja
e vazhdueshme e kapaciteteve; b) përmirësimi i sistemit të edukimit në nivelin qendror
dhe lokal; c) sigurimi i cilësisë në të gjitha ciklet e edukimit në Kosovë; d) forcimin
e kapaciteteve në monitorimin e edukimit. Përpos objektivave, edhe investimet në
sistemin e edukimit konsiderohen si sfida të rëndësishme për Kosovën, ku pjesa më
e madhe e popullsisë së Kosovës përbëhet nga një popullsi aktive për edukim (Instituti
RIInvest, 2004). Pjesëmarrja e sistemit të edukimit në PBB e Kosovës është 4.7 % dhe
kur e krahasojmë me vendet tjera, Kosova qendron përafërsisht në nivel me Spanjën,
Latvian dhe Serbinë, sipas raportit të MASHT (2015). Në figurën e mëposhtme
pasqyrohet raporti i shpenzimeve publike në sistemin e edukimit.
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Edukimi universitar mbetet mënyra me atraktive për edukim posaçërisht tek moshat
e reja. Kjo formë e edukimit ngërthen në vete edhe numrin më të madhe të
pjesëmarrëseve në tërë sistemin e edukimit në Kosovë, prandaj edhe ndikimi i tij në
rritjen ekonomike është më se i arsyeshëm. Mirëpo aftësimi profesional në Kosovë
është i përbëre nga dy qasjeve institucionale: e para është përmes Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) e cila ofron arsimim profesional nëpërmjet 59
shkollave (të mesme) profesionale në Kosovë me një interval kohor 3 vjeçar; e dyta
është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) me arsimim të orientuar
drejt e tek vendet e punës përmes 7 qendrave për aftësim me interval kohor 3 mujor,
(Ahmetaj et al, 2016). Sipas raportit të MEF-it (2015), shpenzimet qeveritare në vitin
2014 për tërë sistemin e edukimit (duke e përfshirë edhe aftësimin profesional) është
mbi 50 milion euro, kurse vetëm edukimi universitar përfshin një pjese të
konsiderueshme të këtyre shpenzimeve. Në anën tjetër buxheti vjetor i programit
kombëtar të shkencës (për veprimtari shkencore dhe hulumtuese) është 5.5 milion
euro (Këshilli Kombëtar i Shkencës, 2010).

Metodologjia dhe analizimi i të dhënave

Në këtë pjesë të punimit janë prezantuar parimet bazë të metodologjisë, së përdorur
në këtë punim, si: mënyra e grumbullimit të, të dhënave, analizimit të tyre dhe
metodat statistikore që janë përdorur në analizimin e të dhënave. Të dhënat e
përdorura në punim janë sekondare (kuantitative) dhe janë grumbulluar nga raportet
vjetore dhe periodike të institucioneve qeveritare, si: MPMS, Banka Qendrore e
Kosovës (BQK), dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) por edhe nga raportet
e instituteve, si: Instituti GAP. Të dhënat i referohen periudhës kohore 2010 – 2014,
ku dhe janë analizuar dy fusha të rëndësishme të ekonomisë së Kosovës: tregu i
punës (nëpërmjet analizimit të punësimit dhe papunësisë) dhe edukimi. Analizimi i
tregut të punës dhe edukimit është bërë përmes dy metodave: metoda e regresionit
linear dhe metoda e korrelacionit. Llogaritjet e të dhënave janë bërë përmes softuerit
Stata 10.
§ Në analizën e parë të hulumtimit përfshihet tregu i punës në Kosovë
nëpërmjet variabëlve të punësimit dhe papunësisë në periudhën 2010 - 2014. Variabëlit
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kryesorë që janë përdorur në analizimin e punësimit janë: rritja ekonomike si variabël
e varur ndërsa si variabëlve të pavarur janë punësimi i të rinjve, punësimi i kualifikuar
dhe punësimi i pakualifikuar. Ekuacioni kryesor për analizimin e ndikimit të
variabëlve të punësimit në rritjen ekonomike është si vijon:

            (1)
Si variabëla kryesore për analizimin e punësimit tek analiza e tregut të punës është
si më poshtë:
* RRE = Rritja Ekonomike;
* PR = Punësimi i të Rinjve;
* PK = Punësimi i Kualifikuarve;
* PPK = Punësimi i Pa - kualifikuarve;
* •t = Gabimi Standard;
* â0, â1, â2, â3, parametrat e përfshirë në analizë;
§ Ndërsa, në analizimin e papunësisë janë të përfshira këto variabëla: në njërën
anë është rritja ekonomike si variabël e varur, kurse në anën tjetër kemi variabëlat
e pavarura të papunësisë: norma e papunësisë, papunësia tek të rinjtë dhe norma e
punëkërkueseve. Ekuacioni statistikor që reflekton ndikimin e variabëlve të
papunësisë tek rritja ekonomike është si vijon:

            (2)
Variabëlit kryesore për analizimin e punësimit tek analiza e tregut te punës është si
me poshtë:
* RRE = Rritja Ekonomike;
* NP = Norma e Papunësisë;
* PR = Papunësia tek të Rinjtë;
* NPK = Norma e Punëkërkueseve;
* •t = Gabimi Standard;
* â0, â1, â2, â3, parametrat e përfshirë në analizë;
§ Në analizën e dytë të edukimit kemi identifikuar ndikim e edukimit në raport
me rritje ekonomike në Kosovë gjatë periudhës (2010 - 2014). Përcaktimi i variabëlve
që janë përfshirë nëanalizën e dytë të hulumtimit janë:rritjaekonomike si variabël e
varur ndërsa si variabëlit të pavarur janë tri sosh: programi kombëtar i shkencës,
edukimi universitar dhe aftësimi profesional. Ekuacioni që analizon ndikimin e
edukimit në rritjen ekonomike është:

         (3)
Variabëlit kryesore që përdoren në analizimin e edukimit janë si vijojnë
* RRE = Rritja Ekonomike;
* PKSH = Programi Kombëtar i Shkencës (Hulumtim dhe Zhvillim);
* EU = Edukimi Universitar;
* AP = Aftësimi Profesional;
* •t = Gabimi Standard;
* â0, â1, â2, â3, parametrat e përfshirë në analizë;

Interpretimi i rezultateve

Në këtë pjesë të punimit prezantohen gjetjet empirike dhe interpretimi i rezultateve
të këtyre gjetjeve në mënyrë sa më të qartë dhe sa më të saktë të mundshme (Greener,
2008). Andaj, metoda më e rëndësishme që është përdorur në këtë punim është metoda
e regresionit linear, e cila synon të përcaktojë variabëlin e varur (Y) përmes kombinimit
linear të një a më shumë variabëlve të pavarura (X• , X‚ ,..., Xn), (Filzmoser, 2008).
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Përmes kësaj metode është analizuar ndikimi i tregut të punës (bazuar në dy modelet
e saj - punësimi dhe papunësia) dhe edukimi në raport me rritjen ekonomike të
Kosovës në periudhën 2010 - 2014. Rezultatet e analizës së parë të tregut të punës
(respektivisht të punësimit) kanë treguar se punësimi tek të rinjtë (â•  = 0.11) dhe
punësimi me kualifikim (â ‚  = 0.02) kanë ndikim pozitiv në raport me rritjen
ekonomike. Pra, pavarësisht rritjes ekonomike gjatë këtyre viteve punësimi i të rinjve
dhe punësimi i kualifikuar ka qene mjaft i vogël. Kjo është si rezultat i zvogëlimit
“të dukshëm” të shkallës së punësimit nga 2012 - 2014 me mbi 3000 vende pune,
kryesisht në sektorët që ofrojnë shërbime. Mirëpo, në anën tjetër punësimi i
pakualifikuar (âƒ  = -1.61) ka ndikim negativ në rritjen ekonomike.
Tabela 1/B Metoda e Regresionit Linear

Burimi: Vlerësimet e autorëve
Tabela 1/B Metoda e Regresionit Linear

Burimi: Vlerësimet e autorëve
Sa i përket tregut të punës (respektivisht normës së papunësi), rezulton se te gjitha
variabëlit që janë përfshirë në analizë (norma e të papunëve â4 = 0.30, papunësia tek
të rinjtë â5 = 0.10 dhe norma e punëkërkueseve â6 = 0.05) kanë ndikim pozitiv në
rritjen ekonomike. Ky është si rezultat i rritjes lineare ndërmjet rritjes ekonomike
dhe rritjes së papunësisë në Kosovë përgjatë këtyre viteve të fundit. Rritja e
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vazhdueshme e papunësisë është si pasojë e rritjes së hendekut ndërmjet numrit të
madh të të papunëve në tregun e punës dhe shkallës së vogël të punësuarve në
Kosovë. Sipas raportit të Institutit GAP (2013), rritja ekonomike e Kosovës, gjatë
viteve të fundit, është e pamjaftueshme për t’iu përgjigjur numrit të madhe të të
rinjve që hyjnë në tregun e punës në Kosovë. Ndërsa në analizën e dytë të edukimit,
kuptojmë se variabëli i edukimit universitar (â7 = 0.10) ka ndikimin më të lartë në
rritjen ekonomike, i pasuar nga aftësimi profesional dhe programi kombëtar i
shkencës (â8 = 0.07 respektivisht â9 = 0.02).
Ndikimi më i lartë i edukimit universitar në rritjen ekonomike është i justifikueshëm
për faktin se kjo përbën numrin më të madh të pjesëmarrjeve në tërë sistemin e
edukimit në Kosovë. Për më shumë, edukimi universitar ka pjesëmarrje më të madhe
në buxhetin vjetor të qeverisë se sa aftësimi profesional dhe programit kombëtar të
shkencës. Ndërsa, sa i përket koeficientit të përcaktueshmërisë (determinacionit),
vlerat më të larta të këtij koeficienti i ka treguar tregu i punës (me vlerat e papunësisë
R² = 0.81 dhe punësimin me R² = 0.63) krahasuar me sistemin e edukimit me R² =
0.50. Nëse i referohemi rezultateve të metodës së korrelacionit në analizën e tregut
të punës (punësimit), gjejmë se punësimi i kualifikuar ka korrelacion pozitiv me
rritjen ekonomike, që është plotësisht rezultat i pritshëm kundrejt dy variabëlve të
tjerë (me korrelacion negativ). Ndërsa tek papunësia si analizë e dyte e tregut të
punës, kuptojmë se norma e papunësisë dhe ajo e punëkërkuesve kanë korrelacion
pozitiv kundrejt papunësisë së të rinjve. Në analizën e edukimit, shohim se aftësimi
profesional dhe programi kombëtar i shkencës kane korrelacion pozitiv kurse edukimi
profesional ka korrelacion negativ me rritjen ekonomike.
Tabela2Metoda e Korrelacionit

Source: Authors estimations
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Konkluzionet

Në këtë punim është hulumtuar mbi ndikimin e tregut të punës (nëpërmjet
punësimit dhe papunësisë) dhe edukimit në rritjen ekonomike të Kosovës si nëpërmjet
argumenteve teorike ashtu edhe nëpërmjet analizimit të variabëlve të punësimit të
të rinjve dhe punësimit të kualifikuar, të cilat kanë ndikim pozitiv në rritjen
ekonomike, si dhe edukimit në periudhën kohore 2010 - 2014. Nëse i analizojmë dy
fushat e përfshira në këtë punim, shohim se në tregun e punës tek analiza e parë
punësimi i pakualifikuar ka ndikim negativ në rritjen ekonomike. Ndërsa në analizën
e papunësisë (si analizë e dytë e tregut të punës) gjejmë se norma e papunësisë dhe
ajo e punëkërkuesve, si dhe papunësia tek të rinjtë kanë ndikuar pozitiv në rritjen
ekonomike. Sa i përket edukimit të gjitha variabëlit e përfshira (programi kombëtar
i shkencës, edukimi universitar dhe aftësimi profesional) në analizë kanë ndikuar
pozitivisht në rritjen ekonomike në Kosovë. Në fund, autorët e këtij punimi
konkludojnë se Kosova është akoma duke u ballafaquar me papunësi të lartë dhe
me një sistem edukimi jo-cilësor, andaj rekomandohet një mobilizim konkret dhe
strategji afatgjate nga të gjitha institucionet relevante që mund të kontribuojnë si
në përmirësimin e tregut të punës ashtu edhe në avancimin e mëtejshëm të reformave
dhe rritjen e cilësisë në sistemin e edukimit në Kosovë, në mënyrë që Kosova të ketë
një rritje ekonomike më të lartë.
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Vështrim historik mbi Statutin e zgjeruar të Lushnjës 1922- diskutimet
qeveri-opozitë në Parlament

Ma. Mirela Korriku
Albautor

Abstrakt

Në një situatë kur Shqipëria rrezikonte ekzistencën e saj, Kongresi i Lushnjës (1920)
hodhi bazat e shtetit shqiptar. Ai përcaktoi parimet kushtetuese me atë që njihet si “Statuti
i Lushnjës”. Në dokumentet e kohës theksohej se përmbajtja e shkurtër e tij (Bazat e
Kanunores përbëheshin vetëm prej gjashtë nenesh), u diktua nga koha e kufizuar për
shkak të ngjarjeve jonormale që gjendej Shqipëria. Sfidat ishin të mëdha, duhej ngritur
një administratë në të gjitha nivelet që të përfshinte të gjitha fushat dhe territoret. Në
opinionin publik por edhe të deputetëve mbledhja e Asamblesë ishte zgjidhja
përfundimtare e ngërçeve qe po kalonte shteti shqiptar, por kjo kërkonte shpërndarjen e
parlamentit dhe organizimin e zgjedhjeve të reja të cilat ishin te pamundura në kushtet
aktuale. Në qershor te 1921 u propozua nga Koço Tasi plotësimi i Statutit dhe pas disa
diskutimeve në Parlament, u vendos që të ngrihet një komision i posaçëm me detyrë
përgatitjen e një projekti. Qëndrimi mbi kornizat e Statutit të Lushnjes shërbeu për të
lehtësuar punën për përgatitjen e një statuti më të gjërë e të plotë. Qëllimi ishte që ky
projektligj të mos linte hapësira për mungesa ligjore, të cilat e bënin të domosdoshëm
përdorimin e ligjeve osmane.

Fjalë kyçe: Statut, Parlament, Këshill i Lartë,Qeveri, Opozitë.

Hyrje

Pjesëtarë të komisionit pregatitor u caktuan FNoli, Ndre Mjeda, Koço Tasi, Stavro
Vinjau, Ali Këlcyra, Ibrahim Xhindi, Mehdi Frashëri, Shevqet Daji, Kadri Hoxha,
Milto Tutulani, M.Kruja dhe L.Gurakuqi. Nga përbërja e komisionit dukshëm
kuptohet se nuk ka një ndarje të baraspeshuar midis grupit qeveritar dhe opozitës.
Prirem të mendoj se kjo vinte për dy arsye: Së pari, partitë në Shqipëri ende nuk
ishin konturuar plotësisht sipas ideologjisë politike që përfaqësonin. Së dyti,
mungonin specialistët e fushës. Në disa studime historike përmenden vetëm një
pjesë e komisionit (Hysi,1982,72; Puto, 2008, 319) duke harruar emra të rëndësishëm
si Milto Tutulani dhe Koço Tasi. Bazuar në Bisedimet e Parlamentit kujtojmë se
iniciatori i plotësimit të Statutit të Lushnjës ishte deputeti Koço Tasi. Paraqitja e
draftstatutit në Parlament bë me vonesë për shkak të ngjarjeve të 1921 dhe të marsit
1922. Ai u paraqit nga fundi i seancës së datës 11 shtator 1922, në mbledhjen e 39,.
Statuti i Zgjeruar i Lushnjës ka 3 kapituj kryesorë, gjithsej 129 nene. Në të parin
trajtoheshin Dispozitat e Përgjithshme; Pushteti Legjislativ; Pushteti Përmbarues
(këtu bënte pjesë Këshilli i Lartë, Kabineti dhe Këshilli Kontrollues i Financave, që
krijohej për herë të parë) dhe Pushteti Gjyqësor. Kapitulli i dytë bënte fjalë për
dispozita të ndryshme, ndërsa Kapitulli i Tretë i kushtohej të drejtave të qytetarëve
(Hylli Dritës, 1923, Nr. 3, f.111). Bisedimet nisën me shqyrtimin e kreut të parë,
fillimisht me dispozitat e përgjithshme, në të cilat trajtohej forma e regjimit, e lidhur
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ngushtë me kompetencat e Këshillit të Lartë. Neni 1 i draftstatutit kishte këtë
formulim: “1. Shteti shqiptar qeveriset prej nji qeverije monarhike kushtetore. Vendin
e Mbretit e zen përkohsisht Këshilli i Naltë me të drejtat e detyrat e caktueme
taksativisht në ketë Shtatut”. Debatet u zhvilluan në dy drejtime: Së pari, a duhej
përcaktuar forma e qeverisjes sipas nenit të propozuar. Së dyti: çështja e sovranitetit.
Sipas Koço Tasit duhej parë lidhja e ndërsjelltë mes tyre, pasi neni përfshinte në
vetvete dy çështje: Ku qëndron sovraniteti dhe Kush e ushtron sovranitetin. Sipas
tij në Shqipëri regjimi është demokraci pasi sovraniteti qëndron tek populli. Në
aksin kushtetues të miratuar nga Statuti i Lushnjës, Këshilli Kombëtar shprehte
përqendrimin më të lartë të sovranitetit institucional të shtetit të ri shqiptar (Shtino,
2015,13). Duke parë kufizimet që kishte Këshilli i Lartë në Kanunoren e Lushnjës,
shohim se pavarësisht se Shqipëria de jure kishte regjim monarkik kushtetues në
realitet de facto kishte regjim parlamentar. Kjo bëri që diskutimet më shumë se në
formen e qeverisjes të përqëndroheshin në të drejtën që parlamenti aktual kishte në
përcaktimin e formës së regjimit. Ndaj nuk ndaj të njëjtin mendim me F.Rrumbullaktu
që diskutimet për formën e regjimit priret ti shohë në Monarki apo
Republikë(Rrumbullaku, 2008),. Sic Koco Tasi: “forma e rregjimit monarki apo republike,
jo gjithmone percakton shkallen e demokracise dhe sjell si shembull Republiken e Frances ku
Presidenti ka me shume te Drejta se Mbreti ne Angli”. i vetmi rast kur zbehet forma
monarkike e shtetit, evidentohet në diskutimin e Nikollë Ivanaj, për të cilin një
“Mbretëri pa mbret është për të qeshur e se ne kemi me të vërtetë një qeveri
konstitysionale popullore. Asambleja konstituente le të sjellë dhe tre mbretër në
dashtë, me gjithë që bota këqyr me u lirue prej tyre”(Rrumbullaku, 2008,7). Por
përsëri ideja e qeverisjes republikane nuk konturohet qartazi, pasi Ai propozoi që
neni i parë të formulohej kësisoj: Shteti shqiptar qeveriset prej një qeverie popullore,
në ballë të të cilës rri Këshilli i Lartë”. Nuk ka një ndarje të qartë politike mes
deputetëve. Luigj Gurakuqi, i njohur si mbështetës i monarkisë, arsyeton se Statuti
i Lushnjës, e nënkuptonte karakterin monarkik të shtetit. Megjithatë në dobi të
konsensusit, mund t’i shtohej pjesa si vijon: “vendin e mbretit e zë përkohësisht
Këshilli i Lartë me të drejtat e detyrat e caktuara në mënyrë taksative në këtë
Statut”. Përballë këtij mendimi qëndronte ai i deputetit Milto Tutulani. Sipas tij,
komisioni kishte dalë nga kompetenca e tij sepse propozimi shkelte në esencë Statutin
e Lushnjes, që nuk e përcaktonte formën monarkike kushtetuese. Të gjithë deputetët
pranonin se forma e papërcaktuar e regjimit kishte qenë një përpjekje për të arritur
koncensus midis palëve dhe për të respektuar vendimet e njohura ndërkombëtare të
Konferencës së Ambasadorëve në Londër 1913 dhe Statutin e Principatës Shqiptare
1914. Ata debatonin vetëm për formën e qeverisjes monarkike, nëse do të ishte
përfaqësuese, parlamentare apo kushtetuese. Në përfundim, deputetët vendosën të
pranojnë propozimin e kryetarit E.Frashëri, për ta hequr fare këtë shtesë e për të
lënë në fuqi formulimin e nenit sipas Statutit të Lushnjës. Ky nen përcaktoi se
“Vendin e Mbretit e zen përkohësisht Këshilli i Lartë, me të drejtat e detyrat e caktuara
taksativisht në këtë Statut”, duke ia lënë formën e regjimit Asamblesë Kushtetuese.
Të drejtat e Këshillit të Lartë u përqendruan në 3 pika kyçe: E drejta Legjislative,
Marrëdhënia midis institucioneve të Këshillit të Lartë, Parlamentit dhe Qeverisë,
dhe së fundmi vetë Këshilli i Lartë - si organ përmbarues.
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E drejta Legjislative

Duke hedhur një vështrim në ekzistencën e shkurtër të jetës konstitucionale të shtetit
shqiptar vëmë re se Këshilli i Lartë kishte kompetenca të kufizuara karshi Këshillit
Kombëtar apo Asamblesë. Vetëm në kohën e princ Vidit kur Shqipëria ish shpallur
Principatë Autonome, shohim që në Statutin Organik të vitit 1914 Princi kishte të
drejtën e vetos pezulluese, për të gjitha vendimet që merrte asambleja në fushën
legjislative. Kështu me zgjerimin e Statutit, diskutimi u shtrua nëse duhej pranuar
Propozimi i nenit 2 sipas të cilit: “Pushteti legjislativ ushtrohet prej Pleqsis e Këshillit
të Naltë”. Kjo sillte rrjedhimisht dy çështje, të drejtën e Pezullimit të Ligjeve (neni
61) dhe atë të propozimit të Ligjeve (neni 63). Sipas deputetëve në statutin e Lushnjës,
Këshilli i Lartë ka të drejtën vetëm të firmosë zbatimin dhe botimin në gazetën
zyrtare të ligjeve. Me nenin 44 të draftstatutit kemi dhënie të drejtës së pezullimit të
ligjeve Këshillit të Lartë. Konkretisht: “... Nji ligjë të pëlqyeme nji herë prej Pleqsis,
Këshilli i Naltë mund t’i a kthejë mbrapa bashkë me vërejtjet e shkaket justifikative
të këthimit mbrenda nd’atë sesjon”. Pavarësisht se propozimi i komisionit synonte
të shmangte vendimet e nxituara të Parlamentit vetë komisionerët ishin në mëdyshje.
Gurakuqi shprehet se: “...vetë e formulova atë artikull. Por, duke menduar mirë,
shoh se do të na dalin shumë ngatërresa.(Rrumbullaku, 2008,26). Të vetëdijshëm se
antarët e Këshillit të Lartë ishin të pakënaqur me të drejtat që gëzonin, një pjesë
deputetësh dhe kryetari i Parlamentit shfaqën shqetësimin se kufizimi i madh po e
kthente Këshillin e Madh në kukull. Por ushtrimi i pushtetit legjislativ jo vetëm
ishte dalje nga shpirti i Lushnjës por siç u konstatua prej Nolit: “pranimi i ketij
neni ka edhe nje inkonvenient tjetër, i cili është konflikti që mund të dalë në mes të
Këshillit të Lartë dhe Parlamentit ... duke e ditur kokëngjeshurinë e shqiptarëve,
mund të na dalin shumë ngatërresa” (Rrumbullaku, 2008.28). Megjithëse pati edhe
një përpjekje të fundit nga Stavro Vinjahu për të gjetur një kompromis, votohet
gati unanimisht heqja e të drejtës së pezullimit. Për mendimin tim ky vendim ishte
i drejte pasi pezullimi që mund t’i bënte Këshilli i Lartë projektligjeve, kishte gjasa
të krijonte ngërçe dhe vonesa të panevojshme. Neni 61 u aprovua kësisoj: Këshilli
i Lartë detyrohet të urdhërojë shpalljen e zbatimit të të gjitha projektligjeve të
votuara nga Parlamenti. Ajo që vihet re në zgjerimin e Statutit është përpjekja për
të krijuar një kushtetutë sa më demokratike për të mos lënë shteg për abuzim.
Pushteti që i jepet parlamentit si përfaqësuesi i popullit, kufizohet vetëm në aspektin
financiar. Nisur nga eksperiencat e parlamenteve në botë ku parlamentarët miratonin
ligje abuzive për pensione apo rroga të majme, me qëllim shmangien e tyre, u përkrah
propozimi i Stavro Vinjahut sipas të cilit: Propozimi i Ligjeve i përket Këshillit të
Lartë dhe Parlamentit, po propozimi i ligjeve që sjellin me vete shtesa me barrë
financiare i përket vetëm Këshillit të Naltë- neni 63. Gjithashtu Këshilli i Lartë
kishte të drejtë të emëronte antarët e Këshillit Kontrollues të Financave të propozuar
prej Parlamentit me vendimin e Këshillit Ministror (neni 78). Në propozimin e
komisionit, arsyetohet se: duke qenë se Qeveria përfaqëson Këshillin e Lartë, dhe
qeveria bën projektligje të cilat ia parashtron parlamentit për aprovim të thuhet se
“pushteti legjislativ mund të ushtrohet edhe prej Këshillit të Lartë”. Përjashtuar Nolin dhe
M.Tutulanin të cilët shprehen për një përcaktim të kësaj kompetence jo
domosdoshmërisht të barabartë me parlamentin, ky propozim kundërshtohet fort
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si nga deputetët qeveritarë ashtu edhe nga ata të opozitës (Rrumbullaku, 2008,8-9).
Me dhënien e kësaj të drejte komisioni jo vetëm që dilte jashtë kompetencave të
Statutit por mbartte edhe frikën e papërgjegjshmërisë që kishte para ligjit, pasi sipas
nenit 57 KL ishte i papërgjegjshëm, vecse për tradhti të naltë dhe për aktet e tij qi
nuk kishin kundërfirmën e ministrit ose të ministrave kompetentë. i mbrojtur prej
këtij ligji ky këshill mund të propozonte dhe urdhëronte që të viheshin në zbatim
ligje pa pasur asnjë përgjegjësi. Kështu që shumica e diskutantëve këmbëngulën që
të hiqet kjo shtojcë e nenit, pasi Këshilli i Lartë kishte vetëm te drejtën e
promulgacionit, dhe kjo shihej më shumë si detyrë se sa kompetencë.

Marrdhënia Këshilli i Lartë – Parlament - Qeveri

Me qëllim qetësimin e gjakrave në rast përplasjesh në parlament, u propozua prej
tyre një klauzolë e re, sipas së cilës Këshilli i Lartë mund të kërkonte zgjatjen ose
ndërpushimin e sesionit parlamentar me nenin 45 në draftstatut. Qasja që përdori
Tutulani i cili jo rrallë e mbështeti idenë e shtimit të kompetencave të Këshillit të
Lartë, u kundërshtua prej Stavro Vinjahut, pasi sipas tij, ky veprim kishte efekt
krejtësisht të kundërt, deputetët duke ditur se parlamenti pas dy javësh do të mbyllej
do të bëheshin edhe më të paduruar. Duhej përcaktuar gjithashtu kur dhe në cilat
raste Këshilli i Lartë mund të shpërndante parlamentin. Por pse duhej ky përcaktim?
Nëse supozojmë që parlamenti ishte i pakënaqur nga puna e Qeverisë, dhe kërkonte
të rrëzonte kabinetin. Këshilli i Lartë duke qenë në dijeni të këtij fakti, mund të
pezullonte Parlamentin dhe kësisoj pengonte rrëzimin e tij. Prandaj u propozua
dhe pranua me shumicë të madhe që të hiqej paragrafi që i jepte këtë të drejtë Këshillit
të Lartë. (Rrumbullaku, 2008,29). Sugjerimi që erdhi nga Noli dukej se shprehte
mendimin e shumicës. Sipas tij mund t’ia jepnin këtë drejtë, pra Këshilli i Lartë të
zgjaste sesionin dhe të thërriste Parlamentin por vetëm në mbledhje të
jashtëzakonshme. Deputët u përpoqën të ndërtonin ligje që të mund t’I përshtateshin
çdo lloj situate. Një ndër to ishte diskutimi i marrjes së votëbesimit të kabinetit nga
parlamenti. Ky është një nen që diskutohet disa herë dhe pranohet pjesë pjesë, i
fundit në nenet e Këshillit të Lartë neni 68. Sipas tij në rast se Kabineti i zgjedhur
për tre herë rresht nuk merr votëbesimin nga parlamenti, duhet qe përgjegjësia të
bjerë mbi KL.Vinjahu e interpretoi si konflikt mes KL dhe Qeverisë(Rrumbullaku,
2008,31), por kjo nuk u pranua nga shumica e deputetëve. Noli jo vetëm që nuk e
pa në të njëjtin këndvështrim këtë konflikt, por propozoi që të hiqet fare: “... nuk
kemi nge të mbledhim asamblenë sa herë që të ketë konflikt midis fuqisë ekzekutive
dhe Parlamentit”. Shumica janë të mendimit që përcaktimi i saktë, jo vetëm i
detyrimeve por edhe i sanksioneve është shumë i rëndësishëm. U pranua duke i
shtuar edhe paragrafin e fundit. Deri sa të marrë fund konflikti, qëndron në fuqi Kabineti
i fundit prej të treve që nuk morën votëbesimin. Varësia e tërthortë që Këshilli i Lartë
kishte ndaj parlamentit nuk njihte përjashtim as tek Neni 65, ndër nenet më të
gjatë i pakonkluduar as nga vetë antarët të komisionit. Ai pasqyronte më së mirë
pasigurinë e vendit, brishtësinë e stabilitetit dhe nevojën për të mirëpërcaktuar ligjin
mbi kryengritjet apo cështjen e shtetrrethimit. Ky ligj u trajtua në tre drejtime:
1. Shpallja e shtetrrethimit duhet të merrte autorizimin e Parlamentit
2. Afati për vërtetimin e shpalljes së shtetrrethimit duhet të mbante edhe
konvokimin e Parlamentit brenda 15 ditëve, ndërsa aprovimi apo refuzimi brenda
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30 ditëve prej ditës së shpalljes së dekretit.
3. Nxjerrja e dekretligjive nga Qeveria shihej me rrezik por nga disa e nevojshme.
Këtë të drejtë të qeverisë disa deputetë e mbështetën e të tjerët e panë si kërcënim,
ashtu sic do të shprehej Stavro Vinjahu kjo vegël në duart e qeverisë është e
rrezikshme në një kohë që “pasionet politike i kanë kaluar kufijtë dhe janë bërë
pasione personale”. Të vetëdijshëm për rrezikun e shembjes së shtetit që sjell mungesa
e kontrollit, u pranua formulimi i Tutulanit, i cili ia heq këtë të drejtë Qeverisë dhe
njëkohësisht i vë kufizim Këshillit të Lartë.
Çështja e zgjedhjeve parlamentare, është një nen i shtuar me propozim të Vinjaut
në mbledhjen e 93-të. Ky nen i jepte të Drejtë pushtetit përmbarues të dekretonte
zgjedhjet e reja. Propozimi ishte ky: “Në mbarim të periudhës parlamentare, pushteti
përmbarues detyrohet brenda në dy javë prej ditës së shpërndarjes të dekretojë
zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat duhen bërë jo më vonë se dy muaj e jo më parë
se një muaj prej datës së dekretit” (Rrumbullaku, 2008, 128.). Caktim i një afati dy
mujor u ndoq nga propozimi prej 3 muajsh i A.Koprencës, shkak për të cilin ishte
mungesa e rregjistrimit të rregullt të popullsisë, ndërsa prej kryetarit të parlamenti
u sugjerua 2 muaj e gjysëm gjë që u pranua me shumicë. Sipas Milto Tutulanit pas
15 ditesh u përcaktua afati kur do të thirrej parlamenti “Ndërsa për rastet kur para
se të mblidhet Parlamenti i ri ndodh ngjarje e jashtëzakonshme si marrëveshje me
të huaj dorëheqje e kabinetit apo e KL, Këshilli i Lartë ka të drejtën të thërrasë
Parlamentin e Vjetër për këtë cështje”.

Këshilli i Lartë-si organ përmbarues

Nenet që rregullonin mbarëvajtjen e Këshillit të Lartë sipas R.Babametos mund ti
kalonin Rregullores së Brendshme të tij dhe jo në Statut, por eksperienca e hidhur
i bëri parlamentarët të jenë më të kujdesshëm dhe të ushtrojnë një kontroll të plotë
mbi të. Sipas vëzhgimit tim ky kontroll konsistoi në dy drejtime: në funksionimin
si organ përmbarues dhe në raport me Kabinetin dhe Parlamentin. Si organ
përmbarues diskutimet u përqëndruan në lidhje me kohën e mandatit të antarit të
Këshillit të Lartë, kujdesin që të mos kishte përsëritje të mandatit dy herë rresht,
kufizimin për nënështetësinë dhe pagat. Koha që antarët e këshillit të lartë duhej të
qëndronin në detyrë u kërkua që të shihej si reformë që i përkiste personave dhe jo
institucionit, që nënkuptonte se edhe po mos të vinte mbreti, Këshilli i Lartë
ndërrohej pas dy vjetësh por jo se pushonte së funksionuari, me 25 vota pro zgjidhet
afati 3 vjecar. Ligji për nënshtetësinë dhe kombësinë e antarëve të Këshillit të Lartë,
që kufizonte të huajt por edhe shqiptarët që ishin jashtë kufijve për të qenë antarë,
tregoi jo vetëm frikën se mbi shtetin mund të binte hija e e pashallarëve turq, por
edhe druajtjen për mbështetjen e fortë që opozita kish patur nga krahu kosovar.
Dhe megjithëse Gurakuqi shpjegoi arsyet pse ishte vënë afati i 7 Marsit 1914,
kundërshtimet më të forta erdhën pikërisht nga opozita dhe sidomos nga Bedri
Pejani. Bazuar në këtë ligj edhe një i huaj që kish marrë nënshtetësinë në mars 1914
mund të bëhej antar i Këshillit të Lartë ndaj Noli propozoi që: “Askush nuk mund
të zgjidhet anëtar i Këshillit të Lartë, pa qenë shqiptar me gjuhë dhe racë prej tre
brezash” pranohet duke hequr tre brezash. Për të shmangur ndikimin në zgjedhjen
rishtas të një antari të Këshillit të Lartë, me nenin 53 u ndalua kandidimi dy herë
me rradhë. Me nenin 56 antarëve iu caktua paga e cila ishte pesë herë më e vogël se
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e deputetëve, ata paguheshin 1000 franga ar ndërsa deputetët 5000 franga ar. Jo pa
diskutime aprovohen dhe nenet që përcaktojnë raportin e Këshillit të Lartë me
Kabinetin Qeveritar. Për të shmangur abuzimet mes Këshillit të Lartë dhe Qeverisë
në nenin 69 pika dy thuhej se “nuk mund të emërohen ministër gjinit prej gjaku të
misëve të Këshillit të Lartë deri në gradë të dytë”. Pavarësisht se Këshilli i Lartë
emëronte ministrat nuk mundej t’i shkarkonte ata, kufizimi vjen me nenin 72:
“Askurr urdhëni i Këshillit të Lartë nuk mund të lirojë ministrant prej përgjegjësi
së tyre”. Propozimi i neneve pavarësisht përpjekjes për të parashikuar të gjitha
situatat e mundshme, u bë duke iu përmbajtur jo vetëm linjës logjike por edhe
statutit të Lushnjës. Kështu miratimi i nenit 64: “Asnje akt i Këshillit të Lartë nuk
ka vlerë pa kundërfimën e ministrave kompetentë”, ishte një masë e drejtë. Sipas
Koco Tasit monarkët kishin specialistë që këshilloheshin, ndërsa regjentët nuk ishin
aq të specializuar sa për të qenë kompetentë për vendime të tilla. Po në kuadrin e
kufizimeve, u krijua me nenin 59 i cili diskutohet gjatë. Nëse neni 58 u jepte antarëve
të Këshillit të Lartë imunitet parlamentar, me nenin 59 kjo e drejtë zhvishej, por si?
- Propozimi fillestar i këtij ligji ishte që: “Parlamenti nuk mund mund të rrëzojë
misët e Këshillit të Lartë, por Padia e Parlamentin sjell rrëzimin …”. Koço Taci e
mbështet për dy arsye: e para thjesht Padia e Parlamentit ulte reputacionin e Këshillit
të Lartë; e dyta ndikimi që anëtarët Këshillit të Lartë mund të kishin në çështjen
gjyqësore i nxirrte ata të pafajshëm. Miratohet sic ishte propozuar nga komisioni.

Gjykatat

Nuk mund të anashkalohej fakti që gjyqsori mund të ishte pjesë e ndikimit politik.
Për këtë arsye gjykatat u shpallën të pavarura. Pavërsisht se Këshilli i Lartë dekretonte
gjyqtarët dhe prokurorët (neni 84- Të gjithë gjyqtarët e prokurorët emërohen me
dekret të Këshillit të Lartë mbas propozimit të Keshillit Ministror në bazë të zgjedhjes
së bërë prej një komisioni të posacëm), ajo nuk mund të trazohej në punët gjyqsore
(neni 80). Një sugjerim tjetër vjen nga Hilë Mosi, sipas tij: “Nuk shoh asnjë nen ku
Këshilli i Lartë të ketë të drejtë faljeje, pasi këtë e kanë të gjitha kushtetutat e tjera”
. Ky nen lihet të diskutohet për herë të dytë por në fakt nuk ndodhet në statut.

Përfundime

Në bisedimet e parlamentit shihet se:
· Megjithëse u pranua me shumicë nga deputetët se ushtrimi i Pushtetit Legjislativ

bëhej nga parlamenti (neni 2) iniciativa i Përkiste jo vetëm Parlamentit por në
mënyrë të tërthortë edhe Këshillit Të Lartë (neni 63). Shqyrtimi dhe aprovimi i
ligjeve bëhej nga parlamenti me shumicë absolute të deputetëve që
gjendeshin(neni 26). Asnjë projektligj që s’pëlqehej prej Parlamentit nuk mund
të paraqitej për bisedim një herë të dytë në atë sesion (neni 34), Shpallja e ligjeve
të pranuara nga Parlamenti i ngarkohej Këshillit të Lartë i cili jo vetëm që nuk
bënte ndryshim në ligj (neni 61) por edhe nuk mund të shtynte shpalljen e tij
më shumë se dy javë nga dita e pranimit.(neni 32).

· Pavarësisht se në nenin 60 Këshilli i Lartë shihet si kreu më i lartë i me nenin
68 si gjykues përfundimtar midis Parlamentit dhe Keshillit të Lartë caktohet
mbledhja e Asamblesë e cila vendos rrëzimin e Këshillit të Lartë ose shpërndarjen
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e Parlamentit. Këshillit të Lartë t’i jepet e drejta e thirrjes(neni 62) dhe e
mbylljes(nenin 23) Parlamentit. Gjithashtu kufizim shikojmë në raste
kryengritjesh Këshilli i Lartë nen përgjegjësinë e Kabinetit shpall shtetrrethimin
(me nenin 65) apo luftën (neni 44 paragrafi i fundit) por edhe këtu i duhet
aprovimi i parlamentit. Pavarësisht se mund të dekretojë zgjedhjet e reja (neni
44 paragrafi parë) edhe kur ky Parlament merr fund para kohës (neni 44
paragrafi dytë) ka të drejtë të mblidhet vetiu (neni19).

· Si organ Përmbarues Këshilli i Lartë : është i papërgjegjshëm (neni 57) dhe
gëzon imunitet parlamentar (neni 58) por zgjidhet prej Parlamentit(neni 45) i
cili nuk mund ta rrëzojë por padia e Parlamentit për aktet e tyre që i bien ndesh
nenit 40 e sjell vetiu rrëzimin e tyre(neni 59). Pavarësisht se emëron Qeverinë
dhe zgjedh kryeministrin (neni 66) duhet të kërkojë aprovimin e tyre në
Parlament dhe nuk mund të lirojë ministrat (neni 72) dhe asnjë akt nuk ka
vlerë pa kundërfimën e ministrave kompetentë.

Nga pikëpamja konstitucionale Statuti i Zgjeruar pavarësisht se kishte karakter të
përkohshëm (neni 128) i jepte një pozitë më të lartë Parlamentit. Pra parimisht pozita
dhe opozita ishin në të njëjtën linjë, shohim se opozitarizmi si koncept ishte më
shumë çështje pushteti. Këtë e tregojnë ngjarjet pasuese ku ndërrimi i pushteteve
solli qëndrime me standart të dyfishtë.
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Abstrakt

Në kuadrin e një globalizimi të botës moderne në të gjitha aspektet e saj, po konstatojmë
se  shoqëritë e sotme po bëhen nga dita në ditë  shumëgjuhësore e shumëkulturore. Në
këndvështrimin e një jete të përbashkët të  individëve  dhe grupeve shoqërore që ndajnë
disa vlera në këto shoqëri, sistemi i edukimit në tërësi dhe shkolla në veçanti luan një rol
të rëndësishëm në edukimin dhe sigurimin e karakterit paqësor të mardhënieve
ndërpersonale dhe ndërkomunitare.
Në realizimin e këtij synimi, veçanërisht mësimi i gjuhëve merr një përgjegjësi të planit
të parë për vetë faktin se komunikimi në gjuhën e Tjetrit është i lidhur ngushtë me
kulturën  e tij në të gjitha aspektet jetësore në komunitet.
Njohja, ndërgjegjësimi dhe kuptimi i marrëdhënieve, (ngjashmëri dhe ndryshime që
bëjnë dallimin) mes “botës nga ku vijmë” dhe “botës së komunitetit gjuhën e të cilit
mësojmë” janë shkaku i ndërgjegjësimit ndërkulturor të të rinjve tanë.
Nocioni i dialogut ndërkulturor është mjaft i gjerë dhe përfshin jo vetem përvetësimin e
aftësive gjuhësore, por edhe njohjen dhe përvetësimin e aftësisë kulturore nësektorë të
ndryshëm të jetës shoqërore. Ndërgjegja ndërkulturore përmbledh ndërgjegjësimin mbi
mënyrën se si çdo komunitet shfaqet në optikën e tjetrit, shpesh në formën e stereotipeve
kombëtarë.
Për të patur një ide më të qartë për kulturën e Tjetrit, na duhet që nëpërmjet përvetësimit
të gjuhës së huaj të njohim mënyrën e jetesës, marrëdhëniet ndërpersonale, vlerat besimet,
sjelljet, gjuhën e trupit, ritet, zakonet etj. Disa prej tyre lidhen drejtpërdrejt me gjuhën
dhe mësimin në shkollë, por disa të tjera përvetësohen nëpërmjet projekteve të ndryshme
tematike që mësuesi zhvillon gjatë procesit mësimor edukativ. Në këtë kënvështrim,
përdorimi i pedagogjisë së projektit merr një rëndësi të veçantë në edukimin ndërkulturor
të të rinjve.
Në kumtesë do të vihet në dukje roli aktiv i shkollës në edukimin e të rinjve me këto vlera
që përbëjnë thelbin e dialogut ndërkulturor të ilustruara me veprimtari gjuhësore e
edukative të zhvilluara në klasë.

Fjalët kyçe:  gjuhë, komunikim ndërkulturor, edukim, respekt reciprok, veprimtari
praktike.

Hyrje

Të gjithë jemi dëshmitarë dhe po shohim se shoqëritë e sotme po bëhen nga dita në
ditë  shumëgjuhësore e shumëkulturore. Në këndvështrimin e një jete të përbashkët
të  individëve  dhe grupeve shoqërore që ndajnë disa vlera në këto shoqëri, sistemi
i edukimit në tërësi dhe shkolla në veçanti luan një rol të rëndësishëm në edukimin
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dhe sigurimin e karakterit paqësor të mardhënieve ndërpersonale dhe
ndërkomunitare.
Në realizimin e këtij synimi, veçanërisht mësimi i gjuhëve merr një përgjegjësi të
planit të parë për vetë faktin se komunikimi në gjuhën e Tjetrit është i lidhur ngushtë
me kulturën  e tij në të gjitha aspektet jetësore në komunitet.
Nocioni i edukimit ndërkulturordhe i dialogut ndërkulturor duket se është në modë
këta 10- 15 vitet e fundit dhe bën pjesë në të ashtuquajturën culturespeak, të përshkruar
ngaUlf Hannerz (1999). Punimet e Këshillit të Europës kanë nxitur dhe inkurajuar
zhvillimin e këtij koncepti për shkak të lëvizjeve fizike dhe virtuale në rritje si edhe
emigrimit masiv  të njerzve në vendet e ndryshme për arësye personale e profesionale.
Përmbajtja e konceptit ndërkulturor
Këshilli i Europës ka propozuar 4 orientimet e mëposhtëme si bazë e mbështetje të
edukimit ndërkulturor të qytetarëve të ardhshëm europianë:
1. Çdo shoqëri sot është shumëkulturore. Kulturat bashkëjetojnë dhe ndikojnë

tek njëra.tjetra, pasurojnë njëra-tjetrën, pra nuk ka shoqëri homogjene.
2. Çdo kulturë ka dinjtetin e vet të barabatrë me kulturat e tjera, ka vlerat dhe

rregullat e veta. Për sa kohë do të flitet për integrim europian në nivel ekonomik,
politik dhe kulturor, është i domosdoshëm respektimi i dinjitetit të çdo kulture.

3. Në shumë vende e zona të veçanta, zhvillimi i mësimit bëhet në një kontekst
shumëkulturor. Për këtë arësye është thelbësore që mësuesi të marrëformimin
e duhur për të dalluar dhe përdorur mirë këto kultura në shërbim të
qëllimeve të tij pedagogjike.

4. Ekzistenca e shumëkulturave është një koncept shumë dinamik.
Natyrshëm vendosen lidhje e shkëmbime midis këtyre kulturave. Është e rëndësishme
që jo vetëm të menaxhohet bashkëjetesa midis tyre, por edhe të vihet në dukje e të
ndihet dinamika e vlerave si rrjedhojë e ndërveprimit reciprok.
Çdo shoqëri dallohet në përgjithësi nga një kulturë e përgjithshme që e karakterizon,
e cila është rezultat i shumë nënkulturave zonale.
Kultura mund të konceptohet si një tërësi praktikash të përbashkëta, mënyrash të
menduari , të gjykuari dhe të vepruari që ndihmojnë të venë në dukje përkatësitë e
individëve, pra identitetin e tyre. Sqarimin më të mirë na e jep thënia e mëposhtme:
“... qëniet njerëzore nuk janë vetëm të tilla; ato janë gjithashtu vendi ku kanë lindur, vatra,
qyteti apo ferma ku kanë mësuar të hedhin hapat e para,lojërat e fëmijërisë,përrallat që kanë
dëgjuar,ushqimi që kanë ngrënë,shkollat që kanë kryer,sportet që kanë praktikuar, poetët që
kanë lexuar, Zotin që kanë adhururar”.(W. Somerset Maugham,”Le fil du rasoir”)
Prej këtej kuptojmë që kultura është një nocion shumë i gjerë dhe kompleks që
përfshin shumë aspekte të jetës nga të cilët disa janë të dukshme me shikimin e
parë,kurse për disa të tjera kërkohet një studim më i thelluar;si p.sh.:kultura e seksit,
kultura e brezave,kultura zonale,trashëgimia historike,ndërkombëtarizimi i
praktikave kulturore,përdorimi shoqëror i gjuhës,stereotipet, emblemat etj.
Në Kuadrin e Përbashkët të Referencave,punim i Këshillit të Europës, (Didier 2001) ku
të gjithë gjejnë veten në fushën e mësimit të gjuhëve të huaja, një vend të rëndësishëm
zë aftësia ndërkulturore dhe socio-kulturore e nxënësve përdorues të gjuhës.
Nxënësi vjen në klasë me një kulturë të përgjithshme(njohuri mbi botën), të cilën e
ka marrë nga përvoja e tij,nga edukimi i tij,nga mjetet e informacionit,etj.
Kultura e përgjithshme,njohja mbi shoqërinë dhe mbi kulturën e vendit, gjuhën e
të cilit nxënësi është duke mësuar, kanë të bëjnë me:



349

1. Jetën e përditshme
-ushqimi, pijet, vaktet ,mënyra ndenjes në tryezë, mënyra e shtrimit të saj
-leja e zakonshme,oraret dhe shprehitë e punës
-koha e lirë (si kalohet koha e lirë,sportet,leximi,media)
2. Kushtet e jetesës
-niveli i jetesës (me variante zonale,etnike,grupe shoqërore)
-kushtet e banimit
-sigurimet shoqërore
3. Lidhjet ndërnjerëzore (duke përfshirë dhe ato shtetërore dhe të solidaritetit)
në funksion të:
-strukturës shoqërore dhe lidhjet midis klasave shoqërore
- marrëdhëniet midis sekseve (të zakonshme, intime)
- marrëdhëniet dhe raportet në familje
- marrëdhëniet midis brezave
- marrëdhëniet në punë
4. Vlera, besime dhe qëndrimenë raport me parametra ose faktorë të tillë si:
-klasat shoqërore
-grupet socio-profesionale (universitare,kuadro,funksionarë,punëtorë,artizanë,etj.)
-pasuritë (të ardhurat dhe trashëgimia)
-tradita dhe ndryshimet, historia, minoritetet (etnike ose fetare), identiteti kombëtar
-artet (muzika,artet vizuale,literatura,teatri,kënga popullore)
5. Gjuha e trupit(lëvizjet e pranuara nga të gjthë për kuptimin që shprehin)
- gjestet (p.sh.grushti i ngritur tregon protestë)
-shprehjet e fytyrës (buzëqeshja,apo ngrysja e vetullave)
-pozicioni i trupit (p.sh: i lëshuar për të treguar dëshpërim dhe i vendosur përpara
për të treguar interes)
-lëvizja e syve (një shkelje syri-shpreh dyshim ose bashkëpunim)
-kontakti trupor  (puthjet,shtrëngimi i duarve)
-mbajtja e distancës (të qëndrosh afër apo larg atij me të cilin flet)
- pëshpëritja-për të shprehur pakënaqësi, “bof”-për të shprehur indiferencën, “aïe”-
për të shprehur dhimbjen
-përdorimi i elementëve paratekstuale:ilustrimet (fotografi, vizatime), tabela, skema
,diagrame dhe figura,etj.
- tipografia (nënvijëzimet, të pjerrëta ,të zeza etj.)
6. Vizitat dhe mënyra e jetesës të cilat lidhen me:
-të qënët të përpiktë, dhuratat, veshjet, pijet, gjellët
-marrëveshjet dhe tabutë e bisedave dhe të qëndrimeve, zgjatja e vizitës
-mënyra e të marrit leje, e përshëndetjes etj.
7. Sjelljet rituale në fusha të tilla si:
-praktikat fetare dhe ritet
-qëndrimi i auditorit apo i spektatorit në shfaqje
-ballot dhe diskotekat
Aftësitë dhe shprehitë  ndërkulturore përfshijnë:
-Aftësitë për të vendosur lidhje midis kulturës së origjinës dhe kulturës së huaj
-Sensibilizimi ndaj nocionit kulturë dhe aftësia për tënjohur dhe përdorur strategjitë
e ndryshme në vendosjen e kontaktit me njerëzit e kulturës tjetër.
-Aftësia për të luajtur një rol ndërmjetës midis kulturës tënde dhe kulturës së tjetrit
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dhe për të zgjidhur apo evituar situata keqkuptimi dhe konfliktet kulturore.
Synimet që duam të arrijmë me anë të edukimit ndërkulturor:
- Ndërveprimin
- Shkëmbimin
- Shkatërrimin e barrierave
- Reciprocitetin
- Solidaritetinobjektiv
Që një shoqeri të bëhet me të vërtetë ndërkulturore, duhet që secili grup shoqëror të
jetojë në kushte të barabarta cilado qoftë kultura e tij, mënyra e jetesës apo origjina
e tij.
Nëse duam të konkretizojmë realitetin ndërkulturor të shoqërisë sonë ne kemi shumë
punë  për të bërë sidomos për rishikimin e :
- qëndrimeve tona vetiake
- të sistemeve të kontrollit dhe të pushtetit përgjegjës për të gjitha pabarazitë.
- të pranojmë që secili të vihet në të njëjtin nivel apo start: të pranojmë vlerat,
të drejtat dhe aftësitë e secilit duke luftuar racizmin dhe diskriminimin.
- të mësojmë të njohim njerit jetrin, të diskutojmë së bashku, të njohim
kulturën e njeri tjetrit, të shkojmë drejt tjetrit duke gjetur urat lidhëse.
- të bëjmë gjëra së bashku: të organizohemi, të bashkëpunojmë dhe të
ndihmojmë njerit jetrin.
- të krahasojmë dhe të shkëmbejmë : pikpamje, përvoja kulturore, ide, të
pranojmë kritikën reciproke, të arrijmë marveshje dhe të marrim vendime së bashku.
Edukimi ndërkulturor i fëmijve dhe i të rinjve ka dy objektiva kryesorë:
- T’indihmojmëatatëfitojnëaftësinëpërtënjohurpabarazitë, padrejtësitë,
racizmin, stereotipet dhe paragjykimet.
- T’i bëjmë të aftë t’i ndryshojnë këto mekanizma me të cilat do të përballen në
shoqëri.
Roli i shkollës
Shkolla duhet të ri konceptojë pozicionin e vet. Jo në pak raste, vetë shkolla
transmeton paragjykime dhe stereotipe negative për grupe shoqërore dhe kultura
të tjera.
Duhet vendosur një komunikim konstruktiv ndërmjet gjithë aktorëve të proçesit
edukativ në lidhje me rolin e shkollës: mësuesit, nxënësit ,prindërit, administratorët,
pushteti local dhe institucionet.
Nuk mjafton vetëm vullneti i mirë; duhet vepruar. Shembuj pozitivë mund të gjenden
në shumë vende të Europës ku:
- Edukimindërkulturorështëpjesë e formimittëmësuesve.
- Rishikimi i teksteve, nëmënyrëqënxënësit ta shikojnësinormaleekzistencën
e pikpamjevetëtjeradhekulturavetëtjera.
Në këtë vështrim, edukimi ndërkulturor nuk mund të bëhet me fushata, por është
një proçes i cili ndjek hap pas hapi disa faza të cilat mund të konsiderohen edhe si
qendra ose fusha interesi në të cilat mund të punohet p.sh.
1- Ç’mendojnë të tjerët për ne?
2- Të kuptojmë botën në të cilën jetojmë.
3- Të familiarizohemi me realitete të tjera.
4- Ta shikojmë ndryshimin në mënyrë positive.
5- Të inkurajojmë qëndrime, vlera dhe sjellje pozitive.
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Një nga objektivat  themelore të përvetësimit të gjuhëve është zhvillimi i aftësisë së
komunikimit të nxënësve. Klasa është mjedisi ku nxënësit mësojnë të dëgjojnë të tjerët.
Duke paraqitur në klasë praktika komunikative të ndryshme nga të tijat, mësimi i
gjuhëve ofron një shembull të shkëlqyer për njohjen e vlerave dhe përfytyrimeve që
favorizojnë kulturën e paqes, të respektit reciprok dhe të tolerancës. Klasa bëhet
kështu një mjedis ku mësohet qytetaria demokratike nëpermjet:
Mësimi i gjuhëve të huaja zë një pjesë të mirë të programit shkollor si në sistemin
parauniversitar ashtu edhe në atë universitar. Përveç një numri orësh të
konsiderueshme, në programet mësimore theksohet karakteri i fleksibilitetit të
përmbajtjes që mbulon studimin e literaturës, të kulturës, të mediave, të debateve
dhe të çështjeve të aktualitetit.
Mësuesit e gjuhëve të huaja janë të ndërgjeshëm për kontributin që japin dhe rolin
që duhet të luajnë në edukimin qytetar të të rinjve nëpërmjet mësimit të gjuhës së
huaj dhe kulturës që ata përçojnë. Kjo vjen nga fakti se ata vetë janë formuar me
këtë kulturë dhe janë frymëzuar nga pjesmarrja e tyre ne projekte dhe takime,
konferenca e seminare në kontekst europian duke u bërë kështu pionierët e parë të
edukimit me vlerat e qytetarisë evropiane nëpërmjet mësimit të gjuhëve
Gjuhët dhe edukimi ndërkulturore karakterizohen nga lidhje reciproke domethënëse.
Duke vendosur në program tema lidhur me fushën publike që është në shërbim të
qytetarëve, me paqen e demokracinë, me të drejtat e njeriut dhe respektimin e tyre,
me barazinë gjinore, me marrëdhëniet ndërnjerëzore, kundër racizmit e
diskriminimit, tema lidhur me lëvizjet shoqërore e kulturore, paralelisht me mësimin
e gjuhës, të rinjtë përvetësojnë aftësi për analiza e debate kritike duke shprehur
opinionin e tyre e duke dhënë argumenta në mbrojtje të pikpamjeve të tyre. Kjo
përvojë është shumë motivuese për të rinjtë dhe përbën një shtysë për qëndrime
pozitive jo vetëm ndaj gjuhëve dhe folësve të tyre.
Klasa si mjedis i nxënies së kulturës dhe të marrëdhënieve ndërkulturore
Gjatë mësimit të gjuhës së huaj nuk mund të ndahet gjuha nga kultura që ajo
përçon. Aspekti kulturor është shumë i rëndësishëm për përvetësimin e aftësisë së
komunikimit në gjuhë të huaj. Rekomandimi 13 83 (1998) i Asamblesë parlamentare
mbi diversitetin gjuhësor bën thirrje për “ promovimin e një edukimi që e vë theksin
gjithnjë e më tepër mbi kulturën dhe shoqërinë e vendeve përkatëse”.
Njohja e kulturës së Tjetrit i bën nxënësit të reflektojnë dhe të rishikojnë
këndvështrimet e tyre mbi botën, të pranojnë relatizmin dhe të krijojnë identitete të
shumëfishta.
Përvetësimi i aftësisë së komunikimit është hapi i parë për t’u identifikuar me folës
të tjerë që flasin të njejtën gjuhë. Ky dimension ndërkulturor i nxënies së gjuhëve
edukon antiracizmin si një parim pozitiv i qytetarisë demokratike. Siç e nënvizon
raportuesi i Komisionit të kulturës, të edukimit dhe të shkencës i Asamblesë
parlamentare: “ të mësosh një gjuhë do të thotë të shkosh drejt Tjetrit. Të mësosh
një gjuhë të huaj është të pajisesh me mjete intelektuale për të përballur realitetin, të
panjohurën, të pasurohesh nga njohja e kulturave të tjera dhe nga këndvështrime
të tjera mbi botën.  Të mësosh, do të thotë gjithashtu më pak injorancë e cila është
baza e intolerancës dhe e racizmit” (Legendre, 1998).
Mësimi i gjuhëve të huaja luan një rol të rëndësishëm në aspektin ndërdisiplinor
për një kulturë pozitive të antiracizmit. Vetëm mësimi i gjuhës nuk mund të zvogëlojë
apo të zhdukë paragjykimet, por i gërshetuar me përvoja pedagogjike të
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mirëorganizuara, mund të kontribuohet për edukimin e një kulture të të drejtave të
njeriut dhe të barazizë. Këtë perspektivë nënkupton Kuadri i përbshkët evropian i
referencave për gjuhët (Didier 2001):”Mbrojtja më e mirë kundër çdo forme të racizmit
dhe të ksenofobisë sigurohet nga njohja dhe përvoja e drejtpërdrejtë e realitetit të
tjetrit dhe nga përmirësimi aftësive të komunikimit”.
Nevoja e lëvizjes dhe e pasjes së informacionit të duhur, si edhe rëndësia e tolerancës
dhe e mirëkuptimit reciprok e bëjnë aftësinë  reale të komunikimit përtej kufijve
gjuhësorë një element të domosdoshëm të pajisjes së qytetarit të nesërm që do të
përballet me sfidat dhe me mundësitë e një shoqërie të re evropiane.

Roli i veprimtarive praktike

Veprimtaritë praktike të paraqitura në tekste i vinë në ndihmë nxënësit dhe mësuesit
të gjuhës së huaj për të plotësuar mangësitë që vihen re në tekstet e shkollës 9
vjeçare e të mesme për sa i përket njohjes dhe përftimit të aftësisë kulturore krahas
asaj gjuhësore. Aftësia e komunikimit ne gjuhë të huaj nuk mund të quhet e arrirë
pa aspektin kulturor e qytetar që i ndihmon nxënësit të orientohen drejt në  situata
komunikimi të shumëllojshme e me persona të ndryshëm.
Veprimtaritë praktike pasqyrojnë aspekte të ndryshme të jetës kulturore të popullit
gjuha e të cilit mësohet. Nxënësi shqiptar do të gjejë në to mënyra të ndryshme
jetese, mendimi e veprimi me të cilat mund të ballafaqohet ne një të ardhme jo të
largët.
Nëpërmjet informacioneve, improvizimeve, lojërave zbavitëse, kurioziteteve e
detyrave të ndryshme, nxënësi ftohet të praktikojë në klasë mënyra sjelljeje e veprimi
të ndryshme nga ato të përditshmet dhe të vërë në dukje ndryshimet dhe të
përbashkëtat, identitetin e tij dhe respektin për Tjetrin, shpirtin e tolerancës dhe të
bashkëpunimit për tu përgatitur si qytetarë të ardhshëm të Europës së bashkuar.
Si qënie njerëzore, ne jemi të gjithë të ndryshëm, në shumë drejtime dhe mund të
identifikohemi në bzë të disa kritereve si seksi, mosha, tiparet fizike, personaliteti,
hobet, niveli i jetesës, besimet etj. Pra. Tipar karakteristik i shoqërive të sotme është
ndryshueshmëria. Duke u nisur nga ky tipar, theksi vihet gjithnjë e më shumë në
ndërveprimin midis individëve të dryshëm, mënyrave të tyre të, jetesës vlerave dhe
kulturës së tyre, lidhjeve midis shumicave dhe pakicave të të gjitha shoqërive
aktuale.1) 1) Tëgjithëtëndryshëm, tëgjithëtëbarabartë, udhëzuespédagogjik, botim i
KëshillittëEuropës 1995
Në pamje të parë, mund të na duket sikur këto probleme s’kanë të bëjnë me ne, se u
përkasin vendeve e shoqërive të tjera, por po të hedhim sytë brenda kufijve tanë
gjeografikë, do te ndihemi të ndryshëm edhe midis atyre qe kanë lindur e jetojnë në
vendin tonë, kultura dhe mënyra e jetesës së të cilëve ndryshon fare pak nga e jona.

E rëndësishme është që të zbulojmë se si të jetojmë dhe të ndërveprojmë me këto
ndryshime në mënyrë krijuese, pra të përfitojmë nga kjo ndryshueshmëri kulturore
duke e konsideruar atë si një dukuri që pasuron edhe kulturat tona.
Si përfundim, mundtëthemi se kjokumtesëilustrondhevënëdukjemundësitë e
shumtaqëkanëmësuesit e gjuhëvetëhuajapërtëdhënëkontributin e tyrenëedukimin
e tërinjve me vlerat e dialogutndërkulturordhe me qytetaridemokratikeevropiane.
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Të mos mbetemi thjesht te komuninikimi gjuhësor, por t’i vëmë rëndësi përmbajtjes
së komunikimit dhe rolit të tij.
Një interes i veçantë tregohet sot në të gjitha vendet e Europës për ta vendosur
komunikimin ndërkulturor në qendër të kurrikulave të gjuhëve të huaja dhe mësimin
e gjuhëve të huaja në qendër të sistemit arsimor.
Në një vend demokratik, qytetarët kanë nevojë për aftësi ndërkulturore për të jetuar
në komunitete ku diversiteti kulturor është bërë një normalitet dhe një realitet i
zakonshëm.
Ata kanë nevojë t’u zgjohet shpirti kritik për kulturën në mënyrë që të kuptojnë
botën që i rrethon dhe të mund të luftojnë padrejtësitë, vetëkënaqësinë, mënjanimin
shoqëror dhe diskriminimin e pajustifikuar. Ndërtimi i një Europe paqësore,
demokratike dhe shumëkulturore kërkon qytetarë me aftësi shumëgjuhësore e
shumëkulturore.
Është detyra jonë si mësues të gjuhëve të transformojmë mjedisin e klasës në një
mjedis veprimi dhe edukimi ndërkulturor të qytetarëve të ardhshëm të Europës.
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Një vepër simbolike në një realitet socrealist – Njollat e murrme

Driada Dervishi
Regjisore – Teatri “A.Moisiu” Durrës

Abstrakt

Njollat e murrme - një dramë e shkruar në vitin 1968, është, ndoshta, një nga dramat më
tëdiskutuara tëhistorisë së teatrit shqiptar, por jo vetëm. “Njollat e murrme” ështënjë
vepërsimbolike  dhe po aq domethënëse  e njëprej periudhave më të egra tëhistorisë së
vendit tonë, një vepër e cila qëndron si një fakt konkret, një denoncim i hapurimënyrës
sesi regjimet totalitare arrijnë të vrasin artin, tëthyejnëartistët, të asfiksojnë shpirtin
modern dhe novator duke mos lejuar të tregohet e vërteta ( Luarasi M. 2013). Minush
Jero,dramaturgu qëkërkoi tësillte një dramë familjaretë vërtetë,  pa tonet groteske
tëeuforisë ideologjike marksiste – leniniste,kaloi nga majat e lavdisë në ferr për gati
gjysmën e jetës së tij.
Regjisori Mihal Luarasi e zbërtheu këtë dramënë një këndvështrim tepër  njerëzor e një
imazh regjisorial simbolik që solli një konceptim të ri në skenën teatrore shqiptare, por
dhe ai e pagoi shtrenjtë këtë risi.
Një dramëmbi jetën bashkëshortore që,edhe pse duket sikur mimetizoi parimete realizmit
socialist, dhe prania e Korit është vetëm një prej elementëve evident të saj, nuk i shpëtoi
censurës. Diktatori Enver Hoxha, pasi e pa atë në skenë, urdhëroi ndalimin e saj.
Censura  nuk mund të pranonte që familja komuniste, aq shumë e idealizuar, të kishte
“Njolla të murrme” në ndërgjegje. Diktaturat e duan teatrin si vegël për ilustruar politikat
e tyre dhe si mjet zbavitës për masat : Panem et circenses (Juvenali) dhe Art dhe
Propagandë, por në Shqipëri , diktatura komuniste shkoi më tej,duke hequr artin dhe
bukën eduke lënë propagandën e cirkun.
Cilat ishin simbolet, që  e cilësuan këtë dramë një vepërtë rrezikshme, antikomuniste,
deri në atë pikë sa autori i saj Minush Jero të dënohej me dhjetë vjet burgim, ndërsa
regjisori  i saj Mihal Luarasi  me 8 vjet, në bazë të nenit 55 të kodit penal – se i qenë
kundërvënë metodës së realizmit socialist? Çfarë nënteksti përmbante titulli, fabula apo
dhe zbërthimi i imazhit regjisorial i këtyre Njollave, që e bënë të papranueshme dhënien
e kësaj drame, deri në heqjen nga repertori të shfaqjes dhe ndalimin nga qarkullimi të
veprës?

Fjalë kyçe: regjisor, dramaturg, realizëm socialist, censurë, fabul, repertory.

Hyrje

Njollat e murrme është një dramëe shkruar në vitin 1968 nga dramaturgu Minush
Jero.
Në vitin 1969 vihet nëskenë nga regjisori Mihal Luarasi në Teatrin “Ando Zako
Çajupi”,Korçë, ku pritet me mjaft . Po atë vit merr pjesënë Festivalin e  IV Kombëtar
të Teatrove profesioniste, në Tiranë, ku shfaqja fiton Flamurin e Festivalit, si  dhe të
gjitha çmimet  e para.
Një ditë pas ndarjes së çmimeve,  pasishihet në Teatrin Kombëtar nga Enver Hoxha
dhe bashkëshortja e tij, shfaqja ndalohet.
Domethënia simbolike
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Njollat e murrme që në titull ka një konotacion simbolik.  Ta ndjekim atë. Sipas
Fjalorit të Gjuhës së Sotme Shqipe  http://www.fjalorshqip.com/
përemrin “Njollë”,  kemi :
1. Një vend i vogël me ngjyrë pak më të ndryshme nga pjesa tjetër e një sipërfaqeje
njëngjyrëshe, pullë.
2. Pjesë e vogël e fëlliqur në sipërfaqen e diçkaje, shenjë që mbetet në vendin e ndotur, 
Ndërsa nëkuptimin figurativ kemi :
3.Veprim a sjellje që cënon ose që prek nderin a emrin e mirë të një njeriu, diçka që
e errëson punën e dikujt; gabim a faj i rëndë që ka bërë dikush dhe që është dënuar
nga shoqëria.
4. Mbeturinë ose ndikim i dëmshëm i botëkuptimit, i ideologjisë e i moralit të shoqërisë
së vjetër në ndërgjegjen e njerëzve të shoqërisë sonë socialiste. Njolla të botës (të
shoqërisë) së vjetër. Lufta kundër njollave të huaja. 
Përsa i përket  mbiemrit”i murrmë”:
1.Që ka ngjyrë hiri të mbyllur si në të zezë, që vjen si i zi. Këmishë (fanellë, gunë) e
murrme.
Dhe figurative
2.Me pak dritë, jo plotësisht i errët.
Emri dhe mbiemri në dramën “Njollat e murrme”, e kapërcejnë kuptimin fillestar të
frazës duke shkuarnë kuptimin artistik.
Minush Jero që në titull sjell një togfjalësh novator, i cili të drejton drejt
simbolikës.Njëtogfjalësh  që nuk mjaftohet vetëm me numrin njëjës, por shkon më
tej, në atë shumës, për shumë Njolla- të një shoqërie, e cila kishte shumë të tilla.
Edhe pse , por ama nuk ishin të zeza, por mbajnë një fije të zbehtë shprese kur
lexojmë shpjegimin për mbiemrin i murrmë – jo plotësisht i errët.
Fondi politik  që shoqëronte fjalën njollë ishte : Njollat në ndërgjegje, që vinë  psh
nga ndikimet e huaja..Dhe këtu kuptojmë qëjo vetëm gjuha artistike por edhe gjuha
politike është njëgjuhë metaforash.
“Arti i madh mbart nënkuptime” -  shprehet regjisori Mihal Luarasi. Dhe Njollat e
murrme që në fillim përmbante jo vetëm njollat e personazheve, por duke shkuar
më thellë- njollat e një shoqërie të tërë,e cila në fakt pretendonte se nuk kishte asnjë
të tillë.
E ndërtuar me 30 copa, apo skena të shkurtra “Njollat e murrme”është një risi dhe
në ndërtimin e saj strukturor dramaturgjik. Shpjegimet e shkurtra por të sakta,
tëkalimit  nga njëra skenë në tjetrën
2. (Tetëmbëdhjetë vjet më parë. Lea hyn në poliklinikën e qytetit. Infermierja del nga kabineti
ose
11. (Luani po përcjell dy bashkëfshatarë  që dalin bashkë me një fëmijë të sëmurë) nga njëra
– skenë në tjetrën si:
30.( Dëgjohet nga larg tingulli i trumpetës)(Jero.M, 2002)
apo dhe skena të shoqëruara vetëm me numra e kaq, e bëjnë të dukshëm dallimin
nga dramaturgjia shqiptare e asaj kohe, si dhe ndikimin e ndryshimeve të mëdha në
të cilat po kalonte teatri në botë.
Avanguarda teatrore e viteve ’60, karakterizohet nga prania e personaliteteve të
rëndësishëm, disa prej të cilëve shenjuan një shkëputje  tepër të fortëme traditën
teatrale. Në këto vite autorët që mbahen si pika referimi ishin Ionesko, Beket, Arto,
por edhe Breht. Të influencuar nga këto ngjarje, edhe njerëzit e teatrit në Shqipëri
e ndjenin të nevojshëm që të luanin një rol të ri në shërbim të emancipimit shoqëror.
Dhe në qendër të këtij emancipimi ishte e pashmangshme të mos flitej për lirinë e
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individit. Konflikti i dramës ‘Nojllat e murrme” ndërtohet mbi kundërvënien Liria
dhe diktatura, kufizimi i lirisë së individit në një sistem totalitar. (Dervishi F.2010)
Edhe pse duket sikur është e shkruar  sipas metodës “realiste – socialiste” të epokës,
në këtëkjo vepër që ekspozon një familje qytetare me një stil novator, e duhet thënë
dhe  tepër kurajoz ndjehen dukshëm elementë të teatrit simbolist siçështë përqëndrimi
i temës në ndërgjegjen njerëzore, lufta brendshme e personazheve, po aq sa dhe
trajtimi i problemeve të moralit. .Një dramë familjare ku në qendër janë të vendosur
Një mjek - Luani dhe një mësuese- Lea,pra dy intelektualë, të cilat kanë një djalë-
Lirimin.Përveç personazheve të tjerë, shumica e të cilëve nuk përcaktohen në janë
meshkuj apo femra, zbërthehen në bazë të dialogut, ështënjë tjetër formë e re e
ndërtimit dramaturgjik.
Ndonëse autori nuk tregohet tepër i saktë në përcaktimin e personazheve kalimtarë,
nëse mund t’i quajmë kështu, ai na e jep mjaft të qartë përbërjen e Korit – njëpersonazh
i katërt, edhe pse jo me atë peshë që mendohet se duhet tëishte.Kori ështëMasa  –
“një masë që” - siç na shpjegon vetë autori –”përfshin njerëz të profesioneve dhe
klasave të ndryshme shoqërore. Një masë  e cila pyet,  diskuton, polemizon,si dhe
gjykon mbi veprimet e kësaj familjeje(Jero.M, 2002)…duke nxjerrë kështu në pah
problemet, apo njollat e ndërgjegjes që e kanë çuar atë në  krizë.
Ngjarjet ndodhin në fund të janarit të vitit 1967. Nëpërmjet retrospektivës, e cila
rrjedh duke na mbajtur pezull gjatë leximit , zbulohet  në fakt e  e gjithë  jeta
bashkëshortore e Luanit dhe Leas, domosdoshmëri për  të shpjeguar, ndriçuar,
hedhur dritë, mbi problemet që përmban drama.Retrospektiva ndihmon dukshëm
dhe në zbërthimin e karaktereve duke kërkuar vërtet mjeshtri në zotërimin e
mjeshtrisë aktoriale. Por ishte pikërishtt elementi i retrospektivës ku “kritikët e
kohës u kapën më së shumti për të kryqëzuar këtë vepër :
“Keqpërdorimi i retrospektivës, copëzime të veprimit dramatik dhe të karaktereve,
fragmentarizme  dhe shthurje të dialogut si dhe imitime  të tjera të formave artistike
sipas dukjeve” moderne” të dramaturgjisë së huaj dekandente. (Revista Nëntori,
prill 1973.)
Ligjërimi i drejtpërdrejtëi një dialogu të saktë, ku ideja është e përqëndruar. Asnjë
batutë e hedhur kot, gjuha vepruese dramatike e ngjeshur.
Lea dhe Luani i tregojnë jetën  etyre masës duke shprehur pozicionin  etyre  mbi
ngjarjet më të rëndësishme.Ashtu sikundër simbolistët ishin kundër çdo lloj
melodramedhe romantizimeve tëkota në tekst, edhe lidhja e zbërthimi i nisjes së
raportit të Leas e Luanit vjen e kursyer, madje duke vënë nëpikëpyetje tëmadhe si
një lidhje qëështë bazuar tek interesat dhe jo tek nëj dashuri e fortë:
Kori – Lea, ti e do?
Lea – A e dua? Nuk  e di…Ai është mjek, ka studiuar jashtë, thonë qëështë mjaft i zoti dhe
duket mjaft simpatik.
Kori – Me këto mund të plotësosh një formular, por a mjaftojnë për dashurinë?
Lea–Unë nuk jam një fëmijë që shkon pas ëndërrave romantike..tek e fundit gjithnjë kam
ëndërruar për një burrë , i cili të më donte, të ishte i pashëm dhe me  një punë të mirë
…Çfarë jam unë. Një mësuese. Ato të cilat mbaruan studimet vitin që shkoi i dërguan në
Skrapar; ne do tëna qëllojë Tropoja…kush do të linte të shpëtonte një rast i tillë? Është qesharake:
sa jemi nxënëseshkruajmë hartime për heronjtë e punës, përminierat e zhurmshme, gjeologët e
palodhur, mësueset e fshatrave të izoluara: por sapo mbarojmë shkollën, ne psherëtijmënëse do
të na thonë të lëmë Tiranën dhe ankohemi kur na emërojnë në fshat.(Jero.M, 2002)
 Nga ana tjetër në këtë monolog shohim qartë dehorizimine brezit të Leas, një njollë
në brendësi të mendësisë së kësaj shoqërie, e cila nuk e kishte parë asnjëherë në një
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vepër letrare dhe as dëgjuar më zë të lartë  në skenë , pikërisht këtë shqetësim, që në
fakt e mendonin të gjithë.
Një rifutje e Korit antik, i cili që në gjenezën e tij shihte skenën, vëzhgonte dhe ishte
dëshmitar i mosmarrëveshjes njerëzore, në dramë e shohim si një shtysë për
zbërthimin e situatatve të vecanta në jetën e personazheve…ai nxit sidomos për
kalimin nga njëra ngarje në tjetrën, duke bërë një renditje të fakteve të rëndësishme
që çojnë vetvetiu në nxjerrjen në pah të konfliktit si  tëmarrëdhënies bashkëshortore,
ashtu dhe të marrëdhënies prindër- fëmijë.
Problemi i kthimit të djalit të tyre në një vagabond që merret me kontrabandë ka
një zanafillë – ështëngjarja  kryesore e dramës, Doktori nuk shkon të shpëtojë një
fëmijëqëështë duke vdekur. Kjo sjell krisjen  emadhe në formimin e djalit, rebelimin
e tij.
Luani – Shko të flesh tani Lirim.
Lirim  - Po ai është sëmurë, ky është një turp…babaii Agimit ka qenë profesori im dhe Agimi
është shoku im.
Luani – Cfarë  do që të bëj? ..nuk mund të bëjmë asgjë pasi i bie të nxjerrim gënjeshtare nënën
tënde.
Lirimi – Po vëllai i Agimit mund të  jetë në rrezik?Eja të ikim baba!
Luani – Jo, Lirim, jo!
Lirimi – Atëherë përse më ke gënjyer?
Luani – Mos e ekzagjero tani!
Lirim – Jo, po them vetëm të vërtetën. Ti je ai që më flet çdo ditë me pasion për humanizmin e
mjekësisë….
Nuk  do ta kisha besuar kurrë që ju do t’i linit miqtë kaq lehtë në baltë!
Kori është i pranishëm në këtë rast nuk mund të ndërhyjë, pasi kjo ngjarje i përket
të shkuarës. Roli i tij është apatik, minor, duke mos arrirë t’u kundërvihet mendimeve
të  protagonistëve mbi idealet e tyre borgjeze, edhe pse duhet thënë që autori del një
notë më shumë mbi dramat tipike borgjeze, duke e kthyer kështu në një dramë
psikologjike. Këtu vëmë re një një tjetër element deheroizimi, atë të masave.
Të gjithë elementët e mësipërm janë e kundërta e një drame skematike .Në teatrin
shqiptar, në atë kohë, zotëronte një skematizëm, i cili ngrinte në idil personazhi
kryesor, dhe kërkohej medoemos heroi, të cilit duhej t’i jepej toni”, – thotë Luarasi
në një bisedë me të.. Ndërsa revolucioni psikologjik i Jeros kundërshtonte krejtësisht
“njeriun e ri” të partisë, duke mohuar ekzistencën e tij. Ai prirej vetëm te filozofia se
njeriu është njeri dhe nuk ka transformim të tij. Si dramaturg ai ishte me një botë të
brendshme krejt origjinale, pikërisht këtë kërkonte të zbërthente dhe në teatër. Atë
çka i sugjeronte vetë jeta, realiteti, ishte fokusi i dramës së Jeros. Ndërsa kishte
guximin, vullnetin për t’i thënë gjërat e vërteta.
Njëspektakël i bukur artistikisht, i gabuar ideologjikisht!*
Regjisori Mihal Luarasi, pas vizionit të menjëhershëm që pati pasi u njoh me veprën,
pati dhe një imazh skenografik tejet të veçantë.
Pikat e kontaktit me artin perëndimor  dhe Njollave të murrme, ishin jo vetëm në
strukturën e ndërtimit të dramës, por modernizmi pasoi dhe në regjisurë, në
bashkimin e shumë arteve në njëspektakël, (tipike për një shfaqje simboliste) ; muzikë,
kostumografi, ndriçim  e në skenografi : “një podium oval, një akuarium ku tre
peshq të vegjël qëpërplaseshin pasqelqeve dhe projektoheshin në muret  edhomës,pa
mundur të dalin, nuk ishte një familje shqiptare mikroborgjeze e mbylllur, por
ishte Familja shqiptare. Madje as  vetëm kjo. Si metaforë, atje, e mbyllur, e izoluar
brenda një rrethi ishte Shoqëria Shqiptare”.(Luarasi M. 2013)
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Një shoqëri e parë në një këndvështrim si asnjëherë deri në atëmoment, ashtu siç
nuk ishte parë asnjëherë një shfaqje teatri pa perde, pjesë e idesë regjisorial-
skenografike dhe kjo.
Detaje regjisoriale të kuruara, një skenografi simboliste, dëshira për gjetje të reja,
larg klisheve skenike të realizmit socialist, njëlojë aktoriale me përjetime emocionale
e plot dykuptime.
“Gjuha e re shprehëseishte e dukshme në konceptin regjisorial të Luarasit …Një
akuarium mbi një tavolinë dhome dhe tre peshq të vegjël zbukures aty brenda. Ata
lëvrijnëbrenda hapësirës së ngushtë të qelqit…mjedisi i dhomës errësohet ngadalë,
ndërsa një fashë e hollë drite bie mbi akuarium tek këta peshq. Tashmë hijet lëvrijnëse
projektohen prej dritës tej në fasadat e mureve të bardhë, ku grinden dy
bashkëshortët, për qëndrime të ndryshme ndaj jetës, familjes , moralit.”(Papagjoni
J. 1999)
Ndryshimi i efekteve të ndriçimit, në bazë të gjendjeveemocionale të aktorit, apo të
veprimit dramatik, është një tjetër tregues i teatrit simbolik.
E ndërsa ndërtimi i shfaqjes ishte i mbushur me simbole, loja aktoriale , nën drejtimin
e një regjisure të zgjuar,iu përafrua psikologjizmit realist.
Nërolin  e Leas, ishte aktorja Edi Luarasi e cila  rivlerësoi aspektin njerëzor të figurës,
përpëlitjen për të përballuar raportet e vështira, delikate e kontradiktore në familje
(me të shoqin, te birin), sikurse trysinë e ardhur nga aktori social-politik ne formën
e një opinioni konservator agresiv, që ndërhynte, shqetësonte dhe çekuilibronte
marrëdheniet personale, deri edhe intime, në trajtën e një vetëdijeje dhunuese. Aktroja
Edi Luarasi solli pikërisht këto kundërthënie e dyzime shpirtërore, çka rriti ndjeshëm
fuqinë ndikuese tek audience.
Luani , një personazh kompleks, i cili ka një kthesë të fortë, që nga ai doktori i ri, që
do të ikë larg të shkuarës, larg vuajtjeve që kanë kaluar prindërit e tij ,duke u
kthyer në një njeri që shikon brenda interesave të vogla, të përditshme,  u luajt nga
një aktor i shkëlqyer i skenës teatrore shqiptare, me një organicitet të befasueshëm
e me një mjeshtëri të rrallë, Vangjush Furrxhi,  i cili e pranon dhe vetë këtë rol  “ si
kulmin e karrierës së tij” .(Murati V. 2016)
Vangjush Furrxhi në një intervistë para vdekjes së tij “Kisha rolin kryesor, atë të
Luanit, ku Edi Luarasin e kisha bashkëshorte. Shfaqja fliste përnjë familje
intelektuale, e cila nuk do të prishë rehatinëe saj, detaji i ngujimit në poltronat dhe
në kolltukët e tyre është një akuarium..( MuratiV. 2016)
Në rolin e djalit, Lirimit, dhe nërolin  etij të parë në skenë luan aktori Minella
Borova, icili mesa duket ka ditur të qëndrojë më së miri e ka përfituar mjaft nga
prania e dy aktorëve me potencë si Furrxhi e Luarasi, dhe këtë e vërteton vlerësimi
që ai merr me këtë rol si “Aktor i ri”mëimirë në Festivalin e IV Kombëtar  të Teatrove
profesionistë.
Një regjisurë me pasuri ideore dhe emotive, ku transparenca sociale e këndvështrimit,
na rishfaqet fare qartë në rrafshet përcaktuese të konceptit e të trajtimit regjisorial
të konfliktit. Veçanërisht të dukshme dhe emocionale bëhen ato në tablonë midis
Luanit dhe Leas e më pas, në bisedën e ardhjes nga spitali, në qëndrimin ndaj të
birit etj.  ( Papagjoni J. 1999)
Njollat e murrme ishte një pjesë e cila legjitimoi në skenë deheroizimin, duke mbetur
një provë konkrete e daljes nga shtampa e shfaqjeve të realitetit të realizmit socialist.
Kjo shfaqje me miratimin e të gjithëve, pritet unanimisht si shfaqja më e mirë e
festivalit, madje dhe kritikë të rreptë të socrealizmit që nuk ishin dakort me
përmbajtjen e veprës, e të habitur si kishte arritur të realizohej,  - shprehen - Një
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spektakël i bukur artistikisht, por i gabuar ideologjikisht!(cit.  Bihiku.K Luarasi M.
2013)

Paradokset e udhëheqjes

Në Tiranë”Njollat e murrme”u shfaq me një sallë plot dhe publik i zhgënjyer që
priste në radhë jashtë teatrit.
Kryeministri Shehu me një entuziasëm të madh ngre dolli pas shfaqjes : “ Kjo dramë
dhe kjo shfaqje pasqyrojnë me ngjyratë ndezura  realitetin tonë socialist në zhvillim
dherrugë të drejtë. Çdo njëri nga ne kur del nga teatri del duke debatuar me veten
përtë mirën dhe të keqen, vihet në lëvizje mendimi përtë ndrequr atë që bëjmë keq…kjo
është vlerë e madhe. (Mexhit P. 2010)
Pasi shfaqja jepet  për Enver Hoxhëndhe bashkëshorten e tij,në mënyrë të pazakontë
të hënën,gjykimi ishte : “Shfaqja nxin dhe shtrembëron realitetin tonë.
Personazhetnuk janë njerëzit tanë të edukuar dhe të kalitur nga Partia. Njollat që
kanë ata nuk janëtë murrme, por të zeza.Nuk i kemi ne doktorët  etillë, nuk e kemi
ne masën apatike të mos mbajë qëndrim ndaj cilitdo doktor, i cili nuk tundet nga
shtrati për të shpëtuar një jetë njeriu. Nuk është doktori ynë ky, nuk është heroi
ynë pozitiv ky.Kjo shfaqje është një vepër revizioniste dhe mishëron manifestimin e
liberalizmit në Shqipëri.” (Luarasi M. 2013)
Shfaqja ndalohet menjëherë për t’u shfaqur në publik, drama u kualifikua si
dekadente, borgjeze dhe anti-proletare. Koha ku  teatri i partisë glorifikonte “Njeriun
e ri”direktivat ishin të qarta : poshtë arti dekadent borgjez dhe revisionist! Poshtë
humanizmi abstrakt dhe idealist!
Njënjollë e zezë në dramaturgjinë tonë.–(Uruçi I. Gazeta Drita 1969)
Shtrembërime ideologjike, liberale, moderniste, nxirje e realiteti me qëllime
armiqësore, këto ishin disa nga kritikat që pasuan në shtypin e asaj kohe.
“Mesazhi i spektaklit sintetizonte, humnerën që ishte hapur midis jetës reale të
shoqërisë shqiptare dhe jetës fiktive që kishte pikturuar regjimi në fasadë.Kjo dramë
psikologjike dhe koncepti i saj regjisorial pohonin se fitorja më e madhe e partisë,
njeriu i ri, nuk ekzistonte.”  (Luarasi M. 2013)
Pasi pësohet goditja nga Enver Hoxha, trupa kthehet në Korcë dhe një turmë
njerëzish i presin nga Maliqi në Korçë duke i duartrokitur. Publiku rinjeh te veprat
letrare artistike në mënyrë të pavetëdijshme konfliktet e veta psikike.(Çapaliku S.
1998) Në këtë dramë publiku pa realitetin hipokrit të jetës së tij : një jetë të dyfishtë
familja brenda mureve të shtëpisë dhe familja në shoqërinë socialiste.
MeNjollat e murrme ishin thyer kornizat e realizmit socialist mbi atë që quhej “hero
pozitiv”, që mungonte në këtë dramë, ku të gjithë kishin njolla, por që askush,
madje as nga kori nuk doli që t’i pastronte ato.
Vangjush Furrxhi shkon më tej në kërkimin e pse-së së një goditje kaq të fortë.
“Drama “Njollat e murrme “ ka një përafri me  dramën e Brehtit, “Spiunët”. Në
dramën e Brehtit, zhvilloheshin ngjarje burrë, grua, fëmijë. Diskutohej në familje
në pozita të barabarta, dhe defektet e sistemit të nazizmit, luterizmit, në një formë
apo në një tjetër, viheshin në dukje. Kur fëmija, pasi dëgjon këto biseda del jashtë,
prindërit lemerisen, se kujtojnë se mos merreshin vesh mendimet e tyre nga brigadat
naziste. Kritikat ishin të zakonshme për problemet e nazistit në atë kohë, por tmerri
që kishte futur Hitleri, dhuna që ushtronte nazizmi ndaj individit, ishte kaq e
fuqishme, sa edhe elementët më të zakonshëm që shfaqeshin në shtëpi ngjallnin në
psikologjinë e individit tmerr e panik. Pra, marrëdhëniet burrë-grua e fëmijë te
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“Njollat e murrme” të kujtonin veprën “Spiunët” të Brehtit. Kjo lloj dramaturgjie
s’kishte si mos ta prekte sistemin e diktaturës. Ndaj kësaj “të qëlluare” që i bënë
sistemit, krijuesit bashkë me aktorët bënë që diktatura të mbante qëndrim. “(Murati
V. 2016)
“Njollat e murrme” theu të gjitha parimet e realizmit socialist dhe mesazhi i saj
ishte i dëmshëm, e binte ndesh me të gjitha  mësimet e  propagandën e Partisë, i
edukonte shtrembër spektatorët . (Mexhit P. 2010)
Pasi iu la kohë që autori dhe regjisori të reflektonin mbi gabimin e rëndë që kishin
bërë me “Njollat” e ata nga ky reflektim, sollën një tjetër dramë “I pamposhturi”  që
në titull duket pasoja e krijuesit ndaj atij projekti që kishin në shfaqjen e ndaluar.
Autori dhe  regjisori nuk u tërhoqën, por vazhduan më tej punën kundër diktaturës,
kështu më 26 qershor 1973, Pleniumi i IV I PPSH dënon dramaturgun Minush Jero
dhe regjisorin Mihallaq Luarasi me 8 vjet burg.

Përfundime

Të vërteta apo jo gjithë hamendësimet e pse-të ,që vijuan pas goditjes së fortë që iu
tha jo vetëm autorëve të”Njollave të murrme”, por të gjithë artit e kulturës në
Shqipëri, hedhjae dyshimeve se Enver Hoxha nëpërmjet kësaj drame donte të godiste
Mehmet Shehun, ta ulte poshtë gjykimin e tij si jo marksist duke i zvogëluar
autoritetin e tij,apo t’i jepte një shenjë se kryeministri qe i kritikueshëm si të tjerët,
Njollat e murrme  ishte një dramë e fortë në gjithë kuptimin e fjalës, pa konflikt të
sajuar, pa personazhe anemikë, pa mizankena pllakateske e pa porosi, shkurt ishte
njëNjollë e vërtetë artistike e simbolike në teatrin shqiptar.
Historia e teatrit shqiptar mund të kishte qenë një histori tjetër, nëse që në vitin
1968 kishte një prodhim të tillë artistik, por ashtu si gjithë veprat  e mëdha “Njollat
e murrme”është padyshim një dramë e cila do të vazhdojë t’i flasëhistorisë jo vetëm
të teatrit shqiptar por, edhe historisë së këtij vendi, duke u bindur të gjithë  pasi
lexojmë dramën, (e cila  për ironi të fatit ende nuk ekziston e botuar në shqip, por
vetëm në frëngjisht)  se:”Edhe pse Minush Jeros deri në vdekje  i mbeti i varur në
qafë dënimi si armik i popullit, ndërsa shumë të tjerë që i shërbyen ideologjisë
komuniste gëzojnë, edhe në demokraci, nderin si “artistë të popullit, ky dramaturg
shkroi dramën më të mirë në diktaturë” (Murati V. 2009)
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Gjykimi penal dhe unifikimi i praktikës gjyqësore

LL.M  Alban Dokushi
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Pyetja më e parëqëtë vjen ndër mend kur trajton çështjen e unifikimit të praktikës
gjyqësore është: Pse kjo gjë përbën një problem? Në fund të fundit pse është kaq evidente
se ligji i miratuar nga Kuvendi apo burimet e tjera të së drejtës nuk kuptohen qartësisht
dhe pa ekuivokë? Pse normat e së drejtës penale kërkojnë uniformitet, si në të drejtën e
brendshme ashtu edhe nëatë  ndërkombëtare?
Përgjigjjaështë e ndryshme për dy aspekte:
Në të drejtën e brendshme, sado të përpiqemi të jemi të saktë është fenomen i shpeshtë që për
një fjali apo grup fjalësh të caktuar të jenë dy apo më shumë interpretime. Në çdo rast
edhe kur përgatiten ndryshime ligjore që rregullojnë një problem të caktuar praktik,
pyetja për ligjbërësin nëse i parashikon dot apo jo të gjitha problemet e zbatimit, mbetet
e hapur dhe zgjidhja e pranuar në sistemet demokratike është se, gjykata interpreton
përfundimisht nocionin e një rregullimi ligjor.
Në nivelin ndërkombëtar, më shumë flitet për harmonizim sesa për unifikim. Nevoja për të
harmonizuar disa fusha të ligjit ka lindur si domosdoshmëri, shekullin e fundit. E drejta
penale, dhe për pasojë edhe e ajoprocedurale penale, ka mbetur bastioni i fundit i
sovranitetit të shteteve dhe ato vetë janë disi skeptikë ta dorëzojnë këtë kështjellë të
fundit. Organizmat më të rëndësishme për harmonizimin e rregullave të fushën penale
janë Këshilli i Evropës dhe mekanizmi kontrollues i tij, Gjykata e Evropiane e të Drejtave
të Njeriut, si dhe për shtetet anëtare të BE –së organizmat e ndryshme të këtij të fundit.

Fjalë kyçe: Gjykimi penal; unifikim i praktikës; vendimet unifikuese.

Hyrje

Numri i madh i rekurseve që paraqiten pranë Gjykatës së Lartë e detyrojnë Kolegjin
Penal të marrë në shqyrtim edhe çështje të parëndësishme, duke e penguar këtë
trup gjyqësore që të merret në mënyrë të përshtatshme, efektive dhe cilësore me
dhënien e përgjigjeve për çështje që kanë vërtet ndikim në praktikën gjyqësore. Kjo
ka bërë që Gjykata e Lartë të shmanget disi nga qëllimi i saj kryesor, duke shkaktuar
kështu edhe një lloj “zbehje” të kompetencës së saj kushtetuese, atë të unifikimit të
praktikës gjyqësore.
Unë besoj se titulli i fjalës sime furnizohet nga realiteti i viteve të fundit në Shqipëri,
i cili në mënyrë të njëtrajtshme tregon se dimensionet e problemit janë nëpërpjesëtim
të zhdrejtë. Sa më shumë që bëhen diskutime dhe ofrohen zgjidhje, aq më qartë
konkludohet se  Shqipëria ka një unitet relativ nëtërësinë e vendimeve gjyqësore
penale të dhëna nga sistemi i saj juridik, dhe për pasojëpërballet me krizën e
besueshmërisë, e cila është qartazi evidente.

Vendimet Penale të Gjykatës së Lartë; Precedenti; Maksimario.

Për sistemin tonë ligjor, çështja e vlerësimit të jurisprudencës duhet të lidhet
pashmangshmërisht me reformimin e pushtetit gjyqësor dhe nëveçanti me cilësinë e
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terrenit në të cilën gjyqtarët shqiptarëoperojnë dhe zhvillojnë veprimtarinë e tyre.
Arsyeja për një rezultat të tillëështë nevoja për të balancuar interpretimet e
shumëfishta dhe dimensionin kreativ të jurisprudencës nga njëra anë dhe,
uniformitetit dhe parashikueshmërisë së vendimeve gjyqësore nga ana tjetër, nën
dritën e parimit të barazisë, të sigurisë juridike dhe pavarësinë e gjyqësorit nëdrejtim
të interpretimin të ligjit.
Gjithsesi, tashmëështëpranuar gjerësisht se jurisprudenca ka një rol thelbësor në
vendimet e gjykatave dhe për pasojë edhe në argumentet e palëve në gjykim.
Pavarësisht debatit të madh nësejurisprudencaështë burim i  së drejtës apo jo,
jurisprudenca ka karakteristikat unike të saj, të tilla si fleksibiliteti dhe relativiteti.
Jurisprudenca është e njohur si e drejta e gjallë (diritto vivente), e cila edhe sipas
vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, qëndron për një tendencë solide që tashmëështë
rrënjosur dhe nuk duhet të ndryshohet, me përjashtim të rastit kur për arsye shumë
të fortëështë vetë Gjykata që e ndryshon atëose kur nga Parlamenti miratohet një
akt ligjor i ri.
Në fakt, misioni i Gjykatës së Lartë, në vendimet e përditshme të saj është të theksojë
diferencën mes urdhërimit gjyqësor dhe formulimit; Formulimi është pjesë e
dokumentit ligjor që përsëri duhet të interpretohet nga gjykatësit, ndërsa urdhërimi
gjyqësorështë rezultati interpretimit. E parë edhe vetëm nga ky këndvështrim, teoria
e burimeve të së drejtës duhet të pasurohet nën ndritën e rolit fundamental të
jurisprudencës  dhe të funksionit të Gjykatës së Lartë tënjohur si nomofilachia,
qëështë tekstualisht interpretim uniform i dispozitave ligjore.
Në varësi të vendimit gjyqësor të dhënë, vendimet e Gjykatës së Lartë me theks në të
fushën e së drejtës penale, kanë këto tipare:
a) Precedent vertikal, në raste kur Gjykata e Lartë prish vendimin e gjykatave më të
ulta dhe i kthen atyre çështjen për gjykim përsëri prej tyre, gjykatat e nivelit më të
ulët duhet të zbatojnë normën ligjore ashtu siçështë interpretuar nga Gjykata e
Lartë.
b) Autoprecedenti, që shfaqet në ato raste kur gjykatat e ulta kanë respektuar në
gjykim, vendimin e  Gjykatës së Lartë, dhe palët përsëri kërkojnë rishikimin e vendimit
të dhënë për të njëjtën çështje;në këtë rast vetë Gjykata e Lartë duhet të respektojë
vendimin e dhënë më parë për të.
c) Precedenti horizontal; Vendimet e dhëna nga Kolegjet e Bashkuara për çështjet e
caktuara apo vendime e dhëna nga panele gjykatësish me numër më të madh kanësi
detyrim zbatimin e konsistencës për panelet më të vogla në numër të Gjykatës së
Lartë.
d) në rastet e tjera,gjyqtarët e Gjykatës së Lartë janë të lirë të mosrespektojnë vendimet
e dhëna nëçështjete mëparshme, por kanë detyrimin për një argumentim të fortë
ligjor, duke përdorur teknikën e dallimit, kur precedent ështëi lidhur me njëçështje
të dhënë ose teknikën e kundërshtimit, kur vendimi i mëparshëm nuk ështëi
përshtatshëm dhe parime të tjera duhet të aplikohen nëçështjen në gjykim me qëllim
zgjidhjen e drejtë të saj.
Problemi i krijimit të precedentit paraqet një lidhje të fortë me stilin e vendimit
gjyqësor; me fjalë të tjera ka një lidhje mes jetëgjatësisë së precedentit gjyqësor ndër
vite dhe teknikës së arsyetimit që duhet të jetë e shkurtër, dhe thjeshtë dhe nëse
është e mundur kontekstuale me vendimin gjyqësor.
Në këtë drejtim, Kolegjit Penal tëGjykatës së Lartë, i mbetet shumë për të bërë.
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Atëqë sot e zbatojmë rrallë, në vitet në vijim duhet të bëhet rregull i përgjithshëm
në vendimet gjyqësore që do të jepen. Referimi tek praktikat e mëparshme dhe
vendimet e dhëna, referencat dhe zgjidhjet e njëjta janë tëdomosdoshme tëbëhenpjesë
e rëndësishme e çdo vendimi gjyqësor. Moszbatimi i këtyre kritereve,duhet të jetë
përjashtim i diktuar nga nevojat dhe rrethanat konkrete tëçështjes për një gjykim
të drejtë dhe nëçdo rast duhet të materializohen në arsyetime solide se përse mbahet
një qëndrim i tillë.
Më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj edhe një karakteristikë thelbësore mërëndësi të
jashtëzakonshme në sistemine gjykatave të larta nëçdo vend evropian, ku në Itali
njihet si Massimario.
Si një strukturë e Gjykatës së Kasacionit në Itali, Massimario përgatit një raport
tëshkurtër tëpërmbledhur dhe të thjeshtë (që quhet massima), qëështë një shtjellim
i shkurtër për vendimin e dhënë nga gjykata, e cila merret vetëm më anën juridike
të vendimit dhe evidenton qartë qëndrimin e gjykatës në një rast të dhënë pa i
detajuar faktet dhe rrethanat e çështjes. Massima përzgjidhet nga vendimi i dhënë
prej gjykatës dhe jep vetëm citimin e përgjithshëm për çështje të ligjit që gjendet në
atë vendim. Përgatitja e raporteve juridike, përmbledhjeve të vendimeve gjyqësore,
përditësimet e vendimeve të dhëna në vite për çdo seksion përbëjnë detyra të tjera
për Zyrën e Massimarios.
Ndihmesa në këtë drejtim me të vërtetë është e paçmueshme. Jo vetëm Gjykatësit e
ndiejnë nevojën dhe rolin e saj të jashtëzakonshëm, por edhe avokatët,
prokurorët,praktikantët e së drejtës, studiuesit, studentët e juridikut, por, edhe vetë
qytetarët e shohin si një domosdoshmëri. Në këtë aspekt, Gjykata e Lartë,ka arritur
që nëpërmjet një botimi “Mbi standardet e gjykimit civil, administrativ dhe penal
përmes vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë”, të realizoj një përmbledhje të
vendimeve unifikuese për vitet 2000 – 2014.
Sipas këtij botimi, vihet re që numri i çështjeve penale të tërhequra për shqyrtim në
Kolegjet e Bashkuara është më i lartë se çështjet civile dhe ato administrative, ardhur
kjo si rrjedhojë e zbatimit të ndryshëm në praktikë të normave ligjore penale nga
gjykatat më të ulta
Shpeshherë, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, ka konstatuar se interpretimi i
dispozitave ligjore nga ana e gjykatave më të ulta kanëqenë të ndryshme mbi rrethana
dhe fakte të njëjta mbi të cilat është zhvilluar dhe kryer vepra penale. Në këtë drejtim,
Gjykata e Lartë, në përmbushje të detyrimeve ligjore e Kushtetuese, është përpjekur
që, nëpërmjet vendimeve gjyqësore të përmbushë rolin bazë të saj, rol i cili ka të bëj
me konsolidimin dhe unifikimin e praktikës gjyqësore.
Mund të themi me bindje se tashmë, Gjykata e Lartë, nëpërmjet vendimeve penale
unifikuese ka arritur të ndërtojë një strukturë të shëndetshme dhe një udhërrëfyes
të mirë për gjykatat më të ulta, por edhe për vetë praktikën gjyqësore në tërësi.
Duke shprehur bindjen time, por edhe të kolegëve të tjerë, veçanërisht atyre të Kolegjit
Penal, unifikimi i praktikës gjyqësore në çështjet penale është një mision që ka nisur,
po ecën dhe do të zhvillohet me përkushtim duke krijuar infrastrukturën e
nevojshme duke shmangur kështu njëherë e mirë “keqpërdorimin” e dispozitave
ligjore penale.
Numri i madh i rekurseve që paraqiten pranë Gjykatës së Lartë e detyrojnë Kolegjin
Penal të marrë në shqyrtim edhe çështje të parëndësishme, duke e penguar këtë
trup gjyqësore që të merret në mënyrë të përshtatshme, efektive dhe cilësore me
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dhënien e përgjigjeve për çështje që kanë vërtet ndikim në praktikën gjyqësore dhe
që mund të shërbejnë për një udhërrëfyes për të gjithë aktorët që operojnë në
sistemimin e drejtësisë.
Kështu, vlen të përmendet fakti se në vitin 2011, rezultojnë 1624 çështje penale të
regjistruara pranë Gjykatës së Lartë, duke vijuar me 1758 çështje në vitin 2012; 1619
në 2013; duke vazhduar me 1948 në 2014 dhe 1450 çështje të regjistruara deri në
tetor të këtij viti; çka tregon për një trend gjithmonë e në rritje të numrit të çështjeve
dhe kërkesave penale të paraqitura për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë.
Pavarësisht, numrit në rritje të kërkesave dhe çështjeve penale të paraqitur në
Gjykatën e Lartë, Kolegji Penal, për asnjë moment nuk është larguar nga misioni
kushtetues që ka kjo Gjykatë, atë të  unifikimit të praktikës gjyqësore.
Në këtë drejtim, shpeshherë, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, ka konstatuar se
interpretimi i dispozitave ligjore nga ana e gjykatave më të ulta kanë qenë të
ndryshme mbi rrethana dhe fakte të njëjta mbi të cilat është zhvilluar dhe kryer
vepra penale. Gjykata e Lartë, në përmbushje të detyrimeve ligjore e kushtetuese,
është përpjekur që, nëpërmjet vendimeve gjyqësore të përmbushë rolin bazë të saj,
rol i cili ka të bëj me konsolidimin dhe unifikimin e praktikës gjyqësore.
Vihet re që numri i çështjeve penale të tërhequra për shqyrtim në Kolegjet e
Bashkuara, nga viti 2011 e në vijim, është më i lartë se çështjet civile dhe ato
administrative, ardhur kjo si rrjedhojë e problematikës së shfaqur në praktikë për
shkak të zbatimit të ndryshëm të normave ligjore penale nga gjykatat më të ulta.
Pavarësisht, numrit në rritje të kërkesave dhe çështjeve penale të paraqitur në
Gjykatën e Lartë, Kolegji Penal, për asnjë moment nuk është larguar nga misioni
specifik që ka kjo Gjykatë, atë të  unifikimit të praktikës gjyqësore. Në një periudhë
kohore prej më pak se katër vitesh, Kolegji Penal ka kaluar për unifikim të praktikës
gjyqësore pranë Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, tetë çështje, me rëndësi
në veprimtarinë e përditshme gjyqësore, duke dhënë kështu një ndihmë teje të
konsiderueshme, jo vetëm gjykatave të të gjitha niveleve, që e ndiejnë nevojën dhe
rolin e tyre të jashtëzakonshëm, por edhe prokurorëve, avokatëve, praktikantëve të
së drejtës, studiuesve, studentëve të e magjistraturës dhe atyre të drejtësisë.
Vetëm pak kohë më parë, Kolegji Penal, kaloji për shqyrtim pranë Kolegjeve të
Bashkuara, me qëllim unifikimin e praktikës gjyqësore për veprat penale të vjedhjes
së bankave, të kryera nga ana e punonjësve të tyre. Ku, gjykatat më të ulta, herë i
referoheshin dispozitës penale të “Vjedhjes së bankave dhe arkave të kursimit” dhe
herë asaj të “Vjedhjes së kryer duke shpërdoruar detyrën”.  Me anë të këtij vendimi
unifikues, Kolegjet e Bashkuara i dhanë zgjidhje një rast mjaft të debatueshëm në
praktikë, duke e klasifikuar veprën penale të vjedhjes së bankave sipas nenit 136 të
Kodit Penal “Vjedhje e bankave dhe arkave të kursimit”, kur subjekte të kësaj vepra
janë vetë punonjësit e bankës.
Kolegji Penal, nëpërmjet kalimin për unifikimin të praktikës gjyqësore në Kolegjet e
Bashkuara, ju ka dhënë zgjidhje mjaft rasteve të debatueshme në praktikën gjyqësore,
siç janë ato për përcaktimin e kritereve të veçanta që gjykatat më të ulta duhet të
kenë në konsideratë gjatë aplikimit të lirimit me kusht;
Po kështu, Kolegjet e Bashkuara kanë arritur në konkluzion unifikues në lidhje me
mbajtjen e procesverbalit të seancës gjyqësore; Parashkrimin e ekzekutimit të një
vendimi gjyqësor penal të formës së prerë apo edhe për sa i përket mbrojtësit të
caktuar kryesisht nga familjarët e të pandehurit në gjykimin penal; Vendime të cilat
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në vijim disa prej tyre do ti trajtoj shkurtimisht për shkak të rëndësisë që ato mbartin
në praktikën e përditshme gjyqësore.

Vendimet Unifikuese të Gjykatës së Lartë; Unifikim i Praktikës Gjyqësore
Penale

Me vendimin nr. 1, datë 19.06.2013, për rivendosjen në afat të së drejtës së ankimit,
se cila do të konsiderohet gjykatë kompetente për shqyrtimin e kërkesës për
rivendosjen në afat, gjykata që ka dhënë vendimin ndaj të cilit është ushtruar ankim,
apo gjykata që do të shqyrtojë ankimin për vendimin e themelit?.
Kolegjet e Bashkuara kanë arritur në qëndrimin unifikues se: Gjykata kompetente
për shqyrtimin e kërkesës për rivendosje në afat është gjykata që ka dhënë vendimin
ndaj të cilit ushtrohet ankimi. E thënë ndryshe, nëse kërkohet rivendosje në afat
për të bërë ankim kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë, kompetente për
gjykimin e kërkesës për rivendosje në afat do të jetë gjykata e shkallës së parë.
Respektivisht, nëse kërkohet rivendosja në afat për të bërë ankim (rekurs) kundër
vendimit të gjykatës së apelit, kompetente për gjykimin e kërkesës për rivendosje në
afat është gjykata e apelit.
Pala, e cila nuk është dakord me vendimin për rivendosjen në afat, nuk mund të
bëjë ankim në çdo kohë kundër këtij vendimi. Ajo (pala) mund të ankohet kundër
vendimit të rivendosjes në afat, vetëm nëse ankohet për vendimin përfundimtar të
gjykatës, që do të thotë kundër vendimit që ka zgjidhur çështjen në themel dhe
vetëm bashkë me këtë vendim.
Pra, nëse kërkesën për rivendosje në afat e ka shqyrtuar gjykata e rrethit gjyqësor
(dhe ka vendosur pranimin e saj), pala që nuk është dakord me këtë vendim mund
të bëjë ankim ndaj tij vetëm nëse ankohet kundër vendimit të gjykatës së apelit që
ka zgjidhur çështjen në themel në këtë rast (mbi bazën e ankimit të paraqitur bashkë
me vendimin për rivendosje në afat), sepse ai është vendimi përfundimtar për të
cilin shprehet ligjvënësi në pikën 5 të nenit 147 të K.Pr.Penale.
Për shkak të një numri të konsiderueshëm kërkesash penale në lidhje me ankimin
kundër vendimit për mosfillimin e ndjekjes penale nga ana e organit të prokurorisë,
si rrjedhojë e qëndrimeve të ndryshme në interpretimin e normave procedurale penale
nga gjykatat më të ulta, Kolegji Penal vendosi që kjo çështje të trajtohej nga ana e
Kolegjeve të Bashkuara, me qëllim unifikimin e praktikës gjyqësore.
Kolegjet e Bashkuara, me vendimin nr. 2, datë 20.06.2013, kanë arritur në
konkluzionin se: Sipas nenit 291, paragrafi i dytë i Kodit të Procedurës Penale,
prokurori duhet t’i njoftojë vendimin e mosfillimit të procedimit penal, duke i dhënë
mundësinë për t’u ankuar kundër këtij vendimi, kallëzuesit të veprës penale, i cili
mund të jetë, rast pas rasti, edhe i dëmtuari nga vepra penale, si edhe ankuesit, kur
ka të tillë, në kuptim të nenit 284 të Kodit të Procedurës Penale.
Sipas këtij qëndrimi unifikues, të drejtën për të paraqitur ankim në gjykatë kundër
vendimit të pushimit të akuzës ose të çështjes penale, e ka vetëm personi i dëmtuar
nga vepra penale, subjekt ky që mund të jetë njëherazi edhe kallëzues, por kallëzuesit
që nuk janë të dëmtuar nga vepra penale nuk legjitimohen nga ligji procedural
penal të ushtrojnë të drejtën e ankimit sipas nenit 329 të Kodit të Procedurës Penale.
Në gjykimin me objekt kundërshtimin e vendimit të pushimit të çështjes penale,
sipas nenit 329 të K.Pr.Penale, ankimi kundër vendimit të pushimit të çështjes ose
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akuzës dhe e drejta për të marrë pjesë, duhet t’i njoftohen, në mënyrë që ai të thirret
në gjykim, të dëmtuarit nga vepra penale, si edhe personit, ndaj të cilit zhvillohen
hetime, pavarësisht nëse ai ka marrë apo jo, cilësinë e të pandehurit me aktin e
njoftimit të akuzës. Mosnjoftimi për të marrë pjesë në gjykim, i këtyre subjekteve të
sipërcituara sipas rregullave të K.Pr.Penale mbi njoftimet, përbën një proces të
parregullt ligjor në kuptimin kushtetues dhe shkelje të rëndë procedurale sipas nenit
428, pika “ç” të K.Pr.Penale.
Gjithashtu, në këtë vendim unifikues, Kolegjet e Bashkuara janë shprehur edhe për
sa i përket përbërjes së trupës gjyqësore, duke përcaktuar kështu se gjykimi i ankimit
kundër pushimit të çështjes duhet t’i nënshtrohet rregullave të gjykimit që
parashikojnë përbërjen e trupit gjykues, sipas nenit 13 pika “3” të Kodit të Procedurës
Penale për gjykimin në shkallë të parë dhe sipas rregullave të përcaktuara në nenin
14 të k K.Pr.Penale për gjykimin në apel.
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, nisur nga fakti se në lidhje me përfaqësimin e të
gjykuarve në mungesë si dhe me të drejtën e mbrojtësve të caktuar kryesisht nga
organi procedues apo nga të afërmit e të pandehurve për të bërë ankim, për shkak të
një sërë qëndrimesh të ndryshme si nga ana e Gjykatës së Lartë, ashtu edhe nga ana
e Gjykatës Kushtetuese, vendosi të kalojë çështjen në Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës
së Lartë.
Për këto arsye, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë arritën në përfundimin se
i afërmi i të pandehurit ka të drejtë të zgjedhë mbrojtësin, në kuptim të pikës 3 të
nenit 48 të Kodit të Procedurës Penale (Neni 48 “Mbrojtësi i zgjedhur nga i
pandehuri” K.Pr.Penale fq 24), vetëm në rastet kur i pandehuri gjendet i izoluar, në
kushtet e kufizimit të lirisë personale është i qartë dhe nuk ka nevojë për interpretim
unifikues. Në këtë rast, mbrojtësi i zgjedhur nga të afërmit e personit në kushtet e
kufizimit të lirisë personale, do të konsiderohet, për efekt të ligjit, si mbrojtës i
zgjedhur, ndërsa në rastin e të gjykuarit në mungesë, si mbrojtësi i caktuar nga
gjykata, ashtu edhe ai i zgjedhur nga të afërmit e të pandehurit, nuk janë mbrojtës
të zgjedhur personalisht nga i pandehuri. Rrjedhimisht, titullari i së drejtës nuk ka
deleguar të drejtën e tij për të bërë ankim.
Vendimi i mësipërm unifikues, nr. 1, datë 10.03.2014, është një vendim me vlerë në
fushën e së drejtës procedurale penale, duke i dhënë përgjigje një sërë çështjes të
rëndësishme për sa i përket gjykimit në mungesë të të pandehurit. Ky vendimi
unifikues shërben si një udhërrëfyes i mirë për gjykatat më të ulta duke përcaktuar
qartë se mbrojtësi i caktuar nga gjykata, apo i zgjedhur nga një i afërm i të
pandehurit, i cili është gjykuar në mungesë, sipas përcaktimit të bërë nga ligjvënësi
në pikën 3 të nenit 48 të Kodit të Procedurës Penale, nuk legjitimohet të bëjë ankim
kundër vendimit të dënimit të dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë. Në çdo rast, i
dënuari në mungesë ka të drejtë të kërkojë rivendosje në afat për të ushtruar ankim
në apel ose rekurs në Gjykatën e Lartë, përveç rasteve kur ka prova të mjaftueshme
se: kishte dijeni për gjykimin e zhvilluar kundër tij; në mënyrë direkte ose të
tërthortë, ka autorizuar familjarët për t’u ankimuar në apel; ose ka hequr dorë në
mënyrë eksplicite nga e drejta e tij për të qenë i pranishëm në gjykimin kundër tij,
duke u fshehur nga drejtësia.
Gjatë veprimtarisë së përditshme të shqyrtimit të problematikave gjyqësore, Kolegji
Penal i Gjykatës së Lartë, nisur nga fakti se kishte interpretime jo të njëjta në lidhje
me përcaktimin se cili është momenti që një vendim gjyqësor penal quhet i formës së
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prerë, vendosi që për njësimin e praktikës gjyqësore, në këtë drejtim, çështjen e një
natyre të tillë, ta kalojë në Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë.
Në lidhje për sa më sipër, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, me vendimin
nr. 2, datë 03.11.2014, arritën në përfundimin se për sa kohë që masa e dënimit me
burgim e dhënë nga gjykata e apelit mund të ndryshohet nga Gjykata e Lartë në
rastet kur disponon në bazë të nenit 441, paragrafi 1, germa (b) ose germa (c) të
Kodit të Procedurës Penale (neni 441 “Dispozitivi vendimit”, fq 191) nuk mundet
që të kemi zbatim të nenit 68 të K.Penal, pasi shprehja “formë e prerë” e përdorur
nga ky nen i Kodit Penal lidhet pandashmërisht me masën e dënimit e cila duhet të
jetë përfundimtare dhe e pandryshueshme.
Në vijim të kësaj logjike, me rëndësi për njehsimin e praktikës gjyqësore, llogaritja
e afatit kohor të parashikuar nga neni 68 i Kodit Penal në rastin kur Kolegji Penal
disponon sipas nenit 441, paragrafi i parë, germa “d” i Kodit të Procedurës Penale
duke prishur vendimin e gjykatës së apelit dhe lënien në fuqi vendimin e gjykatës së
shkallës së parë fillon nga vendimi i Gjykatës së Lartë, ndërsa në rastin kur Gjykata
e Lartë vendos në bazë të nenit 441, paragrafi i parë, germa “c” i K.Pr.Penale duke
ndryshuar vendimin kundër të cilit është bërë rekurs dhe duke e zgjidhur çështjen
pa e kthyer për rishqyrtim, vendimi i Gjykatës së Lartë do të jetë vendimi i cili do të
merret për bazë për efekt të llogaritjes së afatit kohor të parashikuar nga neni 68 i
Kodit Penal.
Nisur nga rëndësia për të gjithë praktikën gjyqësore, Kolegjet e Bashkuara të
Gjykatës së Lartë (vendimi nr. 1, datë 27.04.2015), i dhanë përgjigje qëndrimeve të
ndryshme të gjykatave më të ulta, të cilat ndanin opinione jo të njëjta në lidhje me
mbajtjen e procesverbalit të seancës gjyqësore, nëpërmjet regjistrimit audio apo
audioviziv, të ngritur me ndihmën dhe mbështetjen e USAID, nga projekti JUST.
Nëse, a duhet të konsiderohet në përputhje me nenin 115 e vijues të Kodit të
Procedurës Penale, mbajtja e procesverbalit nëpërmjet regjistrimit audio?
Në përgjigje të pyetjes së shtruar për unifikim, Kolegjet e Bashkuara arrijnë në
përfundimin se mbajtja e procesverbalit të seancës gjyqësore nëpërmjet regjistrimit
audio dhe audioviziv, është jo vetëm në përputhje me nenin 115 e vijues të
K.Pr.Penale, por duke u parashikuar prej tij si një nga mjetet e mbajtjes së
procesverbalit, rrit efektivitetin, eficiençën dhe garanton transparencën në seancat
gjyqësore duke përmbushur në mënyrë shteruese dhe autonome funksionin
dokumentues të veprimeve procedurale.

Përfundime

Mund të themi se tashmë, Gjykata e Lartë, nëpërmjet vendimeve penale unifikuese
ka arritur të ndërtojë një strukturë të shëndetshme dhe një udhërrëfyes të mirë për
gjykatat më të ulta, por edhe për vetë praktikën gjyqësore në tërësi, duke ofruar
kështu një rend juridik më të sigurt.
Në këtë këndvështrim, synimi për të rritur më tepër numrin e vendimeve unifikuese,
do të ndikojë pozitivisht në unifikimin e praktikës gjyqësore, në standardizimin e
drejtësisë, në cilësinë dhe konsistencën e jurisprudencës, duke orientuar në rrugën
e duhur gjykatat më të ulta në veprimtarinë e tyre gjyqësore.
Problemi i unifikimit të praktikës gjyqësore në Gjykatën e Lartëështë problem
kompleks, dhe për pasojë zgjidhja e tij nuk mund të vijë nga vetëm një tekst legjislativ
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dhe në asnjë mënyrë nuk mund të mbetet vetëm në shpatullat e anëtarëve të Gjykatës
së Lartë.
Vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë, të cilat zbatohen në mënyrë të detyrueshme
nga gjykatat më të ulta, shërbejnë si një precedent dhe, në këtë aspekt ato luajnë një
rol më të gjerë, përtej kufijve të sistemit gjyqësor, duke shërbyer edhe si një guidë
ligjore për rendin juridik dhe atë shoqëror.
Unifikimi i vërtetëi jurisprudencës mund të jetë vetëm shprehje e një procesi, i cili
përveç njohjes shumë të mirë të ligjit, ështëedhe një ushtrim i paanshëm i balancimit
të fakteve dhe të teksteve normative të aplikueshme nëçështjen në gjykim. Dhe
pikërisht kjo e fundit përfshin dhe kërkon kontributin e të gjithë gjyqtarëve, edhe
atyre të gjykatave më të ulëta në gjykimet e tyre, e për pasojë, unifikimi i praktikës
gjyqësore është sfidë dhe kontribut i përbashkët.
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Abstrakt

Në Kosovë ishin mbajtur zgjedhjet dhe ishte vendosur sistemi paralel, por ishte e
nevojshme Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për të nderkombëtarizuar edhe me tej
çeshtjen shqiptare të Kosovës, duke e futur në agjenden e diplomacisë ndërkombëtare, që
kulmoi më organizimin e një konferencë të veçantë për këtë çeshtje. Kjo ishte konferenca
e Rambujes e mbajtur në Francë për Kosovën, ku në bazë marrëveshjes të nënshkruar
nga pala kosovare dhe ndërmjetsuesit dhe refuzimit nga pala serbe me 24.03.1999 filloi
bombardimi i NATO-së.  Pas një bombardimi sporadik mbi caqet e ushtrisë së ish RFJ-së
dhe me nenshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës më 09.06.1999 iu dha fund luftës dhe
u vendosen trupat e NATO-së në Kosovë. Konferenca e Rambujes i hapi rrugën proceseve
për zgjidhjen perfundimtare të çështjes së Kosovës.

Fjalëkyçe: UÇK, Sensibilizim, NATO, RFJ, Kosova.

Hyrje

Ballkani ishte burim i konflikteve dhe luftërave në shekujt e fundit për arsyeje se
këtu u ndeshën interesat e Fuqive te Mëdha. Në shekullin XIX në Ballkan kishin
interes të paktën tri perandoritë e kohës si Perandoria Austro-Hungareze, Perandoria
Osmane dhe Perandoria Ruse të cilat për interesat e tyre i nxitnin popujt e Ballkanit
të luftonin ndërmjet veti, natyrisht këtu ishin edhe lakmitë e vet popujve ballkanik.
Gjatë këtyre luftërave dhe pas luftërave që zhvillonin popujt e Ballkanit kërkonin
shpërblimin qe i kanë bërë luftës në dëm të popujve fqinje e në këtë rast më së
shumti në dëm të shqiptarëve. Shqiptarët u dëmtuan rëndë ndoshta edhe për arsye
se nuk kishin ndonjë aleat të mirëfilltë siç e kishin serbët p.sh. Rusinë, shqiptarët e
bënë SHBA-të dhe Fuqitë më të mëdha evropiane aleate vetëm në fund të shekullit
XX.
Historia nuk harron, dhe padrejtësitë e bëra do te shfaqin konfliktet midis shqiptarëve
të dëmtuar rëndë dhe atyre që përfituan padrejtësisht, për shkak të elitave politike të
kohës. Është argument i pakundërshtueshëm për të shpjeguar situatat negative që
kanë ndodhur në Ballkan me pasoja shumë dimensionale, të cilat ju kushtuan
shtrenjtë të gjithëve e më së shumti shqiptarëve që mbeten populli më i pa zhvilluar
në Evropë dhe në vazhdimësi duke u tkurrur, ndërkohë që fqinjët e tyre u zgjeruar
në dëm të tokave shqiptare.
Prandaj përpjekjet dhe kërkesat e shqiptareve ishin në vazhdimësi për gjatë shekullit
XX për liri dhe për të jetuar me dinjitet në një shtet si shumica dërmuese e popujve



370

të botës që jetojnë në shtetet e tyre nacionale.
Në Kosovë ishin  mbajtur  zgjedhjet  dhe ishte vendosur sistemi paralel, por ishte e
nevojshme lufta çlirimtare për të nderkombëtarizuar edhe me tej çeshtjen shqiptare
të Kosovës duke u futur në agjenden e diplomacisë ndërkombëtare. Lidhur më këtë
çeshtje u organizuar një konferencë e veçantë në Rambuje për Kosovën, ku në bazë
të marrëveshje së nënshkruar nga pala kosovare dhe ndërmjetsuesit si dhe refuzimit
nga pala serbe me 24.03.1999 filloi bombardimi i NATO-së. Pas një bombardimi
sporadik mbi caqet e ushtrisë së ish RFJ-së dhe me nenshkrimin e marrëveshjes së
Kumanovës me 09.06.1999  iu dha fund luftës në Kosovë dhe u vendosen trupat e
NATO-së në Kosovë.

Konflikti Shqiptaro-Serb dhe fillet e luftës në Kosovë

Rrënjët e konfliktit shqiptaro-serb në Kosovë paraqiten në fillim të shekullit XX.
Fillimi i shpërbërjes së ish Jugosllavisë (RSFJ-së) dhe suspendimi i autonomisë së
Kosovës në vitin 1989 nga ana e Serbisë shkakton relaksimin e këtij konflikti. Veprimi
i këtillë politik i Serbisë i përcjellur nga dhuna ushtarako-policore, de facto Kosovën
(në të cilën jetonin afër 90% shqiptar) e ka shndërruar në një koloni të Serbisë, e cila
dëshironte të administronte me popullatën afro 2 milionësh shqiptar, e cila jetonte
ne një territor prej mbi 10. 887 km². Në shkrimet e kohëve të fundit rreth shpërbërjes
së Jugosllavisë, autorë të ndryshëm japin shqyrtime të detajuara të ngjarjeve
kryesore, që kanë dërguar në konfliktin dhe luftën e përgjakshme në këtë shtet.
Kosova ishte e para që filloi lëvizjet e saja nga pakënaqësia e madhe qoftë politike,
qoftë ekonomike, ajo u përfshi nga një varg demonstratash në vitin 1981, duke ju
bërë me dije të tjerëve në federatë se punët nuk ishin ashtu siç dëshironte t’i paraqiste
RS e Serbisë.
Edhe pse populli serb si më i madhi në federatë mendonte se Jugosllavia në përgjithësi
ishte “çështja e tyre”, se u takonte atyre të siguronin bashkimin e të gjithë bashkësisë,
ndërsa deri më tani regjimi kishte qenë më shumë në duart e sllovenëve dhe kroatëve
(Lory, 2007, 151-52).
RSFJ në mesin e viteve ’80 po përfshihej nga një krizë e përgjithshme ekonomike,
politike e kushtetuese. Sistemi i vet-administrimit po falimentonte dhe ndihmat
ekonomike të perëndimit ishin pakësuar në mënyrë të ndjeshme. Synimet e
nacionalizmit serb për të zënë vendin kryesor në Federatë po shtoheshin, ndërkohë
që republikat e tjera po përpiqeshin t’i shmangeshin kësaj prirjeje qoftë edhe duke u
shkëputur nga Federata (Lalaj, 1999, 57).
Tatëpjeta dhe rënia e ish Jugosllavisë ne planin politik, ekonomik, legal dhe kulturor
gjatë gjithë periudhës së pas Luftës së Dytë Botërore provuan se janë një parakusht
solid për ringjalljen e nacionalizmit agresiv serb. Memorandumi i vitit 1986 paraqet
sanksionimin e tij formal. Në një mënyrë paradoksale shqiptarët dhe Kosova u
përdor si pretekst nga pala serbe për të dëshmuar ekzistencën e “komplotit anti serb
titiot”(Hasani, Tiranë, 2000), paradigmë kryesore kjo e memorandumit. Kjo bëhej
në një kohë kur shqiptarët ishin më së paku të përfaqësuar në strukturat politike e
shtetërore të ish Jugosllavisë, e autonomia e tyre nuk ishte gjë tjetër veçse një gjë
formale, pa ndonjë përbërje substanciale. Për kundër kësaj kjo autonomi duhej të
rrënohej, së paku për dy arsye, së pari rrënimi i autonomisë kosovare duhej të
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shërbejë si një mësim për të pa dëgjuarit e tjerë potencial, së dyti pasi të bëhej ky
rrënimi i autonomisë së Kosovës, Serbia mund ta shfrytëzoi votën formale të Kosovës
kundër të tjerave, me bindjen e thellë se ish-Jugosllavia nuk do të rrënohej kurrë.
Serbët besonin se mund të keqtrajtojnë të tjerët pa kufi dhe lirshëm e pa ndonjë
pasojë, ashtu siç ishin mësuar gjatë gjithë kohës. Në një prononcim për “Washington
Post” në mesin e viteve ’80,  një serb i zakonshëm kishte deklaruar, pas pyetjes nëse
Jugosllavia do te shpërbehej, se një gjë e tillë ishte e pa mundur të bëhej.
Kjo ka qenë gjendja shpirtërore dhe mendimi serb në kohën kur u bë memorandumi
i vitit 1986. Në fakt mbi këtë gjendje mbështetet e tërë filozofia e këtij dokumenti dhe
mbi këtë bazë shpjegohet edhe ardhja e Millosheviqit në pushtet me aq lehtësi.
Provimi i parë i kësaj përgatitje psikologjike për luftë dhe agresion kundër të tjerave,
u bë më 25 prill 1987 në Fushë-Kosovë. Më këtë Milloshoviqi mbajti fjalimin e tij ku
premtoi “Serbët nuk guxon askush ti rrah e as ti prek”. Faza finale e kësaj përgatitje
psikologjike ka ndodhur në fund të vitit 1989, ku nën mbikëqyrjen e kishës ortodokse
serbe dhe me aprovimin e autoriteteve në Beograd u bë rivarrimi i eshtrave të Car
Llazarit të Serbisë .
Në një paradë të kultit mesjetar eshtrat e Llazarit serb u barten rreth e për qark
Serbisë për të thirrur “shpirtrat e vërtet të serbizimit”, para se të rivarroseshin
sërish.
Në vitin 1989 klani serb nën drejtimin e tij  filloi shkallmimin e Kushtetutës së vitit
1974 (Verli, Tiranë, 346).
Duhet cekur edhe këtë se në vitin 1989 SHBA, Franca dhe Anglia ende e mbrojnë
qenien e Jugosllavisë, por kërkesat këtu në RSFJ ishin gjithnjë e më zëshëm për
ndryshime (Qosja, Tiranë, 245).
Tani nacionalizmi serb me ndihmën edhe të republikave të tjera të RSFJ-së shpalli
gjendjen e jashtëzakonshme, angazhoi forca të mëdha dhe shpalli orën policore. E
gjithë kjo vetëm në Kosovë, ku filloi persekutimi i popullsisë shqiptare. Edhe pse
policia e federatës sidomos ajo sllovene dhe ajo kroate u tërhoqën duke lënë vetëm
njësitë serbe të cilat kishin dorë më të lirë dhe filluan të shkaktonin terror (Vickers,
Tiranë, 297).
Edhe pse në Jugosllavi ndodhte që migrimi të bëhej brenda vendit, shumë herë si
vende të përshtatshme zakonisht zgjidheshin kryeqendrat e rajoneve, ku etnia e
tyre përbënte shumicën. Nga ky rregull nuk përjashtohej as Beogradi i cili tërhoqi
serb deri edhe nga Dalmacia(Ru, Tiranë, 472) .
S. Schwartz thekson se: “Shumë kolonë edhe mund ta kenë lëshuar Kosovën kur u
bë e qartë se autoritetet komuniste nuk do t’u ofronin përfitime të posaçme financiare
të llojit që kishin gëzuar në Jugosllavinë monarkiste”(Schwartz, 2006, 128).
Millosheviqi vendosi atë që ai e quajti “e drejta historike e serbëve” për të sunduar
Kosovën (Uoloviçki, Tiranë, 90).
Millosheviqi shkaktoi edhe rënien e udhëheqjes në Mal të Zi po në vitin 1989, dhe
atë të KSA të Vojvodinës një vit më herët më 1988 (Lory, Tiranë, 249). Tani rregullat
ndryshuan edhe nga Sllovenia dhe Kroacia gjë që tronditi federatën jugosllave në
themel.
Me këtë akt, të rivendosjes me dhunë e gjak të “sovranitetit” pushtues serb mbi
Kosovën, pra në mars të vitit 1989, u hapën përfundimisht portat e aneksimit të
Kosovës nga Serbia (Zogaj, Prishtinë, 157).
Më 29 qershor 1989, edhe Dhoma e Përfaqësuesve të Kongresit amerikan shprehte
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shqetësimin e madh për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe trajtimit me mjete represive
të krizës në KSA të Kosovës nga ana e RSF e Jugosllavisë.
Këto edhe i detyruan politikanët serb të bënin  disa oferta mashtruese për shqiptarët,
duke i lutur të futën në koalicion me ndonjë parti në mënyrë që të kenë më shumë
vende në parlamentin e Serbisë, përmenden 20, 25 dhe 30 vende. Megjithatë dihet
mirë se Millosheviqi kurrë nuk e pyeti parlamentin pothuajse për të gjitha vendosi
gjithherë vet. I tillë që edhe propozimi i kryetarit të Akademisë serbe i bërë më vonë,
Aleksandar Despiq, (1996) për një dialog, por  pengesa serioze ishte pozita e Serbisë
e cila kishte fuqinë për vendimmarrje (Agani, Prishtinë, 11).
Me marrëveshjen e Dejtonit (1995) u shpërblyen përpjekjet e armatosura të
myslimaneve, kroatëve por edhe të serbëve të Bosnjës e Hercegovinës, sepse secili
etnitet mbajti përafërsisht territorin e fituar me luftë dhe themeloi strukturat e veta
politike kurse përKosovën as nuk u diskutua.
Anashkalimi i Kosovës nga procesi i bisedimeve të Dejtonit 1995 (Buja, Prishtinë,
227-293) të organizuara përkatësisht nga SHBA-të dhe Bashkimi Evropian, për
çështjen e përfundimit të luftës në Bosnjë e Hercegovinë, për popullin e Kosovës
nënkuptoi se pa luftë nuk do të mund të arrinin atë që kërkonin. Mbi këto baza u
formuan lëvizje të reja radikale siç ishte Ushtria Çlirimtare e Kosovës, e cila kishte
synime të qarta, çlirimin e Kosovës nga zgjedha serbo-jugosllave një shekullore,
dhe bashkimin me Shqipërinë.
Serbia gjatë luftërave për shpërbërjen e Jugosllavisë vazhdimisht ka arritur të sigurojë
mbështetje nga shumë shtete të mëdha të Evropës Perëndimore, kjo ka rrjedhur si
rezultat i lidhjes së qëndrimeve politike me ato ekonomike.
Këto interesa kanë krijuar një klimë politike pro serbe në praktikën e politikës
evropiane duke u bërë se nuk ka gjë të keqe (Lama, Tiranë, 192).
Shpërbërja e Jugosllavisë tregoi se gjeopolitika ballkanike nuk kishte më fuqinë të
ruante status-quon e saj, sepse kishte ardhur koha për të nxjerrë konkluzione të
reja me interes, që do të siguronin fusha të reja të influencës dhe do të sillnin një
klimë të re në rajonin e trazuar të Ballkanit.
Luftërat në Jugosllavi treguan se nuk bëhej vetëm shkelje masive e të drejtave morale,
politike, humanitare të bashkësisë së shteteve perëndimore por edhe shpallje e luftës
ndaj Evropës së integrimeve(Fisher, Prishtinë, 113).
Formimi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte një domosdoshmëri kohe, ajo u
themelua në vitin 1993(Bajrami, Prishtinë, 69) si krahë ushtarak i Lëvizjes Popullore
të Kosovës dhe përbëhej nga njerëz të devotshëm e bujar (Buja, Prishtinë, 314).
Ushtria Çlirimtare e Kosovës kishte organizuar disa sulme mbi bazat e policisë serbe
që nga viti 1994 e tutje, por si njësi guerile e organizuar shfaqet në varrimin e
mësuesit Halit Geci, në Llaushë të Skenderajt më 28 nëntor 1997, pra në datëlindjen
e shtetit shqiptar e të komandantit të saj (të UÇK-së) Adem Jashari, kur tre përfaqësues
të saj njëri prej tyre dëshmor dalin para të pranishmëve, duke ngrit moralin,
gatishmërinë për liri të Kosovës.
Pra viti 1998 shënon eskalimin e dhunës së ushtrisë dhe policisë serbe përmes
ekspeditave të një pas njëshme në Drenicë e Dukagjin si fushatë sipas tyre për likuidimi
i forcave terroriste të UÇK-së (Bakalli, Prishtinë, 181).
Bota perëndimore dalë ngadalë po e kuptonte se Ushtria Çlirimtare po faktorizohet
në Kosovë si rezultat i mbështetjes së madhe që kishte nga populli i Kosovës. Këtë
më së miri e arsyeton takimi i diplomatit amerikan të Departamentit të Shtetit në
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qershor 1998 (Weller, Prishtinë, 352) me përfaqësuesit të UÇK-së në Junik (Katana,
Tiranë, 30).
Një dëshmi tjetër që e dëshmon njohjen e UÇK-së si autoritet vendimmarrës në
Kosovë, është takimi në qershor i diplomatit amerikan në Maqedoni, Kristofer Hill
me Shtabin e Përgjithshëm të UÇK-së në Likoc, e më vonë i diplomatit austriak
Petrich, me anëtarët e Drejtorisë Politike e Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së në
Banjë të Malishevës. Pas takimit ambasadori Petrich thotë: “se për Kosovën vendosin
UÇK-ja, Bashkësia Ndërkombëtare dhe Serbia”.
Solidarizimi dhe përkrahja për luftën e UÇK-së kundër okupimit një shekullor serb,
frymëzoi edhe pjesëtarë të popujve të tjerë të botës, edhe pse jo shumë në numër, me
armë në dorë u radhitën përkrah luftëtarëve të UÇK-së.
Lufta e UÇK-së nuk ishte një konflikt i zakonshëm, por ishte një luftë me të gjitha
karakteristikat që njeh historia e luftërave. Për nga forma e organizimit, qëllimi i
luftës dhe mënyra e udhëheqjes, UÇK-ja (Lama, Tiranë, 390) i plotësonte kriteret e
një ushtrie të rregullt çlirimtare, të përcaktuara sipas Marrëveshjes së Hagës të vitit
1907 dhe Konventës së Gjenevës të vitit 1949.
Sipas diplomacisë së Shqipërisë UÇK-ja hyri në agjendën e politikës shqiptare në
Kosovë dhe jashtë saj më tepër si një reagim ekstrem ndaj regjimit të shfrenuar
policor serb në Kosovë. Pra qeveria shqiptare arriti të marrë informacione dhe të
realizojë njohjen e UÇK-së si një fenomen dhe faktor i ri përcaktues në Kosovë. Ajo
që në fillim ka qenë e bindur së UÇK-ja, djemtë e saj, ishin përfaqësuesit e një populli
të revoltuar, të një populli të masakruar në mënyrën më mizore. Pra këta të fundit
që i theksuam po i tregojnë botës së nuk janë terroristë, por janë njerëz të ndershëm
që ju dhimbet populli i tyre, shtëpitë, fshatrat e tyre, pra janë një reagim spontan i
vetëmbrojtjes popullore. Ajo i detyroi komunitetin ndërkombëtar që të kthejnë sytë
nga Kosova për zgjidhjen e problemit shekullor shqiptar në Kosovë (Milo, Tiranë,
55-72).

Sensibilizimi ndërkombëtar i Kosovës pas masakrave në Drenicë

Pesë muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes së Dejtonit, saktësisht më datën 22 prill
1996, një grup i maskuar i personave, pasi që hynë në një kafene në qytezën e
Deçanit hapen zjarr dhe hodhën një granatë në drejtim të tre serbeve. Nga ky sulm,
tre serb vriten, duke u bërë viktimat e para të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në orët pasuese, kryhen edhe disa sulme të tjera në pjesët e ndryshme  të Kosovës,
të cilat rezultojnë me vrasjen e një polici serb dhe një të burgosur. Në muajt e
ardhshëm, BBC në shqip në Londër ka marr disa fakse nga përfaqësuesit e UÇK-së,
të cilët marrin përgjegjësinë për sulmet e lartpërmendur. Kështu u bë e qartë se të
rinjtë shqiptar e humben durimin, pasi politika paqësore e ndjekur deri tani në
Kosovë nuk po jepte rezultat, dhe nga ana tjetër rrjedhat e përgjithshme politike në
rajon pas Dejtonit u pa qartë se, shqiptaret e Kosovës, me gjithë faktin që ishin
viktimat e parë e politikës së Millosheviqit, me politikë paqësore nuk fituan asgjë
(Glenny, NewYork, 652-653).
Më 28 nëntor të vitit 1997, pjesëtarët e UÇK-së për herë te parë paraqiten publikisht,
gjatë ceremonisë së varrimit të një mësuesi shqiptar të vrarë dhe masakruar nga
forcat policore serbe.
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Ndër faktorët që ndikuan në themelimin dhe paraqitjen e UÇK-së gjithsesi janë:
-Shtimi dhe përforcimi i terrorit të pushtetit serbo sllav ndaj popullatës shqiptare
në Kosovë (Demolli, Prishtinë, 139-180).
-Si dhe mos perspektiva e shqiptareve për një të ardhme më të mirë.
UÇK-ja respektivisht Shtabi i Përgjithshëm dhe Drejtoria Politike kishin planifikuar
dinamikën e zhvillimit luftarak, pas daljes publike të UÇK-së. Por ajo tejkaloi të
gjitha parashikimet më rrjedhën që mori, veçanërisht pas 5 marsit 1998 kur në logun
e nderit dhe trimërisë ranë njëzetë e tetë anëtarë të familjes së ngushtë Jashari, se
bashku me komandantin Adem Jasharin dhe shumë luftëtarë të tjerë. Por duhet
theksuar se kjo familje heroike ishte rrethuar që në vitin 1991 dhe në të gjitha qytetet
e Kosovës banorët e Skenderajt që nga kjo kohë janë rrahur dhe maltretuar në
mënyra të ndryshme nga polica serbe (Berani, Mitrovicë, 158). Rritja e UÇK-së ishte
aq e vrullshme sa pamundësoj absorbimin e të gjitha kërkesave për të qenë pjesëtar
të saj, nga shkaku i mungesës së armatimit, që ishte në s’përputhje të madhe me
kërkesat (Buja, Prishtinë, 312-13).

Roli i SHBA-ve dhe shteteve tjera ndaj UÇK-së

Edhe pse me rezolutë nuk kërcënohej se do të përdoren “të gjitha mjetet e nevojshme”,
NATO e ka interpretuar rezolutën si një bazë të mjaftueshme ligjore për përdorimin
e forcave ushtarake kundër RFJ-së. Interpretimi i këtilla arsyetohej edhe me shkaqet
humanitare. Në tetor 1998 pas një ultimatumi të NATO-së, kryetari i atëhershëm i
RFJ Millosheviq pajtohet për tërheqjen e pjesshme të forcave ushtarake të Serbisë
nga Kosova dhe vendosja e në terren të një misioni verifikues të OSBE-së prej 2.000
personave të paarmatosur (Grup Autoresh, Shtime, 15-84).
Viti 1999 ishte vit i shpërthimit për Kosovën. Ky problem i neglizhuar për një kohë
të gjatë në zemër të Evropës më në fund u bë çështje kryesore ndërkombëtare si
pasojë e bashkimit të këtyre faktorëve frustrimit të shqiptarëve, provokimeve serbe,
zgjerimit të UÇK-së dhe dëshpërimit të Millosheviqit për t’i mbajtur pjesët e mbetura
të Jugosllavisë. Viti 1999 do te dëshmoj një vit edhe më kritik për të ardhmen e
Kosovës, për mbijetesën e Federatës artificiale, dhe për evolucionin e aktiviteteve të
sigurimit të NATO-së. Në prag të vitit 1999 po bëhet më e qartë se vetëm ndërhyrja
e zgjeruar ushtarake dhe njohja e “statusit të përkohshëm”të Kosovës si protektorat
ndërkombëtar do të mundësoj çdo parashikim të paqes dhe stabilitetit.
Mësymjet e njëpasnjëshme të ushtrisë së okupatorit, apo ofensivat të pareshtura
mbi forcat çlirimtare për një kohë  duket sikur të kishin një marrëveshje të heshtur
dhe të pa shkruar dhe atë në  një  trekëndësh te çuditshëm dhe simptomatik. Serbia
në veprimet e saja nuk pengohej vetëm vështrohej. Një pjesë e faktorit politik kosovar
shumë nuk trazohej thënë me thjesht u eksperimentua me UÇK-në. Është apo nuk
është e mundur të zhdukej një gjë e tillë ishte e pamundur të ndodhte pa zhdukur
tërë një popull atëherë ndërroi dhe gjuha e komunikimit edhe pesha e faktorizimit
(Buja, Prishtinë, 316). Ndërkombëtaret në veçanti amerikanët dhe të tjerët po
kërkonin kontakte në kreun udhëheqës të shtabit të përgjithshëm, të UÇK-së, me
drejtorinë politike, programuese dhe orientuese ideore dhe politike të luftës çlirimtare
të popullit të Kosovës.
Lëvizja çlirimtare është faktor themelor i ndërkombëtarizimit te çështjes së Kosovës
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i imponimit te saj si çështje politike e gjeopolitike .
Si rezultat i këtij ndërkombëtarizimit erdhi stadi i organizimit të një konference
ndërkombëtare me nisjen dhe mbikëqyrjen e SHBA-ve, nën përkujdesjen e grupit të
kontaktit dhe bashkë kryesimin e ministrave të punëve të jashtme të Britanisë së
Madhe dhe Francës. Për të bërë ketë konferencë u bënë shumë kontakte dhe bisedime
paraprake me delegacione të ndryshme, nga vendet e ndryshme që kishin edhe
pikëpamje të ndryshme. Puna më madhe dhe me shumë këmbëngulësi qe bërë nga
përfaqësuesit diplomatik të SHBA-ve, nën udhëheqjen e ambasadorit të atëhershëm
amerikan në ish Republikën e Maqedonisë, z. Kristofer Hill (Buja, Prishtinë, 317).
Amerikanët, kuptuan së UÇK-ja ishin tani një faktor i rëndësishëm në teren dhe
nuk duhet tejkaluar, por  ata theksonin se vështirë mund të gjendet një zgjidhje po
nëse nuk merr pjesë edhe UÇK-ja në  bisedime në mes Beogradit dhe Prishtinës.
Filluan takimet e diplomateve amerikan me përfaqësues të UÇK-së në Drenicë duke
u takuar me ta dhe  duke shprehur interesim që edhe UÇK-ja të hyjnë në procesin e
bisedimeve. Gjithashtu duhet theksuar edhe deklaratën e Departamentit të Shtetit
Amerikan përmes zëdhënësit të saj James Rubin se amerikanët as nuk e kishin
konsideruar dhe as e konsideronin UÇK-në si terroriste (Milo, Tiranë, 74).
Pra sa i përket UÇK-së sipas P. Milo të gjithë shqiptaret duhet të jenë të ndërgjegjshëm,
që falë atyre djemve trima, çështja e Kosovës u bë çështje urgjente ndërkombëtare
(Milo, Tiranë, 115).
Duhet theksuar se interesimi i Francës për Ballkanin ishte i hershëm e në veçanti
përkrahja e saj e një pas njëshme pro Serbisë por tash duke parë masakrat gjenocidin
dhe shfarosje masive qe ndodhen në Ballkan e në veçanti në Bosnjë. Franca filloj të
hezitoj në mbështetjen e saj ndaj Serbisë e në veçanti presidenti francez Shirak duke
e akuzuar Millosheviqin për fashizëm në Ballkan. Pra Franca qëndronte prapa
mendimit për një autonomi substanciale d.m.th as pavarësi e as status quo ekzistuese.
Kurse Rusia aleate e vjetër e Serbisë çdo herë përkrah dhe inkurajon Serbinë duke
thënë se problem kryesor është qeveria shqiptare. Kjo deklaratë u bë nëpërmjet
ambasadorit rus në Tiranë Saprikin qe ja kishte thënë Primakovi. Ky i fundit
akuzonte Shqipërinë se grupet terroriste nëpërmjet saj po hynë në Kosovë. Po ashtu
Primakovi ju bënte me dije diplomacisë shqiptare me këto fjalë: “Presim që Tirana
zyrtare nuk do të lejojë deklarata dhe veprime që do të mund të cilësoheshin si
ndërhyrje në punët e brendshme të RFJ-së. Shpresojmë gjithashtu së udhëheqja e
Shqipërisë jo vetëm do të dënojë, por edhe nuk do të lejojë asnjë gjest, qoftë edhe i
tërthortë në mbështetje të separatizmit dhe të terrorizmit”(Milo, Tiranë, 35-37).

Konferenca e Rambujës dhe roli i UÇK-së deri në përfundim te luftës në
Kosovë

Konferenca ndërkombëtare për Kosovën u mbajt në Rambuje dhe në Paris prej 6
deri më 23 shkurt përkatësisht prej 15 deri më 18 mars 1999. Konferencën e hapi
presidenti i atëhershëm i Francës Zhak Shirak duke thënë “Ekzistojnë disa momente
mjaftë te rralla ku Historia ndodhet në dorën e disa njerëzve”(Kosumi, Fondi
personal).
Në këtë periudhë kriza në Kosovë ishte përshkallëzuar duke u shndërruar në një
luftë të përgjakshme me rrezik për t’u shtrirë edhe jashtë kufijve të saj.
Kështu, kjo konferencë paraqiste përpjekjen e fundit politike për:
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· Ndaljen e luftës dhe gjenocidit serb kundër shqiptarëve;
· Vendosjen e Kosovës nën protektoratin e NATO-së;
· Krijimin e një statusi kalimtar për Kosovën;
· Evitimin potencial që kërcënonte paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.
Sipas ministrit te jashtëm H. Vedrine ne fjalën që ju dha në Konferencë tha “Ka
ardhur momenti të mendohet për te ardhmen tuaj, e popujve tuaj, të ardhmen e
Ballkanit, në Evropën e se nesërmes”(Kosumi, Fondi personal).
Ambasadori austriak dhe njëherësh edhe i dërguari special i Bashkimit Evropian
Wolfgang Petrich, kishte përpunuar një projekt propozim, të emëruar nga Grupi i
Kontaktit, i cili përmbante elemente nga marrëveshja Holbrooke-Milosheviq, disa
formulime nga deklaratat e delegacionit negociator shqiptar si dhe qëndrimet e Grupit
të Kontaktit(Petrich... Wien, 264). Mbi bazat e këtij dokumenti  dhe të atij që ishte
paraqitur ambasadori amerikan Kristofer Hill, në fillim të dhjetorit parashihej të
vazhdonin negociata për Kosovën.
Ky dokument parashihte edhe çarmatimin e UÇK-së dhe tërheqjen e armatës serbe
nga Kosova, kurse në të njëjtën kohë parashihte edhe hyrjen e 30.000 trupave të
NATO-s. Sipas këtij projekt propozimi, autonomia dhe institucionet e pavarura të
Kosovës duhet të riktheheshin, ndërsa për statusin e Kosovës do të vendosej në një
periudhë kohore prej tre vitesh. Negociatat do të zhvilloheshin në Rambuje të
Francës, kurse me 6 shkurt 1999 ishte caktuar si datë fillestare  e negociatave.
Udhëheqja e kësaj konference iu besua ministrit të jashtëm Hubert Vedrin dhe
homologut të tij nga Britania, Robin Cook, kurse negociator kryesor ishte
ambasadori amerikan, Christofer Hill, i përkrahur nga përfaqësuesi i Bashkimit
Evropian Wolfgang Pertrisch, si dhe nga përfaqësuesi i federatës ruse Boris Majorski.
Për Konferencën e Rambujes model u morën negociatat e Dejtonit, por ajo nuk
ishte Dejton (Katana, Tiranë, 15). Delegacioni shqiptar kishte paralajmëruar
pjesëmarrjen e tij, ndoshta,sepse nuk kishte zgjidhje tjetër, sepse mospjesëmarrja do
të mund të nënkuptonte humbjen e mbështetjes ndërkombëtare për Kosovën. Kurse
delegacioni serb ishte i gatshëm të merrte pjesë, vetëm se protestoi kundër pjesëmarrjes
së përfaqësueseve të UÇK-së ndërkaq çdo gjë ishte e gatshme më 6 shkurt, pra
bisedimet mund të fillonin.
Gjatë zhvillimit të negociatave delegacioni serb nuk largohej nga qëndrimi i vet, se
nuk do të lejoj trupa të huaja ushtarake në “tokën e vet”.
Delegacioni serb mendonte se me këso sjelljesh do të bënte që konferenca do të
mbyllej pa ndonjë rezultat, kurse në mundësinë e sulmeve ushtarake ky delegacion
aspak nuk besonte. Negociatat nuk shkonin ashtu siç shpresohej, sepse pala serbe
nuk largohej nga taktika e vet e zvarritjes (Weller, Prishtinë, 431) dhe kjo bëri që
ambasadori Hill të shkoj në Beograd me 16 shkurt 1999 për të ia bërë Millosheviqit
(Judah, Prishtinë, 227) të qartë se çfarë pasojash mund të kishte një qëndrim i tillë
për vendin e vet, por ky takim nuk dha rezultat. Më 18 shkurt 1999 të dy palëve i¢u
prezantua teksti përfundimtar (Petrich...Wien, 295) i cili u refuzua nga të dy palët.
Politika amerikane ishte e shqetësuar nga refuzimi i marrëveshjes nga palët e sidomos
nga ajo shqiptare. Ambasadori Hill kërkonte nga pala shqiptare që të jenë të
arsyeshëm dhe të kenë parasysh angazhimin dhe investimet amerikane (Tahiri, Pejë,
72).
Sipas Delegacionit të Kosovës merr disa kritika duke thënë “Grupi i Kontaktit vetëm
sa ka shtuar dhe sforcuar pushtetin apo kompetencat e Republikës së Serbisë në
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raport më Kosovën”(Kosumi, Fondi personal).
Bisedimet u ndërprenë (Krasniqi, Prishtinë, 201) për disa ditë të cilat i shfrytëzuan
negociatorët për të bërë presion mbi delegacionin serb, por pa sukses.
Në anën tjetër Bashkësia Ndërkombëtare në të njëjtën kohë përgatiste terrenin për
legjitimitetin e një intervenimi të mundshëm ushtarak, si plan B (Mertus, Prishtinë,
133).
Sllobodan Milosheviçi kishte vendosur “çrrënjosjen e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës”, rikrijimin e balancës etnike në Kosovë në baza të përhershme, si dhe
nxitjen e një krize humanitare destabilizuese, e cila do të preokuponte bashkësinë
ndërkombëtare dhe do ta përçante rajonin (Albright, Tiranë, 409). Më 15 mars
delegacioni i Kosovës u pajtua për nënshkrimin e marrëveshjes ndërsa delegacioni
serb refuzoi marrëveshjen (Weller, Prishtinë, 480). Më 24 mars 1999rreth orës 18.00
forcat ajrore të Aleancës së NATO-s filluan sulmet kundër Serbisë duke dhënë goditjet
e para mbi armët e mbrojtjes ajrore, mbi qendrat e zbulimit, mbi radarët, mbi qendrat
e ndërlidhjes, mbi aeroporte e urat (Lama, Tiranë, 371). Sipas gjeneral Wesley Clark
bazë e sulmeve ajrore u bë Shqipëria dhe Maqedonia pas marrjes së lejes nga
kryeministri shqiptar, Pandeli Majko dhe presidenti maqedonas, Kiro
GligorovBrenga  kryesore e Clarkut gjatë bombardimeve të avionëve të NATO-s
ishte siguria e më shumë se 1 mijë “verifikuesve” të pa armatosur të cilët operonin
nën ombrellën e OSBE-së në Kosovë (Clark, Prishtinë, 140-210).
Aksioni ushtarak i Aleancës së NATO-s që ka zgjatë 78 ditë është quajtur “Allied
Force”(forca aleate) edhe pse kishte shumë ide të tjera. Intervenimi i NATO-s kundër
forcave serbe në Kosovë dhe caqeve ushtarake në Serbi shënon një moment të ri të
veçantë dhe të pashembullt në praktikën intervenuese të këtyre përmasave, sepse ky
intervenim u bë pa një vendim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
edhe pse në dispozitat e Kartës së OKB-së është i paraparë autorizimi i përdorimit të
forcës ushtarake, atëherë kur të jenë shfrytëzuar të gjitha mundësitë dhe metodat e
zgjidhjes paqësore e politike (Buja, Prishtinë, 436).
Pra së fundi çlirimi i Kosovës u arrit pas luftës, pas masakrës në familjen Jashari dhe
shumë familje të tjera shqiptare në Kosovë gjatë viteve 1998-1999, por edhe me
ndihmën e aleateve ndërkombëtar.

Përfundimi

Dhuna e njëpasnjëshme e ushtrisë së Serbisë, apo ofensivat të pareshtura mbi forcat
çlirimtare për një kohë duket sikur të kishin një marrëveshje të heshtur dhe të pa
shkruar dhe atë në një  trekëndësh te çuditshëm dhe simptomatik. Serbia në veprimet
e saja nuk pengohej vetëm vështrohej. Një pjesë e faktorit politik kosovar shumë
nuk trazohej thënë me thjesht u eksperimentua me UÇK-në. Është apo nuk është e
mundur të zhdukej një gjë e tillë ishte e pamundur të ndodhte pa zhdukur tërë një
popull atëherë ndërroi dhe gjuha e komunikimit edhe pesha e faktorizimit.
Ndërkombëtaret në veçanti amerikanët dhe të tjerët po kërkonin kontakte në kreun
udhëheqës të shtabit të përgjithshëm, të UÇK-së, me drejtorinë politike, programuese
dhe orientuese ideore dhe politike të luftës çlirimtare të popullit të Kosovës.
Viti 1998 ishte vit i shpërthimit për Kosovën. Ky problem i neglizhuar për një kohë
të gjatë në zemër të Evropës më në fund u bë çështje kryesore ndërkombëtare si
pasojë e bashkimit të këtyre faktorëve frustrimit të shqiptarëve, provokimeve serbe,



378

zgjerimit të UÇK-së dhe dëshpërimit të Millosheviqit për t’i mbajtur pjesët e mbetura
të Jugosllavisë. Viti 1999 do te dëshmoj një vit edhe më kritik për të ardhmen e
Kosovës, për mbijetesën e Federatës artificiale, dhe për evolucionin e aktiviteteve të
sigurimit të NATO-së. Në prag të vitit 1999 po bëhet më e qartë se vetëm ndërhyrja
e zgjeruar ushtarake dhe njohja e “statusit të përkohshëm”të Kosovës si protektorat
ndërkombëtar do të mundësoj çdo parashikim të paqes dhe stabilitetit.
Diplomatët amerikan si Kristofer Hill, Richard Holbroke por edhe ata evropian si
Volfgang Petriç e Xhejms Petifer bënë çdo përpjekje të mundshme që lufta në Kosovë
të përfundonte me metoda paqësore, por përfaqësuesit politik serbo-jugosllav të
udhëhequr nga Slobodan Milosheviq nuk i merrnin si serioze zotimet e tyre për
zgjidhje me negociata por nëse ato nuk arrijnë të organizojnë paqen atëherë do t¢i
jepet rrugë e lirë zgjidhjes së çështjes me mjete të tjera nëpërmjet intervenimeve
ushtarake të NATO-së.
Përndjekjet e civileve shqiptarë te Kosovës demaskuan me se miri propagandën serbe,
por akoma edhe sot Serbia po paraqitet si viktimë e jo si humbës i luftës.

 I.Burime te pabotuara dhe të botuara

1. Kosumi, B, Fondet  Personale-Dokumente.
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Financial reporting of Albanian SMEs on national and international
standards
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Abstract

The small and medium enterprises play a vital role in the economy of a country. Their
growth brings positive effects on the overall economy. In Albania, SMEs represent 97.7%
of the units registered in the NRC and based on their turnover figures are divided into
unit’s called micro, small and medium enterprises. Their classification refers to Law No.
10042, dated 06.12.2008 “For small and medium” and terms financial reporting of such
entities referred to Law No. 9228, dated 29.04.2004 “On accounting and financial
statements, “as amended. Likewise, in Albania, with the exception of the banking sector,
that insurance subsidiaries listed entities and entities more large, all other units
implement national accounting standards.
International Reporting Standard in Financial Unit of Small and Medium Enterprises
(IFRS for SMEs) was published on 9 July 2009. According to Ian Ball, IFAC Chief Executive
Officer, “This Accounting global standard are very important step on the path of global
convergence of financial reporting practices for SMEs. This standard will contribute to
growth the quality and comparability of financial statements of SMEs everywhere
around the world and will enable these entities access to best international funding “.

Keywords: financial reporting, SMEs, banking institutions, national and international
standards.

Introduction

In the current competitive environment, “small and medium-sized enterprises (SMEs)
play an important structural role in the productive assets of all national progressed
economies”. The study of the managerial literature has highlighted the enormous
and profound differences that this type of enterprise has compared to larger
companies and organizations. In fact, small and medium enterprises show features
and unique characteristics hardly comparable to other types of organizations. They
are, in fact, characterized by the strong presence of the entrepreneur, who is fully
involved in all business activities (business marketing or entrepreneurship
marketing); They are organized in a simple way with an organizational structure
of a purely functional; They are generally very present in industrial markets; They
are characterized by a frequent absence of precise and formalized strategies and
finally to a failure to use methods of analysis and strategic planning. These specific
features make the small and medium enterprises as a separate enterprise, characterized
by values, behaviors, operating mechanisms and management style quite typical
and unique. In addition, within SMEs find themselves the following conditions:
the company’s management is independent. Usually the managers are also the
owners; the property is owned by an individual or by a small group; the operational
area is mainly local; the company has a relatively small size compared to larger



381

units in the field and reduced market share.
In the various scientific contributions produced, reading the internationalization
of SMEs has been entrusted to different theoretical frameworks: the eclectic paradigm,
the theory of transaction costs, the stages of development theory called the Uppsala
school, the network theory, the resource-based view. The need for a specific
theoretical framework for reading and interpreting the processes of opening abroad
of SMEs was evident in relation to some characteristics of this “class” of companies,
highlighted by the literature. It refers, first of all, to their low capacity/tolerance to
lead strategic experiments, in a context characterized by hyper-competition and
high risk of failure. In addition, it highlights the limited capacity of SMEs to absorb
the economic crisis and financial stress due to non-availability of large resources
and limitations/difficulty of access to them.
Management skills, typically those of the entrepreneur, would become the key to
explain the success of SMEs according to the logic of the resource-based view. Also
as part of the international literature, some scholars have focused on family
businesses, mainly represented by SMEs. It is emphasized that, for these operators,
the internationalization is closely correlated with the characteristics the owning
family (especially age and education of the founder), as well as the possession of
edge IT technologies. Similarly, in explaining the transnational operations of
successful family business it seems to take on a crucial role the problem of succession
and skills contributed by the new generations. In the case of family businesses, the
success of exploration strategies would be even more affected by the possession of
adequate managerial skills. Similarly, there was internationalization based on strategic
alliances. This deficiency would make it more difficult to embark on a successful
international expansion strategies, especially when the level of internationalization
is high. For family businesses, thus, the ability to operate successfully in the global
context would depend both on the possession of specific skills, difficult to imitate
and replicable, both on the ability to manage them effectively1. Currently the
company’s economic debate has highlighted as among the companies that operate
internationally, they can be identified very innovative small and medium enterprises
and autonomous. Thanks to a niche strategy and a functional or divisional structure
operates in foreign markets, the main problem may be the number of countries and
the provision of facilities for customer support and coordination of activities. Finally,
the SMEs which coordinates other companies, operating at national or international
level Thanks to its significant capacity for coordination and its central leadership
role, tends to take on operational mechanisms and management similar to large
enterprises.
Each proposed model has positive and negative aspects, as well as major or minor
predisposition to internationalization. By choosing to internationalize an SME can
choose to develop within the same business, with less risk, but more effort in acquiring
market share to competitors, except in cases of emerging sectors. Alternatively, the
company may choose the path of diversification entering into less known markets,
but where the working space and income opportunities are better, while requiring
the acquisition of new competences, organizational changes and the introduction
of new structures. Once you have chosen your strategy, as long as consistent with
1ETEMAD H., Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises: A Grounded Theoretical
Framework and an Overview, in «Canadian Journal of Administrative Sciences », vol. 21, n. 1, 2004, p. 1-
21
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the business objectives the company decided long as internationalization vector
move. With reference to the first field of study, focused on the causes that push the
firm to open up to foreign competition, the bibliographic production is particularly
rich. Collecting key features available on analysis, two main categories of phenomena
have been identified - push and pull - can explain the international opening of
SMEs, in addition to other “forces” due to interaction and mediation of these two
categories.  The push factors include a number of internal drivers, which guide
SMEs towards internationalization. It is predominantly entrepreneurial nature
forces that tend to accelerate the exploration of the opportunities offered by the
global context, in the face of stagnant or saturated domestic markets, as well as to
emphasize the company’s capacity to generate, in Schumpeterian perspective,
innovations product and process.  This type of vision is founded and reflected in
the classical economic theories of entrepreneurship and is based primarily on the
characteristics of the entrepreneur or the management. In addition to domestic
factors, contribute to the internationalization external forces (pull) that induce SMEs
to operate on a transnational scale or make it attractive opening to foreign markets.
Abroad they may be, in fact, educated interesting business opportunities on both
the supply and sales, both of supply, in terms of better or cheaper services and
resources-available technologies.
With reference to entry strategies in foreign markets it could be argued that for a small
and medium enterprises to expand research into foreign markets, the range of choices
compared with different input channels are limited to the available economic resources.
SMEs often rely on internationalization through a direct entry in foreign markets
often following specific market research with which they sense margins for specific
products sold. The small and medium enterprise is such, as noted in the present
study, because small production company bearer of highly specialized products are
hard to find, especially in the traditional sectors of Made in Albanian. The uniqueness
of the product is therefore directly terminated in the international markets, hence
our choice of export direct channel aimed at creating a niche market in which to
realize additional profit compared to the domestic market. The Institute of Foreign
Trade has reported as in the current crisis scenario, about 46% of small and medium-
sized operating with foreign countries has declared increasing profits. Interesting
data particularly when compared with the situation of global crisis and the domestic
market conditions: only 36% of cases there was an increase in turnover.
Obviously they are advantaged enterprises that are able to have direct contact with
the pool of potential customers. Direct contact eliminates the barriers to entry that
are typical of organized distribution and allows companies to carry out a precise
strategic planning than the costs and potential revenue. As a result, the dominant
strategy of internationalization in many sectors is the export with low commitment:
presence in too many markets, with limited knowledge of the structure of each of
them, without tailoring the bidding system, with a weak local presence and
centralization of activities in Albania.
Several studies underline how the forms would be based on exports to prevail.
Only the development of superior competitive abilities and the acquisition of
knowledge about the international dynamics allow a maturing of SMEs, as well as
their growth in size, which would make them more suitable to adopt complex
forms of market penetration (agreements and equity mode). Some analyzes tend to
demonstrate, however, the need to adjust and adapt the same model to be able to
explain the process of internationalization of this business class.
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Financial Reporting

National accounting standards are particularly important for SMEs. National
Accounting Council of Albania, with CFRR’s support, has supervised parties to
prepare financial statements in place to determine ways to improve these statements.
The answer was clear: standards should be simpler and clearer. In Albania, a project
recently completed Project for Enhancing Corporate Financial Reporting, has helped
in the development of a transparent policy environment and effective institutional
framework for corporate financial reporting. The project implemented by the Albanian
authorities in cooperation with CFRR-in, has supported improvements in the legal
framework, strengthening of audit control system, further development of education
related to accounting and auditing, and improving the environment of accounting
standards.

IFRS for SMEs

The IASB has developed and published a special standard, applicable statements
general purpose financial reporting and other financial entities in different countries
with different terms designated entities including small and medium enterprises,
private entities and non-public entities from the accounting point of view. This
standard is the International Financial Reporting Standard for Small Entities and
Medium Enterprises (IFRS for SMEs). Usually the term of the units small and medium
used to mean or include very small entity regardless of whether or not publish
financial statements for general purpose external users. Often units of small and
medium build financial statements to be used only by owner-managers or only by
tax authorities or other governmental authorities. Built financial statements for
these purposes are not necessarily financial statements for general purposes.

SMEs are entities that:

                (A) Do not have public accountability,
                (B) Publish purpose financial statements for overall external users.
The objective of financial statements of entity small and medium enterprises is to
provide information about the financial position, performance and cash flows cash
unit that is useful for decision-making by a broad range of users who are not in a
position to demand reports tailored to meet their specific needs of information.
Obviously, the information provided in financial statements must be presented in a
way that is understandable by users who have a reasonable knowledge of business
and economic activities and accounting and a willingness to study the information
with reasonable diligence. The information provided in financial statements must
be relevant to the decision-making needs of users. Information has the quality of
relevance when it is capable of influencing the economic decisions of users by helping
them evaluate past events, present and future. The information provided must be
material-and therefore has relevance-if its omission or misstatement could influence
the economic decisions of users made on basis of financial statements and the least,
the information provided in financial statements must be reliable. Financial
statements should present correctly the financial position, financial performance
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and cash flows of an entity. Fair presentation requires the faithful representation of
the effects of transactions, other events and conditions in accordance with the
definitions and recognition criteria for assets, liabilities, revenues and expenses.
Application of IFRS for SMEs, with additional disclosure when necessary, is presumed
to result in financial statements that achieve a fair presentation of the financial position.

Differences between the reporting needs of small units medium and large
units

Lippitt and Oliver have discussed some of the differences between major units and
Small “Big GAAP, Little GAAP Financial Reporting in the small business
Environment “.These authors show that small businesses, the importance of
investors and creditors can be rather different than those of large businesses (Lippitt
Oliver, 1983, p. 57). From a study done some descriptions are taken when in fact,
very little seems essential information on the nature of belonging to SMEs and
those large, the remainder mainly relates to financial self-interest.
Referred to financial reporting, we find three differences between SMEs and entities
large, ownership interests in units of small and medium enterprises;
· Their management and as external stakeholders, creditors, suppliers, etc.
(Lippitt& Oliver 1983, p. 54) are considered financially different as they reduce their
market risk;
·  They tend to boost portfolio they are buying their shares in various entities.
Therefore, shareholders are mainly focused on that part of the financial information
which is valuable for determination of market risk portfolio and less interested
periodic information about the overall risk.
As a result, the owners of units Small and medium businesses are more interested
in the overall relative risk the risk of the market which is a systematic risk (Lippitt
Oliver, 1983, p. 54, 55). Many studies have concluded that, as a result of attention to
property, capital markets for large units are “heavy” in terms of sources of financing
for small and medium enterprises. Markets “small” financial are less efficient and
effective as participating parties rely on any accounting information that is available
to make sure. Small units of medium, most financial decisions, based on ownership
and due to financial reports not very appropriate, changes in ownership can become
frequent (Lippitt Oliver, 1983, p. 55). Leaders of local small and medium enterprises
are not very dependent on decisions them from formal financial information,
compared with larger units, as in small unit with one or two individuals can monitor
and exercise all management unit (usually the owner himself). The owner or
managers are engaged in management roles and responsibilities by giving them the
opportunity to recognize almost every aspect of the activity thereby making them
independent decision-making by financial information. Small units of medium, the
owner or manager being more active management has more access and the right to
use insider information compared with a large economic unit (Lippitt Oliver, 1983,
p. 55). Explanations on the decision-making suggests that in general accounting,
small units of medium entrust the accountant adopted, which enables
synchronization procedures and statements between small units of medium and
creating a professional business standards that provide accounting services. For
consequently it increased demand for the audit of these statements is not added
value (Lippitt& Oliver 1983, p. 55). The role of banks and other creditors is too
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short important for small units of medium which do not have easy access to capital
markets. These two funds providers need to organize regularly information obtained
from financial reporting (Lippitt& Oliver 1983, p. 55). Thus, referring to all aspects
of the above explained achieved concluded that a unit owner small or medium there
is more awareness and information about the attributes of the management of its
activity and it is rationally informed about where the industry is concentrated but
by there are many other less p.sh information about capital markets and those
financial or competitive industries promising as it happens with large units.

What would be the impacts of the IFRS for SMEs in countries where they
would be adopted?

As in the groups listed, the adoption of IFRS for SMEs would impactthe way these
are managed entity accounting figures are used as the basis for control and
management inmost of the surveyed entities. As a result, the financial accounting
informationprepare in accordance with IFRS for SMEs to be used in allentity. In
their management indicators, SMEs are concernedmainly:
· Operating profit (especially in France and to a greater extent in Germany, Italy

and the Netherlands); and
· To sales (in the UK in particular).
Increasingly being used financial approach of “return on investment”almost 1/3 of

entities from the British and Dutch, while onlya small number of units using
this indication in France and Germany (less than10%). The size of the entity
has no influence in this regard. Adopting acommon set of accounting standards
will probably have an impact ondefinition of management indicators,
particularly operating profit, due todevelopments in accounting standards in
the presentation of financial statements

· Especially the income statement (for example, the elimination of the category
of items extraordinary).

However, most German SMEs (53%) indicators regulate theiraccounting for
management and control purposes (excluding gains andunrealized losses for
example), while only a minority of French SMEsand British (one third), and
even less those in Spain (less than 20%)

They do such a thing. Less than half of SMEs surveyed have considered,or started
to consider it, making appropriate changes in this direction.

· A third of SMEs have no separate accounting or managerial keep accounting
records for management accounting which are completely separate from the
accounts of financial accounting. This percentage reaches 38% in Germany
and 43% in the Netherlands. SMEs British and Italian declare themselves to be
more advanced in this regard. Also, size is a factor of economic unit’s differential:
44% of SMEs with less than 50 employees do not have a system managerial
accounting, while this percentage drops to 30% for those with 50 or more
workers.

Training initiatives should initially orientated to the staff of entities

Almost all SMEs to prepare their own individual statements,especially in Spain
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(98%), and more than half of the study entitiesthey prepare their own consolidated
statements. Percentage of SMEs with less than 50employees who prepare their own
financial statements is however only 76%compared to 85% for the other units. Small
units are more likely tosub-contracted service providers for preparing accounting
statementstheir consolidated (21% versus 11% for other entities). Most SMEs havean
accounting department staff of 2 to 5 people. Not to The resulting accounting
surprised that the level of training of accounting staff is related to the size of the
entity. For small units, the adoption of a common set of standards accounting is
likely that, at least initially, to increase spending to ensure external accounting
services for the preparation of individual statements and consolidated. It is unlikely
that the adoption of a common set of standards modify accounting practices of
SMEs in the field of accounting. In France, in particular (54%), and in a lesser
extent in the UK and Germany (45%), accounting function (or service provider) is
responsible for management decision.

Recommendations and Conclusion

The conclusion of the paper is that today the full adoption of the IFRS for SMEs is
not added value in political terms, in technical terms as well as in terms economic.
Referring to this conclusion, but also with the conviction that in a near future
more distant Albania as a candidate country to the EU will have to adopt this
international financial reporting standard, present my recommendations as follows:
· The possibility of adopting the IFRS for SMEs should be revised again, at least

after 3 years, timed to coincide with the release of the IFRS for SMEs updated
by BoardInternational Accounting Standards;

· Professional associations should be involved in the realization of materials
and guidelines on implementation of SME standards that will help their
members to grow professionally. Trainings, seminars, professional publications
and awareness campaigns for the recognition of IFRS for SMEs should start to
be ready if one day the European Commission announces the following
mandatory standard and inAlbania simultaneously becomes a member with
full rights in the EU;

· Always connected with professional education preparers of financial statements
we recommend the introduction of modules within the IFRS for SMEs in
curriculum accounting university branch. In my opinion this is a step in saving
long before ‘and energy for tomorrow entities will not have to train their staff
at the time of the adoption of IFRS for SMEs. Professionals will come universities
will have enough theoretical baggage associated with this standard. We
recommend intervention today in university curricula so that when the
question on another moment again the issue of the adoption of IFRS for SMEs,
the rate of recognition and readiness for the adoption of this standard by
preparers statements financial not be at these levels as the questionnaire results
in this paper;

· It should be explained through various professional publications that the IFRS
for SMEs there is a complex standard, even at a time when the IASB has begun
another revision of this standard with the aim to simplify even more, it makes
easier implementation process and its understanding in a moment the second
time;
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· Because the reporting culture in Albania is oriented adjustments fiscal, we
must work to find the right motivators on the one hand and mechanisms
regulating the other hand to encourage businesses to develop and true
statements sincere. What is obtained today by businesses, by manipulating
statements not pay fees and taxes becomes a boomerang for the whole economy
as decisions of users taken on the distorted mirrors;

· Banks as the most important user of financial statements need through legal
arrangements or institutional arrangements become major barriers to multiple
prevent reporting of financial entities. If banks will to carry out this mission,
combined with fiscal incentives or economic promoted by the government,
then we will enable the culture of reporting consequently change issues financial
reporting framework to be a need domestic entities and not binding by law;

· For medium-sized entities (excluding micro and small) placed legal obligation
of publishing financial statements on their websites. This publication will also
prevent multiple reporting entities medium;
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Abstrakt

Mbas Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria u rendit në bllokun e vendeve ish komuniste, në
ekonominë e vendit u adaptuan politika dhe u ndërtuan institucione sipas modelit
sovjetik. Në Shqipëri u eleminua çdo element i pronës private mbi tokën dhe mbi çdo
pasuri tjetër të paluajtshme. Në vitin 1975 nuk ekzistonte asnjë gjurmë e elementëve
privatë në ekonominë e vendit tonë, toka, pasuritë e paluajtshme, mjetet e prodhimit
ishin në pronësinë e shtetit socialist.Tranzicioni i ekonomisë së Shqipërisë nga një ekonomi
e centralizuar në një ekonomi të tregut të lirë kërkonte njëkohësisht edhe krijimin e
institucioneve dhe politikave në lidhje me çështjen e pronësisë dhe pasurive të
paluajtshme. Pas viteve 90, vendi u përfshi nga programe shumë ambicioze për krijimin
e pronësisë private mbi tokën bujqësore, banesat, njësitë e prodhimit dhe njësitë tregetare.
Privatizimi i banesave në fillim të viteve 90 dhe reforma agrare me ligjin 7501, krijuan
tregun e parë të pasurive të paluajtshme, duke u mundësuar pronarëve të rinj
transferimin e të drejtave e tyre mbi pronësinë. Strategjia e privatizimit bëri të mundur
shpërndarjen e tokës së ish kooperativave bujqesore dhe ish fermave shtetërore të 420
000 familje dhe shitjen pothuajse falas të rreth 200,000 njësive pronë shtetërore, banorë
e qeramarrës të këtyre apartamenteve të banimit.
Problemet ligjore dhe sociale të krijuara gjatë vendosjes së ekonomisë së tregut ishin të
shumta, të drejtat dhe përgjegjësitë e pronarëvë të rinj ishin të paqarta, rregullat e
transaxioneve në treg dhe përdorimi i pasurive të reja ishin ende të pashoqëruar me
bazën e duhur ligjore. Në vitet e para të tranzicionit u bënë përpjekje për të krijuar një
bazë ligjore për përcaktimin e të drejtave të pronësisë duke krijuar gjithashtu një sistem
regjistrimi të pasurive për të mundësuar hyrjen në tregun e pasurive të paluajtshme
pronarëve të rinj.
 Baza ligjore do ti krijonte cdo subjekti ( person fizik a juridik ) që zoteronte faktikisht në
pasuri, mbrojtjen ligjërisht të tërësisë të së drejtave dhe obligimeve te tij ( titulli juridik
përkatës ) në lidhje me zotërimin faktik të këtij objekti. Ndryshimet e legjislacionit juridik
të pronësisë në Shqipëri, janë kryer gjatë disa fazave të ndryshme të zhvillimit.

Keywords: real estate market, property taxes, property legislation, land market,
buildings market.

Pronësia tokë para komunizmit

Në Shqipëri në shekullin e pesëmbëdhjetë, kur vendi u pushtua dhe u dominua
krejtësisht nga turqit, toka u shpall pronë e shtetit dhe administrohej nga Sulltani.
Shekulli XVI shënon fillimet e formës latifondiste të tokës. Në vitin 1874 u krijua
kadastra e parë me vendosjen e ligjit “mbi titujt defterhane”. Në atë kohë nuk
regjistroheshin ndërtimet,pemëtaritë që mbilleshin etj, pasi regjistrimi nuk ishte
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i detyruar.Tapitë lëshoheshin për titujt e pronësisë përkatëse, ndryshimet e
ndodhura më vonë nuk reflektoheshin në kadastër(P. Haxhi, E.Haxhi, 2008, fq
40). Pas shpalljes së Pavarësisë në 1912, shteti shqiptar konfiskoi latifondet e shtetit
turk, por nuk i preku tokat e personave privatë.
Shteti shqiptar mbas vitit 1912, filloi të zëvendësojë gradualisht legjislacionin turk
mbi tokën, duke rikonfirmuar regjimin dhe rregullimin juridik të tokës dhe të të
drejtave të subjekteve të saj juridike, duke respektuar njëkohesisht edhe Regjimin
juridik nën të drejtën kanunore që vepronte më shumë në veri të Shqipërise e në
disa zona të jugut ( veçanërisht në Labëri).
 Legjislacionet që rregulluan juridikisht marrëdhëniet mbi tokën në këtë periudhë
filluan me statusin themeltar të viteve 1925 dhe 1928, si rezultat i të cilave, iu
dha fund ndarjes së tokës sipas Ligjit të vitit 1856 dhe të gjitha tokat u ndanë në
pronësi të shtetit, personave juridike e personave fizike. Me Kodin Civil të
Regjimit të Zogut, të aplikuar qysh nga viti 1929, proklamohej se prona është e
shenjtë dhe e paprekshme. Në bazë të këtij parimi me Ligjin “Mbi zyrat e Hipotekave
dhe taksat e tyre” dt 17/ 04/ 1929, u suprimuan kadastrat dhe u krijuan zyrat e
hipotekës. Tjetersimi si transaksion tashmë, kalonte mes detyrimeve juridike të
drejtën e pronësisë, posedimit, qiradhënies etj. Zyrat e Hipotekave nuk merreshin
me regjistrime, pasi për të krijuar një evidencë të plotë duhej të bëhej një
Regjistrim i përgjithshëm i pasurisë duke kryer më parë edhe matje kadastrale.
Pasuritë regjistroheshin nga personat e interesuar vetëm atëhere kur nevojitej
prej tyre mbrojtja e ligjit për transferime dhe transaksione. (H. Selmani, 2008,
258)

Pronësia e tokës deri në vitin 1990

Në fillim të viteve 1945 – 1946 u realizua Reforma Agrare, e cila kufizonte të drejtën
e pronësisë për tokën ( deri në 5 ha për pronarët e medhenj ), por nuk lejohej të
realizoheshin transaxione të shitblerjes së tokës bujqësore, gjithashtu përdoruesit e
tokës nuk u pajisën kurrë me titujt juridike të pronësisë. Kjo rishpërndarje u
legjitimua, duke i pajisur familjet me dokumentacionin e quajtur “tapi” (Jazoj,
Stanfield, Barry,1997, 19). Megjithatë, edhe pse të drejtat e pronësisë u transferuan
në këtë mënyrë, të drejtat për shitje ose për qera të tokës nuk u njohën, duke penguar
zhvillimin e tregjeve të tokës. Elementet privatë të pronësise mbi tokën u eleminuan
tërësisht, me kushtetutën e vitit 1976 u sanksionua përfundimisht se toka ishte në
pronësi të shtetit. Në vitin 1989, të gjitha tokat ishin pronë e shtetit, duke e bërë
Shqipërinë një nga vendet më të kolektivizuar në Evropë, ne Shqiperi deri ne vitin
1991 ka ekzistuar vetëm institucioni i kadastrës së tokave që merrej me evidentimin
e hartëzimin e tokave “bazuar te parcela e përdorimit të saj”.

Reforma e tokës pas viteve 1990

Në fillim të viteve 1990, pas gati pesëdhjetë vjet në një ekonomi të centralizuar,
filluan programet e transferimit të të drejtave të pronës së tokës dhe pronave të
patundshme nga shteti te qytetarët dhe personat juridik, nëpërmjet ligjeve të para,
që krijuan pronësinë private.
 Në 19.7.1991 aprovohet Ligji nr. 7501, Për Tokën, i cili autorizonte ndarjen dhe
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transferimin e tokave të fermave kolektive, anëtarëve të familjeve në pjesë të barabarta.
Ligji përcaktonte, se toka do t’u shpërndahet familjeve, që kanë banuar në
kooperativat, por megjithatë nuk bëri të ditur për pronat, që do tu zëvendësoheshin
familjeve të prekura nga Reforma Agrare. Komisionet e tokës, shpërndanë afërsisht
420 parcela tokë të kooperativave për 383.600 familje bujqësore në zonat rurale (F.
Nikos, M. Salamun, E. Gemi. 2008,3) . Ligji kërkonte, që toka të llogaritej në bazë të
një “kuotë” për-frymë, për të cilën ata pajiseshin me një çertifikatë pronësie (tapia),
lëshuar për çdo familje, gjithashtu paraqitej një listë e parcelave të caktuara familjare,
zona e tyre, përdorimi kryesor i tokës për çdo parcelë dhe pronarët në kufi të
ngastrave. Vendimet mbi shpërndarjen e tokës dhe çertifikatat e pronësisë, lëshoheshin
nga Komisionet e zgjedhura. Pronarët e rinj morën toka falas. Kjo ishte reforma
tjetër agrare pas asaj të vitit 1945, që shpërndau tokën duke përdorur parimin e
barazisë dhe pa marrë parsysh interesat e ishpronarëve, të cilëve u ishte shtetëzuar
toka dhe pasuritë e paluajtshme. Pra, në caktimin e pronësisë së tokës dhe të drejtat
e përdorimit, ligji për tokën nuk e njeh vendin e pronësisë, madhësinë dhe kufijtë,
që kishin qenë para kolektivizimit të kryer nën regjimin komunist.
Në gjysmën e zonave rurale në Shqipëri , shpërndarja u realizua në baze të ligjit
7501 në pjesë të barabarta për frymë. Në gjysmën tjetër të zonave rurale të Shqipërisë
(kryesisht në veri, në zonat  kodrinore dhe zonat malore në pjesën qëndrore të
vendit), drejtuesit lokalë shpërndanë ish tokën bujqësore në masë të madhe te
pronarët e para vitit 1945, duke mos zbatuar domosdoshmërisht ligjin formal.
 Në ultësirat pjellore dhe zonat bregdetare, pronarët e para 1945 ishin fillimisht
përjashtuar nga  rishpërndarjet e tokës. Në vitin 1993, legjislacioni i dha të drejtat e
pronarëve të para-1945 për të kërkuar apo të kompensohen për tokën jobujqësore,
si dhe toka bujqësore në fermat deri në 100 hektarë. Legjislacioni dhe të drejtat e
dhëna kanë qenë subjekt i ndryshimeve të shumta, shfuqizimin, dhe rishikimin me
çdo ndryshim në pushtetin politik. Shpërndarja e tokës bujqësore ka krijuar një
sistem pronave të vogla dhe të fragmentuara. Shqipëria ka rreth 354,000 dhe 375,000
ferma shtëpiake në 700,250 hektarë tokë, 36% e familjeve kanë 1-2 hektarë tokë; 10%
mbajnë më shumë se 2 hektarë. Madhësia mesatare e fermës është rritur paksa në
rreth 1.2 ha, e përbëhet nga 2-4 parcela të veçanta( USAID, 2012, 5 . Ligji i 1991,
ndalonte blerjen apo shitjen private të tokave të zotëruara nga shteti më parë. Situata
ndryshoi në 1993 me miratimin e Ligjit 7715, që lejonte qeradhënien apo leasing-un
e tokave agrikulturale, në vitin 1995 u lejua shitja e tokave me Ligjin No.7983.
Pronësia në Shqipëri vazhdon të mbetet çështja me delikate, për kompleksitetin e
problemeve që  ajo përfshin.

Taksimi i ndërtesave

Kalimi nga një ekonomi e planifikuar në një ekonomi tregu u shoqërua me ndryshime
të rëndësishme. Gjatë 1991-1994 programet e privatizimit dhe transferimi i pasurisë
te pronarët e rinj (bashkëthemelues, punëtorë, banorë të apartamenteve apo te
pronarët e mëparshëm nëpërmjet kthimit të pronave, si dhe qiradhëniet afatgjata
nga shteti për individët) krijuan 500.000 pronarë mbi rreth 3 milionë pasuri private
të llojit toka bujqësore, banesa apo njësi tregtare.
Stoku i banesave i trashëguar prej regjimit komunist nuk plotësonte nevojat e
popullatës, siperfaqja mesatare e nje apartamenti ne zonat urbane ishte rreth 30 m
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katror. Në vitin 1989, qeveria kishte aprovuar standartet e banimit, duke vendosur
një sipërfaqe 4-6 metër katror për banor (Econocmic Comisson for Europe, 2002,10).
Gjatë periudhës së regjimit komunist në Shqipëri shumica e banesave urbane ka
qenë e administruar nga Ndërmarrja Komunale e Banesave në secilin prej rretheve
administrative dhe i kërkonte qiramarrësit deri 30 lek në muaj për një apartament
dy dhomash, ose 35 lek për një apartament pak më të madh( D. Stanfield, S. Lastarria-
Cornhiel, J. Bruce , 1992, 34). Në dhjetor të vitit 1992 u aprovua Ligji 7652" Për
Privatizimin e banesave shtetërore” duke e konsideruar si një të drejtë që ishte privuar
për 50 vite me radhë. Brënda një viti u privatizuan 238’700 banesa shtetërore, rreth
99 % e banesave shtetërore. Megjithatë, jo të gjitha familjet mundën të përfitojnë
nga reforma e privatizimit. Banesat pronë e ish-pronarëve nuk ishin subjekt i
privatizimit. Një faktor i rëndësishëm që ndikoi në sektorin e banesave ishte edhe
lëvizja kaotike dhe masive e njerëzve nga zonat rurale drejt atyre urbane. Rreth 60-
70% e ndërtesave të ndërtuara që nga viti 1999 janë ndërtesa informale, rreth 350
mijë ndërtime pa leje( Banka Boterore Raport Nr. 62519-AL, 14). Pas viteve 1990
shumica e ndërtesave të reja rreth 110.000 njësi, u prodhuan nga sektori privat,
pothuajse 8000-10000 mijë ndërtesa të reja në vit banor (Econocmic Comisson for
Europe, 2002, 27). Ndërtimet e reja si edhe ndërtesat ilegale bën që hapësira për
person nga rreth 5 metra katror për person pas viteve 90, të rritej në 19,62 metra
katror në qytetet e mëdha banor (Economic Comission for Europe, 2002, 26). Sektori
i ndërtimit shënoi një rritje të konsiderueshme pas vitit 1997, nga 880 firma që
operonin në këtë sektor në vitin 1997 u rritën në 1292 në vitin 1999. Në vitin 2001
në Shqiperi ishin 783.241 banesa, në vitin 2011 numri i banesave arriti në 1.012.400
banesa gjithsej, të cilat për nga klasifikimi i llojit të tyre, ndahen nëbanesa të
zakonshme 99,6% dhe lloj tjetër banese 0,4%. Rreth 57% e të gjithë banesave të
banuara (pa përfshirë banesat kolektive) janë të përqëndruara ne zonën urbane dhe
rreth 43% në zonën rurale. Në krahasim me vitin 2001, ka një rritje të banesave të
banuara në zonën urbane, me 24,7% dhe një ulje të numrit të banesave të banuara
në zonën rurale, me 20,5%.(Census 2011)
Taksa e pasurisë së paluajtshme është një burim i rëndësishëm i të ardhurave për
qeverinë vendore, por ajo sjell një kontribut të vogël në të ardhurat lokale. Aktualisht,
baza ligjore për taksën e pasurisë është e shpërndarë në një sërë ligjesh dhe aktesh
normative që paraqesin një situatë konfuze dhe kontradiktore. Taksa e pasurisë së
paluajtshme në Shqipëri i ka fillesat në vitin 1994, kur u miratua Ligji Nr. 7805, datë
16.03.1994, “Për taksën e pasurisë së patundshme në Republikën e Shqipërisë”, që
sanksionon se taksa e pasurisë së patundshme ekziston në dy format e saj aktuale,
· taksa e ndërtesave
· taksa e tokës bujqësore
 Në bazë të Ligjit nr 7805, baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në
metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo
kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve që e
vërtetojnë këtë pronësi. Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë
personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive
të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i
shfrytëzimit të këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj parashikohet
ndryshe. Të ardhurat e realizuara nga tatimi mbi pasurinë shpërndahen te buxheti
qendror 40 për qind të të gjithë të ardhurave të realizuara, te buxheti lokal 60 për
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qind të të gjithë të ardhurave të realizuara.  
Në bazë të këtij ligji ndërtesat tatohen si më poshtë,

Tabela 1  Niveli i taksimit të ndërtesave në vitin 1994

Burimi Legjislacioni tatimor 1994
Taksa e pasurisë u bë taksë vendore duke filluar nga viti 2002, në bazë të ligjit Nr.
8982, “Për sistemin e taksave vendore”, përsëri ky ligj përcaktonte se taksa e pasurisë
së paluajtshme ekziston në dy forma, taksa e tokës bujqësore dhe taksa e ndërtesave,
ne ligj u parashikua që niveli i taksës së ndërtesës do të merrte në konsideratë vitin
e ndërtimit të ndërtesave. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. Detyrimi
për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e taksueshme. Të
ardhurat e realizuara nga taksa mbi ndërtesat i takojnë 100 për qind bashkisë ose
komunës, ku realizohet kjo taksë. Niveli i taksave është i ndryshëm sipas zonave,
sipas periudhes kur janë ndërtuar, dhe natyrës së përdorimit. Këshilli bashkiak ose
këshilli komunal vendos për nivelin e taksës që do të zbatojë për çdo kategori
minimale të bazës së taksës, në kufijtë plus-minus 30 për qind të nivelit tregues të
taksës për kategorinë përkatëse.

Tabela 2  Niveli i taksimit të ndërtesave në vitin 2002

Burimi Legjislacioni tatimor 2002
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 Në bazë të ligjit Ligji Nr. 9632 “ Për sistemin e taksave vendore” i vitit 2006, përvec
taksimit të ndërtesave sipas periudhës kur janë ndërtuar dhe funksioneve të tyre,
taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen edhe taksapaguesit, të cilët kanë, në përdorim
apo në pronësi, ndërtesa brenda territoreve të miratuara si fshatra turistike. Sipërfaqja
e ndërtesës, në përdorim apo pronësi, përcaktohet në bazë të dokumenteve, që
vërtetojnë përdorimin ose pronësinë e saj. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër
katror. Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e
taksueshme. Të ardhurat e realizuara nga taksa mbi ndërtesat i takojnë 100 për
qind bashkisë ose komunës, ku realizohet kjo taksë.

Tabela 3 Niveli i taksimit të ndërtesave në vitin 2006

Burimi Legjislacioni tatimor 2006
Paketa fiskale e vitit 2016, parashikon sistem të ri taksimi për banesat, shitblerjen e
pronave dhe trojeve, tashmë do të paguhet taksë, si nga pronari, ashtu edhe nga
përdoruesi i pronës në fjalë. “Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të
gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë apo përdorues të
pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga
niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive.”, thuhet në nenin e ndryshuar.

Tabela 4 Niveli i taksimit të banesave në vitin 2015

Burimi Legjislacioni tatimor 2015
Në sistemin e taksimit, peshën kryesore e zë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, e cila
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është përcaktuar në bazë të zonave dhe qëllimit se për çfarë përdoret prona. Sikundër
shihet nga tabela, niveli i taksave për ndërtesa për kategoritë ndërtesa për shërbime
, tregëti, ndërtesa të reja, si edhe ndërtesat në pronësi apo në përdorim në territore
të miratuara si fshatra turistikë është dyfishuar.

Taksimi i tokës bujqësore

Taksat mbi pronën dhe tokën janë parë si një burim thelbësor i vetë-qeverisjes
vendore. Ligji Nr. 7805 datë 1994, autorizon taksimin e tokës me një çmim fiks për
hektar të tokës në varësi të kategorisë së përdorimit, tokë e tatueshme janë të gjitha
tokat bujqësore, që sipas klasifikimit të pjellorisë përfshihen nga klasa e parë deri
tek e dhjeta.Tatimi mbi tokën bujqësore që nuk shfrytëzohet si e tillë është 10 herë
më i lartë. Tatimi varion nga 6000 lekë/ha për klasën e parë deri te 1500 lekë/ha për
klasën e dhjetë.       
Ligji Nr. 8982 i vitit 2002, “Për Sistemin e Taksave Lokale”, përcaktoi autoritetin e
qeverive lokale për të mbledhur taksat mbi tokën dhe pronën, duke përfshirë dhe
tokën agrare. Taksimi i tokës u bë sipas rretheve dhe kategorisë së tokës. Baza e
taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore në hektarë, në pronësi
të tatimpaguesit. Pronësia e këtyre tokave bujqësore përcaktohet në dokumentet që
e vërtetojnë atë. Këshilli Bashkiak ose komunal mund të miratojë nënkategoritë për
çdo kategori minimale të tokës bujqësore. Niveli i taksës përcaktohet në lekë për
hektar. Detyrimi tatimor llogaritet duke shumëzuar normën e taksës me bazën e
tatueshme. Pagesa maksimale është në rrethin e Tiranës dhe zonave fushore, ku në
rast se toka është pjellore, atëherë taksa mund të shkojë deri në 5.6 mijë lekë të rinj
në vit. Taksën më të ulët e kanë zonat malore.
 Në vitin 2016 qeveria ka filluar një reformë në fushën e taksimit të pasurive të
paluajtshme, deri në vitin 2016 në Shqipëri tatohej banesa, tatohej toka, por jo
trualli, tashme janë bërë përcaktimet e reja të këtyre taksave dhe është ndjekur parimi
i tokës bujqësore, sipas të cilit janë përcaktuar taksat e pronës dhe truallit me 3 dhe
4 ndarje zonale. Trualli është trajtuar si tokë bujqësore dhe taksat janë parashikuar
në masën 0,56lekë / metër² në vit në qytetet kryesore për qëllime banimi dhe 0,40
lekë për meter katror në vit në qytetet e vogla. Nëse ky truall përdoret për qëllime
biznesi taksa është parashikuar në masën 0,20 lekë / metër²  në qytetet e mëdha nëse
ndërtesa përdoret për qëllime biznesi. Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e
truallit në hektar, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në
pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së
dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes
së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli. Niveli i taksës caktohet
në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me
bazën e tatueshme.

Taksimi mbi kalimin e pronësisë së pasurive të paluajtshme

Taksat dhe tatimet e aplikuara në tregun e pasurive të paluajtshme për kalimin e
pronësië së tyre janë, tatimi mbi kalimin e pronësisë që paguhet nga individët,(8438/
2008), taksa mbi kalimin e pasurise që paguhet nga shoqeritë tregëtare (Ligji 9632/
2006),
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Tatimi mbi kalimin e së drejtës së pasurisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për
ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së
pronësisë mbi to. Tatimi paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi
pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore
në fuqi. Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është
sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet.
Tatimi paguhej nga individët në momentin e kalimit të pronësise dhe ndryshonte
sipas vlerës së transaxionit, por shumë individë i shmangeshin pagimit të kësaj
takse duke mos e regjistruar transaksionin e tyre dhe shumë nga ata që e paguanin
e zvogëlonin çmimin e paguar në transaksion duke e bërë këtë treg tërësisht informal.
Në fund të vitit 2008, qeverisja vendore doli në konluzionin se po bëhej një evazion
fiskal mbi pasuritë e paluajtshme, sepse pjesa me e madhe e individëve nuk kryenin
kontratën e shitjes për pronat e tyre, por e kalonin pasurinë me akt dhurimi, gjë që
sillte mënjanimin e pagimit të takses mbi transferimin e pasurisë.
Për këtë arsye në vitin 2008, Ligji 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”, iu nënshtrua
disa ndryshimeve dhe së bashku me Udhëzimin Nr. 9, datë 26.02.2008 “Për tatimin
nga kalimi i së drejtës së pronësisë ”, u vendos që kalimi i të drejtës së pronësisë mbi
pasuritë e paluajtshme tokë e ndërtesa, të tatohet me 10 % të fitimeve kapitale të
realizuara edhe në rastet e dhurimit. Ky tatim nuk zbatohet në rastet e shkëmbimit të së
drejtës së pronësisë mbi tokën me të drejtën e pronësisë mbi ndërtesën e ndërtuar mbi tokë.
Vendosja e këtij tatimi i shoqëruar me vendosjen e çmimeve fiskale të shitjes dhe
kostos mesatare fiskale me UKM nr.5 datë 7.9.2006, ndikoi në paralizimin e tregut të
shitjes së banesave të ndërtuara para vitit 1990, kjo për arsye se diferenca midis
çmimit të blerjes së këtyre apartamenteve nga pronarët e tyre me çmimet fiskale të
aprovuara nga shteti është e lartë, kjo situatë solli rritjen e çmimeve të banesave të
ndërtuara para vitit 1990, sepse pronarët e tyre bëjnë pjesë të çmimit të shitjes edhe
tatimin mbi kalimin e pronësisë. Një situatë e tillë ka favorizuar pronarët e pallateve
të reja, të cilat janë të përjashtuar nga ky ligj, sepse ndryshimet midis çmimeve të
blerjes dhe çmimeve të shitjes janë shumë të vogla, rivlerësimi i pasuirve të ndërtuara
para viti 1993 me cmimet etregut e kryer ne vitin 2014, bëri që të eleminohej kjo
diferencë çmimesh fiktive. Nga 1 janari i vitit 2015 me hyrjen në fuqi të paketës
fiskale, kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, tokë ndërtesa,
tatohet me 15 për qind të fitimeve të realizuara. Ky paragraf nuk zbatohet në rastet
e shkëmbimit të së drejtës së pronësisë mbi tokën me të drejtën e pronësisë mbi
ndërtesën e ndërtuar mbi tokë.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Baza e kësaj takse është vlera e një investimitë ri. Klasifikimi si investim i ri dhe
vlera përkatëse e tij përcaktohet në përputhje me legjislacionin në fuqi mbi dhënien
e lejes së ndërtimit. Vlera e taksës shprehet si përqindje ndaj vlerës së investimit, 1%
deri në 3% e vlerës së këtij investimi për gjithë Bashkitë dhe Komunat, përvec disa
prej bashkive më të mëdha në vend ku kjo taksë është 2% deri 4% e vlerës së investimit.
Investitori është subjekt i këtij tatimi.
Përjashtimisht për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare,
të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji,
përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, taksa e ndikimit në infrastrukturë
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të ndërtimeve të reja është 0,1 për qind e vlerës së investimit, por jo më pak se
kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar.
Të ardhurat e taksës së ndikimit në infrastrukturë trajtohen si një taksë e përgjithshme
dhe janë përdorur për të financuar operacione të përgjithshme të qeverive vendore,
duke përfshirë subvencionimin e shërbimeve dhe shpenzimet e tjera korrente. Sektori
i ndërtimit ka përjetuar një bum në dekadën e fundit, duke rezultuar në një urbanizim
dhe zgjerim të shpejtë të zonave të banimit. Qeveritë vendore në përgjithësi nuk
kanë pasur sukses në përgjigje të kërkesës për shërbime të reja dhe infrastrukturë të
krijuara nga këto zhvillime të reja urbane përmes planifikimit të duhur të
investimeve. Një mënyrë mund të jetë duke përdorur taksën mbi ndikimin në
infrastrukturë të ndërtimeve të reja për të krijuar fonde të kushtëzuara për të
mbështetur investimet në të ardhmen.

Përfundime

Në Shqipëri  në vitin 1874 u krijua kadastra e parë me vendosjen e ligjit “mbi titujt
defterhane”, në atë kohë nuk regjistroheshin ndërtimet, pemëtaritë që mbilleshin
etj pasi regjistrimi nuk ishte i detyruar. Shteti shqiptar mbas vitit 1912, filloi të
zëvendësojë gradualisht legjislacionin turk mbi tokën.
Në fillim të viteve 1945 – 1946 u realizua Reforma Agrare, e cila kufizonte të drejtën
e pronësisë për tokën ( deri në 5 ha për pronarët e medhenj ), por nuk lejohej të
realizoheshin transaxione të shitblerjes së tokës bujqësore, gjithashtu përdoruesit e
tokës nuk u pajisën kurrë me titujt juridike të pronësisë.
Ligji 7501, “Për Tokën”, autorizonte ndarjen dhe transferimin e tokave të fermave
kolektive, anëtarëve të familjeve në pjesë të barabarta. Ligji përcaktonte, se toka do
t’u shpërndahet familjeve, që kanë banuar në kooperativat, por megjithatë nuk bëri
të ditur për pronat, që do tu zëvendësoheshin familjeve të prekura nga Reforma
Agrare.
Gjatë 1991-1994 programet e privatizimit dhe transferimi i pasurisë te pronarët e
rinj krijuan 500.000 pronarë mbi rreth 3 milionë pasuri private të llojit toka bujqësore,
banesa apo njësi tregtare.
Në bazë të Ligjit nr 7805 viti 1994, u vendos taksa e ndërtesës, të ardhurat e krijuara
ndaheshin 60% pushteti vendor dhe 40% pushteti qëndror, taksa e pasurisë u bë
taksë vendore duke filluar nga viti 2002, në bazë të ligjit Nr. 8982, “Për sistemin e
taksave vendore”. Në vitin 2006 në bazë të ligjit Ligji Nr. 9632 “ Për sistemin e
taksave vendore” i vitit 2006, taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen  edhe ndërtesa
brënda territoreve të miratuara si fshatra turistike.
Ligji Nr. 7805 datë 1994, autorizon taksimin e tokës me një çmim fiks për hektar të
tokës në varësi të kategorisë së përdorimit, Ligji Nr. 8982 i vitit 2002, “Për Sistemin
e Taksave vendore”, përcaktoi autoritetin e qeverive lokale për të mbledhur taksat
mbi tokën dhe pronën, duke përfshirë dhe tokën agrare. Në vitin 2016 në Shqipëri
u vendos tatimi i truallit.
Taksat dhe tatimet e aplikuara në tregun e pasurive të paluajtshme për kalimin e
pronësisë së tyre janë, tatimi mbi kalimin e pronësisë që paguhet nga individët
(8438/2008), taksa mbi kalimin e pasurisë që paguhet nga shoqëritë tregëtare (Ligji
9632/2006), tatimi paguhej nga individët në momentin e kalimit të pronësisë dhe
ndryshonte sipas vlerës së transaxionit.
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Në vitin 2008 u vendos, që kalimi i të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme
tokë e ndërtesa, të tatohet me 10 % të fitimeve kapitale të realizuara edhe në rastet e
dhurimit. Nga 1 janari i vitit 2015 kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e
paluajtshme, tokë ndërtesa, tatohet me 15 për qind të fitimeve të realizuara.
Taksa e ndikimit në infrastrukturë aplikohet në rastet një investimi të ri. Vlera e
taksës shprehet si përqindje ndaj vlerës së investimit, për disa prej bashkive më të
mëdha në vend kjo taksë është 2% deri 4% e vlerës së investimit dhe 1% deri në 3%
e vlerës së këtij investimi për gjithë Bashkitë dhe Komunat e tjera.
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