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Bashkimi Europian & Terminologjia Juridike
Marina Kaishi
Universiteti I Tiranes(Dega Sarande)
Abstrakt
Bashkimi Europian është një organizatë ndërkombëtare e cila është krĳuar nëpërmjet
marrëveshjeve ndërkombëtare midis shteteve sovrane. Këto marrëveshje çojnë në zgjerimin e
territoreve europiane të këtyre shteteve duke marrë parasysh disa territore europiane të tyre
por edhe disa territore përtej detit. Por lind pyetja: Si funksionon Bashkimi Europian në njëzet e
pesë gjuhë të ndryshme? Synimi i materialit në vazhdim, është të hedhë një këndvështrim mbi
perdorimin e këtyre njëzet e pesë gjuhëve brenda Bashkimit Europian. Cilat janë rregullat midis
tyre dhe a zbatohen ato? Bashkimi Europian si një organizatë ndërkombëtare ka edhe institucionet
e saj ligjore, ka legjislacionin e saj. Interesant është fakti I Gjykatës Europiane e clia ka rolin e
aplikimit dhe interpretimit të ligjit të Bashkimit Europian. Duhet marrë parasysh se përkthimi
ligjor dhe interpretimi kërkojnë përpikmëri e njerëzit që flasin të njëjtën gjuhë, por ju përkasin
sistemeve ligjore të ndryshme mund të përballen me një problem më të madh përkthimi, sesa ata
që flasin gjuhë të ndryshme , por ndajnë tradita ligjore të ngjashme. Prandaj është e domosdoshme
zhvillimi I nje kurrikule ndërkulturore ku edukimi është një pjesë shumë e rëndësishme e saj.
Fjalë Kyçe: Bashkimi Europian, interpretim i ligjit, përkthim ligjor, kurrikul ndërkulturore,
Gjykata europiane.

Hyrje
Bashkimi Europian si një organizatë ndërkombëtare e cila është krĳuar nëpërmjet marrëveshjeve ndërkombëtare midis shteteve sovrane është një ndërthurje e
funksionimit të tĳ nënjëzet e pesë gjuhë të botës, pra kemi të bëjmë me një sistem
shumëgjuhësor që si I tillë duhet t’i nënshtrohet rregullave linguistike. Të gjitha shtresat e shoqërisë kanë të drejtën e tyre ligjore qëtë kuptojnë atëç’ka thuhet në tekstet
ligjore të B. E së dhe kjo arrihet nëpërmjet ndërhyrjeve linguistike.
Lidhja midis ligjit dhe gjuhës është shumë e fortë dhe e dukshme. Të gjitha gjuhët e
B. E –së janë autentike dhe ekuivalente . Përbërja me njëzet e pesë gjuhe të ndryshme
është një problem linguistik, por joi pazgjidhshëm.
Bashkimi Europian dhe problemet që hasen
BE është një organizatë ndërkombëtare e cila është krĳuar nëpërmjet marrvëshjeve
ndërkombëtare midis shteteve sovrane. Por lind pyetja : Si funksionon BE nënjëzet e pesë
gjuhë të ndryshme? Cilat janë rregullat midis tyre dhe a zbatohen ato? Cilat janë institucionet ligjore të BE dhe si funksionojnë ato me përdorimin e terminologjisë juridike?
Më përpara ne thamë se BE është krĳuar nëpërmjet marrvëshjeve ndërkombëtare midis
shteteve sovrane. Këto marrëveshje çojnë në zgjerimin e territoreve europiane të këtyre
shteteve, plus disa territore përtej detit. Për momentin kemi dy marërveshje kryesore :
1) Marërveshja mbi BE-në (TEU-Treaty on European Union) dhe,
2) Marrëveshja mbi funksionimin e BE-së (TFEU- Treaty on the Functioning of E.
7

Çdo shtet anëtar duhet të respektojë parime të tilla si : dinjiteti njerëzor, liria, demokracia, barazia, rregulli për ligjin dhe të drejtat e njeriut, duke përfshirë këtu
edhe të drejtat e personave që bëjnë pjesë në minoritet.
Si funksionon BE nënjëzet e pesë gjuhë të ndryshme?
BE nëpërmjet marërveshjeve ndërkombëtare krĳon një organizim rajonal ku në
zemrën e sistemit multigjuhësor të BE-së ndodhen edhe rregullat mbi gjuhën të
përfaqësuara nga regjimi linguistik. Ky regjim përfshin administrimin dhe legjislacionin si një set të veçantë rregullash për çështjet që sillen para Gjykatës së BE. Të
dyja përfshĳnë përkthimin midis njëzet e pesë gjuhëve dhe krĳojnë një ambient të
specializuar për përkthimin ligjor. E gjithë pjesa linguistike e teksteve ligjore egzistuese i referohemi si “acquis”. Që të përkthesh është njëpunë kolosale sepse numri i përkthimeve ligjore brenda BE-së sa vete dhe shtohet. Kur flasim për gjuhën
flasim edhe për funksionin autentik te saj. Çdo version i gjuhës është autentik e si e
tillëështë e rëndësishme të sigurohemi se ligji I BE-së në vetvete ngelet koherent, pa
marrë parasysh versionin e gjuhës (të sigurojë barazi të të drejtave dhe detyrave). Si
një sistem ligjor mbi kombet, tekstet ligjore të BE-së që aplikohen për shtetet anëtare,
duhet që të kenë edhe efekte direkte mbi njerezit si p. sh. “ligji kombëtar”. Kjo do
të thotë që ato duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga shtresat e
shoqërisë, kështu që këtu patjetër do të ketë ndërhyrje linguistike.
Rregullimet Brenda BE-së janë shumëgjuhëshe. Fillimisht këto rregullime ishin autentike njëgjuhëshe vetëm në frëngjisht, por më pas kjo u ndërrua në favor të të
gjitha shteteve anëtare të BE-së. Tekstet legjislative të BE-së publikohen në gjuhët e
BE-së nga Zyra e Publikimeve Zyrtare dhe versionet e gjuhës mund të konsultohen
në mënyrë individuale.
Tek marrvëshjet e ndryshme Brenda BE-sëështë bërë traditë vendosja e një artikulli
në fund i cili na jep informacion rreth versioneve të gjuhës së marrëveshjes. Ç’do të
thotë kjo? P. sh. një individ do të dĳë sa gjuhë egzistojnë për tekstin dhe statusin e
secilit version gjuhësor; kurse kur vjen puna tek interpretimi “autentik” ose “përkthimi për secilin rast” tëpërkthimit juridik lihet mënjanë në favor të versionit autentik që e vendos këtë version në një pozicion ndryshe dhe më favorizues. Çdo tekst
ligjor i ligjt europian (marërveshje, rregullime, direktiva) ka nevojë për interpretim
egzaktësisht si tekstet ligjore të ligjit të brendshëm.
Gjithsesi interpretimi gramatikor I teksteve të ligjit europian shkakton një problem të
madh sinjifikativ , që fillimisht s’ka të bëjë me ligjin e brendshëm.
Egziston problemi i përkthimit të tekstit në njëzet e pesë) gjuhë dhe zgjedhja e versionit linguistik , që nëçdo kohëështë e duhura, sipas opinionit të gjyqtarit. Për të zgjeruar
më shumë njohuritë tona po marrim një shembull. Sipas artikullit 314 “Marrëveshja
e Komunitetit Europian, të gjitha gjuhët zyrtare të folura te 25 shteteve te BE-së janë
autentike dhe ekuivalente. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë fillimisht se çdo tekst ligjor i komunitetit, edhe pse është version original në frëngjisht ose anglisht, ajo duhet të
përkthehet në 24 gjuhë të tjera në mënyrë që të gjitha tekstet të mbartin të njëjtin kuptim.
Së dyti, në rast të ndryshueshmërisë së kuptimit të një fjalie, ose kuptimin e një shprehjeje parësore ose dytësore të ligjit komunitar midis gjuhëve të anëtarëve të shteteve të
këtĳ komuniteti në të cilën ligji komunitar është në mënyrë tëdetyrueshme i përkthyer,
gjykatësit nuk i lejohet ligjërisht të konsiderojë që një gjuhë të dominojë mbi tjetrin opsion. Pra , jemi para një situate multilinguistike (shumëgjuheshe) ku vetvetiu ngrihen
shumë pyetje.
Në cilën mënyrë gjyqtari duhet të zgjedhë midis kuptimeve të ndryshme potenciale
të një sërë gjuhëve në të cilën dispozita europiane është shkruar?
8

Cilin kuptim ka ai gjyqtar për detyrë ta interpretojë në mënyrë të përpiktë sipas metodave të tjera të interpretimit ligjor?
Pra, jemi përpara pyetjeve të një interesi të madh praktik (sipas meje). Pikë së pari
sepse të gjithë ata që kanë punuar me tekstet ligjore e dinë që tekstet në dy gjuhë të
ndryshme, shumë rrallë mund të kenë të njëjtin kuptim. Kurse këtu kemi të bëjmë
me njëzet e pesë gjuhë të ndryshme. Pra dy gjuhë nuk mund të kenë të njëjtin kuptim në interpretim dhe përkthim, po njëzet e pesë gjuhë? Kemi të bëjmë me metoda
gramatikore që qëndrojnë përpara kontradiktave linguistike. Gjithsesi, nga ana tjetër
në bazë të statistikave qasja gramatikore është metoda bazë e interpretimit në 70% të
vendimeve të Gjykatës Europiane në Luksemburg.
Përballja me njëzet e pesë gjuhë të ndryshme është vërtet nje problem linguistik .
Gjithsesi për të kuptuar sadopak funksionimin e njëzet e pesë gjuhëve brenda BE-së
duhet t’i referohemi Gjykatës Europiane dhe Teorisë së ligjit europian të cilat kanë
përcaktuar strategji të ndryshme në lidhje me këtë problem linguistik, p. sh :
Kriteri i Mazhorancës
Kriteri i interpretimit që dëmton më pak qytetarin
Kriteri i një interpretimi shumë të qartë
Kriteri i një pjestuesi të përbashkët
Orientimi drejt teksteve origjinale, jo tek përkthimet e tĳ.
ASipas kriterit të mazhorancës “në rast të diferencimeve semantike midis
njësere gjuhëve, zgjidhet ai kuptim i veçantë i përbashkët, i cili rezulton i tillë nga
versionet linguistike të shumta të shteteve anëtare të BE-së. Por sipas mendimit tim
ky kriter është formal, dhe prandaj ky kriter është abandonuar.
BSipas kriterit të interpretimit që do të dëmtojë më shumë qytetarin, midis
versioneve interpretuese të diskutueshme, duhet të zgjidhet ajo që ka më pak
disavantazhe të mundshme për qytetarët. Por edhe ky kriter është i pasuksesshëm
sepse zakonisht një grup favorizohet kurse grupi tjetër shkatërrohet nga e njëjta
masë e marrë në komunitet.
CSipas kriterit të interpretimit shumë të qartë, midis interpretimeve potenciale
të diskutueshme, ky interpretim duhet të zgjedhë atë interpretim i cili na çon në një
kuptim më të qartë. Qartësia është gjithmonë e përshtatshme. Ajo ka të bëjë me disa
marrës të kuptimit në një periudhë të caktuar, me nevoja të caktuara, dhe gjithmonë
ka një qartesi të pjesshme. Sipas një kërkimi specifik ka nevojë për një kriter qartësie
e asaj çfarëështë e qartë. Madje ky kriter kërkon një kriter të ri e kështu kalojmë në një
zinxhir të gjatë pa fund. Kështu që edhe ky kriter është i pasuksesshëm.
DKriteri i pjestuesit të përbashkët. Nënkupton që në qoftë se një term i rregullt
i komunitetit Europian ka si opsion alternative a dhe b në një gjuhë , dhe b dhe c në
një gjuhë tjetër, atëherë e përbashketa e tyre është pika b që duhet mbajtur. Në bazë
të përkthimit gramatikor e metodologjisë klasike ligjore ne kërkojmë për kuptimin në
tërësi të një termi ligjor e jo thjesht për një pjesë të këtĳ kuptimi mbi baza minimale.
Rregulli i pjestuesit të përbashkët na çon tek kuptimi i termit ligjor dhe jo tek kuptimi
gjithëpërfshirës semantik , duke degraduar shpesh dhe dëshirën legjislative.
Përkthimi Ligjor dhe Interpretimi
Në fakt këto dy koncepte janë të ndryshme, por në terminologjinë juridike të dyja
janë të një koncepti të veçantë. Përkthimi nuk është krahasimi i fjalëve por kraha9

simi i kuptimeve, veçanërisht kur përkthimi i referohet interpretimit ligjor. E rëndësishme është gjetja e kuptimeve paralele që do të thotë familjarizim me një tjetër
experiencë, pra me një tjetër mënyrë të menduari. Përkthimi ligjor dhe interpretimi
kërkojne përpikmeri e cila mund të mos kërkohet me kaq ngulm në përkthimet e
tjera. Pra, kjoështë një veçori vetëm e përkthimit ligjor. Përkthyesi ligjor/Interpretuesi ka një detyrë shumë të rëndësishme. Ai duhet tëpërputhet jo vetëm rregullat e
gjuhës sëhuaj, por gjithashtu edhe rregullat e një sistemi ligjor të huaj.
Çdo ditë gjuha përfshin një mënyrë të formalizuar të komunikimit ndërsa gjuha ligjore na paraqet një sistem shtesë të komunikimit. Njerezit që flasin të njëjtën gjuhë,
por ju përkasin sistemeve ligjore të ndryshme, mund të përballen me një problem më
të madh përkthimi sesa ata që flasin gjuhë të ndryshme, por ndajnë tradita ligjore të
ngjashme. Përpikmëria nëpërkthimet ligjore dhe në interpretim kërkon besnikeri tek
te dyja, edhe tek teksti, edhe tek konteksti. Kështu që pa diskutim një përkthyes ligjor
duhet të ketë njohuritë bazë të ligjit, ti njohë ato. Ligji është shkencë më vete, është
shkencë shoqërore. Si i tillë, ka fjalorin e specializuar dhe institucionet e saj të cilat
kanë evoluar nëpërmjet historisë sëshkencës Ajo çka e dallon ligjin nga disiplina të tjera
të shkencave sociale është fakti qëçdo shtet ka sistemin e tĳ ligjor.
Por çfarëështë
sistemi ligjor nëvetvete? Sistemi ligjor i një shteti është një shprehje e përqëndruar e
historisë, kulturës, vlerave sociale dhe ndërgjegjjes së përgjithshme dhe perceptimit
të njerëzve . Vetëm fakti që janë mbi 190 shtete në botë, secila me historinë e kulturën
e saj unike , është shumë e qartë se egzistojnë shumë ndryshime nga njëri sistem ligjor në tjetrin . Këto ndryshime fillojnë nga ato më tëvogla , në ato më të mëdha deri
tek ato thelbësore
P. sh këtu mund të përfshĳmë komunikimin verbal dhe atë të
shkruar. Ajo çka e plotëson përkthimin ligjor ështëbarrieragjuhësore . Gjuha dhe ligji
ndajnë midis tyre një histori të gjatë . Të dyja na çojnë mbrapa tek origjina e njeriut
, e shoqërisëdhe janë unike tek ne si specie , si qënie njerëzore. Gjuha është shumë e
lidhur me ligjin Ajo (gjuha ) e paraprin ligjin dhe ligji nga ana tjetër nuk mund të egzistojë pa gjuhën. Është gjuha , janë fjalët që i japin ligjit formen e duhur. Por gjykatësi
si duhet të veprojë në këtërast ? Gjyqtari në këtë rast ka për detyrë të bëjë më të mirën
njerëzore . Pasi ai ka punuar me ndihmëne fjalorit kryesisht gjuhët që ai dinte më
mirë , më pas ai do të grumbullojë të përbashkëtat e versioneve linguistike. Më pas do
të veçojë ndryshimet. Gjatë këtĳ procesi mendor ai do të përpiqet të thjeshtësojë e të
kuptojë dhe përfundimisht të paraqesë një sërë mundësish gjuhësore . Si përfundim
gjuha është esenca e ligjit meqënëse ligji formulohet nëpërmjet gjuhës . Të dyja janë
sisteme komunkimi të formalizuara , sepse të dyja qeverisen nga rregullat e tyre të
krĳimit e riprodhimit .
Zhvillimi i një kurrikule ndërkulturore
Zhvillimi i kuptimit ndërkulturor duhet të fillojë me edukimin. Edukimi është një
pjesë shumë e rëndësishme e saj. Ndoshta duket pak indërlikuar si koncept, por
për tabërë më të qartë atë , po rendisim pikat si më poshtë të cilat mund të formojnë
themelet e kuptimit ndërkulturor:
•
Të dish rreth ndryshimeve kulturore
•
Të dish sitë komunikosh “ndërkulturalisht”
•
Të dish pse ne duhet të komunikojmë në këtë mënyrë
•
Të njohësh veten
Pika e parë “të dish rreth ndryshimeve kulturore’’është platformë e gjithë asaj ç’ka vjen
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më pas. Me fjalë të tjera ne kemi nevojë për modele të ndryshme kulturore(Hofstede
1991) në mënyrë që të na ndihmojë ne të reflektojmë dhe të marrim nëkonsideratë
situata të ndryshme. Pika e dytë ‘të dish të komunikosh ndërkulturalisht”do të thotë
të gjesh ato pikat e përbashkëta të kulturave të ndryshme . në këtë mënyrë ti je i
kuptueshëm për të gjithë . Pika e tretë “të dish pse ne duhet të komunikojmë në
këtë mënyrë”do të thotë pse është e nevojshme për të gjetur pikat e përbashkëta .
Ne duhet të komunikojmë “Ndërkulturalisht’në mënyrë që të jemi të kuptueshëm
nga të gjithë si rrjedhojë mesazhi qe duam të transmetojmë vjen më shpejt. Në qoftë
se ne arrĳmë të komunikojmë ‘ndërkulturalisht’do të thotë që edhe edukimi, ynë ka
arritur stadin e duhur dhe ky komunikim e përforcon atë. Sigurisht që për të zhvilluar edhe më shumë kuptimin ndërkulturor ti duhet të njohësh veten, aftësitë e tua.
Gjithsesi katër stadet e lartpërmendura do të jenë të vlefshme në qoftë se ato na
çojnë drejt eksperimenteve aktive duke përfshirë ketu përpjekjet për të vendosur
teorinë në praktikë(White 1998) . Në mbështetje të saj, është propozuar përpjekja për
të dhënë mësim anglisht si një gjuhë europiane.
Si përfundim , zhvillimi i njohjes kulturore midis nxënësve dhe praktikantëve të
ligjit do t’i ndihmonte ata të komunikonin më saktë dhe me më efektivitet, me më
shumë kuptim dhe ndërgjegjësim në vetvete. Kjo do të thotë në trajnimet e aftesimit
të komunikimit ligjor ne duhet të përpiqemi të mbyllim hendekun e krĳuar midis
gjuhës dhe zhvillimit të aftësive ligjore nga njëra anë , dhe ndërgjegjësimit dhe tolerancës ndërkulturore nga ana tjetër (White 1998).
Konkluzione
Nga ato ç’ka thamë më lart vëmë re se:
Pjesa linguistike e teksteve ligjore është shumë e rëndësishme e cila na vjen nën
emërtimin “Acquis”. Edhe pse përkthimi është punëkolosale , gjithmonë gjendet
mënyra e duhur për ta bërë atë.
Çdo tekst ligjor europian qoftë kjo marrëveshje, direktivë apo rregullim ka nevojë
për interpretim egzaktësisht si tekstet ligjore të ligjit të brendshëm. Përballja me
njëzet e pesë gjuhë të ndryshme është vërtet një problem linguistik, gjithsesi kriteret
e rradhitura bëjnë që ky problem të minimizohet , edhe pse disa kritere për mendimin tim personal janë formale , si rrjedhojë ato janë të abandonuara.
Gjetja e kuptimeve paralele është shumë e rëndësishme për përkthimin ligjor dhe
interpretimin. E një rëndësie të veçantëështë përpikmëria që duhet të ekzistojë në
përkthimet ligjore dhe interpretim, në tekst dhe në kontekst.
Gjuha dhe ligji janë shumë të lidhura me njëra –tjetrën. Gjuha e paraprin ligjin , kurse
ligji nga ana tjetër nuk mund të ekzistojë pa gjuhën. Ndërkohë që zhvillimi i një kurrikule ndërkulturore ka specifikën dhe rëndësinë e saj. Të gjithë duhet të mësojmë si
te komunikojmë “ndërkulturalisht”(rasti I mësimit të gjuhës angleze)
Si përfundim terminologjia juridike në Bashkimin Europian është e një rëndësie të
veçantë.
Referencat
Lazaros, P-The grammatical interpretation in European law.
Goddard, Ch-English as an international language of legal communication(inter-cultural
aspect).
Moran , P(1990)A framework for the Teaching of Culture Vermont, School.
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Aplikimi i kritereve të përzgjedhjes së fituesit në prokurimet e fondeve të
BE-së, mbështetur në vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe në
auditimet e Komisionit Evropian
MSc. Orjana Ibrahimi
Ministria e Financave
Abstrakt
Objektivi i Direktivës së Bashkimit Evropian për Prokurimin Publik është të promovojë
hapjen e tregut ndaj konkurencës, transparencën e tenderave, parandalojë diskriminimin e
institucioneve kombëtare ndaj furnizuesve të vendeve të tjera antare si dhe të promovojë
lëvizjen e lirë të mallrave dhe shërbimeve. Direktiva gjithashtu synon të rrisë cilësinë për
përdoruesit final, drejtësi për konkurentët ndërkombëtarë,transparencë për taksapaguesit,
dhe të gjitha këto nëpërmjet hapjes së konkurencës brenda dhe përtej kufijve kombëtare.
Një nga elementët më të rëndësishëm të procedurës së përzgjedhjes së fituesit të kontratave
publike dhe vlerësimit të tenderave, është përcaktimi dhe aplikimi i kritereve të përzgjedhjes
së fituesit. Nisur nga fakti se është kriteri i perzgjedhjes së fituesit ai që përcakton se cili nga
tenderat e paraqitur do të zgjidhet eventualisht si fitues i kontratës, është tepër e rëndësishme
të sigurohet që kriteret e përzgjedhjes së fituesit janë përcaktuar në mënyrë të tillë që
garantojnëvlerësim objektiv dhe janë ngushtësisht të lidhura me objektin e prokurimit.
Në këtë pikëpamje, qëllimi i këtĳ punimi është të vlerësojë se cilat janë kërkesat kryesore që
do të merren parasysh kur përcaktohen kriteret e përzgjedhjes së fituesit duke u bazuar në
rastet e gjykuara nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë (GJED) si dhe përvoja e përfituar nga
auditimet e kryera nga Komisioni Evropian.
GJED në raste të përsëritura ka shprehur në vendimet e saj se, kriteret e përzgjedhjes së
fituesit të zbatuara nga Autoritetet Kontraktore nuk mund të përmbajnë kushte të cilat nuk
janë të orientuara në zgjedhjen e ofertës ekonomikisht më të favorshëm, por janë të lidhura
me aftësinë e operatorit ekonomik për të realizuar kontratën ose kapacitetin ekonomik dhe
financiar, apo kapacitetet teknike. Kriteret e përzgjedhjes duhet të plotësojnë në thelb katër
kushte: (i) duhet të jenë të lidhura me objektin e kontratës; (ii) nuk duhet të japin liri të
pakufizuar zgjedhje për Autoritetin Kontraktor; (iii) duhet të përmenden shprehimisht në
njoftimin e tenderit dhe/ose dokumentet e tenderit si dhe (iv) duhet të jenë në përputhje me
parimet themelore të legjislacionit të BE-së.
Komisioni Evropian në procedurat për dhënien e kontratave publike nuk jep udhëzime të
drejtpërdrejta se cilat kritere te përzgjedhjes së fituesit janë të pranueshme dhe cilat nuk janë.
Gjatë formulimit të kritereve të përzgjedhjes së fituesit është e rëndësishme që të mbahet në
konsideratë se detyra kryesore e Komisionit Evropian është të mbrojë interesat financiare të
Bashkimit Evropian. Ky detyrim dikton që aspekti kryesor i auditimeve të Komisionit është
kontrolli i procedurave për dhënien e kontratës tenderit ekonomikisht më të favorshëm, për të
konstatuar nëse janë janë të peshuara mirë kriteret e financës dhe ekonomisë dhe se kontrata
është dhënë për tenderin që përfaqëson vlerën më të mirë për para.
Një set kriteresh komplekse, të detajuara dhe të matshme të përzgjedhjes së fituesit ndihmon
në realizimin e parimeve të prokurimit publik dhe siguron që Autoritetet Kontraktore të
marrin vlerën më të mirë për para në këmbim të përfitimit të fondeve të Bashkimit Evropian
apo të fondeve shtetërore. Realizimi i parimit të vlerës për para nuk mund të mendohet pa
kritere objektive dhe pa garantuar kështu mundësi të barabarta për të gjithëofertuesit. Nëse
Autoritetet kontraktore japin kontratat në bazë të kritereve subjektive, jo të matshme, jo vetëm
që do cënohet parimi i shanseve të barabarta, por qytetarët do të jenë të privuar nga marrja e
shërbimeve më të mira nga fonde publike të shpenzuara sa më ekonomikisht të jetë e mundur.
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Përveç legjislacionit kombëtar, njohja dhe zbatimi i Direktivës, legjislacionit relevant të BEsë dhe jurisprudencës së GJED-s janë shumë të rëndësishme gjatë procedurave për dhënien
e kontratave të realizuara me financimin e BE-së, me qëllim shmangien e korrigjimeve të
mëvonshme financiare osehumbjen e mundshme të financimit.
Fjalët kyçe: prokurimi publik i BE-së, kriteret e përzgjedhjes së fituesit, vlera më e mirë për
para, jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.

Hyrje
Kuadri ligjor i BE-së i aplikueshëm për kriteret e përzgjedhjes së fituesit
Një ndër elementët më të rëndësishëm në procedure e përzgjedhjes së fituesit
dhe vlerësimit të tenderave është përcaktimi dhe aplikimi i drejtë i kritereve të
përzgjedhjes së ofertës fituese (referuar më tej si kriteret e përzgjedhjes/award criteria).
Nisur nga fakti se është kriteri i përzgjedhjes i cili përcakton se cili nga tenderat e
paraqitur është më i favorshëm për Autoritetin Kontraktor dhe se cili prej tyre do
të fitojë eventualisht kontratën, merr peshë të rëndësishme të sigurohet se kriteret
e përzgjedhjes janë përcaktuar në atë mënyrë që të garantojnë vlerësim objektiv
dhe lidhje të ngushtë me objektin e prokurimit, me qëllim që të mbrohen parimet
e aplikueshme në kontratat publike si ato të trajtimit të barabartë, mundësive të
barabara dhe konkurencës së ndershme.
Rëndësia e kritereve të përzgjedhjes ilustrohet edhe me faktin se preambula e
Direktivës 2014/24/EU1 mbi prokurimin publik, shprehet mbi nevojën e aplikimit
të kritereve të pranueshme. Bazuar në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të
Drejtësisë, janë përfshirë dhe në direktivë katër kërkesat që duhet të plotësojnë
kriteret e përzgjedhjes:
i)
duhet të jenë të lidhura me objektin e kontratës;
ii)
nuk duhet të japin liri të pakufizuar zgjedhje për autoritetin kontraktues;
iii)
duhet të përmenden shprehimisht në njoftimin e tenderit dhe dokumentet
e tenderit;
iv)
duhet të jenë në përputhje me parimet themelore të legjislacionit të BE.
Ndërsa preambula e Direktivës shprehet gjithashtu mbi parimet e BE-së që
duhen zbatuar, ato të trajtimit të barabartë, mos diskriminimit, njohjes reciproke,
propocionalitetit dhe transparencës, Neni 67 i Direktivës liston kriteret e
aplikueshme në dhënien e kontratës. Mbështetur në këtë nen Autoriteti Kontraktor
duhet të përzgjedhjë fituesin e kontratës duke vlerësuar tenderin ekonomikisht
më të favorshëm, mbështetur në një gamë kriteresh të tilla si cilësia, cmimi, cilësia
teknike, aspektet funksionale, kostot e mirëmbajtjes, efektivitetit të kostove,
shërbimeve pas shitjes, asistencës teknike dhe afatit të përfundimit/dorëzimit.
Pesha specifike e secilit kriter duhet të përcaktohet paraprakisht dhe të publikohet
në dokumentat e tenderit.
Përvec Direktivës për prokurimet publike, aplikohet një kuadër më i gjërë legjislativ
për përdorimin e ligjshëm dhe të rregullt të fondeve publike, lidhur me investimet e
realizuara nga Autoritetet Kontraktore me financim nga fondet e Bashkimit Evropian.
1
Direktiva 2014/24/EU e Parlamentit Evropian dhe Këshillit mbi prokurimin publik dhe anullimin e
Direktivës 2004/18/EC.
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Më e rëndësishmja ndër to është Rregullorja e Këshillit Nr 1605/20022 mbi rregulloren
financiare të zbatueshme për buxhetin e përgjithshëm të Komuniteteve Evropiane.
Neni 27 i Rregullores përcakton se institucionet e Bashkimit Europian duhet të
përdorin buxhetin në përputhje me parimet e menaxhimit të shëndoshë financiar,
përkatësisht në përputhje me parimet e ekonomisë, efiçencës dhe efektivitetit. Parimi
i ekonomisë kërkon që burimet që përdoren për ndjekjen e aktiviteteve të jenë në
dispozicion në kohën e duhur, në cilësi dhe sasi të duhur, dhe me çmim më të mirë.
Neni 48 i Rregullores përcakton gjithashtu se shtetet anëtare duhet të bashkëpunojnë
me Komisionin në rrjedhën e zbatimit të buxhetit të Bashkimit Evropian në mënyrë
që fondet e alokuara të jenë përdorur në përputhje me parimin e menaxhimit të
shëndoshë financiar.
Ndikimi që kanë patur vendimet e GJED në interpretimin ligjor të kritereve të
përzgjedhjes së fituesit
Gjykata Evropiane Drejtëisë ka tagrin3 e interpretimit ligjor të Direktivës nëpërmjet
mënyrës së gjykimit të njohur si preliminary ruling, nëpërmjet të cilës, pasi shtrohet
për interpretim nga gjykatat e vendeve antare, GJED shprehet mbi mënyrën e
zbatimit apo interpretimin e Direktivës. Nëpërmjet një numri të konsiderueshëm
vendimesh të kësaj natyre, GJED ka përcaktuar disa nga kriteret kryesore të aplikimit
të kritereve të përzgjedhjes së fituesit, të cilat kanë gjetur më pas reflektim në vetë
dispozitat e Direktivës.
Kështu ishte çështja Beentjes (C-31/87) e cila solli për herë të parë domosdomshmërinë
për të identifikuar fazën e shqyrtimit të përshtatshmërisë së ofertuesit nga ajo e
përzgjedhjes së ofertës fituese. Nga gjykimi i cështjes referuar në GJED u shtrua për
interpretim nëse ishte përjashtuar ligjërisht nga procedura e përzgjedhjes një ofertues
me argumentin se “ai nuk duket të jetë më i përshtatshmi për Autoritetin Kontraktor”.
GJED parashtroi si një rregull të përgjithshëm se sipas strukturës së Direktivës,
shqyrtimi i përshtatshmërisë së ofertës dhe përzgjedhja e fituesit të kontratës janë dy
faza të ndryshme në proçesin e përzgjedhjes. Në përfundim të gjykimit u konkludua
se, edhe pse Direktiva nuk flet për mundësinë e realizimit të dy fazave njëkohesisht,
këto dy faza të procedurës rregullohen nga rregulla të veçanta. Ky gjykim ishte
precedent i parë në të cilin evidentohet nevoja për të dalluar kriteret e përzgjedhjes
të cilat verifikojnë përshtatshmërinë e ofertuesit (selection criteria) nga kriteret
përzgjedhjes së fituesit (award ciriteria), duke përcaktuar se në fazën e dytë duhet
të aplikohen kritere të lidhura vetëm me ofertën dhe jo me kapacitetin ekonomik e
financiar apo me njohuritë dhe aftësitë teknike të ofertuesit. (Sigma, 2014)
Ndërsa në cështjen Lianakis (C-532/06) u legjitimua diferenca midis kritereve
kualifikuese dhe kritereve të përzgjedhjes së fituesit. GJED konfirmoi në këtë
cështje se kriteret e përzgjedhjes së fituesit nuk mund të përfshĳnë kritere të cilat
nuk synojnë të identifikojnë ofertën ekonomikisht më të favorshme, por që janë të
lidhur në fakt me vlerësimin e aftësisë së ofertuesit për të realizuar kontratën. Në këtë
mënyrë do të konsiderohet një shkelje e Direktivës nëse Autoriteti Kontraktor do të
marrë në konsidertë si kriter të përzgjedhjes së fituesit eksperiencën e ekspertëve,
fuqinë punëtore ose aftësinë për të realizuar para afatit kontratën dhe nuk do ti
Rregullorja e Këshillit nr. 1605/2002 mbi rregulloren financiare të zbatueshme për buxhetin e përgjithshëm
të Komuniteteve Evropiane.
3
Neni 267 i Traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian.
2
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konsiderojë ato si kritere kualifikuese. (Castan, Pelissier, 2012)
Në cështjen UniversaleBau (C-470/99) elementet e gjykuar lidhen me detyrimin për
të publikuar kriteret e përzgjedhjes dhe kuantifikuar peshën e secilit kriter në
vlerësim. Në vendimin e saj GJED theksoi se, në qoftë se një Autoritet Kontraktor
ka përcaktuar peshën e kritereve të përzgjedhjes si dhe metodën e vlerësimit me
pikë para publikimit të një njoftim kontrate, ajo është e detyruar që në funksion të
respektimtit të parimeve të transparencës në procedurën e përzgjedhjes së kontratës
si dhe trajtimit të barabartë të ofertuesve, t’ia bëjë të njohura ofertuesve të mundshëm
duke i publikuar ato në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit.
Gjithashtu u vu re nga ky gjykim, edhe pse nuk ishte shprehimisht detyrim sipas
Direktivës, GJED „imponoi mbi Direktivën” detyrimin për të bërë publik dhe
kriteret kualifikuese (selection criteria), përsa kohë kishtë një përcaktim të tillë për
kriteret e përzgjedhjes së fituesit (award criteria). (Arrowsmith 2011, 36)
Po në të njëjtin kontekts vĳon jurisprudenca e GJED në çështjen ATI EAC (C-331/04
)kur parashtron sërish aplikimin e kritereve të përzgjedhjes dhe peshën specifike
të tyre në vlerësim. Gjatë shqyrtimit të kësaj çështje nga GJED u analizua nësë
Autoriteti Kontraktor kishte vepruar drejt kur kishte caktuar peshën që do të kishte
në vlerësim secili nga nënkriteret e identifikuara vetëm pasi kishtë kaluar afati i
dorëzimit të ofertave, por para hapjes se ofertave. GJED theksoi se duke mbajtur ne
konsiderate parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës ishte e rëndësishme
që ofertuesit potencialë të ishin në dĳeni të metodologjisë së përcaktimit të tenderit
ekonomikisht me të favorshëm, përfshirë dhe peshën e secilit kriter/nënkriter për
përzgjedhjen e fituesit. Sipas interpretimit të GJED, Autoriteti Kontraktor mund të
përcaktojë pas përfundimit të afatit të dorëzimit të ofertave nënkriteret dhe peshën
e tyrë në vlerësim, nëse ato i përkasin në përmbajtje atyre kritereve të përzgjedhjes
të cilat kanë qënë më parë të publikuara në njoftimin e tenderit dhe nëse plotësojnë
njëkohësisht kushtet e mëposhtme: (i) nuk ndryshojnë kriteret e publikuara më parë
në dokumentat e tenderit, (ii) nuk përmbajnë elemente të cilat nëse do të diheshin
më parë nga ofertuesit, mund të preknin përgatitjen e ofertës, dhe (iii) nuk janë
vendosur për shkaqe që mund të sjellin diskrimimin kundrejt një oferutesi. (Castan,
Pelissier, 2012, 6)
Cështja Concordiabus (C-513/99) parashtroi nevojën për të aplikuar kritere
objektivisht të matshme dhe sasiore. GJED u shpreh gjatë gjykimit të kësaj çështje
se nëse Autoriteti Kontraktor vendos të përzgjedhë fituesin mbi bazën e kritereve
që lidhen me aspekte të vecanta (rasti në fjalë, kritere të lidhur me mbrojtjen e
mjedisit) duhet të mbajë në konsideratë se këto kritere duhet të jenë të lidhura me
thelbin e kontratës, nuk përbëjnë një kufizim të lirisë së zgjedhjes nga autoriteti
kontraktor, janë përmendur shprehimisht në dokumentat e tenderit apo njoftimit
të tenderit dhe përputhen me parimet themelore të të drejtës komunitare, përshirë
parimin e mos diskriminimit. Të gjitha elementet e mësiperme rezultojnë të jenë
parashtruar aktualisht në tekstin e Direktivës, duke sjellë një tjetër rast të ndikimit të
jurisprudencës së GEJD në tekstin ligjor të direktivës.
Pasojat e aplikimit jokorrekt të kritereve të përzgjedhjes së fituesit
Format më të shpeshta të parregullësive në proçedurat e prokurimit lidhen me rastet
kur aplikohen si kritere të përzgjedhjes së fituesit aspektet që nuk lidhen me ofertën
por me kapacitetin ekonomiko-financiar dhe aftësitë teknike të ofertuesit, të cilat
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janë në fakt kritere kualifikuese për pjesmarrjen në tender. Rastet e audituara nga
Komisioni Evropian kanë evidentuar situata të përsëritura kur në procedurën e
përzgjedhjes janë aplikuar kritere të tilla si kualifikimi dhe eksperienca e ekspertëve
të propozuar, eksperienca e ofertuesit, përmbushja e kontratave të mëparshme. Të
gjitha këto kritere nuk mund të bëjnë një klasifikim të ofertave të paraqitura por
lidhen me eksperiencat dhe punët e mëparshme, ndaj nuk mund të aplikohen si
kritere për përzgjedhjen e fituesit (award criteria).
Të gjitha parregullësitë në aplikimin e kritereve të përzgjedhjes shoqërohen me
caktimin e korigjimeve financiare, sipas Udhëzimit COCOF-07/0037/034 të Komisionit
Evropian, i cili aplikon korrigjimet me tarifa fikse. Qëllimi i këtyre korigjimeve
është të rivendosë një situatë në të cilën shpenzimet e financuara nga buxheti i BEsë të jenë në përputhje të plotë me rregulloret dhe ligjet e BE-së . Mbi këtë llogjikë
vlera e korrigjimit financiar duhet të jetë e njëjtë me shpenzimin jolegjitim të prekur
nga parregullësitë. Arsyeja pse aplikohet tarifa fikse lidhet me faktin se ështe e
vështirë të përcaktosh saktësisht saështë shuma e shpenzimit të parregullt, sikurse
dhe deklarimi i tërë vlerës së kontratës si jolegjitim nuk do të ishtë në harmoni me
parimin e propocionalitetit.
Nga një vështrim i përgjithshëm i llojeve të parregullësive që përmenden në udhëzim
rezulton se nga 12 lloj parregullësish të evidentuara, 2 prej tyre janë të lidhura me
kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
1)
Mospërfshirja e kritereve kualifikuese (selection criteria) dhe kritereve të
përzgjedhjes së fituesit (award criteria) në njoftimin e tenderit apo dokumentat
e tenderit. Udhëzimi përcakton së për këto lloj parregullësie aplikohet korrigjim
financiar në shumën 25% të vlerës së kontratës, por që mund të reduktohet në 10%
ose 5% në varësi të shkallës së seriozitetit të rastit. Për këtë arsye duhet të analizohet
individualisht cdo rast që ka shkaktuar ose mund të shkaktonte dëm në buxhetin e
Bashkimit Evropian.
2)
Aplikimi i kritereve të përzgjedhjes së fituesit që konsiderohen jo të
ligjshme. Dhe për këto lloj parregullësish aplikohet korrigjim financiar në masën
25% të vlerës së kontratës, me mundësi reduktimi në 10% ose 5% në varësi të shkallës
së seriozitetit të rastit.
Rastet e auditura nga Komisioni Evropian sjellin një mori situatash kur janë përdorur
kritere përzgjedhje të paspecifikuara mjaftueshëm, diskriminuese ose që nuk mund të
maten objektivisht. Për më tepër edhe caktimi i përqindjes së pikëve atribuar çdo kriteri
jo në të gjitha rastet është vlerësuar i drejtë dhe korrekt. Nga auditimet e realizuara është
konstatuar si e pajustifikuar aplikimi i një peshë relativisht të lartë të një kriteri subjektiv
që nuk mund të matet dhe të kuantifikohet objektivisht, pasi kjo rrit mundësinë e „lirisë
të pakufizuar të zgjedhjes se Autoritetit Kontraktor”ç’ka bie ndesh me Direktivën.
Konkluzione
Nga jurisprudenca e pasur e GJED mbi aplikimin e kritereve të përzgjedhjes së fituesit
dalin disa konkluzione të cilat mund të shërbejnë si pika orientuese për Autoritetet
Kontraktore gjatë realizimit të procedurave të përzgjedhjes së kontratave fituese.
Gjatë procesit të përcaktimittë kritereve të përzgjedhjes së fituesit, Autoritetet
Udhezuesi i Komisionit Evropian për përcaktimin e korigjimeve financiare të aplikueshme për shpenzime
të financuara nga fondet e BE-së, në rast mospërputhje me rregullat e prokurimit publik.
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Kontraktore janë të lira të zgjedhin midis ofertës me cmimin më të ulët të ofruar
apo ofertës ekonomikisht më të favorshme. Nesë zgjidhet kjo e fundit, duhet tëjetë
i qartë dhe të bëhet dallim midis kritereve kualifikuese (selection criteria) dhe
kritereve të përzgjedhjes së fituesit (award criteria). Kriteret kualifikuese nuk mund të
përdoren si kritere të caktimit të fituesit dhe anasjellta.
Autoriteti Kontraktor mund të zgjedhë të aplikojë nënkritere për përzgjedhjen e fituesit
të cilat duhet të jenë objektivisht të matshme dhe për secilin prej tyre të jetë përcaktuar
pesha specifike në vlerësim sipas natyrës së kontratës. Përsa do të jetë e mundur duhet të
shmanget deklarimi si i pavlefshëm i një tenderi bazuar në kritere subjektive pasi ky fakt
ngre dyshimin se Autoriteti Kontraktor ka vendosur dhe aplikuar kriteret e përzgjedhjes
që i japin liri të pakufizuar të zgjedhjes, c’ka bie ndesh me Direktivën.
Gjithashtu duhet mbajtur në konsideratë se Komisioni Evropian nuk jep udhëzime të
drejtpërdrejtë mbi kriteret e përzgjedhjes që janë të pranueshme dhe ato që nuk janë
të tilla. Auditimet e Komisionit Evropian në mënyrë individuale do të vlerësojnë çdo
procedurë për të parë nëse kriteret janë të lidhura direkt me objektin e kontratës,
nëse ata janë mjaft të specifikuar dhe objektivisht të matshme, që të mos japin
një liri të pakufizuar të zgjedhjes të Autoritetit Kontraktor, dhe se ato janë në
përputhje me parimet themelore të legjislacionit të Bashkimit Evropian.
Gjatë formulimit të kritereve të përzgjedhjes së fituesit është e rëndësishme që të
mbahet në konsideratë se detyra kryesore e Komisionit Evropian është të mbrojë
interesat financiare të Bashkimit Evropian. Ky detyrim dikton që aspekti kryesor i
auditimeve të Komisionit është kontrolli i procedurave të ndjekura për dhënien e
kontratës tenderit ekonomikisht më të favorshëm, për të konstatuar nëse janë janë të
peshuara mirë kriteret e financës dhe ekonomisë dhe se kontrata është dhënë për
tenderin që përfaqëson vlerën më të mirë për para (best value for money).
Gjithashtu nuk duhet të harrohet që auditimet e Gjykatës Evropiane të Auditorëve
dhe të Komisionit Evropian në radhë të shqyrtojë pajtueshmërinë e procedurave për
përzgjedhjen e fituesit te kontratës për furnizim publik me dispozitat e Direktivës
dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian (të tilla si Rregullorja Nr. 1605/2002/EC).
Zakonisht personat që kryejnë auditimin nuk janë të njohur me legjislacionin
kombëtar të prokurimit publik të shtetit anëtar në fjalë dhe në shumë raste nuk e flasin
edhe gjuhën zyrtare të vendit. Kjo është arsyeja pse, përveç legjislacionit kombëtar,
njohja dhe zbatimi i Direktivës, legjislacionit relevant të BE-së dhe jurisprudencës
së GJED-s janë shumë të rëndësishme gjatë procedurave për dhënien e kontratave
të realizuara me mbështetjen e BE-së, me qëllim shmangien e korrigjimeve të
mëvonshme financiare ose humbjen e mundëshme të financimit.
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Marrëdhëniet Amerikano – Izraelite nën optiken e shtypit shqiptar në vitet
1976 – 1980
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Abstrakt
Periudha në fjalë për Shqipërinë ka një rëndësi të madhe, për faktin se ky vend është
duke i mbyllur marrëdhëniet diplomatike me fuqitë e mëdha botërore dhe duke hyrë në
fazën e izolimit të brendshëm. Gjithmonë ftohja me një vend, ndodhte për shkak të lidhjes
me imperializmin amerikan të këtyre vëndeve. Vlersimi të tillë nuk do t’i shpëtonte as
marrëdhënia mes SHBA dhe Izraelit. Ky i fundit ishte në konflikt me vendet arabe, e më së
shumti në këtë kohë me Libanin. Por për shtypin shqiptar rëndësia më e madhe ishte tek
marrëdhënia që kishte Izraeli me SHBA. Edhe pse në fakt, më e rëndësishme ishte konflikti,
dhe aspekti human, i cili ishtenë krizë në vendet arabe, për shkak të luftërave, për ne më
shqetësuese ishte marrëdhënia që kishte Izraeli me SHBA. Shtypi i kohës, arma më e fortë në
kohë paqësore e komunizmit shqiptar, i kushtoi një vënmendje të madhe.
Në këtë shtyp kishte një analizim të ngjarjeve vetëm nën lidhjet me imperializmin amerikan,
sikurse quhej në terminologjinë marksiste të komunizmit. Kjo gjë ka aq shumë vlerë, saqë
edhe përmendja e ngjarjeve apo e viktimave që shkaktonte lufta në popujt arabë, ishte nën
kuadrin e interesave, të goditjes së SHBA. Në fakt, vendi i ynë nuk kishte asnjë lloj cënimi nga
veprimtaria izraelite, dhe as nuk jepte ndonjëlloj ndihmë në zgjidhjen e situatës në atë vend.
Qëllimi i këtĳ shtypi ishte goditja psikologjike që i jepej popullit shqiptar, duke grumbulluar
shembuj të tillë negative, për t’i treguar atyre, se sa e dëmshme ishte SHBA.
Fjalë kyçe: SHBA, Izrael, Shqipëri, Propagandë, Shtyp.

Hyrje
Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dala si një ndër shtetet fituese dhe udhëheqëse të Kamprit të Perëndimit pas Luftës së Dytë Botërore (L. II. B.), kishin qenë të
pranishme në Lindjen e Mesme qëpas luftës. Ky rajon kishte rëndësinë e madhe të
naftës, dhe si burim energjitik, do të ishte i prekur shumë nga veprimet e Luftës së
Ftohtë (Buçpapaj, 2010, 416). Ndërkohë që Izraeli ishte pjesë e këtĳ territori, dhe e
rrrethuar nga shtete arabe, ishte në një konflikt të përgjithshëm që pas L. II. B. Izraeli
kishte bërë luftëra me kualicionet arabe, si në 1956, 1967, dhe kishte dalë i fituar, falë
mbështetjes që kishte dhënë për të SHBA (Grimberg, 2005, 251). Ndërkohë që krahu
arab, kishte pasur deri diku mbështetjen e Bashkimit Sovjetik, si kundrabalancë e
Luftës së Ftohtë por pa pasur ndonjë rezultat. Ndërkohë që Shqipëria, e shkëputur
nga politika e lartëpërmendur, kishte një aleat të ndryshëm që nga fillimi i viteve
1960. Ajo ishte Kina e largët Komuniste. Një shtet i cili kishte dhënë një ndihmë më
shumë ekonomike se sa ideologjike, por që, që në fillim të vitit 1970, marrëdhëniet
kishin nisur të ftoheshin (Duka, 2007, 292).
Shqipëria, ishte e izoluar nga Perendimi dhe dalëngadalë po izolohej edhe nga Lindja. SHBA shihej si armiku i padiskutueshëm dhe i përhershëm, ndërkohë që edhe
me kampin lindor, Bashkimi Sovjetik në vitet 1970 e quante si socialimperialist (Jacques, 1995, 520).
18

Kurse Izraeli, i cili nuk kishte qenë ndonjëherë në politikën e pas L. II. B. si plan analizmi për shqiptarët, që nga fillimi i viteve 1960, kishte nisur të shihej si pasqyrim i
politikës amerikane.
Ndihma dhe bashkëpunimi ndërmjet SHBA – Izraelit
Periudha e viteve 1976 – 1980 ishte periudha ku në vendin tonë ndodhën disa ndryshime njëkohësisht. Gjatë kësaj kohe marrëdhënies “vëllazërore” me Kinën tashmë
po i vinte fundi. Në 1976 u vendos kushtetuta e re nëShqipëri, ku vendi do të quhej
Republika Popullore Socialiste e Shqipërsië. Që nga fillimi i viteve 1970, kishin nisur
eleminimet në parti, sidomos në periudhën pas vitit 1976 (Duka, 2007, 287). Tashmë
qeveria e regjimit komunist shqiptar, kishte nisur të ndihej e zhgënjyer nga bota
e jashtme, ku të gjithë shtetet po braktisnin komunizmin Stalinist, duke mbetur e
vetmja, bastion i atĳ komunizmi. Izolimi me botën jashtë Shqipërisë, kishte bërë që i
vetmi burim informacioni të ishte shtypi në vënd. Ky shtyp ishte i larmishëm si shtyp i shkruar më tepër, se sa me radio apo me televizonie, ku ky i fundit ishte vetëm
një. Ndaj me anë të këtĳ shtypi regjimi i kohës, si çdo regjim komunist e përdorte më
së shumti për të propaganduar, ndaj armiqve ideologjik më së tepërmi, dhe më pak
ndaj atyre kombëtarë.
Armiku kryesor, dhe i përhershëm ideologjik për ne mbetej SHBA. Ky shtet ishte
vendi nga i cili ne gjithmonë shihnim vetëm anët negative të kapitalizmit. Dhe duke
qenë se koha pas L. II. B. ishte e ndarë në dy kampet e Luftës së Ftohtë, edhe shtetet
që shkonin pas politikës së SHBA shiheshin me të njëjtën përbuzje dhe i quanim si
satelit të saj. Vitet 1960 – 1970, do të jenë si vite ku vëmendjen e gjeoploitikës dhe të
luftës jo rrallëherë do ta shihnim në Lindjen e Mesme. Konflikti mes vendeve arabe
të kësaj zone dhe Izraelit, ishte në një pikë, ku SHBA tashmë kishte mbajtur qartazi,
krahun izraelit. Rrjedhimisht nga kjo, në shtypin e kohës Izraeli shihej në të njëjtën
mënyrë sikurse aleati i saj SHBA.
Në shtypin shqiptar të kohës, që nga viti 1976, kemi artikuj të këtyre marrëdhënieve
që ekzistonin mes këtyre dy vendeve, vizitat e dy anshme ishin pothuajse të gjitha të
lajmëriara, e madje në kohë. Që në fundin e mandatit të Presidentit Ford, u pa se pati
një marrëdhënie të mirë, sidomos nga deklaratat e shumave të miliarda dollarëve
që iu premtuan kryeministrit izraelit Jitzhak Rabin (ATSH, 1976, 4). Megjithatë nuk
ishte vetëm marrëdhënie vetëm me presidentin, por ishte edhe shefi i diplomacisë
amerikane, ai i cili në këtë kohë priti një pjesë të madhe të vizitave izraelite në SHBA.
Vizita të tilla të herëpashershme, e rrisnin kredibilitetin e Izraelit në arenën ndërkombëtare, kurse përballë shtypit tonë, kjo ishte e kundërta. Ato i shihnin marrëdhënie të tilla, si prapaskena të një politike ideologjike shfrytëzuese kapitaliste. Kjo ishte
e padrejtë sipas nesh, sepse SHBA ishte shprehur për një ruajtje të paqës në Lindjen
e Mesme, ndërkohë që kjo marrëdhënie prishte ekuilibrat (ATSH, 1978, 4). Vendi
ynë nuk karakterizohej për marrëdhënie diplomatike të mëdha, të hapura me shtetet
e tjera dhe me vizita të shpeshta. Kështu që kritika e bërë në këtë formë, të linte të
kuptoje edhe psikologjinë tonë, për gjeopolitikën. Kjo do thoshte se stili i ynë i veçimit, duhet të ishte më i mirë se ai i SHBA që mbante marrëdhënie me shumë vende
të botës, sidomos me vende strategjike sikurse Izraeli, në zonën e Lindjes së Mesme.
Por vizitat nuk ishin të një krahut pa kthim, që do të thotë, se jo vetëm delegacione
apo personalitete të larta të Izraelit shkonin nëUashington për diskutime politike,
apo mbështetje. Gjatë këtyre pesë vitev një pjesë e madhe e politikanëve kryesor të
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SHBA bënë vizita edhe në Izrael. Që në tetor 1976, në një vizitë në Tel Aviv, zëvëndës
shefi i luftës i SHBA, Klement, deklaroi se SHBA do të ndihmojë me armatime çdo
herë Izraelin(ATSH, 1976, 4). Në syrin tonë, kjo e bënte Izraelin një vegël të politikës
amerikane, dhe jo një politikë kombëtare izraelite. Gjithashtu vizitat asnjëherë nuk
shiheshin, për një balancim të situatës. Asnjëherë nuk përmendej se jo të gjithë vizitat që ishin nga SHBA në drejtim të Izraelit, ishin edhe për të qetësuar sitruatën.
Sidomos gjatë dy viteve të para 1976 – 1977, jo rradhëherë prania e SHBA, edhe pse i
jepte një mbështetje Izraelit në aspektin diplomatik, e bënte që të ulte tonet luftarake,
përballë popullit civil sidomos arab (frus. 1969.D.34).Megjithatë këto elemente për
propagandën tonë, e cila qëllimin e kishte, që të ishte më shumë kundërshtuese se sa
për të paraqitur një të vërtetë, nuk kishte asnjë rëndësi.
Një vëmendje iu dha edhe vizitës së ambasadorit të SHBA Atherton, i cili po bënte
disa vizita në Lindjen e Mesme gjatë atyre viteve. Kjo u pa si një mënyrë përqarëse
nga ana e jonë, ku SHBA nëpërmjet Izraelit po përçante vendet arabe. Kur në fakt
vizita në atë kohë nuk kishte qenë vetëm në Izrael, por edhe në shumë shtete të tjera
të Lindjes së Mesme, si Jordania, Arabia Saudite dhe Egjipti. Por edhe ky fakt ishte
akoma heret të nxirrej në skenë. Pasi pak kohë më vonë do të merreshin të gjithë këto
shtete që ishin arabe si anti arabe. Kjo lloj propaganda ishte e një lloji, e cila nuk i
përkiste një politike të mirë ndërkombëtare, qoftë në bërje të saj, qoftë në analizim.
Megjithatë zona e Izraelit ishte edhe një pikë strategjike për SHBA në zonën e Lindjes
së Mesme. Vetë presidenti Karter, bëri një vizitë nëIzrael gjatë një turi në Lindjen e
Mesme. Kjo shihet nga ana e ynë si një lëvizje strategjike, që ndodhte fill pas rënies
së regjimit pro amerikan të Iranit, të një viti më parë (ATSH, 1979, 4).Në fakt kjo ishte
e drejtë, Iranii cili kishte qenë një shtet i madh në zonën islamike, tashmë nuk shihej
si i besueshëm, ndaj SHBA kërkonte që të rishihte edhe një herë zonën e Lindjes
së Mesme, nëse vazhdonte bashkëpunimi apo fryma iraniane, kishte marrë efektin
domino në këtë zonë. Ndaj pika më e mirë për të nisur vizitën nëëtë zonë strategjike
ishte Izraeli, për dy arsye. Së pari, sepse ky ishte aleate më standart për SHBA, dhe i
palëvizshëm, dhe së dyti, për ti dhënë kësaj të fundit, mbështetjen përballë shteteve
arabe. Por vizita e Athertonit sidomos, u pa në Jeruzalem edhe në vitin 1980 (ATSH,
1980, 4), sidomos në atë kohë kur situate nëIzrael, ishte lënë më shumë në dorën e
politikës vëndase. Në një kohë, kur SHBA po besonte më shumë në politikanët e
Izraelit, në atë kohë, shtypi jonë propagandonte se SHBA po tenton të hapë imperializmin më shumë me anë të kësaj lëvizje. Në fakt, deklarata të tilla më shumë se akuzuese tregonin se politika jonë e jashtme ishte e dobët në analizë.Sepse në këtë kohë
nuk kishte nisur politika amerikane mbi Izrael, apo imperialiste amerikane sikurse
ishte zhargoni propagandistik i shtypit shqiptar.Tashmë ishte e kundërta, Izraelit po
i lihej më shumënë dorë politika e vet. Kjo ndodhte për shkaqe që do t’i shtjellojmë
më poshtë.
Një formë tjetër e marrëdhënieve në këtë hark pesë vjeçar mes dy vendeve, ishte
edhe dërgimi i delegacioneve diplomatike, tek njëri - tjetri. Delegacione të ndryshme
si nga Izraeli, po më shumë nga SHBA, në drejtim të Izraelit, niseshin jo rrallëherë.
Shpeshherë senator të ndryshëm shkonin në Izrael, për të parë nga afër gjëndjen për
të raportuar më në detaj situatën në terren. Apo siç ishte rasti i delegacionit të Kongresit Amerikan, ku nëpërbërje të tĳ ishin emisarë të fushës ushtarake, që erdhën në
vitin 1979 (ATSH, 1979, 4). Megjithatë këto delegacione apo personalitete, sikurse
ishte i dërguari i qeverisë amerikane Linoviç, shiheshin me përçmim nga ana e shtypit tonë shqiptar. Kryesisht të gjithë thërriteshin me emrin emisarë, një term që më
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shumë e thjeshtëzonte gradën e tĳ. Kjo bëhej për të degraduar më shumë detyrën e
tĳ, dhe për ta ulur në niveline kasnecit. Një njeriu i cili ishte vetëm lajmëtar i politikës
së imperializmit tëUashingtonit. Ky përçmim niste që nga titulli i lajmit, edhe nëse
në artikull përmendej roli i tĳ i vërtetë, apo qëllimi i vizitës së ardhjes. Kjo nuk ishte
epaqëllimshme. Duke qenë se jemi në frymën propagandistike, ana vizive kishte
shumë rëndësi, prandaj epiteti emisar i Uashingtonit në titull, me shkronja të mëdha,
do të binte më shumë në sy tek lexuesi shqiptar, se sa përmbajtja e shkrimit brenda,
me shkronja të vogla normale të shkrimittë gazetës. Kjo do të thoshte, se mundohej
të luhej shumë me psikologjinë e lexuesit shqiptar. Por në fakt roli i këtyredelegacioneve pavarësisht përçmimit tonë ishte jo i vogël, pasi pjesëtarët e delegacioneve gati
çdo herë ishin në rang ekspertësh të fushës përkatëse.
Njëkohëshisht marrëveshjet që bëheshin, të cilat nuk kishin vetëm katrakterin ushtarak çdo herë, por edhe ekonomik, apo fushave të tjera civile, në shtypin shqiptar
përmendeshin si komplote. Kjo do të thoshte se politika amerikane ishte gjithmonë
e frigshme. Sido që tëshprehej ajo ishte në rangun e hiles, ashtu sikurse po e pësonin
edhe popujt arab, nga kjo politikë (ATSH, 1979, 4).
Marrëdhëniet mes dy vendeve nuk ishin vetëm vizita kortezie, apo raporte përshkruese. Kjo marrëdhënie ishte një ndihmë e fortë për Izraelin e shprehur në disa
fusha. Mbi të gjitha mbështetja ishe ushtarake. Që në fillim të vitit 1976 u premtuan
ndihma deri në 200 milion dollar në armatime për Izraelin. Në të njëjtën kohë, një
ndihmesëSHBA, i jepte Izraelit edhe me anë të patrullimit të anĳeve ushtarake, apo
nëndetësees së tretë, të Flotës së Gjashtë Amerikane që ishte në Mesdhe (ATSH. 1976.
4). Ndërkohë që ndihma e nënshkruar më vonë në kuadrin ushtarak shkonte në
shumën prej 1.8 miliard dollarësh. Një shumë mjaft e madhe për buxhetin e Izraelit,
dhe që pa mbështetjen e SHBA nuk do ta kishte të mundur të rezistonte në Lindje të
Mesme. Vetë Izraeli e mendonte këtë ndihmë afatgjatë, madje Ministri i Luftës i Izraelit, Veizman, deklaroi se për 10 vjet mendohet se ndihma ushtarake nga SHBA dotë
kapte shumën e 13.5 miliard dollarëve (ATSH. 1978. 4). Ndërkohë që në shtypin tonë,
këto fakte ishin të gjitha të kritikueshme.Sidomos në kuadrin ushtarak, ndihmat apo
veprimet ndihmëse që bënte SHBA ndaj Izraelit, ishin të gjitha të informuara për
lexuesin shqiptar.Ngjyrimet që i jepnim ne, ishin të gjitha në kuadrin e imperializmit
amerikan.Të një sjellje, qëçdo lloj ndihme që një shtet merrte nga SHBA, ishte vetëm
ushtarake.Me këtë nënkuptohej se ndihma amerikane çdo herë që ekzistonte ishte
shkatrruese ndaj vendeve. Një stil i tillë propagandiastik, ishte më shumë terrorizues
ndaj popullit tonë, se analizim të së vërtetës, së marrëdhënies mes dy shteteve.
Gjatë vitit 1979 – 1980, amerikanët hodhën më tej ndihmesën e tyre në krĳimine
bazave tokësore, me anë ta aerodromeve kryesisht. Kjo tregonte se SHBA kërkonte
që të shtrinte bazat e veta në këtëvend, për njëoptikë të mëtejshme afatgjatë (ATSH.
1979. 4). Kjo u theksua së tepërmi në shtypin tonë, një vërtetësi kjo e përmendur,
ama edhe aty kishte një problem.E gjithë idea ishte për të treguar se sa idëmshëm
ishte imperializmi amerikan. Në artikuj të tillë, asnjëherë s’përmendej se ato që do e
pësonin ishin popujt arab. Kjo në të shumtëne rasteve nuk ishte në qëllimin tonë, ose
ishte indirekt, pasi nuk i shërbente fort, propagandës që donim të krĳonim.
Ndihma amerikane në para, nuk ishte vetëm në kuadrin ushtarak. Këtë në fakt e
lexon mes rreshtatsh edhe në shtypin shqiptar të kohës. E nuk kishte si të ishte ndryshe, amerikanët të cilët e njohnin shumë mirë gjëndjen në vënd,e dinin se lufta do
të sillte dëme të shumta në ekonominë civile. Kjo bëri që herë pas herë të kishte edhe
ndihma ekonomike për Izraaelin. Dhuma e Përfaqësuesve e Kongresit Amerikan,
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në shumën rreth 2 miliard dollarësh që aprovoi për Izraelin, theksoi se rreth 25 % e
kësaj shumë, do të ishte ndihmëme karakter ekonomik (ATSH, 1976, 4). Ndërkohë që
vite më vonë nga 4.1 miliard dollar që SHBA jepte për qeveritë, të cilat mbështeste në
botë rreth 40 % e tyre ishin për Izraelin. Brenda saj shumat nuk ishin të vogla edhe
për shpenzime jo ushtarake (ATSH, 1978, 4). Megjithatë shtypi shqiptar kishte të
drejtë kur thoshte se borgji i shtetit në Izrael kishte kaluar rreth 1\3 e buxhetit vjetor,
dhe kjo do e rëndonte shumë ekonominë (ATSH, 1980, 4). Por këtu nuk analizohet
fakti, se është pikërisht ky borgj, i cili e mban në këmbë Izraelin, dhe ku gati mbi 90
% e tĳ jepet nga SHBA. Duke qenë në luftë, ndihma ekonomike ishte ndihma më e
madhe brenda vëndit për ta mbajtur në këmbë popullin.
Në të njëjtin stil propagandistik, për ne ishte e rëndësishme që këto ndihma t’i paraqisnim se si këto e kishin përkeqësuar gjëndjen në vënd. Jo rradhëherë kishte artikuj
të tillë, të cilët shpreheshin se ndihma e madhe në dollarë, e kishte bërë më arrogant
popullin izraelit, kundrejt popujve të tjerë të Lindjes së Mëesme (ATSH, 1977, 4).
Kjo kishte qëllimin, për të treguar, se stili amerikan i ndihmës dhe i qeverisjes është
shfrytëzues ndaj popujve të tjerë. Gjithashtu shtypi theksonte, se këto ndihma kishin
rritur inflacionin në shifra disa fish në vënd, duke bërë që tëçoheshin në grevë edhe
punëtorët e aeroportit të Tel Avivit (ATSH, 1979, 4). Që kjo propagandë nuk kishte
shumë të vërteta, shihej nga mënyra se si luhej me shifrat, kur tregohej gjëndja e
keqe dhe inflacioni në Izrael. Pasi për të njëjtën kohë, të të njëjtit vit, në dy gazeta të
ndryshme, luante shumë shifta e inflacionit nga 118 deri në 800 %, e nga njëherë kjo
ndodhte edhe brenda një artikulli (ATSH, 1980, 4).
Pjesa më e madhe e artikujve, të cilët flisnin për gjëndjen e keqe në vend, për borgjet
që do të kishte një Izraelit sapotë lindte, i gjeje në gazetat lokale të shtypit shqiptar.
Kjo bëhej, për t’i mbushur mendjen qytetarëve shqiptar, se gjëndja ishte shumë e
keqe, kudo që ndërhynte SHBA. Në këtë mënyrë punohej me popullin në grupime të
vogla, në rang lokalitetesh apo qytetesh për manipulimin psikologjik, duke u mundur të rrisnin frigën ndaj ndihmës amerikane. Por në fakt, realiteti kishte qenë shumë
i ndryshëm edhe në ndihmat ekonomike që u ishin dhënë asaj zone. Sapo hypi në
pushtet, Presidenti Ford deklaroi se marrëdhëniet tona që do krĳojmë me vendet
arabe nuk do të cënojnë marrëdhëniet me Izraelin. Ama grante të ndryshme i dhanë
edhe shteteve të tjera përveç Izraelit, si Egjiptit, Jordanisë dhe Sirisë (Gruen, 1978,
102). Kjo për ne nuk kishte vlerë, dhe nuk shihej si një ndihmëndaj rajonit, madje
brenda kësaj periudhe shumë prej shteteve arabe do të njiheshin edhe si revizioniste
tëçështejes arabe, kur ato pranonin ndihma nga SHBA.
Gjatë këtyre viteve mbështetja që iu dha Izraelit, përfshinte edhe praninë e shumë
personaliteteve amerikaner në Izrael. Ato herë mbas herë jepnin edhe armatimet më
të reja të kohës, apo ndihmonin që vetë Izraeli të prodhonte armatime të reja vetë. Në
shtypin shqiptar Izraeli u akuzua se po prodhonte 12 bomba atomike, me uranium
amerikan (ATSH. 1977. 4). E vvërteta qëndronte pak më ndryshe, askush nuk e mohon praninë e uraniumit në duart e izralitëve, por administrate e Fordit nuk kishte
dhënë një mbështeteje direkte për një veprim të tillë. Presidenti Ford gjatë gjithë kohës, ishte munduar të ulte sistemin e armatimeve në botë, e sidomos atĳ bërthamor
(Hersh.1991. 261).Ndaj kjo nuk ishte afër të vërtetës, apo më mirë të themi një shtrembërim i të vërtetës.Pasi kishte shumë karikatura dhe shkrime, po në shtypin shqiptar, i cili tallej me përpjekjet e SHBA për uljen e armatimit bërthamor. Shpeshherë
amerikanët gjatë vizitave në Izrael, ishin të pranishëm edhe në lartësitë Gollan, apo
gadishullin e Sinait, kjo shihej si një mënyrë për t’i bërë të vetat këto pushtime nga
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SHBA, dhe Izraeli quhej vegla e tyre (ATSH. 1980. 4).
Ndërkohë që në vendin tonë, në të njëjtën kohë, kishte rënë mbështetja kineze, e
fundit mbështetje nga shtetetet e mëdha që ne kishim mbajtur lidhje. Pas 1978, mardhëniet mes nesh do të armiqësoheshin dhe ne do tëishim ndër vendet më të izoluara
në botë, (Dervishi, 2006. 837).
SHBA ishte një shtet heterogjen në përbërje të popullsisë, ku grupe të ndryshme
etnike, organizoheshin në lobe të ndryshme, për të mbajtur të drejtat e interesat e
veta, por edhe të shtetit origjinë nga i cili vinin. Një ndër lobet më të fuqishme në
SHBA ishte edhe ai Hebre. Ndaj edhe shteti amerikan jo rradhë herë falë këtĳ lobimi
i cili ndikonte shumë në politikëbërjen e Lindjes së Mesme, ishte i ndikuar nga ai. Në
shumë artikuj të shtypit shqiptar theksohet kjo gjë. Ndikimi ishte aq i madh,sa edhe
fushatat zgjedhore në Izrael kishin mbështetje në lobimin hebre në SHBA. Partia
Likud, e cila ishte partia e vlerave nacionaliste, gjatë fushatës dërgoi Samuel Kacin
për të marrë mbështetjen e Brzhezhinskit, i cili ishte këshilltar politik i Fordit (ATSH.
1978. 4). Ku edhe vetëky i fundit, nga oorigjina ishte hebre. Ndërkohë që në Kongresin eHebrejve të Amerikës, zëvëndës presidenti amerikan Mendejl, deklaroi se
mbështetja jonë për Izraelin do të jetë e përjetshme (ATSH, 1978, 4). Por ajo që nuk
theksohet në shtypin shqiptar, ishte fakti se në kohën e presidencës së Fordit, ndikimi i forcave pro izraleitë ishte më i kufizuar.Ato kishin një ndikim shumë të madh në
Kongres, dhe shumë më pak ndikim në Senat dhe në Departamentin e Shtetit (Mylroie.1979. 24).Kjo ndoshta ishte arsyeja, që mjaftë shuma parash, të cilat ne akuzonim
SHBA që i jepte Izraelit, jepeshin lehtësisht sepse gjenin mbështetjen e Kongresit në
miratim.Ndërkohë që vetë Fordi kishte akuzuar në mënyrë direkte Shefin e Diplomacisë, Henri Kisinger, për stilin e politikës së tĳ nëLindje të Mesme. Duke akuzuar
atë direkt për bërje të politikës në prapaskenë me Izraelin, dhe si rrjedhojë acarim të
popujve arab (Gruen. 1978. 106).
Një ndër format e propagandës ndaj dy shteteve ishte fakti se Izraeli ndihmohet
nga SHBA, për t’i rënë arabëve. Ai ndihmohet me armatime, të cilat përdoren kundra arabëve. Akuza shkonte deri në atë pikë ku theksohej, se Izraeli është SHBA,
sepse në prapaskenë qëndron politika amerikane, dhe interesat e saja (ATSH. 1977.
4). Në pamje tëpare, tek ne qëllimi ishte mbrojtja e arabëve, ose e popujve të shtypur,
ndaj imperialistëve, ashtu sikurse e theksonte edhe doktrina marksiste ortodokse.
Mbrojtja jonë shkonte deri në atë pikë, saqë edhe në OKB, përfaqësuesi i ynë Abdi
Baleta, deklaratat i kishte në formën e akuzave, për sulmet që bëheshin ndaj arabëve
në Lindjen e Mesme. Megjithahtë akuza më shumë se Izraelit, i kundërvihej SHBA,
duke lënë të kuptohej se qëllimi i ynë, ishte të goditej plotësisht SHBA.Shtypi i kohës, ndërkohë që artikujt tjerë direkt për situatën, mbeteshin në kuadrin e njoftimit,
artikuj të tillë botoheshin të plotë (ATSH. 1977. 4).
Por realiteti nuk ishte plotësisht sikurse shprehej shtypi ynë. Pasi Departamenti i
Shtetit kishte refuzuar,që tësulmonte Organizatën për Çlirimin e Palestinës, ashtu sikurse u ishte kërkuar nga izraelitët (Gruen. 1978. 93).SHBA e kishte mbrojtur
qëndrimin e saj duke deklaruar se ato realisht kishin ndihmuan në evakuimin e
amerikanëve që gjëndeshin në Bejrut (Frus.1978.D.46). Në të njëjtën mënyrë, senatori amerikan Xhavits, i kishte theksuar Izraelit se për SHBA, ishte në kundërshtim
mbajtja e mëtejshme e tokave të Gadishullit të Sinait (Stevens.1977. 14).Gjithashtu
SHBA, duke dashur të ruante ekuilibrin, kishte dalur kundra dëshirës izraelite, dhe
i kishte shitur armatime edhe Egjiptit dhe Arabisë Saudite, duke bërë që Izraeli, të
kishte një kundrapeshë në Lindjen e Mesme (Mylroie.1979. 27).Të gjithë këto element
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të dokumentuar dhe faktik të kohës, nuk përmendeshin aspak në shtypin shqiptar.
Dhe nuk kishte se si kur kjo ishte një kundra propagandë ndaj asaj që ne shkruanim.
Izraeli si peng i politikës së dy superfuqive
Shqipëria në kohën që flasim, nuk ishte në armiqësi të plotë vetëm me SHBA, por
përkundrazi edhe me Bashkimin Sovjetik. Madje armiqësia me të ishte edhe më
e madhe, pasi ky vend shihej si një vend që kishte shkelur doktrinën staliniste të
Komunizmit (Jacques. 1995. 521).Kështu që tashmë, edhe BS shihej me të nëjtin sy
armik sikurse edhe SHBA, madje zakonisht në shtypin e kohës njihej si shteti socialimperialist. Edhe në këtë fushë ku po flasim shihej rreziku i shfaqjes së përfshirjes
së BS kundra popujve arab dhe lidhjen direkte me Izraelin.Që në vitin 1976, BS kritikohet se kërkonte të lidhte marrëdhënie diplomatike me Izraelin.Ajo e kishte nisur
këtë veprim, me një formë të zbutur.Një delegacion i Miqësisë BS – Izrael, me në
krye Roman Abramoviç kishte mbërritur në Izrael (ATSH. 1976. 4), dhe dy vite më
vonë, një delegacion i parlamentit izraelit, kishte kthyer vizitën në Moskë (ATSH.
1978. 4). Kjo shihej si një tradhëti ndaj popujve arab, të cilëve u ishte premtuar se do
të ndihmoheshin kundra izraelitëve, ndërkohë që sovjetikët patrullonin në ujrat e
Mesdheut Lindor. Në fakt sjellja e Bashkimit Sovjetik kishte qenëmëe ndryshme sesa
argumentohej në shtypin shqiptar.BS, kishte pritur në Moskë Assadin dhe Arafatin,
në vitin 1977.Ajo kishte qenë pro Sirisë, sidomos sepse deri në këtë kohë, forcat majtiste po fitonin terren në zonë, dhe kështu atomund të rrisnin ndikimin në Siri. Por
pasi Siria u pushtua nga izraelitët dhe duke pasur frigë se kundërshtia ndaj Izraelit,
do të haste në mbështetjen e SHBA për Izraelin, dhe efekti do të përhapej domino,
kishte tërhequr mbështetjen në shkallë mëët amdhe ndaj arabëve (Dawisha. 1980.
31). Sovjetikët kundërshtuan edhe kinezët, të cilët kishin nisur një armiqësi me to,
në OKB se akuza të tilla, do të tensiononin gjëndjen në Lindjen e Mesme dhe do të
ndikonte mbi popullin arab në zonë (Feeney. 1977. 824).
BS kishte interes të madh në atë zonë në fakt. Kështu duke qenë se e gjithë vëmendja
amerikane ishte përqëndruar tek Izraeli, edhe BS po ashtu kishte në vëmendje këtë
vënd.Nështypin shqiptar, theksohej se tëdy palët janë në krahun e Izraelit. Nëse
SHBA ishte ajo qëe ndihmonte me armatime, BS e ndihmonte me njerëz, me grupe
hebreje që vinin nga Bashkimi Sovjetik. Gjithashtu edhe takimi që ishte bërë, nga
sekretari i shtetit amerikan Serjus Ves në Moskë, me Brezhnjevin dhe Gromiko, shihej si një prapaskenë për të sfiduar popujt arab (ATSH. 1977. 4). Kur në fakt ishte
rënë dakort që në Konferencën e Gjenevës, përveç uljes së armëve bërthamore ishte
vendosur të diskutohej edhe për problemin në Lindjen e Mesme. Megjithatëështë
fakt, që Izralei përfitonte nga tëdy krahët. Kjo ishte e pamohueshme, sepse një pjesë
e ndihmave amerikane ndaj izraelit, ishin si kundërbalancë me premtimet apo ndihmat që tentonte të jepte BS, në mënyrë që tajoshnin më shumë në krahun e vet.
Një ndër akuzat më të mëdha që i bëhej BS, nga ana ynë ishte dërgimi i hebrejve të
BS, në drejtim të Izraelit nëkëtë periudhë. Duke qenë se kishte shumë hebrej, si në
Rusi ashtu edhe në republikat e tjetra të BS, një pjesë e tyre kishin shprehur dëshirën
që të ktheheshin në atdhe. Së pari, kjo se e shihnin se ekonomia e Izraelit ishte shumë
më e mirë se ajo e BS, dhe së dyti, sepse këtë fazë lufte një pjesë e tyre e shihnin edhe
si detyrim patriotik.Ndërkohë që në shtypin tonë, kjo fazë dhe vendosja e tyre në
tokat hebreje apo arabe të pushtuara u njoh me emrin kolonizim (ATSH. 1977. 4). Në
fakt në periudhën në të cilëm flasim, një numër shumë i madh i hebrenjve po ven24

dosej, mendohej se rreth 150 000 vetë ishin vendosur në tokat e pushtuara arabe, dhe
kjo pa dyshim që ishte një element që shpeshtësonte armiqësitë mes izraelitëve dhe
arabëve, por BS nuk ishte kundër arabëve ashtu sikurse ne e akuzonim në të vërtetë.
Brezhnjevi që në 1978, i kishte deklaruar mbretit të Arabisë Saudite se ai nuk ishte
kundra arabëve, dhe se do të ishte një blerës i naftës arabe.Ai gjithashtu kishte theksuar se kishte qenë kundër traktatit egjiptiano – izraelit, dhe se kjo ishte kritikuar
shumë edhe në shtypin sovjetik, si një tradhëti ndaj arabëve (Dawisha. 1980, 34).
Megjithatë BS, mundonte të rriste ndikimin në zonën e Lindjes sëMesme, në çdo
çarje që ndodhte ndërmjet marrëdhënies së SHBA me regjimet e moderuara arabe.
Por nuk mbante një qëndrim të egër ndaj Izraelit, sepse në fazën e Luftës së Ftohtë
të njohur si Detanta, do të çonte në një konflikt tëri me SHBA për shkak të Izraelit
(Feeney. 1977. 823), ndaj qëndrimi sovjetik ishte më i zbutur sesa kërkonim ne të
ishte.Kur në fakt, ne nuk kërkonim të ishte, por qëllimi i ynë ishte që të nxirrninm
në të njëjtën mënyrë të dëmshëm për popujt, si imperializmin amerikan, ashtu edhe
socialimperializmin sovjetik.
Izraeli në rolin imperialist në botë
Por artikuj të shumtë ishin edhe në një propagandë ndaj izraelit.Ky vend nuk shihej
si një shtet me një komb të vetin, por si një shtet i cili, ishte i krĳuar dhe i vendosur
aty nga amerikanët. Ky popull dhe qeverisja e tĳ shihej si një vegël e Amerikës e cila
e përdorte, plotësisht kundra arabëve.
Gjëndja ishte e tillë në Lindje të Mesme, sepse vepronin në bashkëpunim katër forca
të errëta; SHBA, Socialimperializmi Sovjetik, Izraeli dhe reaksionarët arab (ATSH.
1976. 4). Dhe të gjithë këto kishin në rrënjë imperialzimin, dhe qëllimi i tyre sipas
shtypit tonë, ishte për t’iu kundërvënë arabëve plotësisht. Në shtypin tonë, kritikohej Izraeli, i cili po sulmonte popullin civil me anë të ushtrisë në Palestinë,dhe po
ashtu deklarata e tĳ ishte, se nuk do të kishte asnjëherë shtet palestinez. Kjo mund
të ishte shumë e drejtë si theksim human. Lufta në atë zonë më shumë se drejtuesit e
shteteve, e pësonin civilët e shumtë nga të gjitha palët, por më shumë ato arab ndaj
të cilëve drejtohej. Por ajo që e hedhte poshtë anën humane të shqetësimit të shtypit
tonë, ishte fakti i lidhjes sëçdo elementi me SHBA. Nëçdo njërin prej këtyre artikujve
ku nxirrte në pah vuajtjet e popullit arab, akuzohej SHBA, duke e hequr vëmendjen
nga objektivi që duhej të ishte.Edhe në botë shumë vende edhe perendimore, e kritikuan Izraelin për përfshirjen nëçështjen e brëndshme të Libanit (Stevens. 1977. 14),
po ne nuk e shihnim në atë këndvështrim. Të gjithë thonin se fshatrat arab në zonat
e pushtimit vuanin se nuk kishte aspak të drejtat dhe kushtet minimale populli civil
(Jiryis. 1979. 54), kurse ne nuk e përmendnim këtë gjë, e shumta mundoheshim t’i
vinim rolin amerikan, Izraelit, si shtet imperialist.
Të bie në sy sidomos perceptimi që shtypi shqiptar i dha traktatit të paqës ndërmjet Izraelit dhe Egjiptit.Në disa artikuj theksohet dhe kritikohet marrëveshja që
ishte bërë në Kemp Dejvit të Uashingtonit, i cili pak kohë më vonëçoi në traktatin e
paqës.Për shtypin tonë kjo ishte një tradhëti që Egjipti i bënte çështjes arabe, sidomos asaj palestineze (ATSH. 1979. 4). Ndërkohë që dimensialisht kundër ishte qëndrimi botëror për këtë bashkim.Kjo paqe ndërmjet presidentit egjiptian Alvar al –
Sadat dhe kryeministrit izraelit Menakem Begin, në mars 1979, merret si suksesi më
i madh që pati presidenca e Karterit në politikën e jashtme (Buçpapaj.2010. 486).
Egjipti në fakt kishte bërë një zgjidhje e cila ishte dukur më e mirë, bashkëpunimi
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me krahun amerikan, sesa një qëndrim i ngurt në krahun sirian, për popullin e vet
(Whither.1976. 237). Dhe ajo qëështëmë e rëndësishme, ashtu sikurse shtetet e reja të
dalura nga zona arabe, edhe Egjipti ishte në fillesat e zbehtra të një shteti modern,
ndaj lindte nevoja për marrëdhënie tregtare, kryesisht për naftën ndaj SHBA. (Egyptian.1978. 1088). Gjithsesi kjo tregonte se shumë shtete shikonin më shumë interesin
e popullit të vet, krejt e kundërta e shtetit tonë komunist që për hir të idealeve komuniste nuk pyeste për problemet kombëtare të popullit shqiptar.
Njëkohësisht ashtu sikurse Egjipti, edhe Jordania, ishte e akuzuar si një vegël e imperializmit amerikan, e cila po kalonte në ndihmë të izraelit.Në shtypin shqiptar kishte
shumë artikuj ku shprehej marrëdhënia në mes të Mbretit Husejn të Jordanisë dhe
SHBA.Apo ndihmat e shumta që jepte SHBA, ndaj Jordanisë, sepse i kishte qëndruar
besnike SHBA - së.(ATSH. 1977. 4). Por përpjekja e vërtetë e Jordanisë kishte qenë e
ndryshme, që në 1975, ajo kishte tentuar që të merrte armatime nga Bashkimi Sovjetik. Por administrata e Fordit ishte deklarua se armatimin e kërkuar nga Moska do
t’ia jepte SHBA, me vlerë 300 milion dollar, me kushtin e vetëm që këto armatime
nuk duhet të përdoreshin kundra Izraelit (Gruen. 1978. 95).Qëllimi këtu nuk ishte
për ta kthyer Jordaninë në krahun e Izraelit për t’i rënë popujve arabë, pasi edhe vetë
Jordania popull itillë ishte. Qëllimi i vetëm ishte që kjo zonë të mos binte nën influencën e BS, dhe të mos ishte një zonë ku do të përhapej komunizmi.
Gjithashtu edhe ArabiaSaudite ishte nën sulmin e shtypit tonë, për marrëdhëniet
që kishte krĳuar me SHBA.Marrëdhëniet e mbajtura sidomos ndërmjet SHBA dhe
Arabisë Saudite ndërmjet viteve 1977 – 1979, ishin nën kritikën e shtypit tonë. Arabia
ishte zotuar që në fillim se marrëdhëniet me Izraelin do të ishin të mira dhe se asnjë
e keqe nuk do t’i vinte atĳ nga shteti saudit (ATSH. 1978. 4). Në të njëjtën formë,
edhe armët e marra nga SHBA nuk do t’i përdorte sikurse kishte premtuar edhe
Jordania ndaj Izraelit. Kjo në fakt, pavarësisht kritikave tona, ishte ruajtja e qetësisë
dhe mbajtja e ekuilibrave që SHBA, po ndërmerrte në zonë, ashtu sikurse kishte
premtuar.Mesa duket, ne këtë nuk e kuptonim ose nëse po, nuk donim ta pranonim.
Se dhënia e ndihmave dhe e armatimeve të gjithë këtyre shteteve, çonte në një ekuilibrim të Izraelit me këto shtete arabe.Pavarësisht se ne akuzonim çdo njërin shtet
arab se tradhëtonte çështjen arabe, bashkëpunimi i çdo njërit shtet me SHBA, do të
thoshte se duhet të kishim një “revizionim” nga ana e ynw të shprehjes, pasi këto
ishin shtete kryesore arabe.
Rolin më të fortë shtetit izraelit, si një shtet imperialist të stilit amerikan, shtypi shqiptar ia jepte, në marrëdhëniet ndërmjet Izraelit dhe Republikës së Afrikës së Jugut.
Në këtëkohë me këshillën e SHBA, Izraeli ksihte nisur një ndihmë ushtarake logjistike dhe me armatime ndaj Afrikës së Jugut, për të rritur rolin e saj në kontinent
(ATSH. 1976. 4). Kjo do të thoshte se edhe izraeli kishte marrur të njëjtën rrugë si
SHBA, duke u kthyer një vend imperialist, e duke ndihmuar edhe Pretorian, të pushtonte Namibinë. Kështu ne e quanim Izraelin masha amerikane, (Roshi. 1979. 4) ku
e përdorte Izraelin për të shtrirë ndikimin e vet në Afrikë. Akuzat në shtypin tonë
ishin edhe për blerjen e materialeve bërthamore nga Izraeli, e nxitur nga SHBA, kur
në të vërtetë Izraeli kishte nisur blerjen e uranuiumit të Afrikës së Jugut që nëkohën e
Luftës Ghashtë Ditore, në vitin 1967 (Hersh. 1991. 263).Kurse vetë SHBA, kishte dërguar avion spiun në Izrael për të parë zonat se ku ndodheshin bombat dhe materialet
radioactive, gjë që e shqetësonte tashmë adminsitraten e Karterit (Ghosh. 1978. 4).
Shqetësimi për SHBA ishte edhe për shkak të imazhit, që kjo administratë presidenciale kishte krĳuar, si një kujërshtare e armatimit bërthamor, ndaj nuk do të lejonte
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që shteti që mbështeste më së shumti në botë, të mos i bindej.Megjithatë shtypi i jonë,
nuk analizonte sipas një logjike të ftohtë, po sipas një logjike propagandistike.
Konkluzione
Për sa i përket shtypit të kohës, në Shqipërinë komuniste shihej si një ndër mjetet më
të rëndësishme të shtetit shqiptar për të mbajtur në këmbë regjimin. Kjo gjë shihej
me numrin e madh të revistave dhe gazetave që dilnin dhe për informacionin që
jepnin.Por indoktrinimi komunist dhe porpagandistik nuk i shpëtonte as politika e
jashtme. Përkundrazi kjo ishte ndër ato forma që duhej përzgjedhur sa më shumë,
për mënyrën se si do t’i jepej popullit shqiptar. Duke qenë se populli ishte i izoluar
pretendohejse do të ishte më e lehtë një propagandistim i tillë, sidomos për vende
të caktuar që gjithmonë shiheshin si armike. Një ndër këto vende ishte edhe SHBA.
Thellë thellë, propagandimi kundër Izraelit edhe në këtë rast, nuk kishte të bënte
fare me Izraelin, sesa me SHBA. Qëllimi i përfshirjes së Izraelit, ishte më shumë për
t’i lënë popullit shqiptar të kuptonte se kush ishte në të vërtetë SHBA. Sesa dëme do
të sillte ndihma që ajo të ofron, duke tëçuar ose në shkatërrim të ekonomisë ose në
luftë me popujt fqinj një vend.
Gjithashtu edhe akuzat se Izraeli ishte një shtet kundra popujve arab, nuk ishte në
qëllimin e parë, si deklaratë. Asnjëherë nuk u përmend se konflikti nuk nisi tani, por
ishte me dekada, dhe se luftimet nuk kishin vetëm ngjyrim politik por edhe fetar,
mes popujve të asaj zone. Kjo nuk u theksua, sepse ne ishim një shtet që triumfalisht
deklaronim ndalimine fesë, ndaj kjo nuk na shërbente, të shihnim njerëz që jepnin
jetën për bindje fetare.
Gjithashtu edhe sulmi qëiu bë, herë pas here Bashkimit Sovjetik, ishte më shumë një justifikim se akuza direkte. Një justifikim për t’i thënë popullit shqiptar, se ne kemi bërë shumë
mirë që jemi larguar nga Bashkimi Sovjetik, sepse fëtyra e tĳ e vërtetëështë imperialiste.
Nga ato që janë shkruar, pjesa më e madhe e artikujve janë të marrur nga gazeta të
huaja, kryesisht arabe, dhe thellësisht kundra amerikane apo izraelite.Të bie në sy
mungesa e artikujve shqiptar përkëtë problem, edhe kur ekziston ndonjë i dobët,
është më shumë një plagjiaturë me citime direkte të artikujve të mëparshëm të huaj.
Kjo do të thotë, se në Shqipëri nuk ka njohës të mirë të politikës së jashtme, as asaj të
Lindjes sëMesme, dhe as asaj amerikane, të cilën ne çdo herë e kritikojmë.
Shtypi shqiptar kishte një lexim shumë të vogël në arenën ndërkombëtare, dhe gatii
pa gravitet. Kjo tregon se gjithë këto artikuj ishin për t’i mbushun mëndjen popullit
shqiptar, se kush ishte imperializmi amerikan. Por pas 30 vjetësh prove të komunizmit shqiptar, të pakët ishin ato që i besonin këtĳ propagandimi ndaj imperializmit
amerikan, sepse jetonin çdo ditë duiktaturëne tmerrshme të proletariatit në Shqipëri.
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Karakteristikat e sistemit financiar dhe strukturës institucionale në
përqafimin e inflacionit të shënjestruar
Sonila Zerelli
“Aleksandër Moisiu” University, Durrës
Abstrakt
Ne duam të shohim nëse karakteristikat e sistemit financiar kanë ndonjë ndikim mbi strategjinë
e politikës monetare që do të përzgjidhet nga një vend i caktuar në një periudhë kohe të caktuar.
Gjithmonë duke dashur që të arrĳmë një stabilizim financiar nëpërmjet objektivit kryesor të
bankës qëndrore në lidhje me stabilizimin e çmimeve ne do të studiojmë pabarazitë e sistemit
financiar në mënyrë që të arrĳmë një inflacion të ulët dhe të qëndrueshëm. Ne do të studiojmë
në lidhje me faktorët që ndikojnë një strategji të politikës monetare më vete për vendet që bëjnë
pjesë në organizatën e bashkimit dhe të zhvillimit europian dhe më vete për ato vende që nuk
bëjnë pjesë në të. Një theks i veçantë vendoset edhe për vendet në zhvillim të cilat mund të
kenë një inflacion të lartë në kohën para se të jetë përqafuar inflacioni i shënjestruar në mënyrën
se si duhet të veprojnë që të mos ketë luhatje të mëdha në lidhje me stabilizimin e nivelit të
çmimeve. Adoptimi i strategjisë me objektiv inflacionin e shënjestruar ndikohet gjithashtu
edhe nga pavarësia instrumentale e bankës qëndrore të një vendi. Struktura institucionale dhe
komunikimi i qartë dhe transparent i një banke qëndrore çon në një aplikim më efikas të cilësdo
qoftë strategjie të politikës monetare.
Fjalët kyçe: inflacion i shënjestruar, sistemi financiar, struktura institucionale, vende të
zhvilluara dhe në zhvillim.

Hyrje
Rënia e sistemit të Bretton Woods në mes të 1970 detyroi vendet të kërkonin për një lidhje
alternative nominale në lidhje me politikën monetare nën rregjimin qarkullues të kursit
të këmbimit. Si zgjidhje u krĳua struktura e planifikimit monetar. Frymëzuar nga teoria
sasiore e parasë e propaganduar nga monetaristët, bankat qëndrore të disa vendeve të
zhvilluara filluan të përdornin mjetet monetare si synim të ndërmjetëm në drejtimin e
politikës së tyre monetare (Argy et al., 1990; Mishkin, 2006; Woodford, 2008). Bankat
qëndrore besonin se rritja e planifikimit monetar mund të lidhë inflacionin e pritshëm
dhe sigurimin e stabilizimit të çmimeve.Ndërsa sipas Argy et al. (1990) edhe Mishkin
dhe Savastano (2001), planifikimi monetar përfshin lajmërimin publik të shënjestrimit në
terma mesatarë për normën e rritjes së disa agregatëve monetarë, mbështetje të politikës
monetare bazuar në informacionin e përcjellë nga ky agregat, dhe përgjegjësinë e madhe
të një banke qëndrore për të arritur planifikimin monetar. Suksesi i planifikimit monetar
mbështetet mbi supozimet e forta si: stabilizimi i funksionit të kërkesës monetare dhe
egzistenca e një marrëdhënieje-je të fuqishme dhe të besueshme midis agregatëve
monetarë të synuar dhe variablave të synuar – (siç janë inflacioni dhe/ose të ardhurat
bazë)- (Mishkin dhe Estrella, 1997; Mishkin, 2006).
Në vitet 1970, planifikimi monetar ishte konsideruar si një alternativë e mirë për të fiksuar
kursin e këmbimit. Për më tepër, ai mund të kuptohej nga publiku i gjerë (Mishkin dhe
Savastano, 2001; Mishkin, 2006). Megjithatë, entuziazmi fillestar në lidhje me planifikimin
monetar u kthye në një zhgënjim.Funksioni i kërkesës së parasë ishte i pa stabilizuar në
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shumicën e vendeve me planifikim monetar dhe bankat qëndrore ishin të pasuksesshme
në kontrollin e stokut monetar.Gjithashtu, planifikimi monetar i bankave qëndrore
vuante nga një humbje besueshmërie si humbja herë pas here e synimeve të rritjes
monetare.Nga fundi i viteve 1990, të gjitha vendet e zhvilluara e braktisën strategjinë e
planifikimt monetar. Ndërkohë, shumë ekonomi në zhvillim e adoptuan atë në 1980 dhe
1990 dhe disa nga këto janë ende duke e ndjekur tashmë atë (Roger, 2009). Ndërkohë që
paqëndrueshmëria e funksionit të kërkesës monetare është përmendur herë pas here
në literaturë si një shkak kryesor i rënies së strategjisë së planifikimit monetar (Mishkin,
1999; Woodfor, 2008), disa karakteristika makroekonomike, financiare dhe institucionale
të vendeve kanë krĳuar kushte të pafavorshme për implementimin e kësaj strategjie dhe
si rrjedhim rritin probabilitetin për braktisjen e saj.
Veçanërisht reformat dhe ndryshimet në sistemin financiar sjellin më shumë
shumëllojshmëri, liberalizim dhe zhvillim të produkteve financiare dhe shërbimeve. Kjo
çon në flukset intensive dhe të pakufizuara të kapitalit dhe parasë brenda ekonomisë.
Si rezultat i këtĳ ndryshimi, bëhet e vështirë që bankat qëndrore të kontrollojnë kreditë
e zbutura dhe kërkesën e plotë monetare. Rritja në kërkesën monetare mund të çojë në
pasiguri të lartë, e cila destabilizon kërkesën monetare. Nën këto rrethana financiare,
bankat qëndrore humbasin herë pas here synimin e rritjes së parasë dhe si rrjedhim
ato e braktisin strategjinë e planifikimit monetar dhe përqafojnë atë të inflackionit të
shënjestruar. Ne interesohemi në kushtet që imponojnë një vend për të braktisur strategjinë
e planifikimit monetar me qëllim që të përqafojnë strategjinë e inflacionit të shënjestruar.
Në lidhje me atë çfarë kërkojmë ne, Calderón dhe Schmidt-Hebbel (2008) aplikojnë
modelet e zgjedhjeve binare për vlerësimin e përcaktuesit të zgjedhjes së planifikimit
konetar. Megjithatë, nuk ka deri më tani asnjë studim që analizon shkaqet empirike të
braktisjes së planifikimit monetar dhe rolit të karakteristikave të sistemit financiar dhe
reformave në lidhje me këtë. Ne përfshĳmë variablat e kontrollit makroekonomik, fiskal
dhe intitucional potencialisht të lidhur me vendimet e vendeve që lënë paknifikimin
monetar. Modelet e panelit logit janë aplikuar në një zgjedhje (mostër) prej 30 vendeve
të SHM në periudhën kohore 1975-2015. Ne gjejmë që liberalizimi, derregullimi
dhe zhvillimi financiar kanë mundësi të braktisin planifikimin monetar. Gjithashtu,
shumë vende në zhvillim me inflacion të ulët dhe defiçit fiskal të lartë kanë më
shumë mundësi për të kaluar nga planifikimi monetar në inflacion të shënjestruar.
Megjithatë, përcaktuesit financiarë për të braktisur planifikimin monetar ndryshojnë
midis vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim. Edhe në lidhje me braktisjen e
planifikimit monetar edhe në lidhje me përqafimin e inflacionit të shënjestruar, ne për
çdo periudhë kohore kemi se një bankë qëndrore mund të jetë në një nga dy gjendjet:
gjendja 0 korespondon me implementimin e strategjisë të planifikimit monetar,
ndërkaq që gjendja 1 korespondon me një alternative tjetër, strategjie shënjestrimi
jo monetar. Kjo nënkupton se probabiliteti i kalimit nga joplanifikim monetar në
planifikim monetar është zero (0), ndërkohë që probabiliteti që të vazhdojë të ndjekë
strategjinë joplanifikimit monetar është një (1). Këtu ne fokusohemi në një ngjarje të
vetme të braktisjes së planifikimit monetar dhe shqyrtimit se si mundësitë e saj varen
nga faktorë të ndryshëm.
Për të analizuar seritë kohore me të dhëna të kryqëzuara me një variabël të varur
binar, ne përdorim modelet e panelit të zgjedhjes binare. Ne përdorim logit specifik
për të kufizuar probabilitetin që shtrihet brenda intervalit njësi dhe prodhon rezultate
të mira statistikore.
Në çdo vit (kohë) një nga dy rezultatet ndodh: banka qëndrore braktis planifikimin
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monetar ose nuk e braktis atë. Le të jetë yit një variabël i varur që merr vlerën zero
(0) në qoftë se banka qëndrore i implementon planifikimin monetar në vitint (ngjarja
nuk do të ndodhë) dhe një (1) në qoftë se ajo e braktis planifikimin monetar në vitin
t (ngjarja ndodh). Rregulli i observimit përkatës është:

⎧1.........n.q.s.... yit* > 0
⎪
yit = ⎨
⎪0........n.q.s.... y * ≤ 0
it
⎩
ku

yit* është variabël i fshehtë i pavrojtuar.

Modeli bazë (themelor) për variablin e fshehtë është:

yit* = α + β ' SHPJGi ,t −1 + γ ' KNTRi ,t −1 + μi + ε it ,....i = 1,..., N ;..t = 1,..., Ti
ku Ti është viti i braktisjes së planifikimit monetar për ato vende që e braktisën
atë dhe viti i fundit në zgjedhje (domethënë 2015) për vendet që nuk e kanë lënë
akoma planifikimin monetar gjatë periudhës së analizimit. α është një term kostant;
β dhe γ janë vektorët e vlerësimeve parametrike; μi janë efektet specifike të vendit;
εit është termi i gabimit që ndjek një shpërndarje logaritmike; KNTRi,t−1 është një
matricë e variablave kontrollues; SHPJGi,t−1 është një matricë e variablave shpjegues,
që përfshin: liberalizimin financiar (Lib), rregjimin e kursit të këmbimit (Rrkk),
termin e bashkëveprimit të ndryshimit të kursit të këmbimit me liberalizimin (Rrkk
x Lib), Derregullimin financiar (Derreg), zhvillimi financiar (ZHvll):

β ' SHPJGI ,t −1 ≡ β1 Libi ,t −1 + β 2 Rrkki ,t −1 + β 3 ( Rrkk × Lib) i ,t −1
+ β 4 Derregi ,t −1 + β 5 Zhvlli ,t −1
Të gjitha variablat shpjegues dhe kontrollues janë mbetje të një viti si vendimet
aktuale të bankës qëndrore për largimin e planifikimit monetar mbështetur mbi
disponueshmërinë e kaluar të indikatorëve makroekonomikë, financiarë dhe
indikatorëve të tjerë.
Probabiliteti i braktisjes së planifikimit financiar në vitin t është formuluar si vĳon:

Pr( yit = 1 SHPJGi ,t −1 , KNTRi ,t −1 , μ i ) = Λ(α + β ' SHPJGi ,t −1 + γ ' KNTRi ,t −1 ,+ μ i ),...(2.5)
ku Λ(.) tregon funksionin e shpërndarjes grumbulluese logjistik.
Në mënyrë të ngjashme ne vlerësojmë modelin themelor të fshehur me strukturë të
përgjithshme:

yit* = α + β ' MAK i ,t =1 + γ ' FISK i ,t −1 + θ ' JSHTM i ,t −1 + κ ' FIN i ,t −1 + δ ' INSTi ,t −1 + μi + ε it

i=1,…,N
Ku

t=1,…,Ti

yit* është një variabël latent i pa vëzhgueshëm i cili përshkruan vendimin e

adoptimit të inflacionit të shënjestruar, yit = 1 në qoftë se
se

yit* > 0 dhe y = 0 në qoftë
it

yit* ≤ 0 ’ T është viti i adoptimit të inflacionit të shënjestruar për ato vende që e
i
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kanë adoptuar atë dhe viti i fundit në zgjedhjen (mostrën) (domethënë 2015) për
vendet që nuk e kanë adoptuar akoma inflacionin e shënjestruar gjatë periudhës
së analizimit; α është një term kostant; β, γ, θ, κ, δ janë vektorët e vlerësimeve të
parametrave; μi është një efekt i rastësishëm i pavëzhgueshëm, i pakoreluar me
variablat shpjegues; εit është një term gabimi i shpërndarjes normale, të pavarur dhe
simetrike me mesatare zero (0) dhe variancë një (1); dhe Xi,t−1≡ [ M AKi,t−1, F I SKi,t−1,
JSHTMi,t−1, F I Ni,t−1, I N STi,t−1 ]
janë variablat shpjegues.
Probabiliteti për adoptimin e inflacionit tv shënjestruar është formuluar si më poshtë:

Pr( yit = 1 X i ,t −1 , μ i ) =

Φ[α + β ' MAK i ,t =1 + γ ' FISK i ,t −1 + θ ' JSHTM i ,t −1 + κ ' FIN i ,t −1 + δ ' INSTi ,t −1 + μ i ]
ku Φ(.) është një funksion shpërndarjeje grumbullues i shpërndarjes normale
standarte.
Variablat shpjegues janë klasifikuar në pesë grupe: (1) faktorët makroekonomikë
(MAKi,t−1): inflacioni, ritja dhe paqëndrueshmëria e autput-it, rregjimi i kursit
të këmbimit fleksibël (elastik) dhe paqëndrueshmëria e kursit të këmbimit; (2)
faktorët fiskalë (FISKi,t−1): balanca fiskale dhe borxhi qeveritar; (3) faktorët e jashtëm
(JSHTMi,t−1): hapja e ekonomisë dhe ekspozimet e jashtme; (4) faktorët financiarë
(FINi,t−1): paqëndrueshmëria financiare, struktura financiare dhe zhvillimi financiar;
dhe (5) faktori institucional (INSTi,t−1): pavarësia instrumentale e bankës qëndrore.
Në bazë tv metodologjive të mësipërme ne kemi marrë rezultatet e mëposhtme:
Tabela 1. Statistikat përshkruese — krahasimi i vlerave të mesatares
Variablat

Planifikimi
monetar-’hiqet’

Planifikimi
monetar’qëndron’

P-value

Liberalizimi financiar

0.50

-0.40

0.00

Çrregullimi financiar

9.07

7.25

0.02

Zhvillimi financiar

0.50

0.25

0.00

GDP për kapital (ln)

9.00

4.48

0.01

Inflacioni

0.07

0.09

0.06

Ndryshimi i kursit të këmbimit

9.50

7.00

0.03

Paqëndrueshmëria e rritjes
monetare

8.10

8.60

0.68

Tregjet e hapura

55.15

65.57

0.01

Bilanci fiskal

-4.79

-5.47

0.24

3.45

2.59

0.01

Pavarësia e bankës qëndrore
Numri i observimeve

220

80
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Tabela.2Faktorët e braktisjes së SHM — logaritmi i efekteve të fiksuara
(1)
Liberalizimi financiar

Rregjimi i kursit të këmbimit

(2)

(3)

(4)

1.160

1.245

2.080

5.345

(1.315)

(2.305)

(1.745)

(8.705)

0.130

0.660

(0.271)

(1.521)

−0.046

−0.575

(0.130)

(0.250)

−0.124

Rregjimi i kursit të këmbimit
Liberalizimi financiar
Derregullimi financiar

Zhvillimi financiar

−0.550

(0.160)

(0.670)

1.160

1.950

1.297

1.792

(0.642)

(1.825)

(0.652)

(1.500)

17.040 *

17.140 *

(6.984)

(7.007)

Zhvillimi ekonomik

250.500

216.500

(452.600)
−52.050 *

−294.200

(145.800)
−50.190 *

−246.200

Inflacioni
Luhatshmëria e rritjes
monetare

Hapja tregtare

(21.730)

(169.000)

(21.170)

−0.065

−0.034

−0.050

(175.800)
0.007

(0.171)

(0.220)

(0.174)

(0.279)

0.210

0.515

0.190

0.555

(0.180)

(0.250)

(0.085)

(0.5807)

−0.500

−2.580

−0.329

−1.891

Bilanci fiskal
(0.246)
Pavarësia e bankës qëndrore

Numri i observimeve
Log-likelihood
Likelihood Ratio χ2

(1.129)

1.716

−0.614

(1.177)

(3.430)

330

330

−20.5

−6.69

76.21 *

104.80 *

(0.267)
1.766
(1.221)
330
−19.35
77.03 *

(1.158)
−0.867
(1.802)
330
−7.39
106.20 *

Shënime: Tabela raporton koefiçientin e vlerësuar dhe gabimet standarte të tyre (në
kllapa). ** tregojnë domethënien e nivelit të gabimit përkasësisht 5%. Testi LR χ2 është
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i njëjtë me testin F në regresin linear dhe vlerëson përshtatshmërinë e mirë të modelit.
Tabela 3. Statistikat përshkruese — testet e krahasimit të mesatareve

Shënime: Tabela tregon mesataret e variablave shpjegues në grupet e vendeve me
inflacion të shvnjestruar (ISH) dhe inflacion të pa shënjestruar për të gjithë zgjedhjen
e plotë dhe për zgjedhjen në lidhje me vendet e Organiztës për Bashkëhvillim
Europian (OBZHE) dhe vendeve që nuk bvjnë pjesë në këtë organizatë (jo OBZHE).
Për vendet me inflacion të shënjestruar, statistikat janë llogaritur duke përdorur
periudhën para adoptimit. Për vendet me Inflacion të pa shënjestruar periudha
është nga adoptimi deri në 2015.
Rezultatet e analizës duke përdorur modelet logaritmike të të dhënave të
grumbulluara, tregojnë që vendet që kanë liberalizim të përvojës, derregullim e
sistemeve financiare kanë më shumë mundësi për të braktisur planifikimin monetar.
Megjithatë, zgjidhja e rregjimit të kursit të këmbimit influencon probabilitetin
e lënies së planifikimit monetar në mënyra të ndryshme kushtëzuar nga niveli i
transparencës financiare. Vendet me lëvizshmëri të kapitalit të kufizuar mund t’i
përdorin objektivat e rritjes së parasë dhe të kenë kurs këmbimi fiks në të njëjtën
kohë. Në vazhdim, shumë vende në zhvillim ekonomik janë të prirur të lënë
planifikimin monetar.Rezultatet e analizës duke përdorur modelet logaritmike të
efekteve fikse sygjerojnë që probabiliteti i braktisjes së planifikimit monetarështë
prekur nga zhvillimi dhe derregullimi i tyre financiar. Gjithashtu, vendet më të
zhvilluara me planifikimi monetar-‘hiqet’ me një inflacion të kaluar të ulët dhe
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difiçit fiskal të lartë kanë më shumë mundësi që t’abraktisinkëtë strategji. Rezultatet
janë të ndjeshme duke përjashtuar disa vende. Gjithashtu, për vendet e zhvilluara,
liberalizimi financiar ka një ndikim domethënës mbi probabilitetin e lënies së
planifikimit monetar.Ndërkohë, liberalizimi dhe zhvillimi financiar kotribojnë në
probabilitetin e braktisjes të tĳ në vendet në zhvillim.
Gjetjet tona sygjerojnë që vendet me inflacion të ulët, autput të lartë dhe
paqëndrueshmëri të kursit të këmbimit, një rregjim elastik të kursit të këmbimit,
disiplinë fiskale, tregje financiare me zhvillim të ulët dhe një sistemi financiar me bazë
tregun kanë më shumë mundësi të adoptojnë inflacionin e shënjestruar.Për më tepër,
rezultatet tona tregojnë për diferenca në faktorët që çojnë në adoptimin e inflacionit
të shënjestruar midis vendeve që bëjnë pjesë në Organizatën për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Europian dhe vendeve që nuk bëjnë pjesë në këtë organizatë. Inflacioni i
ulët, borxhi i ulët qeveritar, një rregjim i lundrueshëm i kursit të këmbimit, zhvillim i
ulët financiar dhe një pavarësi instrumentale në një shkallë të lartë të bankës qëndrore
janë të lidhura me përzgjedhjen e inflacionit të shënjestruar nga vendet që nuk bëjnë
pjesë në Organizatën për Bashkëveprim dhe Zhvillim Eurpoian.
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Menaxhimi i Sistemeve Franchising
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Abstrakt
Kompanitë kanë patjetër nevojë të zhvillojne dhe konsolidojnë prezencën e tyre në treg duke
përmirësuar shpërndarjen e shërbimeve dhe produkteve gjithashtu duhet të planifikojnë dhe
organizojnë në mënyrë optimale strategjitë dhe aktivitetin komercial.Franchising është duke
përjetuar një periudhe të veçantë vitaliteti si një mjet për zhvillimin e kompanive por dhe
si një nxitje e tregtisë me pakicë duke e transformuar atë nga ajo tradicionale në moderne.
Ky ndryshim vjen pjesërisht për shkak të evolucionit të tregut të shpërndarjes së pikave
me pakicë të shitjes por mbi të gjitha nga karakteristikat e veçanta të kesaj forme biznesi.
Franchising apo e drejta e ekskluzivitetit u ka dhënë mjaft njerëzve mundësinë për të siguruar
dhe vepruar në një biznes të vogël me shance më të mëdha për sukses.Lloji më i përdorur
është sistemi ku dhënësi i së drejtës së ekskluzivitetit është një prodhues dhe marrësi është
dyqani i shitjes me pakicë.Ndërkombëtarizimi i ketĳ sistemi është duke u bërë gjithnjë e më
shumë një domosdoshmeri dhe jo vetëm një mundësi për investime individuale.Problemi
qëndron në zgjedhjen e sistemit më të përshtatshem Franchising dhe implementimi i tĳ në
ekonominë vëndase.Statistikisht në Shqiperi numri i përfaqesuesve franchising është rritur,ka
ende pyetje nëse sistemi i zgjedhur është ai i më i përshtashmi.
Fjalët kyçe: Franchising, Strategji, Sisteme franchising, Ndërkombëtarizim.

Hyrje
Franchising është një formë e integrimit tregtar,një lidhje kontraktuale ndermjet dy
kompanive ekonomikisht dhe juridikisht të pavarura ku dhënësi i ekskluzivitetit
(franchisor) i jep marrësit të ekskluzivitetit (franchisee) të drejtën për të tregtuar
produktet,sherbimet apo të drejtën e përdorimit të markës në këmbim të nje përqindje
ekonomike. Modeli modern i franchising aplikohet në nivele nderkombëtare
tashmë ky model është i konsoliduar në treg për shpërndarjen e produkteve dhe
shërbimeve.Në Shqipëri kjo formulë është akoma në fazë zhvillimi krahasuar me
vendet e tjera si SHBA apo Italia ku numri i dyqaneve franchising për banorë është
i lartë p.sh në Shtetet e Bashkuara ka një dyqan franchising për 389 banorë.Gjatë
krizës ekonomike botërore të vitit 2008 sistemi i franchising rezulton më pak i prekur
gjë që konfirmon dhe konsolidimin e kësaj formule.Objektivi i këtĳ punimi është
paraqitja e disa udhëzimeve që duhen të merren në konsideratë në momentin e
aplikimit të formulës së ekskuzivitetit.Avantazhet dhe disavantazhet e secilës palë
pjesëmarrëse.Pse marrësi i ardhshëm i ekskluzivitetit duhet të shqyrtojë me kujdes
bazat e kësaj formule, çfarë ofron ajo,duokumentat ligjore dhe kontratën.Në mënyrë
të përmbledhur jepen sistemet e ekskluzivitetit si dhe ndryshimet ndërmjet të bërit
biznes individual apo marrja e ekskluzivitetit të një marke të njohur.
1. Përse duhet të bëjme Franchising
Mc Donalds thotë kam 5000 filiale në të gjithë botën dhe krenohet për këtë.Ndërsa
restorantet tona të qebapit,prodhuesit e llokumeve,byrektoret,restorantet e qofteve
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etj..shkruajnë mbi derë “Nuk kemi filjal tjetër”.Edhe ata janë krenarë për këtë.
(Baybars Altuntas,2012,91).
Ekskluziviteti paraqet një mundësi të mirë për zhvillimin e shumë firmave dhe një
nga mënyrat e mundshme të të bërit biznes në të gjitha sektorët në të gjitha tregjet dhe
për çfarëdo lloj kompanie.Franchising lind si një nevojë e kompanive për të krĳuar
lidhje më të forta në treg në krahsim me mundësitë që i ofron kanali tradicional i
shpërndarjes apo mundësitë që i ofron shitja direkte (prodhues-konsumator).Janë
disa arsyet që shpjegojnë që franchising duhet zgjedhur si formulë biznesi.Së pari
ajo ofron një eksperienc të konsoliduar e cila vihet në dispozicion të marrësit të
eksluzivitetit,risk minimal ,fillim të shpejtë,treg të testuar pasi ky sistem ka testuar
me produktet apo sherbimet e mëparshme tregun gjithashtu franchising ofron
asistence te vazhdueshme,mundësi blerje,strategji marketingu,plan veprimi,këto
janë ndër arsyet kryesore të cilat tregojnë se perse ne duhet të bëjme franchising.
2. Sistemet Franchising
Termi franchising e ka origjinën në mesjetë ku funksionarë të lartë të kishës i paguanin
mbretit apo qeverisë një shumë e njohur si “franchinga” në këmbim të mbledhjes
së taksave që lidheshin me funksionet e tyre.Kjo formë organizimi për mbledhjen
e taksave ishte hartuar ndermjet dy figurave juridikisht të pavarura pronarit dhe
mbledhesit të taksave sipas kësaj marrëveshje pronari i njihte funksionarit të drejtën
ekskluzive te mbledhjes së taksave.Por më vonë kjo praktikë u pushua dhe filluan
te përdoren modelet anglo saksone në favor te tregtisë se lirë,heqjes së tarifave te
brendëshme dhe doganore keshtu sistemi i njohur si “franchinga” ra por thelbi i
saj u ruajt.Struktura e franchising sot është e ndryshme në vartësi të marrëdhënieve
sipermarrëse.Në literaturë egzistojnë disa lloje franchising:
a-Sistemi parë ku dhënësi i së drejtës së ekskluzivitetit është prodhuesi në një sistem
të tillë futen kryesisht kompani si Coca Cola,Pepsi etj.
b-Sistemi dytë,dhënësi është një prodhues dhe marrësi dyqani i shitjes me pakicë .
c-Sistemi tretë ai i shpërndarjes është një lloj ekskluziviteti ku dhënësi nuk prodhon
ndonjë produkt por ofron shërbime të krĳuara nga ai dhe që është zhvilluar dhe
testuar nga vëtë krĳuesi.Fusha e veprimtarisë së këtĳ sistemi është shumë ë ndryshme
duke filluar nga shërbimi iushqimit(restorante,piceri,bare etj) e deri tek sherbimet
e turizmit dhe kohës së lirë(hotele,agjensi udhetimi,fshatra turistike,kampe,qëndra
sportive etj.)Institucionet arsimore e të trajnimit,agjensitë ë pasurive të patundëshme
etj.
Sistemi më i përdorur është ai ku dhënësi i së drejtës së ekskluzivitetit është
një prodhues dhe marrësi është dyqani i shitjes me pakicë.Në një franchising
prodhimi firma trasferon të gjithë apo një pjesë të burimeve të saj për prodhim
(licencën,markën,sistemet dhe mënyrat e prodhimit) një kompanie tjetër që është
e aftë të zhvillojë produktin duke pasur në dispozicion burimet. Përsa i përket
franchising ndërkombëtar firma transferohet në një shtet tjeter ku aplikohen politika
të ndryshme shtetërore nga vëndi mëmë.Lloji më i përhapur i ekskluzivitetit
në Shqipëri është sistemi i dyte ku dhënësi është një prodhues dhe produktet
shpërndahen tek pikat e shitjes së autorizuara.Biznese që operojnë më këtë sistem
ne vendin tonë mund të përmendim ekskluzivitetin e kompanive te automobilave
psh Peugot,Fiat etj. apo ato të indrustrisë tekstile si dyqanet e shitjes me pakicë që
tregtojnë marka të ndryshme ndërkombëtare si Zara,Massimo Dutti,Benetton etj.
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3. Marreveshjate drejtat dhe detyrimet
Pavarsisht se produktet apo shërbimet e ekskluzivitetit ndryshojnë shumë nga njëri
tjetri,marrëveshjet bazë të biznesit kanë shumë të përbashkëta.Marreveshja ka formën
e një kontrate midis dhënësit të franchise dhe marrësit të tĳ në të cilën përcaktohen
detyrimet e seciles palë.Marrëveshja duhet të përmbajë shumën rreth tarifës së hyrjes
dhe shpenzimeve të tjera fillestare,të ardhurat minimale që marrësi i ekskluzivitetit
duhet të arrĳë,territorin apo zonën ku duhet të ushtrojë aktivitetin,manualin
operacional që i jepet nga dhënësi i ekskluzivitetit,listën e shërbimeve teknike
apo tregtare që sigurohen nga dhënësi,kushtet për rinovim,anullim,shitjen apo
kohezgjatjen e kontratës.Në këtë kontratë marrësi i Franchising pranon:
-Të paguajë një tarifë për të drejtën e veprimtarisë që i jepet.
-Ti paguajë dhënësit të ekskluzivitetit një përqindje të të ardhurave.
-Të ndjeke procedurat dhe rregullat që janë përcaktuar nga dhënsi i ekskluzivitetit si
dhe ruajtjen e sektetit tregtar.
-Detyrimi i përshtatjes me standartet e cilësisë së dhënësit të së drejtës së ekskluzivitetit
dhe përdorimin e shenjave dalluese.
Dhënësi i franchising duhet të përmbushë detyrimet e mëposhtme:
-Ti lejoje marrësit të ekskluzivitetit të shfrytëzojë emrin,vendin dhe simbolet e
kompanisë.
-Të sigurojë mbështetje për reklamën dhe marketingun në nivel lokal dhe kombëtar.
-Të sigurojë trajnimin professional në mënyrë që dhe marrësi i ekskluzivitetit të
punojë me të njëjtën cilësi si dhe dhënësi i tĳ.
-Të furnizojë marrësin me mallra me cmimin e shitjes me shumicë.
-Ti japë ndihmë të vazhdueshme marrësit të kësaj të drejte.
Në kontratë paraqiten tiparet bazë të marrëdhënieve mes dhënësit dhe marrësit të
franchising. Kontrata është një dokument komleks dhe për shkak të rëndësisë duhet
firmosur në prani të noterit.Marrësi i ardhshëm i kësaj lloj formule këshillohet që
të konsultohet me një bankier,financier dhe avokat për shqyrtimin e pasqyrave
financiare dhe për parashikime për ngjarje të mundshme pasi ëshë cështje që ka
nevojë për ekspert të fushës gjithashtu ne momentin e hartimit të kontratës palët
duhet të marrin në konsideratë disa elementë si:
- përcaktimi qartë i zonës së ekskluzivitetit kjo klauzolë e përcaktimit të zonës i
siguron marrësit të ekskluzivitetit liri të plotë për shitjen ose furnizimin e sherbimeve
të caktuara në atë zonë dhe pengon jo vetëm antarë e tjerë por dhe komapninë mëmë
në shperndarjen e të njëjtave shëebime apo produkte.
-Caktimi i datës së fillimit dhe mbarimit të kontratës dhe përcaktimi i klauzoles për
një përfundim të parakohshem apo rinovim
-Një ilustim i detajuar ii njohurive që mbulohen nga arrëveshja e ekskluzivitetit.
-Gjithashtu është e këshillueshme që të përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve
edhe gjatë marrëveshjes.
3.1.Avantazhet dhe disavantazhet e dhënësit të Franchising
Nëpërmjet ekskluzivitetit kompania e shërbimit apo prodhimit mund të përhap
shumë shpejt një rrjet dyqanesh homogjene,të strukturuara dhe që janë të afta ti
përgjigjen me efikasitet segmentit të tregut ku operojnë dhe e gjitha pa shumë kosto
të mëdha investimi pasi nuk investon ajo.Në franchising kompania dhënëse është
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në gjëndje të mbroje formulën e saj tregtare të ulë riskun dhe të realizojë ekonomi
shkalle.Pavarsisht se franchising është një nga sistemet më të përdorura formula
nuk bën mrekulli ose nuk mund të aplikohet në të gjitha bizneset apo për të gjitha
produktet.Një sistem ekskluziviteti kërkon planifikim të kujdesshm,kërkon punë.
Kërkon gjithashtu një përditësim të vazhdueshëm të sistemit të shpërndarjes.
Dhënësi i ekskluzivitetit nga përdorimi i kësaj formule ka një autonomi të ulët mbi
zinxhirin e pikave të shitjes pasi nuk mund të ndërhyjë në mënyrë të drejtëpërdrejtë.
Egziston risku që filialet e shitjes me pakicë pasi kanë përfituar përvojën e biznesit
konsumatorët mund të braktisin sistemin e ekskluzivitetit.Ka raste kur marrësi
nuk aplikon në mënyrë të vazhdueshme politikat e firmës mëmë apo mund të bëjë
gabime duke sjellë një ndikim negative apo prishje imazhi të filialit qëndror.Por
pervec risqeve të përmëndura ekziston gjithashtu mundësia që dhënësi nuk është
në gjëndje të zotërojë kompleksitetin e sistemit të ekskluzivitetit që ka krĳuar dhe në
mënyrë të vecantë marrëdhëniet e vështira me bashkepunëtorët duke bërë gabime
në përzgjedhjen dhe vlersimin e aftësive të tyre profesionale dhe individuale.
3.2.Avantazhet dhe disavatazhet e marrësit të Franchising
Sistemi i ekskluzivitetit i jep mundësi biznesmenit të reduktoje problemet me
zgjedhjen e furnizuesit.Këto lloje biznesesh statistikisht kanë jetëgjatësi më të
lartë se bizneset individuale.Pika e shitjes përfiton nga marketingu mĳera vjecar
i kompanisë mëmë si dhe njohuri për menaxhimin efektiv dhe efikas të pikës së
shitjes.Përvec zgjidhjes së problemeve të biznesit që kemi përmëndur dhe më lart
marrësi i ekskluzivitetit përfiton dhe avantazhe të tjera si një emër të konsoliduar në
treg,prodhimin e produkteve në përputhje me kerkesat e konsumatorëve.Marrësit
gjithashtu jepet suport dhe në produkte apo shërbime që nuk mund ti realizojë i
vetëm.Krahas përfitimeve biznesmenët që behen pjesë e sistemit të ekskluzivitetit
duhet të marrin në konsideratë dhe disavantazhet pasi biznesmenët humbin
autonominë tregtare pasi vendimet e sidomos ato strategjike i takojnë kompanisë
mëmë.Varësi organizimi dhe ndjesia e të qënit një biznes i pergjysmuar.Pamundësi
për të vazhduar aktivitetin tregtar jashtë sistemit franchising.Gabimet e bëra nga
dhënësi i ekskluzivitetit apo filialet e tjera mund të sjellin dëme në piken e shitjes me
pakicë e mund të kemi një mbyllje të sistemit në përfundim të kontratës.
4. Pro dhe kunder Franchising apo hapjes së një aktiviteti personal.
Kur vendosim për tu bërë sipermarrës një nga pyetjet më të vështira për tu përgjigjur
është ajo nësë duhet të hapim një biznes të pavarur apo të marrim ekskluzivitetin e
një marke të njohur.Për të marrë vendimin e duhur biznesmeni i ardhshëm duhet
të marrë në shqyrtim argumentat pro dhe kundër të dy opsioneve.Përpara marrjes
së një vendimi biznesmenët duhet të marrin në konsideratë këto këshilla:Zgjedhja e
formulës franchising ofron një metodë origjinale,të konsoliduar për të bërë biznes
në territore dhe tregje të ndryshme.Dhënësi i ekskluzivitetit ka studiuar formulën
më të mirë për shperndarjen e produkteve dhe shërbimeve dhe i njëjti mekanizëm
përdoret dhe nga marrësi.Rreziku i biznesit është i llogaritur dhe i limituar.Ndërsa
biznesi i pavarur nuk ka një mbështetje të veçante nga jashtë ai është i detyruar
ta përballojë i vetëm këtë përvojë,dhe të ulë në minimum gabimet e mundshme.
Franchisee është pronar i një marke që ka reputacion dhe shitja është me e lehtë
gjë që nuk mund të thuhe për biznesin e pavarur pasi ka një shtrirje lokale dhe
përfitimet nga shitja nuk janë të larta.Marrësi i ekskluzivitetit ka të drejtë të përdorë
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markën dhe formatin e dhënësit pra merr një markë e cila i ofron siguri në treg pasi
është e njohur në nivel kombëtar dhe ndërkomëtar nëse personi zgjedh opsionin
të hap biznes të pavarur duhet të përdorë fonde personale,do ti duhet shumë kohë
për krĳimi e emrit te biznesit që do të njihet vetem në nivel lokal.Marrësi përfiton
nga asistenza fillestare dhe ne vazhdim gjatë raportit me dhenësin e ekskluzivitetit
ndërsa biznesi ii pavarur nuk mund të mbështetet tek një i jashtëm.Në ekskluzivitet
formimi dhe trajnimi janë të siguruara nga dhënësi i ekskluzivitetit edhe nëqoftëse
firma nuk ka eksperienc në këtë fushë nëpërmjet programeve te firmës mëmë e ka
më të thjeshtë hyrjen në treg ndërsa biznesi i pavarur duhet të jetë i sigurte që i ka
njohuritë dhe mundësitë për të pasur sukses sepse zhvillimi varet drejtëpërdrejte
nga pronari dhe njohuritë e tĳ.Dhënësi i ekskluzivitetit ndihmon ose kontribuon
në zgjedhjen e pikës më të mirë të shitjes me pakicë ndërsa biznesi ii pavarur nuk
ka support ne gjetjen e vendoodhjes më të mirë për të bërë biznes ai është i lirë të
zgjedhë piken e shitjes që mendon se është më e përshtatshme për klientet që do i
shërbejë.Kur je pjesë e një rrjeti ekskluziviteti produktet dhe shërbimet e ofruara
kanë një reputacion të lartë gjë që ndihmon të jesh konkurues në treg mundësi që
nuk e ka një biznes i pavarur pasi që të njihet e konsolidohet duhet shumë punë dhe
shumë kohë.Në sistemin e ekskluzivitetit origjina e produkteve është ë njëjtë pra
kemi blerje ne magazinën qëndrore me cmime të kontrroluara dhe bonuse për porosi
të caktuara ndërsa në krĳimin e një biznesi të ri individi është i detyruar të zgjedhë
me kujdes produktet furnitorët dhe cmimin më të mirë.Në fillim të aktivitetit për
shkak të porosive të kufizuara në furnizues të ndryshëm individët nuk arrĳnë të
përfitojnë ulje në cmim për sasitë e porositura.Në sistemin e ekskluzivitetit marrësi
mund të mbështete tek reklama e kompanisë mëmë ndërsa në biznesin individual
shpenzimet e reklamës përballohen nga individi.Hyrja në rrjetin e ekskluzivitetit i
siguron marrësit të saj të ardhura mesatare të menjëhershme.Programet financiare të
ofruara nga ky rrjet ndihmojnë firmën marrëse drejt maksimizimit të fitimit ndërsa
ato që bëjnë një biznes individual mund të gjenden përballë një rritje apo zhvillimi
ekonomik shumë të ngadaltë dhe mund të kenë probleme likuiditeti.
Duke marrë në konsideratë arsyet e mësiperme arrĳmë në përfundim që franchising
është një metodë shumë ë mirë e të bërit biznes për aq kohë sa dhënësi i ekskluzivitetit
i siguron marrësit të gjitha mjetet e nevojshme për të ndërtuar dhe menaxhuar
biznesin pasi jo të gjithe lindin biznesmenë por të gjithë janë të aftë të ndjekin sistemin
e parapërcaktuar nga firma mëmë dhe të arrĳnë sukses ne biznes.Pra përgjigja e
pyetjes “Nëse duhe të marrim ekskluzivitetin e një markë të caktuar apo te bejmë
biznes individual?” varet nga aftësitë dhe mundësite individuale.Nëse jeni i aftë
për marketing dhe shitje si dhe keni një ide biznesi shumë të mirë me cdo kusht ju
mund të krĳoni biznesin tuaj por nëse aftësitë e shitjes nuk i keni te mjaftueshme ju
mund të krĳoni biznesin tuaj duke marrë të drejtë ekskluziviteti dhe mund të bëheni
distributor apo përfaqsues i një biznesi që ekziston.
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klasë të parë
MSc. Lumturĳe Kuçi
Kolegji “FAMA”
MSc. Latif Hoxha
Kolegji “FAMA”
MSc. Imri Zabeli
Kosovë
Abstrakt
Ky hulumtim shqyrton çështjen e gatishmërisë së fëmĳëve për klasë të parë nga aspekti i
zhvillimit social dhe emocional të tyre. Hulumtimi synon që të zbulojë faktorët të cilët
ndikojnë në zhvillimin socio-emocional të fëmĳëve parashkollorë si familja, shkolla, shoqëria,
vendbanimi, niveli arsimor i prindërve, radha e lindjes së fëmĳëve etj., si dhe gjetjen e
ndërlidhjes në mes tyre. Për këtë qëllim është përdorur instrumenti matës - pyetësori për
prindër i Institucionit Brainline i autores Xhoi Dy Ploi (Jooy Du Plooy.) Në studim morrën
pjesë prindërit e 130 fëmĳëve të cilët plotësuan pyetësorin dhe u deklaruan në lidhje
me zhvillimin social dhe emocional të fëmĳëve. Nga analiza e gjetjeve rezultoi që fëmĳët
parashkollorë me afër 67.16% janë “shumë të gatshëm” nga aspekti i zhvillimit social, ndërsa
nga aspekti i zhvillimit emocional prĳnë me 46.27% “mjaft të gatshëm”.
U evidentuan dallime gjinore por jo të rëndësishme statistikore ku përsa i përket zhvillimit
socio-emocional, në këtë rast vajzat janë në përparësi. Niveli i arsimimit të prindërve rezultoi
që të mos ketë ndikim në zhvillimin social (r =.086; p > 0.05, pra, .324). Fëmĳët e rritur në
qytet duket se tejkalojnë fëmĳët e rritur në fshat në fushën e zhvillimit social (r = -.118; p >
0.05 sepse ishte .284), e poashtu fëmĳët sipas radhës të parë janë më të zhvilluar nga aspekti
social, ndërsa nga ai emocional ata të dytët dhe tretët sipas radhës së lindjes. Nga zhvillimi
emocional femrat janë më të zhvilluara emocionalisht se meshkujt. Sipas vendbanimit ata
nga qyteti janë më të zhvilluar emocionalisht se ata nga fshati. Hulumtimi sugjeron se duhet
të merren masa në drejtim të vetëdĳesimit të prindërve lidhur me rëndësinë e edukimit
parashkollorë, sepse ai ndikon pozitivisht në përgatitjen e fëmĳëve nga ana socio-emocionale
për të filluar klasën e parë.
Fjalët kyçe: zhvillim social, zhvillim emocional, parashkollorë, faktorë demografik,
gadishmëri për klasë të parë.

Hyrje
Lidhur me zhvillimin socio-emocional dhe gatishmërinë e fëmĳëve të moshës 5-6
vjeçare, janë bërë hulumtime të shumta. Edukimi parashkollor paraqet nivelin
e parë të edukimit gjatë të cilit fëmĳët edukohen krahas familjeve së tyre edhe në
klasë parashkollore (mosha 5-6 vjeç). Në vendin tonë fatmirësisht, vĳueshmëria e
fëmĳëve në këto institucione po ecën rrugës së mire, ku pothuajse secila shkollë apo
institucion tjetër si kopshtet, kanë të formuara nga dy apo më shumë klasë me edukim
parashkollorë. Në këto institucione fëmĳët përgatiten nga ana intelektuale, sociale
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dhe emocionale që të jenë të gatshëm për të filluar klasën e parë. Gatishmëria për
klasë të parë është një shkallë në zhvillimin e fëmĳës kur ai mund të mësojë lehtë, në
mënyrë efektive dhe pa shqetësime emocionale. Nuk mund të jetë një pikë definitive
e zhvillimit, sepse zhvillimi është proces i vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. Më tepër
është një gjendje që tregon se fëmĳa është i gatshëm për të mësuar (Brainline, 2003).
Shqyrtimi i literaturës
Njerëzit që nga lindja e tyre fillojnë të zhvillojnë jetën shoqërore, pra, që nga momenti
kur fillojnë prindërit e tyre të kujdesen për ta, (Günindi, 2008). Socializimi është
një mjet për të përvetësuar vlerat, normat dhe aftësitë që janë të nevojshme për të
funksionuar si një anëtar i një shoqërie. Kjo është një fazë e cila zgjat nga fëmĳëria
deri në moshën e rritur dhe gjatë kësaj periudhe, individi bëhet person i aftë për të
përvetësuar kulturën dhe aftësitë e tĳ personale (Güney, 1998).
Mosha parashkollore që përfshinë fëmĳët prej 5-6 vjeç është kritike sepse te fëmĳët
ndodhin ndryshime të shpejta në zhvillimin fizik, psiko-social, emocional dhe
formohet struktura e personalitetit që ka filluar të themelohet gjatë periudhave
të mëhershme, (Yavuzer, 1997). Sipas Eriksonit, fëmĳa tani duhet të përballojë
konfliktin e iniciativës ndaj fajit. Në këtë stad konflikti më madhor qëndron midis
dëshirës së fëmĳës për të filluar veprime të pavarura dhe ndjenjës së fajit nga pasojat
e padëshiruara dhe të papritura të veprimeve të tilla. Nëse prindërit reagojnë
pozitivisht ndaj përpjekjeve të fëmĳës për pavarësi, atëherë e ndihmojnë fëmĳën për
të zgjidhur pozitivisht konfliktin iniciativ kundrejt fajit. Iniciativë do të thotë reagim
i vullnetshëm i fëmĳës kundrejt sfidave të jetës, si marrja e përgjegjësive, mësimi i
aftësive të reja, gjykimi ndaj veprimeve të tĳ, vendosmëria etj. Në zhvillimin social të
fëmĳëve ndikojnë shumë faktorë si familja, shoqëria, shkolla, mediat etj..
Një fëmĳë fillon marrëdhëniet e tĳ të para shoqërore brenda familjes, pra familja
është ndër faktorët e parë që përcakton nëse një fëmĳë sillet sipas rregullave sociale
apo jo (Church, Goltschalk & Leddy). Familja sipas Karaj (2005), luan një rol kritik në
zhvillimin e sjelljes së fëmĳës. Nëse prindërit demonstrojnë sjellje altruiste, atëherë
edhe fëmĳët do ta bëjnë këtë gjë. Në moshën parashkollore vërehet një rritje e sjelljeve
agresive sidomos në lojë por edhe në klasë. Por këto prirje fillojnë të bien me kalimin
e moshës, ku aty nga fundi i moshës parashkollore lind një sistem rudimentar
shoqërie me moshatarët. Në përgjithësi, moshatarët shërbejnë si burim informacioni
dhe krahasimi i gjërave për botën jashtë familjes si dhe burim vlerësimi për aftësi të
fëmĳës. Mediat si televizioni mund të ndikojnë negativisht te fëmĳa parashkollor
sepse i largon ata nga librat, bëhen pasivë, indukton sjellje agresive, i mëson fëmĳët
se problemet mund të zgjidhen shumë lehtë dhe se çdo gjë ka një fund të bukur.
Ka edhe efekt pozitiv, sepse fëmĳa ekspozohet para pikëpamjeve të ndryshme më
të larmishme sesa që mund të jetë të përshkruara nga mësuesi ose prindi, po ashtu
ndikon pozitivisht në vëmendjen dhe kujtesën e fëmĳës, indukton sjellje prosociale
(Karaj (2005).
Përveç familjes, shkolla është mjedisi i parë i rëndësishëm për fëmĳën për përmbushjen
e nevojave sociale dhe arsimore. Fëmĳa ngadalë ndjen nevojë për të zgjeruar
marrëdhëniet e tĳ shoqërore, familja bëhet e pamjaftueshme në përmbushjen e tyre
dhe shkolla është vendi i duhur për ofrimin e tyre dhe për socializimin e fëmĳës
(Elkin, 1995).
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Emocionet janë pjesë e rëndësishme e jetës dhe ndikojnë seriozisht në të gjitha
aspektet e saj (Azaran, 2004). Çdo individ duke përfshirë edhe një foshnjë të
sapolindur ka emocione. Ne mund të marrim informacione të rëndësishme në lidhje
me njerëzit vetëm duke i vlerësuar nga shprehja emocionale e tyre. Çdo emocion ka
një motivues karakteristikë, një kuptim personal dhe reflektohet në sjellje (Çeçen,
2006). Emocionet kanë një rol shumë të rëndësishëm për një fëmĳë për të vazhduar
jetën e tĳ, në komunikimin dhe orientimin në sjelljet e tĳ në të ardhmen. Zhvillimi
emocional i fëmĳëve përcakton se si ata i marrin dhe i shprehin këto emocione ndaj
vetes së tyre, ndaj prindërve të tyre dhe ndaj të tjerëve. Emocionet dhe reflektim
i tyre në sjellje kanë një rol shumë të rëndësishëm në të gjitha fazat e jetës së një
individi (Denham, 1998).
Zhvillimi emocional te një fëmĳë fillon në mjedis familjar menjëherë pas lindjes,
ku ajo shërben si një model mjaft efektivë në zhvillimin e aftësive emocionale qysh
në moshë të hershme. Fëmĳët zhvillojnë aftësi për të kontrolluar emocionet e tyre
me anë të observimit të sjelljeve të të rriturve (Berk, 1994). Është e rëndësishme
për familjet që të jenë një model pozitiv për fëmĳët e tyre që me sjelljet e tyre t’iu
japin mundësinë atyre që t’i përdorin ato gjatë zhvillimit të tyre (Shapiro, 2004).
Hulumtimet kanë gjetur se zhvillimi i duhur emocionale të fëmĳët është i lidhur
ngushtë me fushat e tjera të zhvillimit si ai social, akademik, konjitiv dhe të sjelljes.
Sjelljet problematike që shfaqen sidomos në fëmĳërinë e hershme dhe në atë të mesme,
janë të shkaktuara pikërisht nga mungesa e përvetësimit të aftësive emocionale gjatë
fazave të mëhershme të zhvillimit (Novick, 2004).
Hulumtimet tregojnë se gatishmëria për shkollë parashikon suksesin e mëvonshëm
të fëmĳës në shkollë. Për këtë arsye, duhet mundësuar përvoja pozitive për fëmĳët,
duke filluar nga lindja ose edhe më parë, që të rritet gatishmëria për shkollë.
Meqenëse edukimi fillon në shtëpi dhe prindërit janë mësuesit më me ndikim të
fëmĳëve, përkrahja dhe edukimi i prindërve paraqet një strategji logjike. Prindërit
të cilët janë të përfshirë në edukimin dhe përkujdesin e hershëm kanë fëmĳë më të
përgatitur për shkollë.
Metodologjia
Para se të fillojnë klasën e parë, disa prej fëmĳëve, kanë fatin të jenë të përfshirë në
edukimin parashkollor të institucionalizuar si në kopshte dhe në paralele të ndara në
shkolla të mesme të ulëta – klasë parashkollore. Gjatë kësaj kohe, edukimi i tyre do
të jetë në duart e edukatorëve të përgatitur e të kualifikuar për fushat e zhvillimit të
fëmĳëve 5-6 vjeçar. Në ato institucione ata do të zhvillohen në disa fusha si: sociale,
emocionale, konjitive, gjuhësore, komunikuese, matematikore, motorike etj.
Synim i këtĳ hulumtimi është studimi i zhvillimit social dhe emocional tek fëmĳët 5-6
vjeçar si dhe gatishmëria e tyre për klasë të parë nga këto dy aspekte zhvillimi. Qëllim
i hulumtimit është konstatimi i ndërlidhjes në mes të zhvillimit socio-emocional
me faktorët demografikë. Gjetja e dallimeve në mes të faktorëve demografikë siç
janë: gjinia, vendbanimi dhe niveli arsimor i prindërve sa i përket zhvillimit socioemocional, është objektiv tjetër i këtĳ hulumtimi. Objektiv tjetër është matja e nivelit
të gatishmërisë rreth zhvillimit socio-emocional tek fëmĳët që kanë frekuentuar
klasët parashkollore.
Hipoteza e parë: Fëmĳët parashkollorë janë shumë të gatshëm nga aspekti i zhvillimit socio44

emocional që të fillojnë klasën e parë.
Hipoteza e dytë: Zhvillimi socio-emocional i fëmĳëve parashkollorë dallon varësisht nga
faktorët demografikë (gjinisë, vendbanimit, radhës së lindjes).
Hipoteza e tretë: Ekziston ndërlidhje e rëndësishme statistikore në mes të zhvillimit socioemocional dhe faktorëve demografikë.
Mostra e këtĳ hulumtimi përfshinë fëmĳët e komunës së Fushë Kosovës dhe të
fshatrave përreth që sapo kanë filluar klasën e parë, në vitin shkollor 2016/17, ku
gjithsejtë u përfshinë 134 subjekte hulumtimi.
Për këtë hulumtim u përdorë analiza statistikore deskriptive që shpjegojnë tendencën
qëndrore si mesatarja, mediana dhe modi, vlerat minimale dhe maksimale, si
dhe analiza statistikore inferenciale si: korrelacionet, t-testi, të cilat mundësojnë
konkluzionet mbi popullatën, duke u bazuar në karakteristikat e mostrës. Në këtë
studim u përdor pyetësori për prindër në lidhje me zhvillimin social dhe emocional,
nga autorja Joy du Plooy, nga Institucioni Brainline Learning World. Të gjitha të
dhënat janë analizuar duke përdorur paketën statistikore SPSS 22.0 dhe Microsoft
Oﬃce Exel 2010.
Rezultatet
Sa i përket pyetjes kërkimore se cili është niveli i gatishmërisë nga aspekti i zhvillimit
socio-emocional tek fëmĳët parashkollorë, rezultoi që fëmĳët parashkollorë: 67.16%
janë shumë të gatshëm nga aspekti i zhvillimit social, mjaft të gatshëm 30.60% ndërsa jo
të gatshëm 2.24%, prandaj hipoteza alternative e ngritur se fëmĳët parashkollorë janë
shumë të gatshëm nga aspekti i zhvillimit social pranohet. Poashtu, rezutatet treguan
se fëmĳët parashkollorë nga aspekti i zhvillimit emocional janë me 46.27% mjaft të
gatshëm, me 39.55% shumë të gatshëm dhe 14.18% jo të gatshëm. Hipoteza e ngritur
se fëmĳët parashkollorë janë shumë të gatshëm nga zhvillimi emocional refuzohet,
sepse u vërtetua se ata ja më shumë mjaft të gatshëm nga zhvillimi emocional.
Sa i përket pyetjes kërkimore se cilat janë dallimet në zhvillimin socio-emocional sa
i përket faktorëve demografikë tek fëmĳët parashkollorë, rezultatet treguan se ka
dallime sa i përket shkallës së gatishmërisë nga aspekti i zhvillimit social dhe gjinisë
së nxënësve, sepse p > 0.05 (.470), ku kemi një prirje të vogël tek gjinia femrore sa i
përket gatishmërisë në zhvillimin social. Sa i përket dallimeve në mes të zhvillimit
social dhe vendbanimit rezultatet treguan se p > 0.05 (.284) pra, dallimet ekzistojnë
sepse subjektet nga qyteti kanë zhvillim pak më të lartë social se ata nga fshati.
Rezultatet treguan se ekzistojnë dallime sa i përket shkallës së gatishmërisë nga
aspekti i zhvillimit emocional dhe gjinisë, sepse probabiliteti që ky dallim (t = 0.623)
të paraqitet në 0.05% të rasteve është më i madhë se p > 0.05. Pra, ka një prirje të
mesatareve ku gjinia femërore është më zhvilluar nga aspekti emocional se gjinia
mashkullore. Sa i përket shkallës së gatishmërisë nga aspekti i zhvillimit emocional
dhe vendbanimit dallimet ekzistojnë sepse probabiliteti që ky dallim (t = -1.189) të
paraqitet në 0.05% të rasteve është më i madhë se p > 0.05. Pra, fëmĳët nga qyteti janë
më të zhvilluar nga ana emocionale se fëmĳët nga fshati. Sa i përket korelacionit në
mes të zhvillimit social dhe radhës së lindjes së fëmĳëve, rezultatet treguan se nuk
ekziston ndërlidhje apo korelacion (r = -0.118. Rezultatet treguan se sinjifikanca është
e pavlefshme statistikisht sepse p > 0.05 (sig. 0.173), pra, radha e lindjes së fëmĳëve
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nuk ndikon në zhvillimin social të fëmĳëve parashkollorë
Sa i përket korelacionit në mes të zhvillimit emocional dhe gjinisë rezultatet
treguan se nuk ekziston ndërlidhje apo korelacion (r = 0.074), sepse ai është
korelacion i parëndësishëm me kahje pozitive. Rezultatet treguan se sinjifikanca
është e pavlefshme statistikisht sepse p > 0.05 (sig. 0.393), pra, gjinia nuk ndikon në
zhvillimin emocional të fëmĳëve parashkollorë. Po ashtu nuk ekziston korelacion
në mes të vendbanimit dhe zhvillimit emocional të fëmĳët parashkollorë (r = 0.103),
sepse ai është i parëndësishëm me kahje positive. Sinjifikanca është e pavlefshme
statistikisht sepse p > 0.05 (sig. 0.236) pra, vendbanimi nuk ndikon në zhvillimin
emocional të fëmĳëve parashkollorë. Nuk ekziston korelacion në mes të radhës
së lindjes së fëmĳëve dhe zhvillimit emocional të fëmĳët parashkollorë sepse (r =
0.038) ai është i parëndësishëm me kahje pozitive. Sinjifikanca është e pavlefshme
statistikisht sepse p > 0.05 (sig. 0.665) pra, radha e lindjes së fëmĳëve nuk ndikon në
zhvillimin emocional të tyre.
Përfundime dhe rekomandime
Nga rezultatet e fituara mund të përfundojmë se niveli i gatishmërisë nga aspekti
social tek subjektet hulumtuese është shumë i kënaqshëm, ku 67.16 % të fëmĳëve
që dëshirojnë të fillojnë mësimet në klasën e parë, janë shumë të gatshëm nga ana
e zhvillimit social. Kjo mund të shpjegohet me faktin se në vendin tonë, vazhdon
praktika e së kaluarës kur për një kohë mjaft të gjatë të ditës, fëmĳët kanë mundësi të
luajnë me shokë e shoqe të lagjes, qoftë në rrugë apo në parqet për fëmĳë, ku kjo iu
mundëson atyre një edhe socializim më të mirë me bashkëmoshatarët.
Nga gjetjet rezultoi se niveli i gatishmërisë nga ana e zhvillimit emocional ishte jo dhe
aq i kënaqshëm. Këtë mund ta shpjegoj me faktin se rol të madhë luajnë prindërit,
gjyshërit, vëllezërit dhe motrat e tyre që u ofrojnë tërë kujdesin dhe dashurinë e
tyre. Me këtë rast tek ta ndodhë që të ketë ngecje në zhvillimin emocional, sepse
gjatë bashkëpunimit me moshatarë, sidomos lojërat e zhvilluara me ta, mund të
përballen vetë me situata të ndryshme e të përjetojnë ndjenja që nuk kanë pasur
rastin t’i përjetojnë në shtëpi. Në shoqëri përjetojnë ndjenja si të gëzimit, hidhërimit,
kënaqësisë, frikës, përballjes me të tjerët etj.. Të gjitha këto e bëjnë më të pregatitur
në të ardhmen që të përballen më lehtë në situate të ngjashme.
Rekomandime
a) Rekomandojmë që fëmĳët të luajnë sa më shumë me moshatarët e tyre sepse loja
ndihmon në zhvillimin social të fëmĳës si bashkëveprimin, bashkëpunimin me të
tjerët në të ardhmen. Me anë të lojës mësojnë të jenë agjentë aktivë brenda mjedisit të
tyre e kjo u ndihmon në familjarizimin me shkollën.
b) Rekomandohet prindërve, edukatorëve dhe institucioneve arsimore që të jenë
vigjilentë në trajtimin e barabartë të fëmĳëve pa marrë parasysh aspektin gjinorë
të tyre. Ata duhet që të përgatiten njësoj nga aspekti i zhvillimit social për të filluar
klasën e parë dhe të jenë të gatshëm për të nxënë.
c) Rekomandoj që fëmĳët të luajnë sa më shumë sepse ajo i ndihmon të kuptojnë
më mirë emocionet e të tjerëve. Loja i lejon fëmĳët të bëjnë lidhjen midis realitetit dhe
fantazisë, u krĳon një ndjenjë sigurie, e cila i ndihmon për t’u çliruar nga fobitë. Loja
është gjithashtu një mjet për të shkarkuar stresin. Në lojë fëmĳa mund të reflektojë
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problemet personale dhe të orientohet për zgjidhjen e tyre. Përpjekja në vetvete i
ndihmon të qetësohen dhe ta shohin më pozitivisht situatën.
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The Gap between Lean Six Sigma Standards and Currently Services
Provided by Municipality: According to Citizen’s Perception
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Abstract
This paper explores the gap between ideal municipal service following LSS (Lean Six Sigma)
standards and current municipality services delivered to the citizens.The study is based on
Citizen’s Perceptions and achieved gap size is occured after measurement and comparison of
LSS standards with current services provided from municipality. A lean six sigmaconsidered
as an ideal methodology while procesessbeased on this concept will approach “zero defects”
with only 3.4 defects per million opportunities (DPMO) for a defect to occur(Nilesh V. Fursule,
Dr.Satish V. Bansod, Swati N. Fursule, 2012). Fourteen (14) Critical Success Factors (CSF),
which were assessed by Brady and Allen (2006) to be most important LSS factors for high
service quality in countries where they are implemented are used in this study. Critical Success
Factors of LSS are been integrated into SERVQUAL model in order to build an instrument
which helps to run a research.The result of this study will help to identify and highlight the
problems that municipalities are facing to improve quality of services. This study provides
recommendations and suggestions on the necessity of reforming the managerial concept in
providing better qualitative services in Peja municipality.
Keywords: Lean Six Sigma (LSS), CSF’s; Services; Municipalities; Citizen Perception,
Servequal.

Introduction
All over the world, despite diﬀerences between the systems, policies, administrative
approaches and other factors, public administration reforms are always oriented to
the need for providing better services. It is not easy to build such a thing. Many
municipalities invest in construction of buildings and the purchase of more modern
equipment, but citizenship still remains dissatisfied with the service provided by
first line employees which is not at expected level. Sometimes, the citizen remains
unsatisfied because the system and equipment have hampered oﬃcer to provide
quality service. It often happens that the municipal facilities that provide services
are scattered in several locations distant from each other and this makes the citizen
lose more time to realize they needs, this makes citizen remains dissatisfied. Since
quality of service in the municipality is closely linked to satisfaction of citizens the
municipal commitment to improve municipal services should be citizen-oriented.
Citizens are important in reforming the public administration because they are
in close contact with anything that produces service for citizens. Evaluation of
municipal services from the perspective of the citizens is very important because
they ludge better than anyone else the quality of services that are dependent on the
human factor and the non-human elements. Therefore collecting and measuring
citizen’sperceptions for services provided by municipality administration is essential.
It is of particular importance to be hear andreflect to the citizens,what they think
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about the infrastructure, equipment used, front-line employee skills and behaviors
in order to analyze and describe their perceptions. Above all it is very important
to understand from the citizen perspectivewhat is the problem? Why we have this
situation in the public administration? And who’s responsible for these services at
this level? This research attempts to measure from the perspective of citizens the
diﬀerence of lean six sigma standard which is considered as an ideal model and the
service quality provided in Peja Municipality. The statistical objectives of Six Sigma
are to center the process on the target and reduce process variation. A six sigma
process will approach “zero defects” with only 3.4 defects per million opportunities
(DPMO) for a defect to occur(Nilesh V. Fursule, Dr. Satish V. Bansod, Swati N.
Fursule;, 2012). Measurements will be done with help of more prominent CSF’s for
the implementation of lean six sigma in local governance. According to (Brotherton
and Shaw, 1996) the CSFs are the actions and processes that can be controlled by the
management to achieve the organization’s goals(GoutamKundu, B. MuraliManohar,
2012). The diﬀerence between lean six sigma standards comparing with perceptions
of the citizens for services provided by the municipality administrationwill produce
the gap whichwill be analyzed additionally. The study will explore the physical
condition of municipal infrastructure, staﬀ skills, employee behavior, the type of
equipment, financial capacity.
Literature Review
The managerial concept consisting of two diﬀerent methods as lean and six sigma
together represent an almost perfect approach that focuses on fast, good and cheap
services. Lean management concept is applied by the Toyota Production System. The
concept has been popularized through the book The Machine That Changed the World
by Womack et al. (1990). Lean is about eliminating waste and creating customer value
and consists of principles that constitute the backbone of the philosophy (Womack et
al., 1990; Hines and Taylor, 2000; Hines et al., 2004). According to (Gebre B., Hallman
P., Minukas M., O’Brien B. , 2012) lean management seems to be right concept because
this concept creates more methodical impact by changing how managers manage and
howworkers work. In the other side, for the first time Six Sigma was applied from
Motorola, they have been focused on Total Quality performance management by
reducing defects and reducing variation. Its introduction in the 1980s by Motorola,
Six Sigma as a quality improvement methodology has gained importance both in
manufacturing and service organizations (Basu, 2004). Researchers describe Six
Sigma as a data driven approach to problem solving, as a business process, as a
disciplined statistical approach, and as a management strategy(Swinka M., Jacobs
W., B., 2012). Many experts in Lean and Six Sigma suggest that the tools can be used
in non-manufacturing settings including: software development, service industries
such as customer service, call centers, education, in administrative functions such
as accounting and order processing, material procurement, and new product
development. (Bossert, and Grayson, 2002). The application of lean and six sigma
in a common concept would provide a higher quality of municipal governance that
has to be focused on increasing citizen satisfaction by giving them the required value
quickly and cheaply. This can be achieved by improving systems and processes that
directly aﬀect the quality of services. Examples of how Lean Six Sigma can be used
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in the government include: eliminating unnecessary reporting, reducing number of
steps and time in processing application and issuing permits, reducing overall lead
time, reducing the time customers spend waiting, etc(Daily Financial Times, 2014).
Usually lean six sigma is used largely in private companies and to date we have
many evidences and success stories that come from the private sector. But despite
this fact, lean six sigma is used also in municipalities in order to improve services
to citizens. The mayor of Fort Wayne, IN, Graham Richard, is believed to be the
first oﬃcial to have implemented Six Sigma in city government. City of Fort Wayne
Indiana began its Six Sigma implementation in the February of 2000, by first training
city employees in the concepts and tools of Six Sigma. They have improved services
in at least 14 diﬀerent City departments, including: police, fire, parks, community
development, water pollution control, city utilities, right of way, human resources,
street, transportation engineering services, contract compliance, public information,
Mayor’s oﬃce and solid waste (Furterer, 2004). Since then: Costs have decreased;
Customer service has improved; Productivity throughout city government has
increased; Sixty projects completed over a five-year period resulted in more than $10
million in savings or cost avoidance for the city(Leyh, 2009). According to (Maleyeﬀ,
2007)to further set the stage for a Lean Six Sigma program, it is recommended that:
A centralized focal point be created who is dedicated to firmly establishing the
program within the organization, Departmental involvement be sought to create
a working relationship and enhance credibility, Training be focused on a simple
toolbox containing basic Lean Six Sigma skills, Skilled facilitators, who are critical to
project success, be obtained externally and/or developed internally.
Critical Success Factors of Lean Six Sigma
According to Mann and Kehoe (1995), it is important to develop an understanding of the
factors that are critical to the successful implementation of lean principles and practices.
The identification of critical success factors (CSFs) will also encourage consideration in
developing an appropriate implementation plan (Goutam Kundu, B. Murali Manohar,
2012). Rockart (1979) has defined the CSFs as “the limited number of areas in which
results, if they are satisfactory, will ensure successful competitive performance for the
organization”. Critical success factors are crucial to the success of a program, and if the
objectives associated with these factors are not achieved, the application program will
also lead to failure (Goutam Kundu, B. Murali Manohar, 2012).
Services
In services, the meaning of quality can be elusive and is often defined as a measure of
howwell the service level delivered meets customer expectations (Lewis and Booms,
1983). Services do not occur in locations with large spaces as occurs in production
where large objects are used by many programmed machinery that produce finished
products. Services are operations which are invisible and vary depending on the
person or team in a department that is responsible for providing the service. A service
also diﬀers from the person or entity that requires it, because every person or entity
has diﬀerent needs, requirements and possibilities. Before you complete a service
passes through many processes which are influenced by various factors and physical
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training.It is shown that with the improvement of human and non-human capacities
which are involved to produce qualitative services can be achieved the desired
results in business and public governance. According to Parasuraman et al. (1988),
service quality can be defined as an overall judgment similar to attitude towards
the service and generally accepted as an antecedent of overall customer satisfaction
(Prabha Ramseook-Munhurrun, Soolakshna D. Lukea-Bhiwajee, Perunjodi Naidoo,
2010). Service quality has been the subject of innumerous studies, mainly due to the
fact that services increasingly represent an important part of the world economy
and have characteristics that diﬀerentiate them from products, namely intangibility,
heterogeneity, inseparability between production, delivery and consumption, and
customer participation as co-producer (Soteriou and Chase, 1998; Parasuraman,
1987). These characteristics represent additional problems for service firms in terms of
managing and controlling the factors which aﬀect quality, and consequently increase
the degree of uncertainty they face during the production and delivery process (Gowan
et al., 2001). According to Rodriguez et al. 2009 providing high quality and costeﬀective public services is not an easy task. It involves creating organizations with the
right approaches, establishing clear ways of how to deliver services and putting the
right people in place to respond to the needs of citizens. It also requires a combination
of good policy development, successful implementation, a good understanding of
citizens’ needs and expectations, appropriate resources and technology, a responsive
organizational culture and well trained staﬀ (Safiek Mokhlis, Yaleakho Aleesa,
Ibrahim Mamat, 2011). Usually service delivery processes are associated more with
people than with machines as usually happens in production. Therefore institutions
that oﬀer services often face activities with dynamic developments and the need for
adaptability and flexibility towards the requirements of physic and legal persons
seeking services. Based on Servqual model, five dimensions are used to measure
service quality: tangibles (the appearance of physical facilities, equipment, personnel,
and communication material), reliability (the ability to perform the promised service
dependably and accurately), responsiveness (the willingness to help customers and
provide prompt service), empathy (the caring, individualized attention provided to
the customer) and assurance (the knowledge and courtesy of employees and their
ability to convey trust and confidence) (Parasuraman et al., 1988). Some factors that
aﬀect the production of a service are invisible to the eye of citizens, some are obvious
but neglected but in both cases they aﬀect the citizens to go through many oﬃce and
hands and take long until their demands are realized entirely.
Municipalities
Most typically, public services would include the following areas of public
management: central and local government, the health authorities, education, defense,
justice/home aﬀairs and noncommercial semi state organizations (Humphreys, 1998).
Municipalities are public organization whose mission is to provide administrative
services to the citizens who need permits, licenses, decisions, various certificates,
making payments, disclosures etc. According to Hooghe and Marks (2009) the local
governments’ performance must be eﬃcient: the supply of public goods should
meet the demand, economies of scale must exist and policy must correspond to the
heterogeneous preferences of the local communities (Kopczewska, 2013). Across all
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modem democracies, governments are facing a widening gulf between the rising
expectations of citizens and the resources available to serve the needs of those
citizens. Service industries are striving to adopt improvement initiatives (Piercy and
Rich 2009; Antony 2006), and their service systems are increasingly becoming the
key focus of organizational improvement activities to better exploit gaps in customer
perceptions of quality and service delivery in the market place. (Matthew Pepper,
Andrew J. Sense, 2014). Municipalities are under pressure from the citizens because
they seek fast and good services at a low-cost. Usually, citizens always demand fast
service, they don’twant to waste their time asking oﬃces, they don’twant to waste
their time waiting to perform the payment, and theydon’t prefer to move a lot from
their homes because these movements cause them expenses.
Citizen’s perceptions
According to Parasuraman et al. (1988) customer expectations are what the customers
think a service should oﬀer rather than what might be on oﬀer (Prabha RamseookMunhurrun, Soolakshna D. Lukea-Bhiwajee, Perunjodi Naidoo, 2010). According
to Epstein, et al., 2000, citizens are viewed as important players in shaping the
quality and responsiveness of government programs in their community (Julnes,
2006). The perception of citizens about municipal administrative services can
provide valuable information that enables to understand the level of service and
the need to improve services if necessary. Perceptions of citizens inform us where
the shortcomings are, where defects and need for improvement in the work of the
municipality. Citizens can inform at what level are the municipal administrative
services and the willingness to change(Marjan Angeleski, Pece Mitrevski, Slavica
Rocheska, Ane Lashkoska, 2014). This can happen because people have experience
with municipal oﬃces, the municipal employees and recognize their good work,
eﬃciency, relevance, capabilities and responsibilities of employees(Serdar Yilmaz,
Yakup Beris, Rodrigo Serrano-Berthet, 2008). Citizens are not only people to receive
services but they are also tax payers and partners(UNDP, 2015). Citizens have a
diﬀerent relationship with the municipality and this makes them to be unavoidable
for improving services(Nations, 2007).Weidner and Noss-Reavely (1996) argue that
engaging citizens in performance improvement eﬀorts can lead to the long term
sustainability of the performance measurement initiative (Julnes, 2006). Based on
obtained information of citizens, many problems will be illuminated and will open
new horizons for the transformation of municipal services.
Servequal - Perception Measurement Model
There are numerous researches that deal with measurement of citizen’s perception
regarding quality of services provided by municipalities. Perceptions of people are
never the same, usually they are aﬀected by geographical and cultural factors(Pankaj
Ghemawat, Sebastian Reiche).Service quality scale (servequal), which was developed
in 1985 by Parasuraman, Zeithaml, and Berry, is frequently used in the measurement
of service quality. Taking expectations as a base, in their study they state that there are
10 dimensions, which determine service quality. Those 10 dimensions are: Reliability
that involves consistency of performance and dependability, Responsiveness that
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concerns the willingness or readiness of employees to provide service. Competence
means possession of the required skills and knowledge to perform the service,
Access involves approachability and ease of contact, Courtesy involves politeness,
respect, consideration, and friendliness of contact personnel, Communication means
keeping customers informed in language they can understand and listening to them,
Credibility involves trustworthiness, believability, honesty. It involves having the
customer’s best interests at heart, Security is the freedom from danger, risk, or doubt,
Understanding/knowing the customer involves making the eﬀort to understand
the customer’s needs, Tangibles include the physical evidence of the service(A.
Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry, 1988). Having researched
the literature there is a lot of evidence that the most frequent dimensions used in
research to measure the perceptions of citizens are moving dimensions (tangibles),
trustworthiness, responsibility, sensitivity and safety. According to(SINTRA, 2009)
citizens have diﬃculties to find the place where to run and require specific services.
By the reliability dimension, citizens do not trust on the complaints system, the
empathic dimension citizens are disappointed because the municipality does not
provide services to pause time when people who usually work will use the break at
the noon to realize they needs. Responsiveness dimension is important to citizens
because they usually complain they are listen carefully from employees and the
most significant problem for citizens is the security dimension. They consider that
the municipality does not perform services on time and that causes them additional
trouble. According to Mokhlis et al 2011, four service quality dimensions namely
were found to significantly predict citizen satisfaction, accounting for 50 percent of
the variation. Tangibility emerged as the most important predictor or determinant
of citizen satisfaction, followed by empathy, assurance, and responsiveness (Safiek
Mokhlis, Yaleakho Aleesa, Ibrahim Mamat, 2011). To measure the perception of
citizens about the quality of municipal services can be used other models. Besides
SERVQUAL model, there isanother model for valuating quality in local government
services, considering three diﬀerent dimensions for criteria: Technical features,
objective items for quality valuation; Functional features, subjective items for
quality valuation; Overall features, general items about diﬀerent features in local
governments. Research conducted in Spanish municipalities by using this quality
measurement model has obtained that those variables have identified as objective
features, subjective features and overall features were to have a significant impact on
citizen’s perceived quality of local public services (José L. Vazquez, Pablo Ggutierez,
María P. Garcia, 2005). According to (Sevimli 2006)there diﬀerent factors to be
eﬀective on citizen satisfaction. Those are, Experience: citizens generally use their
past experiences primarily, when deciding to receive services, and they compare
the service they receive with their previous experience. Personal characteristics:
citizens’ demographic, social and physical, characteristics, and the factors such as
their levels of education and expertise are extremely eﬀective on their satisfaction
levels. Situational eﬀect factors: those include factors, such as advertising and public
relations activities, in relation with the service. Verbal communication: that is the
knowledge, which the citizens derive from their environment, about the services(Ali
Sahin, Yasin Taşpinar, 2014).
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Integration of LSS intoServqual
In 1988, Zeithamal, Parasuraman, and Berry developed 22 items to measure the
quality of provided services, which is called SERVQUAL. According to Oliver(1997),
after studying the customer behavior in diﬀerent service sectors, have been uncovered
10 dimensions of quality: responsiveness, reliability, tangible, competence, courtesy,
credibility, security access, communication and understanding (Abboddi, 2014).
In 1984, Noriaki Kano developed a model to identify and clarify the customer
requirements and needs which is known as the Kano model. Kano categorized
the product attributes into four types: the “Must-be attributes” (also known as
Basic), the “one-dimension attributes” represent those attributes that will increase
customer satisfaction if they are satisfied, “excitement attributes” (also called wow!),
“Indiﬀerent needs” those needs that the customer has that do not aﬀect the level
of satisfaction, and they do not result in customer dissatisfaction if they are not
fulfilled(Abboddi, 2014). It is important to note that the integration of Six Sigma
and the model of service quality gaps is the only possible for customer perceptions,
not expectations, since perceptions are actually the true indicators of customer
satisfaction, not expectations. From this point of view, Six Sigma strategy could be
applied for closing all gaps, but Six Sigma metrics could be defined for those gaps,
which are based on perception (Ali Dehghan, Arash Shahin, Bahman Zenouzi , 2012).
Hypotheses and research questions
The purpose of this study is to understand the diﬀerence of lean six sigma as an ideal
model for municipal service management and quality of administrative services
provided to citizens by municipalities in Kosovo-Pejamunicipality case. Lean
Six Sigma standards will be compared with current services in Peja municipality.
Diﬀerences will be measured in 5 dimensions and in diﬀerent social and demographic
factors. Based on the experiences and various local reports, the citizens are not
satisfied with the quality of administrative services provided by municipalities. This
study will tackle hypotheses as following:
H1: Quality of services provided by municipalities has negative significant diﬀerence
with the ideal services that would be producedwith the application of lean six sigma
standards.
H2: The diﬀerence of the citizen’s perceptions on the quality of services does not vary
by sex and by residence
H3: The diﬀerence of the citizen’s perceptions on the quality of services does not vary
by age, education and occupation.
Research Question’s
In order to achieve these objectives, the following questions are asked:
1. How big is the gap between the quality of services delivered by the municipality
and the quality of LSS-based services, according to the perception of the citizens?
2. Which factors does aﬀect diﬀerence of the perceptions of current municipal
services compared with the standards of LSS?
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Methodology
Integrated model,SERVQUAL and 14 lean six sigma CSF(Ali Dehghan, Arash Shahin,
Bahman Zenouzi , 2012)is used as an instrument to measure the gap between the LSS
standard and quality of municipal services currently oﬀered in the municipality. The
sample size is built based on the fact that in Peja are registered about 15 thousand
citizens who receive services during the year. Based on current number of citizens
asking for services in the municipality, the confidence level of 95% and confidence
interval of 5, permits to build a stratified random sample size with 375 interviewed
citizens. Since in Peja the half population are male and half female and exactly the
half of population of Peja municipality lives in rural and another half in urban area,
respondents are divided in two groups, rural and urban areas. Data are collected
in four most populated rural areas while in urban zone data are collected in 8 most
populated areas. Trained and experienced volunteers are engaged in conducting
interviews. Interviewers have realized their interviews with citizens that have
experience at least one time in their life with municipality by asking them to answers
to questions swept in the questionnaire. They have used a prepared questionnaire
which contains 6 basic questions about personal information of the respondent and 18
questions on the subject of the research. This questionnaire oﬀers 4 optional answers,
“worst possible”, “minimally acceptable”, “should expectation “and “ideal”. For the
analysis of data SPSS version 22 is used to realize statistical tests as follows: “onesample t-test” which allows a comparison of the hypothetical mean with the real
mean of the sample size. With this statistical test the maximum value “ideal” will be
compared to the “real value” that comes as a result of responses to the respondents.
Another statistical test is “Independent sample t test” that identifies the diﬀerences
of perceptions of respondents based in the two groups, in this case gender (male female) and location (urban-rural). ANOVA test will be used to show the diﬀerences
in perceptions about the quality of services provided by Peja municipality between
individuals on age, profession and education.
Nr

Servqual

1

Tangibles

2

Empathy

3

Reliability

4

Accountability

5

Security

Lean Six Sigma Critical Success Factors
Correct distribution of the facilities and offices
Quality and maintenance of the facilities and equipment
Correct approach of workers towards citizens
The way of communication with citizens
Engagement of experts for service planning and implementation
Adequate education of employees to perform services
The ability of employees to efficient use the tools and technology
Training for capacity building
Citizens Relationship Continues Improvement
The cooperation of employees within the municipality
Employees on duty responsibility
Guidance and orientation of citizens by employees
Disclosures for service process flow
Information about changes occurred in certain services
Invitation and inclusion on decision taking processes to improve services
The ability to finance projects with aim to improve services

Tab: 1 – Servqual integration with Lean Six Sigma Critical Success Factors
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Table 1 shows the wayhow critical success factors are integrated in Servqual LSS
model. Under column of Servqualfive dimensions are shown which are considered
the most important and most requested by customers when it comes to services in
public institutions. Under LSS Critical Success Factors column are presented the most
important factors that help to carry out a research and to understand the level and
quality of services in public institutions. In this manner the integrated elements LSS/
CSF into Servequalare the most important and most requested by citizens on which
they build their perceptions about the quality of services of a public institution.
Results
In this part of the paper results of research and the interpretation of produced values
from the data analysis are presented. This section will present suﬃcient information on
Demographic composition of the respondents, the results and way of gap analysis, the
results and way of factor analysis. Table 2 represents the demographic profile of the
respondents showing that 50% of the respondents who participated in the questionnaire
were aged between 31- 40 and28.6% were aged between 41- 50. This suggested that
the majority of respondents were mature experienced foodservice workers with
75% of them having 10 years or above related work experience. The total number of
respondents was 112 with 32 employed at rank and file positions, 65 were middle
management and 15 were senior management. Of those 112 respondents, 71.4% were
male and 28.6% were female in which nearly 50% of them have been working in HKJC
for at least 5 years. Results also showed a high level (87%) of employee participation in
service quality training, while 64.3% were working in the service areas and 28.6% and
7.1% respectively were working in food production and administration.
Tab. 2 - Demographic profile of respondents
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WĞƌĐĞŶƚ
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Gap Analysis
The gap analysis is the core of this study. In this section it is presented an analysis of
the gap between the actual quality of services provided in the municipality, compared
with ideal quality model based on lean six sigma based on citizens point of view.
Table 3. - One sample t-test results for Modified Servqual Model (N=388)
Perceptions Score
(P)
Mean

SD

Maximum
GAP
Score
(Mean difference)
(M)
(P-M)
Mean

RELIABILITY

2.1508

0.54584

4.0

-1.84923

-66.733

0.000

TANGIBLES

2.4966

0.65864

4.0

-1.50344

-44.963

0.000

EMPATHY

2.0799

0.86045

4.0

-1.92010

-43.956

0.000

ACCOUNTABILITY 2.2459

0.54941

4.0

-1.75405

-62.887

0.000

SECURITY

0.56153

4.0

-2.02234

-70.940

0.000

Variable/Factor

1.9777

t- value

S i g .
(2-tailed)

Table 3 is presenting the GAP analysis in order to figure out the diﬀerences between
the citizen’s perceptions on the service quality currently oﬀered by the municipality
towards the maximum degree (ideally) the services based on Lean Six Sigma model
which is ranged on (4.0) score. One sample t-test was used as a statistical method to
measure this result. The first line of the table explains the result of data analyzed on
reliability dimension. The gained results tells that citizen’s perceptions on service
quality currently provided by municipalities have high diﬀerence comparing
to ideal services based on LSS. Perceptions rate reaches the average diﬀerence
of 2.15, while the ideal level based on lean six sigma is 4, which means that the
diﬀerence is -1.84. Through data derived from one sample t-test (t = -66,733; sig. 0.000
<0.005) it can be argued that there is statistically significant diﬀerence between the
perceptions of citizens and ideal service quality based on lean six sigma standard.
Same as by Reliability dimension, also by the other dimensions Tangibles, Empathy,
Accountability and Security is noted the high diﬀerence between the perception of
citizens about the current municipal services and quality based on LSS.Tangibles
dimension have a diﬀerence of -1.50, where t-test (t = - 44 963, sig. 0.000 <0.005),
the dimension Empathy exists diﬀerence -1.92, where t-test (t = -43,956; sig. 0.000
<0.005) Accountability dimension margin of -1.75, where t-test (t = -62,887; sig. 0.000
<0.005) and the diﬀerence in dimension Security has stressed from -2.02, where t-test
(t = -70,940; sig. 0.000 <0.005). In all cases the diﬀerence is statistically significant.
So, the average of citizen’s perceptions on all dimensions are less than 4 (ideal) and
present significant diﬀerences. If the average perceptions would be equal or close to
the value 4, then there would be less than 1% chance to get those results. The results
show the average perceptions are not equal to 4, which means that the quality of
services provided by municipalities is not equal or close to those that would ensure
the application of lean six sigma.
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Table 4: Independent sample t-test results for diﬀerences across genders in public
service quality in city of Peja

Dimension
Reliability
Tangibles
Empathy
Accountability
Security

Sex
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female

N
200
188
200
188
200
188
200
188
200
188

Mean
2.1475
2.1543
2.5750
2.4131
2.1450
2.0106
2.2621
2.2287
2.0200
1.9326

t-value

df

Sig. (2-tailed)

-0.122

386

0.903

2.435

386

0.015

1.540

386

0.124

0.598

386

0.550

1.534

386

0.126

Table 4 shows the results of Independent samples t-test analysis presenting the
diﬀerence between male and female perceptions of the quality of services currently
provided by municipalities when compared to ideal quality services based on LSS
standards. Diﬀerences are measured for all factors. In the first line we can read data
dimension reliability. The average perceptions of both sexes in terms of this dimension
are close related, where (M = 2.1475 and F = 2.1543). Further, here are the results of
t-test (t = -0122; sig.0.903 <0.05), which means that there is no statistically significant
diﬀerence between the sexes in terms of perceptions about the reliability factor.
Same as in the case of Reliability dimension, also by other dimensions appear similar
results, diﬀerences between men and women are very small. Tangible dimension has
produced value where (M = 2.5750 and F = 2.4131), t-test (t = 2.435, sig. 0.015> 0.05),
Empathy dimension values are (M = 2.1450 and F = 2.0106), t-test (t = 1.540, sig. 0124>
0.05), Accountability dimension values are (M = 2.2621 and F = 2.2287), t-test (t = 0550,
sig. 0558> 0005) and Security dimension values are (M = 2.0200 and F = 1.9326), t-test
(t = 1,534, sig. 126> 0.005 in all cases it can be concluded that there is no statistically
significant diﬀerence in all cases because sig.> 0.005.
Table 5: Independent sample t-test results for diﬀerences between rural and
urban residents in public service quality in city of Peja
Dimension
Reliability
Tangibles
Empathy
Accountability
Security

Zone
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural

N
190
198
190
198
190
198
190
198
190
198

Mean
2.2289
2.0758
2.6123
2.3855
2.1105
2.0505
2.2835
2.2100
2.0807
1.8788

t-value

df

Sig. (2-tailed)

2.788

386

0.006

3.437

386

0.001

0.686

386

0.493

1.319

386

0.188

3.595

386

0.000

Table 5 shows the results of Independent samples t-test which presents the diﬀerence
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in perceptions between citizens residing in urban areas (U) and those in rural areas
(R) for the quality of services currently provided by municipalities by comparing
them with the ideal services based on standards of LSS.Presented results between
dimensions are diﬀerent. Dimensions Reliability, Empathy and Accountability shows
that perceptions among them are related. Reliability dimension gives (U = 2.2289 and
R = 2.07558), t-test = 2788 and sig. 0.006> 0.005, Empathy (U = 2.1105 and R = 2.0505),
t-test = 0686 and sig.0.493> 0.005 and Accountability (U = 2.2835 and R = 2.2100),
t-test = 1.319 and sig. 0.188> 0.005.In these three cases don’t appear the diﬀerence
among three dimensions so there is no statistical significance and the sig. > 0.005.But
in the other two dimensions, Tangibles and Security there is a diﬀerence notes in the
perceptions of the citizens who live in urban areas and those in rural areas. Tangibles
have the dimension (U = 2.6123 and R = 2.3855), t-test = 3437 and sig. 0.001 <0.005,
Security have (U = 2.0807 and R = 1.8788), t-test = 3595 and sig. 0.000 <0.005. In these
two cases appears a statistical significance diﬀerence because sig. <0.005.
Table 6: One way ANOVA results for diﬀerences between diﬀerent levels of
education about public service quality in city of Peja
Dimension
Reliability

Tangibles

Empathy

Accountability

Security

Education
elementary
medium
high
total
elementary
medium
high
total
elementary
medium
high
total
elementary
medium
high
total
elementary
medium
high
total

N
28
175
185
388
28
175
185
388
28
175
185
388
28
175
185
388
28
175
185
388

Mean
2.0357
2.1214
2.1959
2.1508
2.1190
2.4629
2.5856
2.4966
1.8929
2.0686
2.1189
2.0799
2.1327
2.2041
2.3027
2.2459
2.0119
1.9676
1.9820
1.9777

t-value

Sig. (2-tailed)

1.512

0.222

6.711

0.001

0.866

0.421

2.102

0.124

0.085

0.918

Table 6 shows the results of One Way ANOVA to see diﬀerences in citizens perceptions
for the quality of services based on their level of education. In the second row of
the table can read the data of tangibles dimension. The table shows that there are
diﬀerences of averages of groups with diﬀerent levels of education in terms of citizens
perceptions on the quality of services provided in the municipality (primary = 2.11
medium = high = 2:46 and 2:58), the value of F is 6.711 while significance coeﬃcient
is (sig.0.001), which means that observed diﬀerences have statistical significance,
and that there is less than 1% chance that these results are random.Therefore, we
can conclude that for tangibles dimension exist statistically significant diﬀerences
between respondents with diﬀerent levels of education, in terms of citizen’s
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perceptions on the quality of services provided in the municipality comparing
with ideal quality of services based on LSS standards. Also based on these data, we
can say with much certainty that educational level has an impact on the citizen’s
perception of citizens regarding the diﬀerence for the quality of services provided in
the municipality comparing them to ideal quality based on LSS standards. To find
out where there are diﬀerences between the groups is used LSD Post Hoc test, where
results show that there is a significant statistics diﬀerence among respondents with
primary level education and two other groups (middle and high), but there is not a
significant statistical diﬀerence between the group with secondary education and
higher education.
Table 7: One way ANOVA results for diﬀerences across diﬀerent age groups about
public service quality in city of Peja
Dimension

Age
18- 28
29 - 40
41 - 52
RELIABILITY
53 - 64
65+
Total
18- 28
29 - 40
41 - 52
TANGIBLES
53 - 64
65+
Total
18- 28
29 - 40
41 - 52
EMPATHY
53 - 64
65+
Total
18- 28
29 - 40
41 - 52
ACCOUNTABILITY
53 - 64
65+
Total
18- 28
29 - 40
41 - 52
SECURITY
53 - 64
65+
Total

N
118
103
90
68
9
388
118
103
90
68
9
388
118
103
90
68
9
388
118
103
90
68
9
388
118
103
90
68
9
388

Mean
2.1398
2.0583
2.2139
2.2316
2.1111
2.1508
2.5085
2.4369
2.4741
2.5980
2.4815
2.4966
2.1017
1.9515
2.1333
2.1324
2.3333
2.0799
2.2966
2.1345
2.2492
2.3403
2.1111
2.2459
1.9124
1.9450
2.0296
2.0441
2.1852
1.9777

F- Value

Sig.

1.444

0.219

0.65

0.627

0.937

0.442

1.967

0.099

1.226

0.299

Table 7 shows the results of research on the diﬀerence of citizens perceptions for
the quality of services currently provided at the municipality compared with ideal
service based on LSS standards. The results show that in all dimensions diﬀerences
between age groups are not large, where the significance coeﬃcient in all cases is
(sig> 0.005), which means that there are no significant statisticaldiﬀerences between
observed age groups. It is noted that the most pronounced diﬀerences are marked
by29-40 and 53-64 age groups, those diﬀerences are highlighted in all the dimensions.
Reliability dimension diﬀerence is 0.1733, where (29-40 = 53-64 = 2.0583 and 2.2316),
mean diﬀerence = 2.1508 and sig. = 0.219; Tangibles dimension margin appears to be
0.1611, where (29-40 = 53-64 = 2.4369 and 2.5980), mean diﬀerence = 2.4966 and sig.
= 0.627; Empathy dimension diﬀerence is 0.3818, where (29-40 = 65 + = 1.9515 and
2.3333), mean diﬀerence = 2.0799 and sig. = 0.442; the diﬀerence for Accountability
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dimension is 0.2058, where (29-40 = 53-64 = 2.1345 and 2.3403), mean diﬀerence =
2.2459 and sig. = 0.099; for the Security dimension diﬀerence is 0.0991, where (29-40
= 53-64 = 1.9450 and 2.0441) = 1.9777 and the average margin sig. = 0.299.
Table 8: One way ANOVA results for diﬀerences across diﬀerent professions about
public service quality in city of Peja
Dimension

Profession
Student
Self-employed
Professions
RELIABILITY
Laborer
Pensions
Unemployed
Total
Student
Self-employed
Professions
TANGIBLES
Laborer
Pensions
Unemployed
Total
Student
Self-employed
Professions
EMPATHY
Laborer
Pensions
Unemployed
Total
Student
Self-employed
Professions
ACCOUNTABILITY Laborer
Pensions
Unemployed
Total
Student
Self-employed
Professions
SECURITY
Laborer
Pensions
Unemployed
Total

N
61
15
166
47
8
91
388
61
15
166
47
8
91
388
61
15
166
47
8
91
388
61
15
166
47
8
91
388
61
15
166
47
8
91
388

Mean
2.2664
2.3167
2.1792
2.0479
2.1563
2.0467
2.1508
2.5137
2.5778
2.5602
2.5319
2.4167
2.3443
2.4966
2.1475
1.6667
2.1506
1.9362
2.5000
2.0110
2.0799
2.3888
2.2667
2.2556
2.2584
2.2500
2.1224
2.2459
2.0328
2.1556
1.9679
1.8369
2.2917
1.9744
1.9777

F- Value

Sig.

1.933

0.088

1.394

0.225

1.769

0.118

1.781

0.116

1.531

0.179

Table 8 presents the results of research for diﬀerences in perceptions regarding the
current quality of services provided by the municipality comparing them with ideal
quality of services based on LSS standards. The citizens perceptions used in this table
correspond with citizens of diﬀerent level of occupation. The diﬀerence in reliability
dimension is -1.8292, for tangibles dimension is -1.5034, Empathy dimension-1.9201,
the Accountability dimension is -1.7541 and the Securitydimension is -2.0223. These
diﬀerences are achieved when the total value of the average for citizen’s perceptionis
subtracted from 4.0 which is the ideal quality of administration service based on LSS
standards.The diﬀerence in reliability dimension is -1.8292, the dimension Tangibles
-1.5034, Empathy dimension-1.9201, theAccountability dimension -1.7541 and the
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Securitydimension -2.0223. Results are showing small diﬀerences between groups
on perception where sig. > 0.005, which means that the coeﬃcientsin all dimensions
have no statistical significant diﬀerence. These results indicate that diﬀerences among
citizens with diﬀerent level of occupation regarding the quality of services comparing
to ideal services based on LSS standards are very small.In the Reliability dimension
the most pronounced diﬀerence is observed among the group of unemployed(mean
= 2.0467) and those self-employed (mean = 2.3167), the margin of -0.2700, and sig. =
0.088; the overall average among all groups in dimension Reliability is 2.1508. In the
Tangibles dimension the most significant diﬀerence was observed among the selfemployed group where (mean = 2.5778) and the group of unemployed where (mean
= 2.3443), where the margin is -0.2335, sig. = 0.225 and the overall average among
all groups is 2.4966. In the Empathy dimension the most significant diﬀerence in
perceptions is listed among the group of pensioners where (mean = 2.5000) with selfemployed where (mean = 1.6667), margin -0.8333, sig. = 0118 and the overall average
was 2.0799 between groups. Accountability dimension have significant diﬀerence
between the group of students (mean = 2.3888) and the unemployed (mean = 2.1224),
margin of -0.2664, sig. = 0.116 and the overall average was 2.2459 between groups.
In the Security dimension the most significant diﬀerence is between the group of
pensioners (mean = 2.2917) and Laborer(mean = 1.8369), with margin of -0.4548, sig.
= 0179 and the general average 1.9777.
Discussion
In this part of paper were discussed and oﬀered explanations for the results obtained
after analyzing the data. Initially it is discussed regarding the obtained gap between
the quality of administrative services currently provided by municipalities and ideal
services with Lean Six Sigma management concept basis. And further the diﬀerences
in gap perceptions are discussed based on five dimensions of SERVQUAL.
Furthermore, critical factors integration into the model SERVQUAL that are necessary
for an ideal quality of administrative services in the municipality is explained to.
This section also tackles the influencing factors of gender, residence, age, residence
and occupation on creating the citizens perception.Above it’s been explained that to
realize this research some crucial critical factors have been integrated into SERVQUAL
model. In this part of paper every critical factors necessary to achieve ideal quality
standards based on the LSS is explained. Dimension Reliability includes factors such
as: expert’s commitment for planning and implementation of specific work, hiring
prepared employees to perform quality services, hiring employees who are capable
to professionally use equipment and information systems and the need to organize
regular staﬀ training for capacity building. This research shows that the perception of
citizens is low for this dimension, citizens believe that the municipality is far behind
in providing these qualities. According to this research, in this dimension is deep
gap with margin of -1.84923. According to the citizens, this municipal administrative
quality service reaches only the score 2.1508 from 4.0 which is the ideal one based
on LSS standards.Tangibles dimension means physical facilities which enable
municipalities to provide qualitative administrative services. According to the ideal
model based on LSS standards, the quality of administrative services at the ideal
level is reached when the municipal facilities are integrated in a single object and
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when their oﬃces are equipped with intelligent devices that enable employees to
perform eﬃcient services to citizens and they are maintained. Research shows that
citizen’s share at a common opinion that these services in the municipality have a
significant gap margin of -1.50344. This perception is embraced in high score by
respondents of all categories. Empathy dimension means fair and correct employee
approach and communications towards the citizens of the municipality. Research
shows that the gap in this dimension is deep with margin of -1.92010, which means
that the quality of these services is 49% less than ideal based on standards of LSS. The
diﬀerences of the citizens are very small about this perception, almost nonexistent
diﬀerence.Dimension Accountability includes critical factors as improved relations
with citizens, cooperation between employees in the municipal administration, the
responsibility of employees in their duties, guidance and orientation of citizens by
the employees and alerting them to the necessary procedures for the implementation
of a service. The gap is evident in the margin of -1.75405 which means that the quality
of service for these critical factors is at 2.2459 from 4.0 that is ideal following the LSS
standards.Security dimension that means information share from the municipality
to the changes occurring in the system and procedures, involvement of citizens in
decision-making and financial security to improve the quality of the services records
of the deepest gap. In the security dimension, the perceptions of citizens indicate that
the quality of municipal administrative services score is 1.9777 which is far from that
ideal of 4.0 in margin of -2.02234 based on LSS standards. The negative gap in this
dimension is below the average.The diﬀerences vary depending on the dimensions,
but in each case the diﬀerences are huge. According to the citizen’s perceptions
regarding quality of services currently oﬀered by the municipality, they easy reach
level two up to four, which translated into a percentage reach only 54.76%. According
to these values, while LSS operates 99, 99%without defects the quality of services
currentlyprovided by municipality is scoring only 54.76%. The results confirm the
hypothesis that the quality of administrative services is not in accordance with the
standards of lean six sigma and thus rejects the alternative hypothesis which means
that the municipal services oﬀered to citizens is at the same level or close to what it
would have produced model LSS. In Table 3 shows the results that emerged from the
Independent sample t-test which present results in favor of the hypothesis lodged.
The results show that men and women have roughly the same perceptions about
the low quality of current services provided by the municipality compared with
those based on the model of LSS. In two dimensions, tangibles and security it is
noticed the diﬀerence in perceptions of the quality of services. This result rejects
the hypothesis submitted that perceptions of citizens are not aﬀected by social and
demographic factors. Residents of rural areas have lower score than urban residents
for the quality of administrative services for the dimensions tangibles (U = 2.6123, R
= 2.3855, diﬀerence = 0.2268), and security (U = 2.0807, R = 1.8788, diﬀerence = 0.2019).
This indicates that rural residents are less involved in decision making processes and
more suﬀering adapting to municipal infrastructure and administrative services.
Conclusion and Recommendation
The results of this study confirm the gap existence between the actual quality of
administrative services provided by municipalities and ideal quality based on lean
six sigma standards. The study confirm citizen’s consistency regarding the gap, or in
other words there is no diﬀerence in the citizen’s perceptions regarding the existing
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negative gap. Citizens complies with the low quality of municipal administrative services
regardless sex, age, occupation or education. The gap is significant in all dimensions
studied, and the diﬀerence in perception among citizens is small or insignificant. Citizens
believe that the ideal quality of services based on LSS arefar away better comparing with
the current administrative service quality oﬀered by the municipality. According to the
citizens perception’s, the current distribution of municipal buildings creates diﬃculties,
equipment used by municipal employees are no longer suitable, employees do not
follow adequate training for capacity building, employee behavior toward citizens are
not at a desirable level, there is noticed lack of citizen involvement in decision-making
processes, public information system is not at the right level, lack of finance allocation
for service quality improvement. Ideal administrative service quality based on lean six
sigma standards can be achieved if the municipality will take new management quality
management models in order to improve administrative processes. Gap identified
with margin of -45.24% between ideal services based on LSS standards with current
administrative services in the municipality requires reforms, dedication and relatively
long time for action. Findings of this study recommend the Municipality to maintain
this level of perceptions but to set up administrative service quality closer to LSS
standards. Municipality should improve services to the extent that citizen’s perceptions
increase at the same or close to LSS model with perfect performance of 99.999%, or said
by other words, with 3.4 defects per one million opportunities. According to citizen’s
perception, municipal governments should take measures to begin with establishment
of new management models of quality management standards because the current
model producing dissatisfaction among the citizens of the municipality.In the future, it
is necessary to realize further scientific research to care out and measure the same gap
but from another point of view. We need a research from experts and professionals of
administrative processes perspective. I assume that a gap based on professionals and
administrative experts inthe same topic, will produce smaller gap than this one based
one citizen’s perception.
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Dëshmimtari okular dhe faktorët që ndikojnë në shtrembërimin e dëshmisë
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MSc.Erjon Petanaj
Abstrakt
Dhënia e dëshmisë përbën një detyrim sa moral aq edhe ligjor. Dëshmitari duhet të ketë kurajo
civile për të dëshmuar faktet që ka perceptuar nga një ngjarje kriminale, kurajo kjo që në rastet
e krimit të organizuar zbehet. Detyrimi për të dëshmuar nuk është absolut. Ndodh që një
person i thirrur në cilësinë e dëshmitarit të mos i nënshtrohet detyrimit për të dëshmuar. Kjo
kur jemi para rasteve të përjashtimit nga detyrimi për të dëshmuar që mund të vĳë për shkak
të papajtueshmërisë me detyrën e dëshmitarit, sekretit profesional dhe sekretit shtetëror apo
marrëdhënieve të dëshmitarit me të pandehurin. Në kuadër të garantimit dhe mbrojtjes së të
drejtave të të pandehurit, legjilacioni penal shqiptarë, dhënie e një dëshmie të rreme nga ana
e dëshmimtarit ose refuzimin e dëshmimtarit për të deklaruar në lidhje me atë që ai ka parë
apo ka dëgjuar, e ka inkriminuar si vepër penale, vepra penale të cilat janë të sanksionuar në
kreun e krimeve kundër dhënies së drejtësisë.
Dëshmia okulare është një term ligjor që i referohet dhënies sënjë llogarie përpara autoriteteve
gjyqësore, nga njerëzit të cilët kanë përjetuar një ngjarje të caktuar. Ndërsa dëshmimtari
okular është personi i cili ka qenë i pranishëm në një skenë krimi, dhe ka parë mekanizmin
se si është kryer ky krim. Në kuadër të këtĳ termi, dëhmimtari okular, është i detyruar nëse
është e nevojshme, të jap një përshkrim në seancën gjyqësore, në lidhje me atë cfarë ai ka
parë dhe di për një fakt të caktuar. Duke qenë se dëshmia okulare është një dëshmi e cila
lidhet drejtëpërsëdrejti me kujtesën e njeriut, në shumë raste ka rezultuar se dëshmitë e dhëna
nga dëshmimtarët okularë, kanë rezultuar si dëshmi të rreme.Me të drejtë lindë pyetje, pse këto
dëshmi konsiderohen si dëshmi të rreme, kush janë faktorët që cojnë në shtrembërimin e fakteve për të
cilën dëshmimtari ka dĳeni? Shtremberi i këtyre fakteve bëhet me vetëdĳe apo si rezultat e faktorëve të
jashtëm ?Për ti dhënë një përgjigje këtyre pyetjeve shumë psikologë kanë bërë shumë studime
në lidhje me gjetjen e faktorëvë që conin në shtrëmbërimin e kujtesës së dëshmimtarëve okular
në lidhje me atë cfarë ata kishin parë. Mbas hulutimeve të bëra në këtë fushë, ekspertët arritën
në konkluzionin se dëshmia okulare mund të ndikohet nga shumë faktorë psikologjik si:
ankthi/stresi, rindërtimi i kujtesës, prezenca e armës së krimit, mënyrat dhe taktikat e marrjes
në pyetje të dëshmimtrit okular, kontaminimi i bashkëdëshmimtarëve si dhe dezinformimi i
kujtesës.
Nëpërmjet këtĳ punimi, duam të analizojmë shkurtimisht se si ndikojnë këto element në
vërtetësin e dëshmisë së dëshmimtarit oklar, dhe në cila raste këto dëshmi do të konsiderohen
si dëshmi të rreme.
Keywords: the witness, eyewitness testimony, false testimony, distortion of testimony.

Hyrje
Dhënia e dëshmisë përbën një detyrim sa moral aq edhe ligjor. Dëshmitari duhet të
ketë kurajo civile për të dëshmuar faktet që ka perceptuar nga një ngjarje kriminale,
kurajo kjo që në rastet e krimit të organizuar zbehet. Detyrimi për të dëshmuar
nuk është absolut. Ndodh që një person i thirrur në cilësinë e dëshmitarit të mos
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i nënshtrohet detyrimit për të dëshmuar. Kjo kur jemi para rasteve të përjashtimit
nga detyrimi për të dëshmuar që mund të vĳë për shkak të papajtueshmërisë me
detyrën e dëshmitarit, sekretit profesional dhe sekretit shtetëror apo marrëdhënieve
të dëshmitarit me të pandehurin.
Deklarimet dhe dëshmitë e dëshmitarëve i nënshtrohen shqyrtimit dhe vlerësimit
gjyqësor në të njëjtën mënyrë si dhe provat e tjera. Ato duhet të konfirmohen nga
rezultatet hetimore të grumbulluara me anë të burimeve dhe teknikave të tjera
hetimore. Në kuadër të garantimit dhe mbrojtjes së të drejtave të të pandehurit,
legjislacioni penal shqiptar, dhënien e një dëshmie të rreme nga ana e dëshmimtarit
ose refuzimin e dëshmimtarit për të deklaruar në lidhje me atë që ai ka parë apo ka
dëgjuar, e ka inkriminuar si vepër penale. Vepra penale të cilat janë të sanksionuar
në kreun e krimeve kundër dhënies së drejtësisë.
Dëshmitari ka si qëllim të vetin të jetë neutral dhe të paraqesë vetëm perceptimet
shqisore të cilat i ka mësuar rastësisht.Në varësi të faktit nësë perceptimi është i
drejtpërdrejt ose jo, dëshmitari mund të jetë dëshmitar i drejtpërdrejtë (okular) ose
indirekt (ex audity).Dëshmitari okular është personi, i cili ka perceptuar drejtpërdrejt
rrethanat e kryerjes së veprës penale.Ky dëshmitar është në gjëndje të përshkruajë
vendin, kohën, mënyrën e ngjarjes penale etj.Dëshmitari indirekt apo dëshmitari
sipas dëgjimit (ex audity) është personi, i cili nuk e ka perceptuar vet rrjedhën e
ngjarjes penale por ka ardhur në dĳeni të fakteve, objekt dëshmie, vetëm nëpërmjet
dëgjimit nga persona të tretë.Ky lloj dëshmitari është më pak i besueshëm sepse
mundësia e gabimit në këtë rast është me e madhe së në rastin e dëshmitarit që
mbështetet në shqisën e shikimit. Dëshmitar indirekt mund të cilësojmë oficerët ose
agjentët e policisë gjyqsorë ose personelin e shërbimit informativ që dëshmojnë për
informacionet që kanë marrë (dëgjuar) nga informatorët e tyre.
Themeli i një procesi gjyqësor është ndershmëria e dëshmimtarëve në gjykim.Kjo, për
faktin se, dëshmimtari ka detyrimin dhe përgjegjësin ligjore për të thënë të vërtetën
dhe vetëm të vërtetën.Dëshmimtari përpara se të dëshmojë në lidhje më faktet për të
cilat ai është në dĳeni, duhet të bëjë betimin e dëshmimtarit. Dëshmimtarit i lexohet
deklarata e betimit nga ana e sekretarit të gjykatës, me përmbajtjen “Betohem se do të
them të vërtetën, të gjithë të vërtetën dhe të mos them asgjë që nuk është e vërtet. ”Pas kësaj
deklarate dëshmimtari deklaron se betohem dhe tregon gjeneralitetet e tĳ. Kur gjatë
pyetjes në seancën gjyqësore dëshmimtari bën thënie kontradiktore, jo të plota ose
që janë në kundërshtim me provat e marra, gjykata ia vënë në dukje këtë fakt duke
e paralajmëruar se do të mbajë përgjegjësi ligjore për dëshmi të rreme. Përgjegjësia
ligjore e dëshmimtarit në rastet e deklarimeve të rreme, nga ana tjetër përbën një
garanci proceduriale për të pandehurin si dhe për vetë funksionimin normal të
proçesit gjyqësor, sepse pohimi i fakteve të pavërteta nga ana e dëshmimtarit në
proçesin gjyqësor, mund të çoj trupin gjykues në marrjen e vendimeve të padrejta,
duke lëkundur kështu besimin e publikut në ligjshmërin e vendimeve gjyqësore.
Kjo garanci nuk është sanksionuar vetëm në ligjin proçedurial por edhe në atë
material. Kodi penal në nenin 306 të saj ka sanksionuar kundravajtjen penale të
dëshmisë së rreme si më poshtë:
Dëshmia e rreme e bërë para gjykatës përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose
me burgim gjer në dy vjet.Kur dëshmia e rreme bëhet me qëllim fitimi apo cdo interesi tjetër
të dhënë apo të premtuar, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.Po kjo vepër kur
kryhet në lidhje me veprat penale të parashikuara në nenet 234/a, 234/b, 284/a, 333e 333/atë
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këtĳ kodi dënohen me burgim nga një deri në katër vjet.”
Ndërsa në nenin 307 të saj është sanksionuar kundravajtja penale e refuzimit për të
dëshmuar si më poshtë:
“ Refuzimi për t’iu përgjigjur pyetjeve rreth dĳenisë për kryerjen e një vepre penale apo të
autorit të saj, përbën kundravajtje penle dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.
Kur refuzimi për të dëshmuar bëhet me qëllim fitimi apo cdo interesi tjetër të dhënë apo të
premtuar, dënohet me gjobë ose me burgim nga një deri në katër vjet.Dispozitat e këtĳ neni
nuk janë të zbatueshme në rastet se akti është kryer në cdo fazë të procedimit penal nga një
person i dyshuar ose i pandehur për veprën penale ose nga dikush që duhet të ishte përjashtuar
nga kërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për cdo arsye të ligjshme, ose që nuk ishte
paralajmëruar për të drejtën për të mos dëshmuar apo për t’iu përgjigjur pyetjeve.”
Siç shihet, këto dispozita janë sanksionuar për të garantuar funksionimin normal të
sistemit gjyqësor, që kanë të bëjnë me vërtetësin e marrjes së provave, sidomos me
marrjen e dëshmisë nga ana e dëshmimtarëve, si dhe sanksionimi i përgjegjësisë
penale në rastet kur personat me cilësin e dëshmimtarit, në senacën gjyqësore japin
pohime të pavërteta si dhe refuzojnë të dëshmojnë në lidhje me atë që dinë për
kryerjen e një krimi ose për identifikimin e autorit ose të autorëve të saj..
Analiza juridike e kundravajtjes penale të dëshmisë së rreme
Është e qartë se integriteti i funksionimit normal të sistemit gjyqësor, varet nga
përcaktimi i duhur i çështjeve të faktit për çështjet proçeduriale civile dhe penale.
Përcaktime këto të cilat shpesh rrezikohen seriozisht nga deklarimet e rreme që
bëhen nga personat që kanë statusin e perosnit që jep deklarimet nën betim. Kjo
nuk është gjithmon e lehtë apo edhe e mundshme për të vendosur se janë dhënë
dëshmi të rreme apo jo, pasi ndonjëherë, për fat të keq, gënjeshtrat nuk mund të
jenë të ekspozuara dhe padrejtësia e shkaktuar mbetet e parafinuar. Jo vetëm që
mund të ketë efekt serioz mbi ata persona të cilët kanë një interes të drejtëpërdrejt
në rezultatin e një çështje të caktuar, por njëkohësisht mund të sjell një reduktim të
besimit në komunitet, në lidhje me besueshmërin e vendimarrjes së gjykatave për
çështje të caktuara.( Viktorian Parliament, Law Reform Committee, “Administration
of Justice Oﬀences”, Final Raport )
Për të parandaluar ndikimin negativ që ka dëshmia e rreme në sistemin gjyqësor, nga
ana e legjislatorit, dëshmia e rreme dhe refuzimi për të dëshmuar janë parashikuara
si vepra të kundraligjshme, vepra këto të cilat janë sanksionuar në nenin 306 dhe 307
të Kodit Penal. Të njëjtën parashikim ka bërë edhe kodi penal italian në lidhje me
dëshmin e rreme.
Po ti referohemi kodit penal italian, konkretisht nenit 372, dëshmia e rreme, është
krimi i kryer nga ata që kanë statusin e dëshmimtarit, përpara autoriteteve gjyqësore,
që thonë një gënjeshtër ose mohojnë të vërtetën apo heshtin, për atë që ai e di në
lidhje me faktet në të cilat janë vënë në pikëpyetje. Ndrësa sipas kodit tonë penal,
deshmia e rreme përpara autoritetit gjyqësor përbën kundravajtje penale.
Përsa i përketë objektit,vepra penale e dëshmisë së rremë, si një vepër kundër
dhënies së drejtësisë, është projektuar për të mbrojtur funksionimin e duhur të
aktivitetit gjyqësor, i cili ka për qëllim të sigurojë, në veçanti saktësinë dhe plotësimin
e dëshmive të dëshmimtarëve si një mjet të përshtatëshëm në të cilën bazohet bindja
e gjyqtarit në lidhje me një fakt të caktuar. Kjo, për faktin se autoriteti gjyqësor, për të
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kryer detyrat e saj ka nevojë për prova, e veçanërisht për dëshminë e cila duhet të jetë
e vërtet dhe e plotë, në mënyrë që nëpërmjet atyre të jepen masat e duhura konform
provave dhe frymës së ligjit. Dëshmia e rreme mund të çorientoj funksionimin dhe
aktivitetin e gjyqësorit dhe për këtë arsye ajo i nënshtrohet dënimit. Ndërsa sipas
Prof. Dr.Ismet Elezi, objekti i veprës penale të dëshmisë së rreme, janë marrëdhëniet
juridike të vendosura me ligj, për të siguruar veprimtari të rregullt të organeve të
gjykatës për administrimin e provave, marrjen e dëshmive të dëshmimtarëve si dhe
interesat e ligjshëm të personave në proçes, të mbrojtura posaçërisht me legjislacionin
penal nga veprimet ose mosveprimet kriminale.( Elezi, 2014, fq 528)
Përsa i përketë anës objektive, vepra penale e dëshmisë së rreme, e parashikuar në
nenin 306 të Kodi Penal, kryhet vetëm me veprime aktive dhe shfaqet në formën e
deklarimeve të pavërtetëa, pra të rreme, ndërsa sipas kodit penal italian shfaqet në
tre forma të cilat konsistojnë në:
1- Pretendimet e rreme.
2- Në mohimin e së vërtetës.
3- Në heshtje, në tëtësi apo pjesërisht, të fakteve që ai është njohur, për të cilat është
pyetur dhe ka qenë i detyruar ti jepte ato. ( Antolesi, 1997, fq 455)
Forma e parë dhe e dytë janë ekuivalente, sepse mund të gabojmë në mohimin e së
vertetës.
E pavërteta nuk mund të ndryshojë, edhe në qoftëse dëshmimtari e merr në një
aspekt pozitiv, njësoj sikur deklaron si të vërtetë një fakt që nuk është i tillë, ose në
një aspekt negativë, njësoj sikur mohon atë që është e vërtetë. Ndërsa heshtja në të
kundërt ka një përmbajtje ndryshe, për shkak se me të nuk formohet një dëshmi e
rreme, por con në mungesën tëresisht ose pjesërisht të një provë që subjekti ishte në
gjendje dhe i detyruar të jepte.Është e rëndëishme që të theksohet fakti se objekt i
dëshmisë, janë fakte që realizohen nga individi që është marrë në pyetje në lidhje me
një çështje të caktuar, shpesh herë ato janë fakte që kanë të bëjnë me njerëz të tjerë
dhe varen nga mënyra se si ai i percepton.
Për këtë arsye është përgjegjës për dëshmi të rreme, ai i cili në kundërshtim me të
vërtetën pretendon se ka parë një person që ishte në një vend të caktuar, edhe pse në
realitet dëshmimtari është i sigurt që nuk ndodhej atje.
Shpesh herë lind diskutimi nëse koncepti i gënjeshtrës, duhet parë si një divergjencë
ndërmjet deklaratës së dëshmimtarit dhe së vërtetës objektive, apo si një divergjencë
ndërmjet kësaj deklarate dhe perceptimit shqisorë të marrë nga dëshmimtari ? Për ti
dhënë një zgjidhje këtĳ diskutimi, doktrina italiane ka mbajtur qëndrimin se koncepti
gënjeshtër nuk është tashmë deponimi që është në kontrast me realitetin objektiv,
por është ajo që është në kontrast me atë që dëshmimtri ka parë ose ka dëgjuar. Kjo
zgjidhje duhet të jetë për shkak të detyrimit që ligji i kërkon dëshmimtarit që ai të
tregojë atë që ai ka mësuar drejtëpërsëdrejti me ndërgjegjen e tĳ, kjo për shkak se në
raste të tjera ajo do të legjitimonte dëshmimtarin për fakte të vërteta të cila për arsye
të dukshme nuk mund të duken.
Momenti i konsumimit të krimit në fjalë ndodh, porsa personi ka përfunduar
deponimin e tĳ dhe gjykatësi e ka konsideruar atë si përfundimtare, dhe nuk ka
rëndësi nëse personi ka arritur qëllimin e vendosur. Ai që në të njëjtin proçes në faza
të ndryshme, deponon gënjeshtra, si kur konfirmon gjykata, dëshminë e rreme të
dhënë gjatë hetimit paraprakë, do të përgjigjet për një vepër të vetëm. Nëqoftëse ai
që me dëshminë e rreme, fajëson një person të cilin e di që është i pafajshëm, do të
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përgjigjet edhe për veprën penale të shpifjes.
Përsa i përket subjektit të dëshmisë së rreme, subjekt aktiv i kësaj vepre penale është
vetëm dëshmimtari, d.m.th. personi i cili thirret në një proçes për të deklaruar atë që
ai di në lidhje me disa fakte, i cili ka mbushur moshën për përgjegjësin penale dhe
është i përgjegjshëm.
Në lidhje me anën subjektive, vepra penale e dëshmisë së rreme paraqet disa
problematika, të cilat lidhen me koishencën dhe vetëdĳen e pretendimit të rreme, për
të mohuar të vërtetën apo për të heshtur në tërësi ose pjesërisht të asaj që dëshmimtari
di, pasi vetëdĳa e dëshmimtarit në lidhje me atë që po pohon, është një element i
rëndësishëm dhe përcaktues nëse do të ketë ose jo përgjegjësi penale.
Aftësia për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet përkufizohet si qëndrimi dhe
orientimi në botën e jashtme sipas një botëkuptimi të drejtë të realitetit, dhe si aftësia
për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të veta dhe për të vlerësuar pasojat negative
ose pozitive të këtyre veprimeve ndaj të tretëve.Pra aftësia për të kuptuar nuk është
vetëm qëndrimi i subjektit për të njohur realitetin e jashtëm, por edhe për të pasur
vetëdĳen dhe për kuptuar vlerat mbarëshoqërore të veprimeve të kryera prej tĳ, ose
për të kuptuar se ato vĳnë në kundërshtim me kërkesat e jetës.
Përgjegjësia penale duhet të dallohet nga ndërgjegja dhe vullneti për kryerjen e
veprimit, e cila, në kuptimin e mirëfilltë, është maturia fiziko – psikike e gjendur
normalisht në personin e rritur.Më konkretisht aftësia për të kuptuar veprimet dhe
për të dëshiruar ardhjen e pasojave përkufizohet si aftësia e personit për t`u orientuar
sipas perceptimit të realitetit, ose e thënë shkurt, si aftësia për të kuptuar rëndësinë
e veprimit të kryer prej tĳ (momenti intelektual).( Dolcini& Marinuci, 1999, fq. 824)
Pra, me pak fjalë kundravajtja penale e dëshmisë së rreme kryehet me faj, me dashje
direkte.
Megjithatë shumë psikologë kanë arritur në konkluzionin se ekzistojnë disa faktorë
që cojnë në shtrembërimin e kujtesës së dëshmimtarit dhe si pasojë shpesh herë
ndodhemi përpara dilemës nëse jemi përpara dëshmisë së rreme apo jo.
Dëshmimtari okulare dhe shtrembërimi i dëshmisë.(McLeod SA ,2009)
Dëshmia okulare është një term ligjor që i referohet dhënies së një llogarie përpara
autoriteteve gjyqësore, nga njerëzit të cilët kanë përjetuar një ngjarje të caktuar.
Ndërsa dëshmimtari okular është personi i cili ka qenë i pranishëm në një skenë
krimi, dhe ka parë mekanizmin se si është kryer ky krim. Në kuadër të këtĳ termi,
dëhmimtari okular, është i detyruar nëse është e nevojshme, të jap një përshkrim në
seancën gjyqësore, në lidhje me atë cfarë ai ka parë dhe di për një fakt të caktuar. Ai
duhet të japë një përshkrim në lidhje me identifikimin e autorit/autorëve të krimit,
detajet që ai ka parë në vendgjarjen e krimit. Duke qenë se dëshmia okulare është
një dëshmi e cila lidhet drejtëpërsëdrejti me kujtesën e njeriut, në shumë raste ka
rezultuar se dëshmitë e dhëna nga dëshmimtarët okularë, kanë rezultuar si dëshmi
të rreme.Me të drejtë lindë pyetje, pse këto dëshmi konsiderohen si dëshmi të rreme, kush janë
faktorët që cojnë në shtrembërimin e fakteve për të cilën dëshmimtari ka dĳeni? Shtrembërimi
këtyre fakteve bëhet me vetëdĳe apo si rezultat i faktorëve të jashtëm ?
Për ti dhënë një përgjigje këtyre pyetjeve shumë psikologë kanë bërë studime në
lidhje me gjetjen e faktorëvë që çonin në shtrembërimin e kujtesës së dëshmimtarëve
okular në lidhje me atë cfarë ata kishin parë. Mbas hulutimeve të bëra në këtë fushë,
ekspertët arritën në konkluzionin se dëshmia okulare mund të ndikohet nga shumë
faktorë psikologjik si:
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Ankthi/stresi
Rindërtimi i kujtesës.
Prezenca e armës së krimit.
Mënyrat dhe taktikat e marrjes në pyetje të dëshmimtrit okular.
Kontaminimi i bashkëdëshmimtarëve.
Dezinformimi i kujtesës.
Le të analizojmë shkurtimisht se si ndikojnë këto element në vërtetësin e dëshmisë
së dëshmimtarit okular.
Prania e stresit dhe ankthit të dëshmimtarit në vendin e ngjarjes ose gjatë
proçesit të identifikimit
Stresi apo trauma gjatë një ngjarje mund të ndikojë në rikujtimin e kujtesës.Stresi në
sasi të larta mund të pengojë performacën e kujtesës së dëshmimtarit okular. Teorikisht,
dëshmimtarët e krimeve të rënda ose të cilët kanë pësuar traum, mund të vuajnë nga
pasoja të mëtejshme, të tilla si çrregullimi post – traumatik i stresit, i njohur ndryshe
si PTSD.Çrregullimi post-traumatikë i stresit, është një çregullim mendor që mund të
zhvillohet tek një person, pasi ai ka qenë i ekspozuar ndaj një ngjarje traumatike, të tilla si
një sulm seksual, aksident rrugor, ose preh e kërcënimeve të tjera që lidhen me jetën e një
personi. ( American Psychiatric Association, 2013). Simptomat post-traumatike të stresit
janë mendimet shqetësuese, ndjenjat apo ëndrrat që lidhen me ngjarjen, frikë, ankth etj.
Individët të cilët janë të diagnostikuar me PTSD, janë në luftë me veten e tyre përsa i përket
kujtimit të ngjarjeve, vecanërisht ngjarjeve traumatike, kjo për shkak se këta individë nuk
preferojnë të mendojë për kujtesën e pakëndshme dhe përpiqen që ta harrojnë atë.
Prandaj është e rëndësishme që prania e stresti pos-traumatik të merret në konsiderat
nga ana e gjykatës. Studimet kanë treguar që elementi kohë është një element
thelbësor në këtë rast. Duhet ti kushtohet vëmendje kohës dhe momentit në të cilën
do të merret `dëshmia e dëshmimtarit okular, kjo pasi nëse një dëshmimtar i cili
është në efektin e stresit pos- traumatik, nuk mund të jetë në gjendje të deklarojë
me vërtetësi atë që ai ka parë. Në raste të tilla, ekspertët psikologë, këshillojnë që
dëshmimtarët okularë të merren në pyetje nga organet kompetente, pasi të ketë
kaluar të paktën një muaj nga ndodhja e ngjarjes kriminale, në mënyrë të tillë që
dëshmimtari okular i cili ka pësuar një stres post-traumatik, të mos ketë përgjegjësi
ligjor për dhënien e një dëshmie të rreme.
Rindërtimi i kujtesës
Teoria e kujtesës rindërtuese të Barrlett (Bartlett, 1932) është thelbësore për të
kuptuar besueshmërin e dëshmive të dëshmimtarëve okular, ai sugjeroi se “ gjerat
që ne kujtojmë janë subjekt i intepretimit personal të varur nga normat tona të mësuara apo
vlerat kulturore, si dhe nga mënyra se si ne e perceptojmë botën” Shumë individ besojnë
se kujtesa punon si një vidio kasetë, ku informacioni është i ruajtur si një regjistrim
dhe rikujtimi i saj është sikur luan përsëri atë që është regjistruar. Megjithatë, kujtesa
nuk funksionon në këtë mënyrë, pasi ne nuk e ruajmë informacionin pikërisht ashtu
siç është paraqitur, por ashtu siç ne e perceptojmë.Sipas Bartlett, kujtesa është një
proçes aktiv dhe subjekt i interpretimit individual. Në studimin e tĳ të famshëm “
Lufta e Ghosts”, Bartlett, tregoi qartë se kujtimet tona nuk janë asgjë, por të dhëna të
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besueshme” fotografike”, të ngjarjeve. Me pak fjal, ato janë kujtime individuale të
cilat janë formuar dhe të ndërtuara në bazë të stereotipeve tona, besimit, pritjes etj.
Kujtesa varet edhe nga disa faktorë të tjerë si( Begeja, 2007);
• Përsëritja e asaj që është perceptuar, kjo për faktin se sa më shumë të perceptojë
njeriu një gjë aq më mirë e mban mend.
• Koha që ka kaluar nga çasti i perceptimit, sa më i afërt të jetë ky çast aq më e
saktë dhe e plotë mund të riprodhohet.
• Forca e përshtypjeve, e cila konsiston në faktin se sa më e fortë të jetë përshtypja,
aq më gjatë ruhet në kujtesë.
• Temperamenti i njeriut.
• Mosha e njeriut, pasi psikologët kanë arritur në konkluzionin se të moshuarit i
harojnë shpejt ngjarjes e afërta, ndërsa kujtojnë me hollësi ngjarjet e rinisë.
Prezenca e armës
Prezenca e armës në ngjarjen kriminale ndikon drejtëpërsëdrejti në kujtesën okulare
(Bridget, 2012, 305-322) të personit i cili ka qenë i pranishëm ose ka parë kryerjen e
veprës kriminale, për të cilin më vonë thërritet nga gjykata në cilësin e dëshmimtarit
për të deklaruar në lidhje me atë që ai ka parë ose ka perceptuar. Kjo dukuri ndodh për
faktin se personi fokusohet në detaje qëndrore, që është elementi armë dhe humbet
përqëndrimet në detaje periferike, psh siç mund të jenë karakteristikat e autorit të
veprës penale ( prania e një tatuazhi në dorën e autorit ). Sa herë që ky person pytet
në lidhje me atë që ndodhi, ai kujton në mënyrë të qartë pranin e armës dhe kujton në
mënyrë të mjergullt detaje të tjera të vendit të ngjarjes. Fokusimi tek arma ndodh për
shkak se sendet e tjera kërkojnë një vëmendje më vizuale, prandaj ato janë shpesh herë
jo të përpunuara. Një tjetër hipotezë është se duke para një armë, njerëzit përqëndrohen
në detaje qëndrore në vend të atyre periferike. ( Pickel, 2007, 339-360).
Efekti i dezinformimit
Shumë psikolog kanë arritur në përfundimin se dëshmimtarët mund të jenë subjekt të
shtrembërimeve të kujtesë, që mund të çojnë në ndryshimin e kronologjisë së ngjarjes
që ata kanë parë. Është e rëndësishme të theksohet fakti se kujtesa e një dëshmmtari
okular mund të komprometohet nga informacione të tjera shtesë, duke bërë që kujtesa
e indivitit të jetë e njëanshme. Kjo mund të rrisë ndjeshmërinë e dëshmimtarit okular
për shtrembërimin e kujtesës, për shkak të keqinformimit. Dëshmimtarët okular
raportojnë atë që ata besojnë se kanë parë në momentin e krimit, edhe pse kjo mund të
jetë rezultat i një kujtese të rreme. Ky efekt shkaktohet si rezultat i një informacioni postngjarje.( Loftus, 1979) Studiuesit në lidhje me efektin e dezinformimit, kanë zbuluar se
“diskutimi i ngjarjes dhe marrja në pyetje disa herë mund të shkaktojë versione të
ndryshme të dëshmive, megjithatë, të dhënat më të hershme kanë rezultuar të jenë më
të sakta për shkak të efektit minimal të dezinformimit”
Kontaminimi i bashkë-dëshmimtarëve
Prania e një bashkë-dëshmimtari shpesh herë mund të ndikojë në rikujtiumin e
ngjarjes e cila rezulton në një dëshmi jo të vërtetë. Kur bashkë- dëshmimtarët japin
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dëshmitë e tyre në lidhje me një ngjarje të caktuar, ata përfundojnë duke rënë dakortë
në lidhje me atë që duhet të deklarojnë, duke bërë kështu një dëshmi të rreme.
Studimet kanë treguar se rreth 71 % e dëshmimtarëve kanë ndryshuar dëshmitë e
tyre okulare duke u bazuar në komponentët e rreme që bashkë dëshmimtarët e tĳ
mbanin mend. (Gabbert,& Memon & Allan, 2003) Kontaminimi i një dëshmimtari
me bashkë-dëshmimtarin e tĳ e bën shumë të vështirë rindërtimin e ngjarjes ashtu
si në të vërtet ajo ka ndodhur. Për të parandaluar këtë efekt, oficerët e policisë duhet
të ndajn dëshmimtarët sa më shpejt të jetë e mundur përpara raportimit të ngjarjes.
Për fat të keq kjo gjë është e vështirë. Dëshmimtarët duhet të intervistohen sa më
shpejt të jetë e mundur, të veçuar nga njëri tjetri. Pasi dëshimtë okulara janë mbajtur
në proçes verbal, agjentët e policisë duhet të bëjnë shënime për ngjashmërin apo
dallimet të atyre fakteve apo detajeve të cilat mund të jenë të kontaminuara.Duke
analizuar faktorët të cilët ndikojnë në shtrembërimin e kujtesës së dëshmimtarit
okular, arrĳmë në konkluzionin se“ Dëshmia e rreme që rezulton nga konfuzioni, gabim i
kujtesës, apo gabimi nuk përbën dëshmi të rreme. Konfliktet në dëshminë mund të jetë dëshmi
të rreme në qoftë se një nga deklaratat kontradiktore është domosdoshmërisht i rremë.”
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“Demokracia Globale” dhe mundësitë e diskutueshme që afron ajo për
vendet në zhvillim
Erion Avllazagaj
Fenomeni i “globalizimit”, tani është shqyrtuar dhe analizuar në shumë drejtime.
Sidomos pesë dimensionet të proçeseve globalizuese qe luajnë një rrol të rëndësishëm.
Fenomeni i “globalizimit”, tani është shqyrtuar dhe analizuar nga shumë drejtime.
Sidomos pesë dimensionet e globalizimit të cilat luajë një rol të rëndësishëm, siç jane:
politika, ekonomika, efektet mjedisore, sociale dhe kulturore. Edhe pse ka mendime
dhe vlerësime të ndryshme, vëzhguesit pajtohen në një aspekt: proçeset globalizuese
nuk janë të reja. Historia ekonomike citon shumë shembuj se ajo ka qenë gjithmonë
një lloj “pengese”e globalizimit për të zbatuar ndryshime e cilat ai dikton nç proçesin
e zgjerimit dhe fuqizimit te tĳ.Ato ndodhin kryesisht për t’u habitur për të drejtuar
erratically nga dhe të lënë struktura krejtësisht e ndryshuar.
Globalizimi është në interesin bazë të strategjive të zhvillimit të shumë kompanive
multinacionale, ndikimi dhe kontrolli i të cilave mendohet të jetë shumë më i vogël
se sa shpesh është supozuar; Drejtimi dhe intensiteti i proçesit të globalizimit është
përcaktuar kryesisht nga vendimet e jashtëzakonshme të qeverive kombëtare dhe
organizatave ndërkombëtare që pretendojnë nëpërmjet masave ekonomike siç është
liberalizimi dhe nje lloj “prishje” e rregullave klasike te zhvillimit, si dhe perpjekja
për të krĳuar struktura monitorimi dhe kontrolli në fushën sociale dhe mjedisore ne
përputhje me standardet minimale.
Liberalizimi i tregut është plotësuar me progresin në fusha të tilla si mikroelektronika,
telekomunikacioni dhe përpunimi i informacionit.Ketyre elementeve te progresit
u shtohen natyrisht edhe mundësitë teknologjike të liberalizimit të tregtisë së
jashtme dhe të brendshme,liberalizimi i shpenzimet e transportit që është ende i
ulët dhe favorizues për lëvizjen e lirë, si dhe një lloj uniformizimi i standardeve
teknike të shërbimit, atëherë lista e faktorëve që përcaktojnë dhe të nxisin proçesin
e globalizimit, plotësisht. Globalizimi është pra një proces i rritjes së integrimit të
tregjeve të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe teknologjisë. Pasi konsiderohen
efektet e faktorëve të mësipërm mund të themi se kompletohet lista e faktorëve
që përcaktojnë dhe promovojnë proçesin e globalizimit. Pra, siç është kuptuar
tashmë, Globalizimi është pra një proçes i rritjes së integrimit të tregjeve të mallrave,
shërbimeve, kapitalit dhe teknologjisë.
Ndikimi social, si dhe reagimet pas efekteve qe krĳohen në tablonë e përgjithme
të këtyre proçeseve janë të ndryshme dhe kontradiktore.Disa e shohin të marrë i
papritur i mundësive për të jenë të tjerët të ndjehen një zhvillim të dorëzuar, është në
humbur familjaritet të kornizave dhe proçeseve ekzistuese.
“Demokracia Globale” dhe mundësitë e diskutueshme që afron ajo për vendet
në zhvillim
Globalizimi progresive kapërfshirë një tërësi vendesh. Forca e rrjedhjes së
informacioneve gjithëpërfshirëseafekton në mënyrë të drejtperdrejtë ndergjegjen
kulturore, dhe para çështjeve të cilat diskutohen rreth temave të tilla, siçështë;
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“Demokracia dhe të Drejtat e Njëriut” apo “Qeverisje e mirë” nuk mund të kenë
dot ndikimin që kanë pasur në sistemet politike kombëtare dhe ndërkombëtare.
Pasojat ekonomike të integrimit apo mosintegrimit në ndarjen globale të punës janë
të pashmangshme, nga ku krĳohen pasoja ekologjike dhe sociale që janë të lidhura
në mënyrë tipike me “truket” e zhvillimit të shpejtë, për të cilat duhen gjendur
masa balancuese.Çdo shtet do të duhet të sigurojë qartësi rreth ndikimeve positive
dhe negative të lidhura me mundësitë dhe rreziqet specifike të globalizimit dhe
në përputhje me rrethanat të percaktoje linjen e politikave te tĳ te veprimit dhe
vendimmarrjes.
Perraton, Goldblatt, Hero shohin globalizimin si një proces historik, rrjetet dhe
sistemet e marrëdhënieve shoqërore shtrihen në hapësirën tek e cila sjelljet,
aktivitetet, dhe mardhëniet njerëzore shkojnë drejt ushtrimit të një pushteti te
tipit :”Social transkontinental”.(Perraton, J./ Goldblatt, D./ Held,David/ McGrew,
Anthony (1998), The Globalisation of Economy, in: Beck, Ulrich (Hrsg.), The Policy
of GLobalisation , Frankfurt a. M., S. 136
Kur kufizimi i kriterit te krĳimit te sistemeve të referencës ndikon në krĳimin e nje
diversiteti te sistemit te synuar dhe progresi globalizimit perfshihet brenda sistemit
përkatës të referencës. Keshtu zhvillimi i synuar mund te kuptohet edhe brenda
pyetjes se: “deri në ç’masë eshte zhvilluar proçesi i globalizimit në referencë me
sistemin e synuar ?”. Brenda kontekstit të pyetjes se mësipërme mund të themi që
globalizimi ekonomik mund të ketë arritur një progres të ndryshëm në raport me
globalizimin politik.Nga ana tjeter, vlerësimi i kërcënimeve themelore të paraqitura
nga globalizimi ndaj nje sistemin të krĳuar reference duhet të merret në konsideratë
sipas nje modeli qe Klawitter e shpjegon si analizë e gjysëm- niveleve të vlerësimit.
Pra, eshtë e nevojshme që të kemi një lakmues vleresimi si njëreference analize
ndaj ndikimeve të procesit përkatës të globalizimit ndërkohë që ky proçes është në
zhvillim e sipër.Meqë një përkufizim konceptual pozitiv i globalizimit nuk është
plotesisht i qartë dhe i mundur duhet bërë një dallim i termave perkufzues, sic jane
termat e meposhtem;
Denacionalizim - Ndërkombëtarizim - transnacionalizim - multinationacionalizim
– globalizim
Kaufmann flet për “ndërkombëtarizim” si term konceptual, ku marrëdhëniet
shoqërore tejkalojnë kufijtë kombëtarë duke rritur në këtë mënyrë përshkueshmërine
e tyre pa e vënë në pikëpyetje ekzistencën dhe funksionin e kufijve kombëtar.
Kaufmann, (1998) Globalization and Christianity, in: Hünermann, P. (Hrsg.) (1997),
Das II. Vatikanum.Christianity in the horizont of global modernization, Paderborn,
u. a., S. 21
“Transnacionalizmit” si koncept përshkruan proçeset të cilat zhvillohen nga lidhjet
që krĳohen mbi çështje të caktuara më parë dhe që kalojnë nëpërmjet miratimit dhe
aftësive të njësive shtetërore në raport me njësitë transnacionale.
Qëllimi në këtë rast është për të formuar më shumë njësi të veprimit për detyra
të caktuara politike apo ekonomike”Scharpf, FritzW. (1998), Democracy in
transnational politics in: Beck, Ulrich (Hrsg.). “Multinationalizmi” mund të
karakterizojë si aktorët social, si prsh; universitetet, gazetat, institucionet e besimit,
sindikatat apo edhe kompanite si pjesë e institucioneve sociale. Ndërkohë që sistemet
si i arsimit, kulturës dhe stilit të jetuarit dhe sisteme të vlerave janë në gjendje të
angazhohen në kontekste të tjera kombëtare për të krĳuar dhe për ti ndryshuar ato
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nga brenda, duke ruajtur identitetin dhe pronësine e tyre. Në anën tjetër, ata janë
të ekspozuar edhe vetë nga ndikimet, ndryshimet dhe kontrolli i aktorëve të tjerë
kombëtarë Die Gruppe von Lissabon 1997, Grenzen des Wettbewerbs, München, S. 47
Një term i cili eshte shpesh i lidhur ngushtë me procesin e globalizimit është termi
“Denationacionalizim”Beck, Ulrich (Hrsg.), Politics of globalization, Frankfurt am
Main, S. 297 ﬀ.; Michael (1999), the age of globalization? - Theses and data on social
and political denationalization, Baden-BadenBeisheim, duke filluar nga “shteti
komb” i parë si hapësirë politikisht konstitucionale brenda konteksteve kompakte
të veprimit sipas kuptimit të Karl Deutsch (1969)Vgl. Deutsch, Karl W. (1969),
Nationalism and Its Alternatives, New York, ku theksi vihet mbi zbutjen kufijve të
shtetit kombëtar, pavarësisht nëse këtë gjë e kërkojnëzona të reja veprimit kompakt
të marra në kontekstin e gjeografisë globale dhe në rastin kur humb funksioni i
kufijve territorialë.
Ky përkufizim bën ndryshimin apo diferencën e konceptit të globalizimit në mënyrë
të konsiderueshme, sidomos nëpërmjet gjysmës së fjalisë se sipërpërmendur.
Denacionalizimi është parë deri më tani si një koncept i cili i mbivendoset apo i
nënvendoset globalizimit, dhe mbart brenda këtĳ proçesi çdo tejkalim të kufijve
kombëtarë të përfshirë në këtë proçes.
Nëse dikush bën një dallim të globalizimit sipas kushteve të përmendura më lart,
është e qartë se proçesi i globalizimit është një progresion në pafundësi. Ky proces
sipas përshkrimit të Messner dhe Nuscheler është “një rritje dhe konsolidimin e
ndërveprimeve ndërkufitare”Messner, D./Nuscheler, F. (1996), Global Governance,
SEF Policy Paper 2, Bonn, S. 29
Globalizimi çon në shkëputjen e strukturave kombëtare në çdo kontekst të
globalizimit.Kështu i shohin pasojat e globalizimit Hirst dhe Thompson proçesin e
kalimit nga kompanitë multinacionale drejt sipërmarrjeve shumëkombëshe Vgl.
Hirst, Paul/ Thompson, Grahame (1998Globalization? International economic
relations, national economies and the formation of trading blocs,
Mbeten ende ekzistuese problemet e kombeve individual, të cilët sakrifikojnë një
pjesë të kompetencave të tyre. Vetëm hartimi i një resolute të përgjegjësive dhe
kompetencave kombëtare mund të kompletoj proçesin e globalizimit. Ndoshta
përdorimi më i zakonshëm i globalizimit mund të gjendet në kontekstin e ekonomisë,
ku rëndësi të dorës së parë në kontekstin e përgjithshëm ka përdorimi i termit
“integrim ekonomik global”.
Globalizimi ekonomik merr një përmbajtje të kufizuar nëpërmjet objekteve referuese.
Ai përshkruan zgjerimin global të fluksit dhe tepricave të burimeve, mallrave dhe
të kapitalit. Rezultati sipas Perraton, Goldblatt, Held, McGrew është integrim i plotë
i tregjeve ndërkombëtare, të cilat gradualisht mund të heqin dorë tërësisht nga
përdorimi i termit “ndërkombëtar”. Sepse globalizimi është një hap më perpara në
përballjen e tĳ me ndërkombëtarizimin për arsye te lidhjeve ekonomike.
Sigurisht që duhen kërkuar nëpërmjet të ashtequajturave gjysmë-rrafshe, se cilat janë
në fakt objektivat e globalizimit ekonomik. Kjo është ndoshta e pakundërshtueshme
po të marrin në konsideratë shpërndarjen optimale të burimeve si një objektiv
legjitim i proçesit të globalizimit.
Kjo gjë duhet analizuar me kujdes si kusht i proçesit të alokimit dhe i pranimit në
një nivel të caktuar të vlerave neutrale. Për konsumatorët, kjo do të thotë se puna ose
produkti tyre do të pasqyrohet aty ku ofertat e krahasueshme janë më të favorshme
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për ta. Ofruesi, nga ana tjetër, do të përpiqet me një ofertë të çmimeve që është nën
konkurrencë.
Supozimi i parë në lidhje me proçesin e globalizimit në ekonomi është se duhet të
ketë një transparencë pafund të informacionit. Kjo vlen për të dy palët, si për blerësit
dhe furnizuesit. Vetëm në këtë mënyrë mund të përdoret në nivel global standardi i
vlerave të unifikuara.
Proçeset globalizuese në politikë lidhen pjesërisht me skemën e kompetencave
institucionale, së dyti formimi standardet e vlefshme ndërkombëtarisht, standardet
ose rregullat ligjore, si ata mund të aplikojnë për z mbrojtjen e mjedisit.B ..Përveç
rregullave ligjore dhe sektorin ushtarak, si një pjesë integrale e globalizimit politik
është për t’u kuptuar, sepse ai nuk përjetojnë shkëputur nga zhvillimi i politikave,
por një pjesë e brendshme e kësaj është.
Por këto procese politike ndërtohen mbi një bashkësi universale që nenkupton një
pjesë të madhe të kontributit të inteligjencës shoqërore. Kjo do të thotë kjo qe të
ecesh në një universalitet konkret, që përfaqëson bashkësinë e të gjitha grupeve apo
të gjitha racën njerëzore. Realizimi i një bashkësinë universale, pra nuk “shpiket”
vetëm nga marrëveshjet institucionale ndërmjet shteteve, por mbështetet në forcën
dhe vlerat e individit. Një i ashtequajtur “Unitet Botëror i arsyeshëm” ka ndikimin
e tĳ mbi cdo struktur udhëheqëse demokratike dhe legjitime nisur nga fakti që këto
struktura lindin nga ndërgjegja dhe vetëdĳa politike e shoqërisë.Richter, E. (1993),
The collapse of world unity: reason and globalization in the modern age,Frankfurt
a. M., New York, S. 144
Korniza e shoqërisë botërore duket gjeografikisht shume e shtrirë dhe nga pikpamja
e njohjes se saj shume komplekse për të filluar procesin e bashkëpunimit dhe
mirëkuptimit mes individëve edhe pertej mundësive të komunikimit teknologjik që
mundëson zhvillimi i sotëm i saj. Përtej këtĳ mirëkuptimi mekanik nëpërmjet një
standartizimi të komunikimit teknologjik, nivele të ndryshme të rregullave globale
janë të mundshme për proçesin politik të globalizimit, nje formë ekstreme e të cilit
mund të jetë dhe qeveria botërore. Ndaj mund të vĳ dita që forma të tjera të politikës
globale mund të kontribuojnë në sigurimin e parimeve universale në bashkësine
institucionale dhe në një rast te tillë do të lind nevoja për krĳimin e dispozitave të
tilla që tu përgjigjen globalizimit ekonomik.
Në vazhdim të këtĳ diskutimi qëndron edhe problemi i globalizimit të kulturave si një
problem thelbësor në fakt.Kur flitet për këtë cështje krĳohen hĳe dyshimi për lindjen
e etnocentrizmit, ose për të përdorur një term tjetër të “imperializmit kulturor”.Ky
dyshim është i bazuar në një qëndrim gjykues të pjesëmarrësve në proçes.
Ky gjykim nuk është vetëm rezultat i natyrës shkencore të trajtimit të një kulture
të caktuar, siç mund të jete kultura europiane, por rrjedh nga besimet liberale të
kulturës europiane sipas së cilës kulturat e tjera kanë të drejtë të ekzistojë, mbi
bazën e standarteve dhe qasjeve të tjera dhe për këtë arsye një përafrim mbi vlera te
ndryshueshme të pikpamjeve dhe perfytyrimeve mund të gjykohet ose paragjykohet
mbi bazën e ADN-ve kulturore të ndryshne që kompromentojnë përpjekjen per
bashkepunim real. Mbetet për tu verifikuar një supozim i Schnädelbach nëse kulturat
diverse do të ishin në gjendje të adaptoheshin në kushtet e një “Imperializmi
Kulturor”
Nuk ka dyshim qe objektivat transkulturore mund të nxiten me shpejt nga globalizimi
politik. Në të kundërt duhet të parandalohet një standardizim mekanik mbi bazë
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konsensusi, por bëhet fjalë për tolerancën dhe pranimin nëpërmjet mirekuptimit.
Kultura është një tipar identiteti që qe ka si partner në nivel global shkallën e lëvizjes
së parave.Ndryshe nga proceset e tjera të globalizimit, dallimet janë të theksuara
dhe shihen si reciprokisht të frytshme në këtë proçes.Beck flet për “dialektika e
globalizimit kulturor”.Beck, U. (1998), How is possible the democracy in the age of
globalization ?, in: Beck, U., policies of globalization,Frankfurt a. M., S. 18 f
Ështe e qartë që proçesi i globalizimit merr një funksion të veçante prej informacionit
dhe komunikimit, që kryejnë një funksion themelor brenda proçesit të përgjithshëm
të globalizimit. Luhmann e sheh bashkëveprimin global si një nevojë që njerëzit të
zgjedhin partnerët e tyre e ndërveprimit në mes të gjithë njerëzve, pa u penguar nga
kufijtë shtetërorë Luhmann, N. (1971), The world society, in Archives of Law and
Social Philosophy,LVII/I, S. 8 f
Me teknologjinë e sotme, dhe në veçanti me përhapjen e Internetit, është rritur
aftësia komunikuese që Kant e sheh si një bazë per ndriçimin e arsyes njerëzore
për të siguruar aftësinë e gjykimit në perspektivën objektive të komunikimit global.
Teknologjia e sotme tashmë lejon komunikim global. Por ky nuk është një proçes i
përfunduar pasi në këtë proçes dallohen në qytetarët global nga qasja dhe mundësitë
e aksesit që kane ato në botën e komunikimit. Sipas vlerësimeve statistikor vetëm një
pjesë e vogël e popullsisë së botës mund të marri pjesë sot në komunikimet globale.
Procesi aktiv i globalizimit u lë palëve një liri strukturimi, e cila është e bazuar
në prioritetet dhe objektivat e saj.J. Klawitter e ka konsideruar “proçesin e
demokracisë” në kontekstin e globalizimit, duke nënkuptuar se demokracia është
proçesi i globalizimit politik.Klawitter, Jörg (2000), Democracy and globalization,
in: Angel, G .; Marx, for example, globalization and University: Interdisciplinary
Contributions, Dettelbach, S. 27 ﬀ
Një përshkrim i detajuar i ndërveprimit të ekonomisë globale dhe komunikimit
global shpeshherë bie në përsëritje të faktorëve të njohur dhe të shume trajtuar
në analiza te ketĳ karakteri. Interesant është sigurisht fakti që të dy proçeset janë
shumë aktive në natyrën e qasjes së tyre ndaj një individi të vetëm ose institucioni të
cilët janë subjekt i një proçesi, të cilit qoftë subjektet individuale qoftë institucionale
nuk mund ti shmangen.52 Vgl. u. a. Schmidt, Helmut (1998), Globalisierung:
Politische, ökonomische und kulturelle Herausforderungen, Stuttgart, S. 34;
Lafontaine, Oskar (1998), Ndërveprimi ndërmjet globalizmit dhe komunikimit
është një parakusht për proçesin e globalizimit ekonomik, ka vënë tashmë në dukje.
Megjithatë, globalizimi ekonomik përshpejton dhe i paraprin proceseve globale të
komunikimit, dhe funksioni bashkepunues i tyre kërkohet nga institucionet globale.
Komunikimi global çon drejt globalizmit ekonomik ashtu siç provohet edhe e
kundërta e këtĳ rastit.
Për një zhvillim të globalizimit politik ka një ndikim të madh individualizimi.
Bashkësia universale pretendon legjitimitet demokratik.Por ajo nuk mund të krĳohet
thjesht në kuadër të marrëveshjeve institucionale mes shteteve, por mbështetet tek
individi.Uniteti global nshprehet në globalizimin e këtyre strukturave demokratike
që legjitimojnë pushtetin i cili buron nga politika.Richter, Emanuel (1992), The
collapse of world unity - reason and globalization of modernity, Frankfurt, New
York, S. 144
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Vazhdimësia e fshatit shqiptar si vendbanim
Teuta Bajo
Abstrakt
Në këtë punim do të trajtojmë ndryshimet që ka përsuar fshati si vendbanim në Shqipëri duke
e parë në një periudhë kohore nga lashtësia deri në ditët tona. Shoqëria shqiptare cilësohet
si shoqëri rurale për shkak të numrit të madh të vendbanimeve me popullsi fshatare. Ajo, si
një shoqëri e organizuar, nuk mund të kuptohet pa banorët dhe trojet e fshatit si vendbanim.
Burimet e të dhënave për fshatin shqiptar gjenden në zbulimet arkeologjike të përftuara në
territorin shqiptar dhe në dokumentet historike, në shkrime të udhëtarëve të ndryshëm, e
etnografëve, në botime të studiuesve për vendbanimet dhe ndërtimet popullore. Së pari,do
të paraqesim një pamje të fizionomisë së fshatit shqiptar me kufij të përcaktuar mirë. Së
dyti, vëmendja janë do të përqëndrohet në vazhdimësinë e vendbanimeve fshatare në jug të
Shqipërisë, në trevën e Përmetit.dhe disa nga problemet dhe vështirësitë që sollën ndryshimet
e dy dekadave të fundit në ekzistencën e fshatit malor. Gjetjet për realizimin e këtĳ punimi u
mbështetën nga rezultatet e nxjera prej ekspeditave të zhvilluara në trevën e Përmetit. Punimi
hedh dritë mbi problemet, vështirësitë dhe gjendjen e sotme të fshatit malor shqiptar.
Fjalët kyçe: fshati shqiptar, vendbanim, vazhdimësi, ndryshim, fshat malor.

Hyrje
Shoqëria shqiptare cilësohet si shoqëri rurale për shkak të numrit të madh të
vendbanimeve me popullsi fshatare dhe, si një shoqëri e organizuar, nuk mund
të kuptohet pa banorët dhe trojet e fshatit si vendbanim. Burimet e para për
vendbanimet dhe fshatin shqiptar i gjejmë në të dhënat e deritanishme arkeologjike
të kryera në Shqipëri. Ato flasin mbi lashtësinë e vendbanimeve shqiptare që nga
periudha prehistorike, antikiteti deri në mesjetën e hershme.
Rritja e numrit të popullsisë, procesi i lindjes dhe formimit të etnosit ilir si dhe
pozicioni i favorshëm gjeografik ndërmjet dy qytetërimeve të mëdha antike, helen
dhe romak, që ndodheshin trojet e Ilire, ndikuan në rritjen e numrit të vendbanimeve
në këto troje. Luftrat iliro-romake, kriza ekonomike dhe dyndjet barbare që përfshin
Perandorin Romake gjatë Antikitetit të Vonë, përfshirja më vonë në kulturën e
hershme bizantine të territoreve ilire, si dhe dyndjet sllave gjatë shek. VI-VII, do
të sjellin pasoja për vendbanimet ilire. Këto procese do të shoqërohen me rënien
e qyteteve dhe rritjen ndjeshëm të vendbanimevefshatare në trevën e gjerë ilire.
Gjatë kësaj periudhe, qendra e gravitetit të popullimit u bënë kishat, manastiret dhe qendrat
peshkopale(Korkuti 2003:28).
Në “Ligj bujqësor” (Nomos Georgikos) të Perandorisë Bizantine, pjesë e së cilës
ishin edhe trevat shqiptare, pasqyrohet ekzistenca e organizimit dhe funksionimit
të bashkësive fshatare të formuara mbi baza territoriale me vendbanime të
qendrueshmee krĳuarqë në Mesjetën e Hershme.
Nga dokumentet e ndryshme paraosmane të shekullit X-XV dhe ato osmane të
shekullit XV-XVI me origjinë perëndimore apo lindore, gjejmë burime që flasin për
fizionomine e plotë të fshatit me kufij të përcaktuar qartë. Në rregjistrat kadastralë
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osmanë gjejmë të dhëna mbi madhësinë, numrin e popullsisë, kulturat bujqësore e
veprimtaritë e ndryshme ekonomike që karakterizheshin në vartësi të mjedisit, ku
ishin ndërtuar këto vendbanime. Këtë e vërtetojnë taksat e mbledhura në formën e së
dhjetës nga klasat sunduese feudale për prodhimet e arave, vreshtave, pemishteve,
kopshteve, si edhe të barit e drurëve (Shkurti 1997:4).
Ndër kronikat e udhëtrëve të huaj, si: Çelebi, Pouquevill, Leak, Durham etj. për
udhëtimet e tyre në Shqipëri gjejmë mjaft të dhëna për vendbanime të ndryshme
fshatare, strukturën e ndërtimeve, traditat, mbi mënyrën e jetesës, organizimin
shoqëror, doket e zakonet shqiptare. Mbështetur në këto burime, por dhe në studimet e
shumta të autorëve të ndryshëm shqiptarë, si: Gjergji, Shkurti, Pulaha, Muka e shumë
të tjerë, që u shfrytëzuan për punimin tonë, duke i bashkëngjitur dhe rezultet tona
të mbledhura gjatë ekspeditave të kryera në terren, kemi aritur të krĳojmë një tablo
për vazhdimësinë e vendbanimeve fshatare. Në Toskëri, shumë fshatra e vazhdojnë
jetën e tyre që nga shek. XV-XVI deri në ditët tona si: në krahinën e Skraparit bëhet
fjalë për 60 fshatra, në Librazhd për 70 të tillë, në Berat për 150, në Tomorricë për 38 ,
në rrethin e Korçës 42, ndërsa në rrethin e Përmetit 96 fshatra. Objekti i punimit tonë
është vazhdimsia e fshatit në trevën e Përmetit si një vendbanim i qëndrueshëm e i
konsoliduar, që nga kohët më të hershme deri më sot.
Ndryshimet, që ndodhën në fund të shek XX në Shqipëri, do të prekin jetën e fshatit
në shumë drejtime. Një nga dukuritë më të spikatura është largimi i popullsisë nga
vendbanimet në zonat malore duke bërë të mundur, në disa raste, boshatisjen e tyre
dhe shkatërrimin e fshatit si vendbanim. Këto probleme kanë prekur edhe fshatrat
në trevën, që kemi për studim. Në pjesën e parë të këtĳ punimi do të paraqesim një
vështrim të shkurtër historiko etnografik të fshatit, që nga lashtësia deri në mesjetë
dhe krĳimin e fizionomisë së plotë të tĳ. Gjetjet për trevën e Përmetit do të paraqiten
në pjesën e dytë të punimit duke përfunduar me gjendjen dhe problemet e sotme të
fshatit malor në këtë trevë si pjesë e shoqërisë shqiptare.
Fizionomia e vendbanimeve fshatare
Fizionominë e tĳ, fshati mesjetar shqiptar, si një bashkësi shoqërore, me vendbanim
dhe kufij të qëndrueshëm e të përcaktuar mirë,e kish krĳuar që gjatë mesjetës së
hershme. Në fazën e parë të vendosjes së mardhënieve feudale, fshati do të bëhet
qendra ekonomike e kohës dhe do të grumbullojë pjesën më të madhe të popullsisë.
Qeliza jetësore e shoqërisë shqiptare do të jetë bashkësia fshatare e organizuar mbi
bazën e një territori të përbashkët, me interesa të përbashkëta, të mbështetura në
ndihmën reciproke.
Dokumente të shek. VIII-X: Në të ashtuquajturin “Ligj bujqësor” (Nomos Georgikos)
të Perandorisë Bizantine, pasqyrohet jo vetëm ekzistenca e një shtrese fshatarësh të lirë
me ngastra toke, që i detyroheshin vetëm shtetit, por edhe ekzistenca e organizimit
dhe e funksionimit të bashkësive fshatare që në shekulli VIII. Si rrjedhim, edhe në
trevën shqiptare, fshatrat kishin tokën e tyre arë, vreshtat, kopshtet, që, së bashku
me shtëpitë e bagëtinë përbënin pasurinë kryesore vetjake të familjeve fshatare,
ndërsa kullotat, pyjet, ujërat, tokat djerrë vazhduan të ishin pronë e bashkësisë dhe
administroheshin nga bashkësia fshaçe. Baza shoqërore e bashkësisë ishte familja e
madhe patriarkale, që bashkonte disa breza e që drejtohej nga më plaku1.
Në dokumentet e ndryshme paraosmane të shekullit X-XV dhe ato osmane të
shekullit XV-XVI, me origjinë perëndimore apo lindore, gjejmë burime, që tregojnë
1

Historia e popullit shqiptar, Vëll. I, Tiranë 2002, f. 212-213.
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se brenda kufijve të fshatit përfshiheshin mejdiset jetësore dhe ekonomike si:
banesat me truallin dhe kopshtet përreth, vreshtat, tokat e punueshme, lëmenjtë,
burimet, mulliri, pyjet e livadhet, kullotat verore e dimërore. Këtë e vërtetojnë taksat
e mbledhura në formën e së dhjetës nga klasat sunduese feudale për prodhimet e
arave, veshtave, pemishteve, kopshteve, si edhe të barit e drurve2.
Çdo fshat kishte kufinjtë e tĳ, disa prej të cilëve i kanë trashëguar deri më sot që
nga koha e formimit të tyre si vendbanim. Në të drejtën tonë tokësore shprehet
mjaft mirë konsolidimi i fshatit me kufij të përcaktuar qartë. Në Kanunin e Lek
Dukagjinit thuhet: “Secila tokë, po kje arë a livadh, kopësht a vësht, prozhmë a zabel,
xanë a ograjë, katundi më katund, kanë të dame me kufi(Gjeçovi, 1933, 37). Ndërsa në
përmbajtjen e “Kanunit të Skënderbeut”: Kufiri asht cak që ndan bajrakun prej bajrakut,
katundin prej katundit, tokën e njenit prej tjetrit3.Si kufij shërbenin pjesë të zakonshme
të mjedisit natyror: përrenj, lumenj, qafa e kurrize malesh a kodrash, apo shenja të
jashtme, që shiheshin me sy si pemë, banesa, ara në pronësi etj. Kufijtë midis dy
fshatrave ndaheshin me “gumërata”, me dy-tre gurë të ngulur thellë në tokë (Gjergji
2004:75). Me gurë ndaheshin edhe arat mes banorëve të fshatit. Shkelja a lëvizja e
gurëve të kufirit shpesh herë shkaktonte ngatërresa, të cilat mund të përfundonin
me gjakderdhje.Në “Kanunin e Labërisë” flitet edhe përpaprekshmërinë e gurëve
të kufirit, që sote gjejmë në shprehjen “për ata sinorë, a gurë”4 të cilën e hasëm gjatë
ekspeditave në terren në trevën e Përmetit. Thënia e mësipërme tregon se gurët e
kufirit kanë patur funksion juridik, gjë që përforcohet edhe me betimin mbi gurë.
Përcaktimi i kufijve apo mosmarrëveshjet midis dy fshatrave zgjidheshin nga
vetë banorët e bashkësisë nëpërmjet “këshillit të pleqve” ose “pleqve të mënçur”,
ndërhyrja e administratës pushtuese ishte e rrallë.Ajo merrte parasysh gjykimin
sipas traditës mbi kufijtë e vjetër. Në ligjin agrar për këtë problem thuhet: “Në rast se
dy fshatra janë në grindje për çështjen e kufirit ose të arës, le ta shqyrtojnë këtë punë njerëzit
kopetentë (gjykatësit) dhe t’ia njohin të drejtën atĳ që e ka poseduar për kohë më të gjatë. Në
rast se ekziston edhe kufiri i vjetër, atëherë posedimi i vjetër të mbetet i pandryshuar”5.
Fshatrat, si organizma të gjallë, në rrethana të caktuara rrudheshin e mblidheshin në
vetvete, gjë, që çonte herë-herë në shuarjen e tyre. Në kushte të tjera zmadhoheshin e
mbingopeshin me popullsi, aq sa nuk e mbanin dot dhe e zbraznin në vendbanimet
e tjera rreth e rrotull, ku kushtet për jetesë ishin më të mira (Shkurti 1997:7). Nga
të ardhurat e mbledhura prej klasave sunduese feudale në formën e së dhjetës,
të paraqitura në dokumentet mesjetare, mësojmë edhe për karaktetin e mjedisit
gjeografik, në të cilin është ndërtuar vendbanimi fshatar, madhësinë e tĳ, veprimtarinë
kryesore ekonomike, si edhe për vjetërsinë e tĳ. Në zonat malore të Shqipërisë së
veriut e jugut, bujqësia zhvillohej në toka të pakta. Në këto kushte rëndësi të dorës
së parë mori bujqësia me breza, ku ekonomia kishte më tepër kakrakter blegtoral.
Fshatrat e kësaj zone i gjen të vendosura kryesisht në lugina e në këmbë malesh dhe,
përgjithësisht, janë të vegjël si rrjedhojë edhe e terrenit të pjerrët, klimës së ashpër
e lartësisë mbi nivelin e detit në të cilën shtrihen. Nga ana tjetër, fshatrat në zonat
fushore, me praninë e tokave pjellore, ishin më të specializuara në procese të veçanta
Regjistri i Kadastrës dhe koncensioneve për rrethin e Shodrës i vitit 1416-1417”, Tiranë, 1977, f.86 marr
nga S. Shkurti, 1997, Etnografia Shqiptare 17, f.3-46.
3
Ilija Dom F., 1993, Kanuni i Skënderbeut, Milot, Breshia-Itali, f. 82; “Kanuni i Kurbinit”, f.96 (material i
arshivuar pranë Arkivit Etnografik nr.310/7).
4
Ka kuptimin e betimin mbi gurët e kufirit.
5
Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë vëll.II, Tiranë, 1962, f.15.
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të punëve bujqësore e më të hapura.
Faktorët natyrorë e gjeografikë kanë luajtur rol në forminim e vendbanimeve fshatare.
Ata ndërtoheshin pranë burimeve me ujë të pishëm, në terrene që s’kishin lagështi
dhe të mbrojtura nga erërat e forta, në shpate malesh, që shërbenin si mburoja
natyrore. Zakonisht, shtëpitë grumbulloheshin pranë një institucioni fetar, në vende
të cilat dikur kishin shërbyer si vende çlodhjeje për kalimtarët, pranë udhëkryqeve,
pranë njëra-tjetrës në lagje, që ndaheshin me rrugë ose kufij natyrorë duke formuar
fshatra të mbledhur, të cilët janë më shumë të pranishëm në jug të Shqipërisë.
Ndërsa fshatrat e shpërndarë, me grupe shtëpish të vendosura larg njëra tjetrës, janë
karaktetistike për Shqipërinë e veriut e atë të mesme.
Krahas fshatrave të vjetër me vazhdimësi deri vonë, në kohët tona, të tjera janë
formuar në kohëra të mëvonshme. Në kujtesë janë ruajtur edhe fshatra të braktisur
në periudha të ndryshme për shkaqe sociale, ekonomike, mbrojtjeje, si edhe fshatra
të populluar, madje edhe më shumë se një herë. Në shek XVII futja e misrit si kulturë
bujqësore do të sjellë krĳimin e fshatrave edhe në lartësi më të mëdha me 2 a 3 nivele
banimi. Prandaj shpesh gjejmë të përdoret shprehja “kemi zbritur nga thekra në
misër” (Shkurti 1997)
Si përfundim, fshati shqiptar i ka fillesat e tĳ si vendbanim, që në lashtësi. Rritja
e numrit të vendbanimeve që nga neoliti dhe në periudhat e mëvonshme, si dhe
dokumentacionet e periudhës mesjetare, dëshmojnë për krĳimin e fizionomisë së
fshati me kufij të përcaktuar qartë e mirë, që nga mesjeta e hershme, si dhe për
vazhdimësinë e jetesës së fshatit dhe të bashkësisë fshatare pa ndërprerje brenda
trojeve shqiptare nga një popullsi që ka jetuar vazhdimisht në këto troje, e cila ruajti
traditat e saj brez pas brezi. Si një organizëm i gjallë fshati nuk ka qëndruar në vend,
diku është rritur e konsoliduar, diku është rrudhosur e mbledhur apo braktisur.
Zakonisht fshati është i organizuar në lagje, numri, madhësia dhe karakteti i të cilëve
ndryshon nga një fshat në tjetrin. Kjo varet nga faktorët klimatikë, gjeografikë, që
kushtëzojnë edhe veprimtarinë ekonomike të vet fshatit.
Gjetje
Për trevën e Përmetit studimet etnografike janë të pakta. Rezultojmë shënime të
botuara të udhëtarëve të huaj, që i takojnë shekullit XIX dhe fillimit të shekullit XX, ku
gjejmë fragmente të shkëputura që flasin për trevën e Përmetit. Para Çlirimit gjejmë
të botuara këngët përmetare në përmbledhje të ndryshme6, apo edhe nëpër revista
të kohës7. Në gjysmën e dytë të shekullit XX janë bërë disa ekspedita kërkimoreshkencore8 të kryera në këtë trevë. Botimet e deritanishme, të realizuara nga Instituti
i Folklorit, sot Instituti i Kulturës Popullore, janë më tepër tekste të mbledhjeve të
krĳimeve folklorike të këngës përmetare9. Gjithashtu përmendim këtu artikuj të
Mitko. Th., “Bleta shqiptare” , Kajro.1878; “Visaret e Kombit”,vëll.V, Tiranë, 1941; vëll.XIII, Tiranë,
1943.
7
“Ora”, “Edukata e Re”, “Shkolla kombëtare” etj.
8
Ekspedita në Dangëlli, 1953; ekspedita shqiptaro-gjermane,1957; në Derven, Malëshovë e Dëshnicë, 1957;
në Përmet 1964; ekspeditat në vitet 1971, 1986, 1987, 1989 etj. materialet e të cilave gjenden në Akrkivin e
Folklorit në Institutin e Kulturës Popullore. ( Institutin e Anthropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit)
9
“Këngë popullore lirike”, Tiranë 1955; “Këngë të LNÇ dhe ndërtimit të socializmit”, vëll. II, Tiranë, 1971.
vëll.III, Tiranë, 1976, vëll IV, Tiranë 1976; “Lirika popullore” 3, Tiranë, 1981; Xhangolli A. &Tyto N., 2006.
Këngë popullore të rrethit të Përmetit, Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Kulturës Popullore,
Tiranë.
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veçantë (haxhihasani, 1959, 118-158), në të cilët folklori përmetar është objek studimi.
Këto dy dekadat e fundit konstatohen botime e shkrime të studiuesve dhe autorëve
shqiptarë me karakter historik, në të cilat gjejmë edhe fakte etnografike10 si dhe
kujtime që flasin për historinë e fshatrave të ndryshëm të kësaj treve.
Burimet e para, që tregojnë për vendbanimet në këtë trevë, vĳnë nga gjetjet arkelogjike
në shtresat kulturore të Shpellës së Bënjës. Shtresa më e hershme kulturore, që është
e lidhur me fillimin e banimit të shpellës, i takon epokës së bakrit rreth 5500 vjet
më parë. Ajo ndiqet nga shtresa kulturore e bronzit të hershëm dhe, në vĳimësi të
pandërprerë, vĳnë shtresa kulturore e bronzit të mesëm, bronzit të vonë dhe hekurit
të hershëm (Korkuti 2014)11. Varrezat tumurale të Piskovës, Rapckës dhe Grabovës në
luginën e Vjosës, si dhe kalaja e Limarit e Qyteza e Kuqarit, tregojnë për vazhimësin
e jetës në këtë trevë edhe gjatë antikitetit të vonë, edhe mesjetës së hershme (autorin).
Fisi ilir i parauejve, të cilët përmenden edhe në burime të autorëve antikë12, ishin
banorët më të hershëm të kësaj treve. Luftërat iliro-romake dhe shkatërrimet sollën
ruralizimin e jetës, si dhe rënimin e qendrave urbane (Eriboia, Parauana, Omfalioni,
të cilat nuk u rimëkëmbën më. (Adhami 2001 f.)
Gjatëg shekujve V-X trojet shqiptare u përfshinë në përbërjen e Perandorisë Bizantine.
Dyndjet sllave të shekullit VI-VII do të shoqërohen në Ballkan me një dukri të re, atë të
ngulimeve sllave dhe asimilimin e popullsisë ilire në veri të Ilirisë. Më vonë, në shek
IX-X grupe të veçanta sllavësh13 të cilat do të shtrihen deri në brendësi të Gadishiulli
të Ballkanit, por pa krĳuar bashkësi kompakte (Historia e Popullit shqiptar, V 1, 2002,
305-306), do të lënë gjurmë toponimesh në Shqipërin e Jugut, përfshirë edhe fshatrat
në trevën e Përmetit.
Për fshatrat e Përmetit, burimet për periudhën para osmane, janë të pakta. Në vitin
1378 banorë të Malakisë (Malacasit)14, një qytet i madh i Pindit rreth dhjetë milje
përtej Meçovës, përmenden të drejtuar nga Gjino Frati për një dyndje gjatë sezonit të
vreshtave (kundër Gjin Ndue Shpatës), ku pësojnë humbje të mëdha të shprehur në të
vrarë e të burgosur, ndërsa në 1380 përmenden fortifikime në kështjella të ndryshme
(Boursina, Critzounista, Dragomir, Velchista dhe Racovitza) (Hughes, 1930, 14-15).
Fshatra të veçantë pasqyrohen edhe në një memoranda të princit shqiptar Gjon
Muzaka të vitit 1510. Sipas A.Pulahës arsyet e mungesës së burimeve nga njëra anë
është të ndodhurit larg apo jashtë interesave politike e ekonomike të kancalarëve të
shteteve perëndimore dhe nga të zonave të brendshme shqiptare. Gjithashtu akte
dokumentare nga formacionet shtetërore feudale shqiptare nuk kanë mbetur për
shkak të valës shkatërrimtare të pushtimit osman.
Duke krahasuar të dhënat mbi numrin e fshatrave dhe të familjeve (shtëpive) për
trevën në fjalë, të gjetura në dokumentacione të periudhave të ndryshme si: rregjistrat
kadastralë osmanë të vitit 1431 dhe 1583; të dhëna statistikore 1856 në veprën
“Honorografia tis Epiru” marr nga Stilian Adhami; statistika të paraqitura nga Teki
Selenica në veprën “Shqipëria më 1927” e bazuar në regjistrimin e vitit 1923; statistikat
e regjistrimit të popullsisë të vitit 2010, të ballafaquara me hartën fiziko-gjeografike të
vitit 1988 si dhe të dhënat e mbledhura në terrenin e Përmetit, u arrit në përfundimin
se pjesa më e madhe e vendbanimeve fshatare në këtë zonë, kanë një vazhdimësi
Nuri Dragoti, Dhimitraq Loli, Stilian Adhami, Selami Pulaha, ArtanPulaha.
Korkutaj M., Gzeta shqip,7 Nëntor 2014, online.
12
Ilirët dhe Iliria te autorët antikë”, bot. shqip 1965.
13
Bëhet fjalë për pushtimet bullgare.
14
Krahinë e Dangëllisë.
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kohore mjaft të gjatë. Deri më sot, vetëm 96 e fshatrave të përmendur në trevën e
Përmetit nga regjistrat kadastralë kanë vazhduar jetën e tyre si vendbanime duke
u rritur e zvogëluar herë pas here, apo duke u braktisur e ripopulluar vazhdimisht.
Nga kërkimet në terren konstatohet se në kujtesë janë memorizuar emra fshatrash
të rrënuar për shkaqe të ndryshme. Shkaku më i përhapur është ai i “largimit nga
gjarpëri”. Sipas Rrok Zojzit, legjenda e largimit nga gjarpëri është e përhapur në të
gjithë Toskërinë dhe lidhet me mitologjinë e popullit tonë për kuçedrën, gjarpërin e
madh që sjell thatësirën.
Gjatë kërkimit në terren u vu re se në kujtesë janë memorizuar faza të ndryshme
të lëvizjeve të popullsisë së kësaj treve. Faza e parë në fillim të pushtimit osman. U
shoqërua me lëvizje të mëdha të popullsisë (në Greqi e Itali), si dhe me braktisjen e
disa fshatrave; faza e dytë gjatë viteve 1700-1800 (ardhje e popullsisë edhe nga vise të
brendshme shqiptare); faza e tretë pas viteve 1900 (largim i popullsisë jashtë vendit,
si dhe lëvizje nga fshati në qytet apo edhe në qytete të tjera).
Tipi i fshatit në trevën e Përmetit në karahinat etnografie të Cerjes, Shqerisë,
Dangëllisë, Rrëzës, dhe Malëshovës paraqitet me shtëpi të grumbullua të ndara
në lagje të ndara sipas kohë së ndërtimit të tyre si edhe lagje të ndara sipas fiseve,
ndërsa në krahinën e Dëshnicës fshatrat paraqiten me grumbuj shtëpishë larg njëra
tjetrës 1-2 km që i takojnë një fisi.
Në dy dekadat e fundit popullsia në fshatrat e zonave malore është ulur shumë në
krahasim me vitet para 1990. Shume fshatrave jane në nje faze kritike në braktisjeje
të plotë (Leusa, Novosela, Postenan, Izgar, Goroshtiani, Kostreci, Odriçan, Ogren,
etj). Mungesa e investimeve dhe meremetimit të rrugëve, heqja e gjithë privilegjeve
që ka patur fshati më përpara si: shkolla, vatrat e kulturës, qendrat shëndetësore,
prishja e kooperativave, largësia nga qëndra qytetare apo rruga nacionle ka bërë që
fshatrat në zonat fushore e në veçanti në ato malore në trevën e Përmetit të mbeten
të izoluara dhe pa komunikim. Pas viteve 1990 emigrimi i brendshëm dhe i jashtëm
preku shumë fshatitn shqiptar. Sistemi piramidal dhe psikologjia që u krĳua mbi
fitimet e mara nga përqindjet e të ashtuquajtura “firmat piramidale” do të shqërohen
me pasoja të mëdha. Shumë banorë të fshatit shitën tokat dhe shtëpitë e tyre dhe
i “investuan” paratë e tyre në këto firma. Disa të tjerë, duke ruajtur traditën e të
parëve të tyre morën rrugët e kurbetit, jashtë vendit si edhe në qytete e Shqipërisë
duke i lënë tokat djerrë. Sot, në zonën e Përmetit, fshatra të zonës së Rrëzës, Cerjes,
Shqerisë, Malëshovës, Dëshnicës kanë një numër të vogël të banorëve, shumë prej
të cilëve janë shpërngulur në qytetin e Përmetit e të Këlcyrës, apo edhe në qytete të
tjerë, kryesisht në Tiranë e Durrës. Një pjesë e familjeve janë larguar jashtë vendit,
pjesa më e madhe në Greqi duke përfituar edhe nga afërsia kufitare me këtë vend.
Nga statistikat e vitit 2010 popullsia fshatre në këtë trev është 20392 banorë.
Pas prishjesh se sistemit kooperativist, fermave dhe SMT-ve, tokat u ndanë në bazë
të ligjit 7501. Që nga vitet 1996-1997 tokat e ndara punoheshin nga fshatarët sipas
mundësive: me parmepndë dhe me makina. Në zonat e thella malore fshati iu kthye
praktikës së mëparshme asaj të punimit të tokës me parmendë.
Si përfundim po citoj çfarë më thanjë ishbanor i fshatit Çorogunj:Shkova në fshatin tim
para 2 vjetësh, sepse me çoi atje një detyrim që kisha për të rregulluar varrin e nënës sime.
Të them të drejtën, më erdhi për të qarë, nuk njoha vendin ku kisha lindur dhe isha rritur,
çdo gjë ishte shkatërruar, shtëpitë ishin rrëzuar, rrugët me kalldrëm ishin prishur, shkurret
e ferrat kishin mbuluar gjithçka, fshati kishte marrë pamjen e një rrënoje në të cilën dukej se
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jeta kishte kohë që nuk zhvillohej. Nga 35 shtëpi, që kishin qenë deri në 1990, kishin mbetur
vetëm dy, banorët e të cilave ishin në moshë të thyer e në shtator do të zbrisnin edhe ata në
fshatin e ri të ndërtuar më poshtë e të quajtur Ujëmirë. Mallkova veten dhe thash “mos më
shkelçin këmbët kurrë më”, jo se nuk e doja fshatin tim, por do të dëshiroja që ta mbaja mend
në kujtesë ashtu si e kisha lënë para 25 viteve, të gjallë e plot jetë”.
Konkluzione
Vazhdimsia e jetës në fshatrat nga shek XV deri në ditët tona është tipar dallues i
trojeve shqiptre. Jeta e fshatit shqiptar si endbanim fillon që në kohët e lashta, këtë e
dëshmojnë rezultatet e gjetjeve arkeologjike në teritorin shqiptarë që nga veriu deri
në jug.Farërat e drithërave, të depozituara në qypa-hambarë (pitosa), në rrënojat e
kasolleve të tejlashta, në gërmadhat e qyteteve, qytezave e kështjellave, në veglat
bujqësore prej guri, briri, bakri, bronzi dhe hekuri, në monumentet skulpturore,
relieve e trupore prej guri e mermeri dhe në figura prej balte dëshmojnë për një
bujqësi të lashtë, si një nga degët kryesore të prodhimit shoqëror, që u praktikuanga
një popullsie e cila ka qënë e lidhur fortë me tokën e vet dhe ndërtoj pran ngastrave
të tokës vendbanime. Rritja e popullsisë dhe faktorëte tjerë të brendshëm e të jashtëm
ndikuan në shtimin e numrit e vendbanimeve duke kaluar nga format më primitive
(shpellat prehstorike, kasollet në formë gropash nëndhea të ndërtuara drejt mbi
tokë,bansat palafite të vendosura mbi hunjë në ujë), në qendra të fortifikuar me gur
të pa latuar. Dokumentet e periudhave të ndryshme historike na japin mjaft të dhëna
mbi fshatit shqiptar si një bashkësi teritorale e krĳuar që nga mesjeta e hershme dhe
që vazhdoi si e tillë deri në ditët tona. Shumë faktorë kanë ndikuar në vazhdimësinë
e jetës së fshatit shqiptar. Koha ka bërë që disa prej tyre për shkaqe të ndryshme
ekonomike, shoqërore, natyrore a luftrash të jen braktisur e të ruhen në kujtes, disa
të tjetë të jenë zvogëluar, e zhvendosur diku tjetër. Por, në Toskëri, shumë fshatra
vazhdojnë jetën nga shek. XV-XVI deri në ditët tona si: në krahinën e Skraparit bëhet
fjalë për 60 fshatra, në Librazhd për 70 të tillë, në Berat për 150, në Tomorricë për 38
, në rrethin e Korçës 42, ndërsa në rrethin e Përmetit 96 fshatra.
Në ditët e sotme largimi i popullsisë nga vendbanimet në zonat malore, lënia
djer e tokave bujqësore, mungesa e investimeve dhe meremetimit të rrugëve, heqja e
gjithë privilegjeve që ka patur fshati më përpara si: shkolla, vatrat e kulturës, qendrat
shëndetësore, prishja e kooperativave, largësia nga qëndra qytetare apo rruga
nacionle ka bërë që fshatrat në zonat fushore e në veçanti në ato malore jo vetëm në
trevën e Përmetit por në gjithë Shiqiprinë të rezikohet nga boshatisja dhe shkatrimi
i tĳ si vendbanim.
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Cështja e pronësisë në këndvështrimin e ligjit 7501 /1991 dhe rrugëtimi i saj
gjer në ditët e sotme
AV. PhD. Sabina Meta
Abstrakt
Ligji “Për token”- 7501/91 apo sic njihet dhe sot e kësaj dite, ligji antidemokratik, antiKushtetues që cënon të drejtën e pronësisë si nje e drejtë themelore parashikuar dhe mbrojtur
njëkohësisht nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërise dhe Konventa Evropiane e të
Drejtave të Njeritut ( protokolli shtese-neni 1-) u krĳua dhe mbĳetoi me Sloganin Leninist
që Toka i takon atĳ që e punon”. Natyrisht që nga periudha e krĳimit referuar kushteve
politike,ekonomike,sociale, historike, të kohës e gjer më sot kanë ndodhur shumë ndryshime
të cilat kanë pasur ndikimet e tyre në ligjin e sipërcituar apo duke sjellur pasoja dhe për
pronarët e tokave përfitues sipas 7501 të cilët (këto të fundit) duket se nuk janë në ditët e tyre
më të mira kjo si rrjedhoje e faktorëve të ndryshëm që do ti trajtojmë gjatë këtĳ punimi të cilët
në unitet minojnë pronësinë shqiptare në vend që ta mbrojnë dhe ta zhvillojnë më shumë atë.
Përmes këtĳ punimi do mundohem të sjell në vëmendje rrjedhën ndër vite dhe ecurinë përsa
i takon cështjes së pronësisë referuar ligjit 7501/1991, dhe ligjeve të tjera që ndikone drejt per
drejt në cështjen e pronësisë duke e gërshetuar me praktikë gjyqësore përkatëse.
Fjalët kyçe: Ligji për tokën, komision verifikimi, regjistrim, pronësi.

Cështje nr 1 : Historia e lindjes së ligjit 7501/1991
Ndryshimi I sistemit politik-ekonomik që përkon me vitet 1990, natyrisht që përvec
ndryshimeve ne fusha të ndryshme do të sillte ndryshime dhe në regjimin e pronësisë,
ndryshime këto që e kanë zanafillën që në vitin 1990, por që elita e atëhershme politike
jo largpamëse dhe me mungesë vizioni , do të miratonte ligjin më famëkeq , I cili do
të ishte gur –themeli I shkatërrimit të pronësisë shqiptare, I lindjes së problemeve
ekonomike, sociale, I ngatërresave mes vetë pronarve të ligjit 7501, subjektevë
të mëvonshëm të shpronësuar dhe pushtuesve të“paligjshëm ligjorë në process
legalizimi” ku të gjitha këto së bashku do të ishin shkatërrimi, ekonomik, politik,
social, kombëtar për ne, duke sjellur zvarritje gjykimesh mos realizim të drejtash,
mbivendosje, konflikte, vrasje , gjakmarrje, gjykime pas gjykimesh, shpenzime nga
ana e individëve dhe rritje e borxhit shtetëror.
Ishte pra ligji 7501 dt 18-07-1991” Për Tokën” I cili solli si pasoje kalimin e së drejtës
së pronësisë mbi tokën nga eskluzivisht shtetërore, në pronësi të përsonave fizikëjuridike, privatë. Duhet të kemi të qartë që gjer në hyrjen në fuqi të këtĳ ligji, tokat
bujqësore ishin terësisht në pronësi të shtetit, në administrim të kooperativave dhe
ndërrmarrjeve bujqësore, por në kushtet e reja të tregut, toka do të kalonte edhe në
favor të personave fizike apo juridikë . (Pronësia mbi Tokën-D. Mecani -)
Por cili është rrugëtimi I këtĳ ligji ??Debati për projektligjin për tokën bujqësore është
një nga debatet më të gjata parlamentare në vendin tonë. Filloi në seancën e datës
9 korrik dhe përfundoi në seancën e datës 19 korrik. U zhvilluan gjithsej 11 seanca
plenare dhe diskutuan mbi 100 deputetë. Që në fillim, u duk qartë se qëndrimet e
të dyja forcave politike rreth çështjes së pronësisë së tokës do të ishin të kundërta.
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Në mbledhjen e qeverisë u bë një debat i gjatë rreth nenit 2 të projektligjit, i cili ishte
formuluar: ‘Toka në Republikën e Shqipërisë është pasuri shtetërore. Ajo iu jepet për
përdorim personave juridikë dhe atyre fizikë. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”. Në
mbledhjen e qeverisë, u kërkuandryshimin e nenit 2 të projektligjit, duke propozuar
formulimin e tĳ në: “Shteti iu jep tokën personave fizikë e juridikë. Këta gëzojnë të
drejtën e pronësisë”.Gjatë diskutimit nga deputet e kohësu parashtrua për diskutim
variant I parë I cili cështjen e pronësinë e parashtroi në faktin që toka t’i jepet për
ta punuar atĳ që e punon, por kjo nuk duhet të trashëgohet prej tĳ, në rast se nuk
është e tĳ. Trashëgimia duhet t’i njihet pronarit.Ky, i pari, ka të drejtën t’ia blejë me
ndihmën e shtetit ose me ndihmën e tĳ, ose përndryshe, siç kanë vepruar dhe disa
vende të tjera, të jepen kambiale, të cilat shpërblehen mbas 10 vjetësh ose mbas 15
vjetësh. Toka në Republikën e Shqipërisë iu jepet nga shteti për përdorim personave
juridikë dhe atyre fizikë, duke ndaluar shitblerjen e saj’, cituar:.(Kujtimet e Ylli BufitSi u vendos ligji 7501. C propozuan Nano dhe Berisha -http://www.aol.al/idx/revista/art/
kujtimet-e-ylli-bufit-si-u-vendos-ligji-7501-cpropozuan-nano-e-berisha_14902.html-dt 0906-2016).
Ndërkohë që një pjesë tjetër mbronte idenë se toka duhej tu kalohej në pronësi atĳ
që e punon, e konkretisht toka t’i jepet fshatarit, mbështetur në parimin “atĳ që e
punon”. Zgjidhja e pronësisë të bëhet konform parimit “prona është e shenjtë., asnjë
pëllëmbë e saj nuk mund t’i shitet asnjë të huaji, sot dhe asnjëherë, pasi nuk ka sesi
t’ia japësh tokën tjetrit e t’i thuash është pronë jotja, por pronë jotja e të mos e shesësh,
cituar: (Shqiptarja.comdt 28.08.2015 - http://shqiptarja.com/dossier/2711/ligji-7501-themiethomai-te-riorganizohen-kooperativat-312041.html).
Pra i gjithë debati politik dhe diskutimi mes forcave politike të kohës vërtitej rreth
nenit 2 të këtĳ ligji që përkonte me të drejtën e pronësisë apo përdorimit .E natyrisht
që ligji u miratua dhe thembra e akilit që përkonte me pronësinë u zgjidh bashkarisht
nga kokat e zgjuara largpamëse të kohës duke vendosur që :
Në Republikën e Shqipërisë toka ndahet në
:a) Toka bujqësore të zëna me bimët e arave, pemishtet, vreshtat dhe ullishtet, kudo
që ndodhen, në fshatra, në qytete e në qendra të tjera të banuara, pavarësisht nga
madhësia e tyre
;b) toka të zëna me pyje, kullota e livadhe;
c) toka jobujqësore: ato të zëna nga ndërtimet ekonomike, socialkulturore, repartet
ushtarake dhe oborret e tyre etj., tokat e zëna nga ndërtimet e banimit dhe
oborret (avllitë) e tyre, tokat në përdorim të përgjithshëm (rrugët, autostradat,
aerodromet, hekurudhat, sheshet, parqet, lulishtet, fushat sportive, varrezat); vende
shkëmbore, rërat bregdetare, plazhet; tokat me ujë (liqenet, rezervuarët, hauzët),
kanalet e ndryshme, lumenjtë, përrenjtë, zallishtet, kënetat; sheshet e ndërtesave e
të monumenteve me interes historik e arkeologjik etj.
Neni 2 -Shteti u jep tokë personave fizikë a juridikë.Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë
dhe të gjithë të drejtat që përmbahen në këtë ligj. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës
(me ndryshimet perkatese)
Pra referuar ligjit të mësipërm u vendos sipas nenit 2 të ligjit (pavarësisht ndryshimeve
të ligjit që vĳuan mëvonë ), që përfituesit gëzonin të drejtën e pronësisë dhe të drejta
të tjera që përmbahen në ligj .
Koha do të vërtetonte faktin se zgjidhja e gjetur për momentin jo vetëm që nuk ishte
e përshtatshme, por përkundrazi do të ishte dhe zgjedhja më e kequr e mundshme
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që mund të gjehej dhe që do të pasoheshin me cënime të mëtejshme të pronësisë jo
vetëm kundrejt pronarëve të vjetër të tokave, subjektëve te shpronësuar, por dhe
lindjen e konflikteve mes vetë pronarëve të 7501/1991 dhe pushtuesve të ligjshëm,
të cilët sollën si pasojë që ligjërisht të ekzistonin pronarë të ndryshëm në të njënjtën
sipërfaqe, mbivendosje, abuzime që vinin si rrjedhoje e shitjeve fictive nga pronarët e
7501/1991( që në fillimet e tyre nuk kishin të drejtë tjetërsimi, por që më vonë filluan
shĳtjet në shume dua),zaptime dhe pushtime si rrjedhoje e deshtimit të Shtetit krizave
politike ku u zaptuan siperfaqe pronësie, u ndërtuan pa leje, u djegën institucione që
ruanin origjinën e pronës dhe dokumentacionin e vjetër ligjër, vazhdimi I nxjerrjes
së ligjeve të papërshtatshmë që vetëm theksojnë dhe më tepër hendekun e pronësisë
duke e drejtuar në një rrugë pa krye.
Sot pas shumë e shumë vitesh ( 1991-2016) cështja e pronësisë jo vetëm që nuk ka
gjetur zgjidhje , por ëshë zhytur më shumë në kaos , shumë ligje që bien ndesh me
njera tjetren, shumë procese të pafundme, shumë mbivendosje pronash dhe rritje
e borxhit të shtetit ndaj pronarëve por mbi të gjitha më mungesa procedurash
regjistrimi që zvarrisin pambarimish cështjen e pronësisë në terësi dhe të pronarëve
të 7501 /1991 në vecanti, të drejën për një process të rregullt ligjor , brenda afateve të
arsyeshme dhe gëzimin e të drejtës së pronësisë sipas tagreve të njohura nga ligja .
Cështje nr 2 :Ligji dhe ndryshimet që shoqëruan 7501 /1991 gjatë viteve
Ligji 7501/1991, kishte si synim ndarjen e tokës bujqësore e cila gjer në periudhën
object diskutimi ishte në administrim të ndërmarrjeve dhe kooperativës bujqësore,
kështu që ligji në vetvete do të parashikonte si pjesën që do tu jepej anëtarëve të
familjes bujqësore dhe ndërmarjeve bujqësore por dhe familjet banuese në fshat ,
e konkretisht referuar ligjit ( neni 5-6 I tĳ, citohet) : Familjet anëtare të kooperativës
bujqësore, pas ndarjes së tokës kanë të drejtë të shkëputen dhe të dalin subjekt më vete, duke
marrë në pronësi tokën bujqësore që u takon nga tërësia e subjektit ku bëjnë pjesë. Sasia dhe
vendi ku do të jepet toka, përcaktohet nga komisioni i tokës.Në zonat kodrinore e malore,
ku familjeve fshatrave nuk u sigurohet sipërfaqja e nevojshme e tokës bujqësore,
shteti merr masa dhe u garanton burime të tjera jetese nëpërmjet subvencioneve,
shtimit të investimeve për punësimin e njerëzve, vendosjes së asistencës sociale dhe
lëvizjes së kontrolluar të popullatës, në bazë të një programi të caktuar nga Këshilli
i Ministrave.Familjeve me banim në fshat, që nuk janë anëtarë të kooperativës bujqësore dhe
familjeve që punojnë e banojnë në ndërmarrjet bujqësore, u jepet në përdorim tokë bujqësore,
madhësia e së cilës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
•

Kjo ndarje do të bazohej duke marrë në konsideratë :
Mënyrën e ndarjes së tokës nëRepublikën e Shqipërisë ku toka ndahet në:Toka
bujqësore të zëna me bimët e arave, pemishtet, vreshtat dhe ullishtet, kudo që
ndodhen, në fshatra, në qytete e në qendra të tjera të banuara, pavarësisht nga
madhësia e tyre, toka të zëna me pyje, kullota e livadhe; toka jobujqësore: ato të
zëna nga ndërtimet ekonomike, socialkulturore, repartet ushtarake dhe oborret e
tyre etj., tokat e zëna nga ndërtimet e banimit dhe oborret (avllitë) e tyre, tokat në
përdorim të përgjithshëm (rrugët, autostradat, aerodromet, hekurudhat, sheshet,
parqet, lulishtet, fushat sportive, varrezat); vende shkëmbore, rërat bregdetare,
plazhet; tokat me ujë (liqenet, rezervuarët, hauzët), kanalet e ndryshme, lumenjtë,
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përrenjtë, zallishtet, kënetat; sheshet e ndërtesave e të monumenteve me interes
historik e arkeologjik etj.
Përcaktimi se kush do të ishin përfituesit e këtĳ ligji, ku sipas këtĳ ligji, Shteti
u jep tokë personave fizikë a juridikë. Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe
të gjithë të drejtat që përmbahen në këtë ligj, personat fizik dhe juridik ishin
kategoria e personave parashikuar në nenin 5-6 të ligjit e konkretisht Familjet
anëtare të kooperativës bujqësore…..Familjeve me banim në fshat, që nuk
janë anëtarë të kooperativës bujqësore dhe familjeve që punojnë e banojnë në
ndërmarrjet bujqësore…… qe u jepej në përdorim tokë bujqësore, madhësia e së
cilës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.Toka bujqësore u jepet në
pronësi ose në përdorim personave juridikë a fizikë vendas pa shpërblim.
Referuar VKM Nr 255, datë 2.8.1991 PËR KRITERET E NDARJES SË TOKËS
BUJQËSORE parashikohej se Toka ndahet sipas gjendjes aktuale të sipërfaqes
që ka kooperativa bujqësore dhe numrit të frymëve. Për kooperativat bujqësore
që si subjekte përbëhen nga më shumë se një fshat, komisioni i tokës në rreth
përcakton tokat bujqësore të çdo fshati, duke ndërtuar raporte të drejta të
sipërfaqes së tokës për frymë të çdo fshati me atë në shkallë kooperative. Në të
gjitha rastet toka ndahet përpjesëtimisht për çdo familje sipas numrit të frymëve
të gjendjes civile në datën 1 gusht 1991. Në numrin e frymëve të familjes anëtare
të kooperativës bujqësore do të llogriten gjithë frymët e saj si, fëmĳët, nxënësit,
studentët, ushtarët, pensionistët, anëtarët e familjeve kooperativiste që punojnë
me kontratë provizore dhe refugjatët, pavarësisht nga seksi, duke përjashtuar
anëtarët e familjes që në momentin e ndarjes së tokës janë në marrëdhënie
pune të përhershmme me sektorin shtetëror ose privat. Për frymët e familjes
kooperativiste që janë në marrëdhënie pune të përhershme me shtetin ose me
privatët, do të jepet në pronësi gjysma e tokës për frymë që i takon çdo anëtari
të kooperativës bujqësore, por jo më shumë se 1 dynym. Familjeve të tjera që
banojnë në fshat, por nuk janë anëtarë të kooperativës bujqësore, u jepet tokë në
përdorim sa ½ e tokës për frymë të anëtarit të kooperativës bujqësore, por jo më
shumë se 4 dynym për familje.
Në ndarjen e sipërfaqes së tokës do të mirrej në konsiderate dhe konvertimi I
saj nëse sipërfaqa ishte nën ujë e mbi ujë në raportiet përkatëse. Ndarja e tokës
sipas pjerrësisë do të bëhet duke e konvertuar tokën e sheshtë me tokën e pjerrët
në raportet,përkatëse, në varësi të bonitimit të tokës, i cili merr në konsideratë
pjellorinë dhe pjerrësinë e saj.
Me ndryshimet e mëvonshme në ligjin nëfjalë do të parashikohej dhe Përcaktimi I
kategorisë së personave që do tu jepej trualli në përdorim dhe me qera. Personave
juridikë a fizikë të huaj u jepet në përdorim me qira truall për ndërtime. Qëllimi
dhe koha e përdorimit përcaktohet me kontratë të veçantë.Qiraja e truallit
caktohet në bazë të qëllimit të përdorimit, vendndodhjes dhe kushteve të tjera
ekonomike, sipas kritereve të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave. Ndryshimet
e mëvonshme do të parashikonin dhe dhënien me qera personave fizik apo
juridik tëhuaj , kundrejt shperblimit përkatës , referuar dispozitave të Kodit Civil
për dhënien me qera të tokës bujqësore.
Akti i marrjes së tokës në pronësi” është i vlefshëm vetëm kur ai është krĳuar
sipas procedurave të përcaktuara në vendimin nr. 230, datë 22.7.1991, të Këshillit
të Ministrave “Për krĳimin e komisioneve të tokave”, të ndryshuar dhe në
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udhëzimin nr.2, datë 2.8.1991, të Këshillit të Ministrave “Për funksionimin e
komisioneve të tokës në rrethe e fshatra
• Në dhënien e tokave në pronësi e në përdorim personave juridikë a fizikë nuk
njihet pronësia e mëparshme, as madhësia dhe kufijtë e saj para kolektivizimit.
• Personat juridikë a fizikë që kanë ose marrin tokë bujqësore në pronësi ose në
përdorim, detyrohen ta shfrytëzojnë atë vetëm për qëllime bujqësore, të ruajnë
e të rritin aftësinë prodhuese të saj, si dhe të kryejnë sistemimin e të ndërtojnë
vepra për ta mbrojtur atë.
• Ndarja e tokës do të bëhej conform ligjit nga organet përkatëse të ngritura
posacërisht për ndarjen e tokës dhe shmangien e konflikteve e konkretisht,
Komisioni qeveritar i tokës pranë Ministrisë së Bujqësisë, komisione për tokën
pranë komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve dhe komisione
për tokën pranë këshillave popullorë të fshatrave.
Ligji në fjale parashikont faktin që toka do të jepëj në përdorim Çdo personi juridik
a fizik që i jepet tokë në përdorim dhe nuk e shfrytëzon atë për qëllime bujqësore a
blegtorale gjatë një viti, i hiqet e drejta e përdorimit të saj.Në nenin 23 të ligjit , citohet
se : Personat, që veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtĳ ligji e me dispozitat
e veçanta të akteve të Këshillit të Ministrave për këtë problem, që nuk e shfrytëzojnë
vetë tokën e dhënë në pronësi ose përdorim po ua japin të tretëve, që nuk marrin masa
mbrojtëse, që bëjnë ndërtime pa leje, që nuk riaftësojnë tokën në afatet e caktuara në
kontratë, si dhe që nuk njoftojnë zyrën e kadastrës brenda afateve për ndryshimet
në gjendjen e tokave në pronësi ose në përdorim të tyre pa shkaqe të përligjura, kur
këto shkelje nuk formojnë vepër penale, dënohen për kundërvajtje administrative
me gjobë nga 2000-5000 lekë nga përgjegjësi i kadastrës në rreth.Kundër vendimit
të dënimit mund të bëhet ankim, brenda 10 ditëve nga shpallja ose njoftimi i tĳ, të
kryetari i komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit, vendimi i të cilit është i
formës së prerë.Personat që në kundërshtim me dispozitat ligjore pushtojnë tokën, e
dëmtojnë ose e shpërdorojnë atë në cilëndo formë qoftë, dënohen sipas dispozitave
të Kodit Penal.Kjo dispozitë do të qëndronte e paprekur gjer me ndryshimet e ligjit
7501 /1991 me Ligjin Nr 7715, datë 2.6.1993” Per disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin
7501/1991 “ Per Tokën “ – e cila konsistonte në”.
• mosmarrjen në përgjegjësi për përsonat që nuk e shfrytëzojnë vetë tokën e dhënë në
pronësi ose përdorim, po ua japin të tretëve”
• që bëjnë ndërtime pa lejë”( neni 9).
Pra sic konstatohet ndyshimet legjislative iu përshtatën realitetit shqipëtar pasi
koha e miratimit të ndryshimeve ligjore përkonte me emigrimin dhe migrimin , ku
personave subject të ligjit , filluan të emigronin apo te migronin nga zonat ku ishin
duke u shpërngulur në zona të tjera më të populluara dhe duke mos përmbushur
detyrimet ligjore përkatëse, ndaj ligjvënësi e cmoi më të arsyeshme parashikimin e
kesaj dispozite për të shmangur përplasje dhe crregullime sociale .
Neni 8 i këtĳ ligji do të parashikonte dhe ndalimin apo çdo zënie dhe përdorim të
tokës në kundërshtim me këtë ligj dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të këtĳ ligji.
Në rast të konstatimeve do të procedohej në përputhje me ligjin përmes denoncimeve
përkatëse , nërastin konkret nga ana e kryeplakut ,komisioni i ndarjes së tokës deri në
funksionimin e tĳ, punonjësi i kadastrës, punonjësi i urbanistikës ligjore e punonjësi i
policisë detyrohen të bëjnë denoncim për shkelje të këtĳ ligji.Të drejtën e denoncimit
për shkeljet e përmendura në këtë nen e kanë edhe pronarët dhe përdoruesit e tokës
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që e kanë marrë aktin e marrjes së tokës.
Realiteti shqipëtar në fakt la shumë për të dëshiruar , krizat politike, ekonomike
, sociale, sollën si pasoje që të rritej numri I ndërtimeve pa leje, të pushtoheshin
toka, të ndërtohej në kundërshtim me ligjin dhe nga ana e subjektëve që kishin për
detyrë inicimin apo kallzimin conform ligjësh , u procedua me mosveprim, duke
sjellë si pasojë , lindjen, zhvillimin e katastrofës së pronësisë e cila do të procedontë
shumë vite më vonë me legalizimin e ndërtimeve pa leje conform Ligji Nr. 9482, Datë
03.04.2006” Për Legalizimin, Urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje.
Referuar ketĳ ligji I cili do të dilte disa vite më vonë do të zbatohej për të
gjitha objektet e ndërtuara pa leje, të ngritura para datës së hyrjes në fuqi të këtĳ
ligji, pavarësisht nëse ato kanë funksion strehimi, veprimtarie ekonomike apo
funksione të tjera social-kulturore, të ngritura dhe që disponohen nga individë
apo personajuridikë të regjistruar e që veprojnë sipas të drejtës tregtare shqiptare.
Ky ligj mund të zbatohet për objektet e ndërtuara pa leje, të ngritura pas datës
së hyrjes në fuqi të këtĳligji, vetëm në rast se për to procedura e legalizimit nuk
kërkon kalim pronësie mbitruallin.Sipas këtĳ ligji Ndërtim pa leje” është objekti,
për të cilin është përfunduar konstruksioni dhe mbulesa, i destinuar për banim,
veprimtari ekonomike dhe/ose funksione të tjera (si për shembull,social-kulturor,
arsim, shëndetësi e të tjera të këtĳ lloji), për të cilin nuk janë respektuar procedurat
e përcaktuara në ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”. Në ndërtimet pa
leje bëjnë pjesë edhe tejkalimet dhe shtesat informale të objekteve të ndërtuara me
leje brenda vendbanimeve formale nga subjekte, persona fizikë dhe juridikë,privatë,
për qëllime shitblerjeje/qiradhënieje (banesa, zyra, dyqane, punishte, parkim etj.) ose
për vete. Pronar i ndërtimit pa leje” është personi fizik ose juridik, që ka kryer vetë
ose ka qenë investitor i ndërtimit pa leje dhe vërteton se e posedon ose e disponon
lirisht atë dhe parcelën ndërtimore, pavarësisht nga fakti se pronësia mbi to është
e paregjistruar në emër të tĳ në zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtëshme.
ALUIZNI, me vendim të Këshillit të Ministrave, ngarkohet të kryejë procedurat
për kalimin epronësisë së parcelës ndërtimore të objekteve informale nga shteti te
poseduesi i ndërtimit pa leje.(Legalizimi-publikuarnë HermesNEës-Albania-13 Prill
2016-http://hermesneës.al/opinion/Legalizimi.html).
Pra pavarësisht ligjeve dhe ndryshimeve ligjore të vazhdueshme në ligjin 7501”
Për Tokën” , që konsistonin në mbrojtjen e tokës bujqësore, në krĳimin e organeve
përkatëse që do të merreshin me administrimin apo denoncimin , në vjeljen e
gjobave , në kthimin e sipërfaqes në gjendjen e mëparshme etj.. të gjitha këto do të
minoheshin pjesërisht apo terësisht nga ligji për legaizimet duke i dhënë prioritet
dhe ndaj pronarëvë subjektëve të shpronësuar të tokave ku këto të fundit ishin në
pozita të disfavorshme ,diskriminuese dhe antiligjore , në krahasim me pronarët e
7501 dhe pronarët “Pushtues të ligjshëm”.
Përfundimisht shume studiues të shkencave juridike kanë arritur në konkluzionin
se Ligji 7501/1991 me ndryshimet përkatëse në vite, është një ligj i cili bie ndesh me
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë , nenin 41 të Kushtetutës (1998) ku thuhet
se:
1.”E drejta e pronës private është e garantuar.
2. Prona fitohet me dhurim, me trashëgimi, me blerje dhe me cdo mënyrë tjetër
klasike të parashikuar në Kodin Civil.
3. Ligji mund të parashikojë shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së
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pronës vetëm për interesa publike.
4. Shpronësimet ose ato kufizime të së drejtës së pronës që barazohen me
shpronësimin, lejohen vetëm përkundrejt një shpërblimi të drejtë.
Neni 8 i ligjit 7501 dt. 19 Korrike 1991 eshte ne kundershtim me jo vetëm me Kushtetutën
e Republikës së Shqipërisë por dhe me Konventen Evropiane te te Drejtave te Njeriut
(1950) Protokoll Nr. 1 te Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive
themelore i miratuar 2 vjet me vone ne Paris, 20 Mars.1952 i cili thote se: Mbrojtja
e pronës“…Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë
e tĳ.Askush nuk mund të privohet nga prona e tĳ, përveçse për arsye të interest
publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme
të së drejtës ndërkombëtare…” referuar nenit 122 pika 2 i Kushtetutes se RSH ku thuhet se:
“… Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit
që nuk pajtohen me të…” Pra Konventa Evropiane ka epersi mbi ligjin 7501 por edhe
mbi Kushtetuten e RSH-se.(Prof. Isme Elezi “LIGJI 7501 I VITIT 1991 PËR TOKËN
– LIGJI ANTINJERËZOR, LIGJI ANTIDEMOKRATIK, LIGJI ANTIKUSHTETUES,
LIGJI BURIM KONFLIKTESH SOCIALE), duke qenë në këto kushte, miratimi i një
ligji të tillë, miratimi i ndryshimeve ligjore të njëpasnjëshme që i japin fuqi më tepër
këtĳ ligji cënojnë të drejtën e pronësisë si një të drejtë Kushtetuese dhe të njohur nga
Konventa Europiane e të drejtave tënjeriut .
Ceshtje nr 3 : Ndryshimet ligjore të mëtejshme dhe zvarritja e pronarëve të 7501
në Gjykata
Është pranuar njëzëri se ligji 7501/1991 , është ndër ligjet e para, antikushtetuese,
anti ekonomik, anti social, anti politik , larg cdo logjike , jo vetëm në krĳimin e tĳ
por dhe në vazhdimësinë e tĳ...një ligj qe bie ndesh me ligjet e tjera dhe bie ndesh
dhe me veten e tĳ me ndryshime të mëvonshme... por nuk ishte e thënë që historia e
7501 të përfundojë ndonjëherëjo vetëm për pasojat që kanë ardhur por dhe për ato që
priten të vĳnë.Mes ndryshimeve në legjislacion që janë kryer në Shqipëri nga fillimi
i viteve 90-të, është edhe miratimi i legjislacionit që kishte për qëllim tranzicionin
nga ekonomia socialiste në atë të tregut të lirë. Për këtë ligjvënësi ka miratuar një
seri ligjesh, mes të cilëve edhe Ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”. Objekt i
rregullimit të këtĳ ligji ishte toka bujqësore që administrohej nga ish-kooperativat
bujqësore, e cila i`u dha në pronësi ose në përdorim personave juridikë a fizikë vendas
pa shpërblim. Pas vitit 1992 filluan procedurat e ndarjes së tokës bujqësore edhe në
territoret e ish-Ndërmarrjeve Bujqësore (NB), duke u dhënë në përdorim, bazuar
në VKM nr.452, datë 17.10.1992 “Për ristrukturimin e Ndërmarrjeve Bujqësore”. Në
vitin 1995, Kuvendi i Shqipërisë miratoi Ligjin nr.8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin
në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, duke përcaktuar kriteret dhe mënyrën e
kalimit të tokës në pronësi. Ky ligj (neni 2) përjashtonte nga dhënia në pronësi: tokat
bujqësore që në datën e hyrjes në fuqi të këtĳ ligji ndodheshin brenda vĳës kufizuese
të qyteteve, fshatrave ose qendrave të banuara; tokat bujqësore të përfshira në zonat
me përparësi turizmin; tokat bujqësore të përfshira në veprimtarinë eksperimentaleshkencore të instituteve kombëtare shkencore; tokat bujqësore të dhëna në përdorim
specialistëve të bujqësisë; tokat bujqësore të pushtuara ose fituara në mënyrë të
paligjshme; tokat bujqësore në përdorim të ndërmarrjeve të përbashkëta, deri në
zgjidhjen e kontratës së lidhur midis palëve ose mbarimin e afatit të saj. Si struktura
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përgjegjëse për ndarjen e tokës ligji përcaktonte komisionet e tokës të katër niveleve:
komisioni qeveritar, komisioni i qarkut, komisioni i komunës dhe/ose bashkisë dhe
komisioni i fshatit. Ndarja faktike e tokës dhe pajisja e familjeve bujqësore me “aktin
e marrjes së tokës në pronësi”, pra për krĳimin e titujve të pronësisë, i ishte ngarkuar
komisionit të fshatit. Toka që kalonte në pronësi pa shpërblim regjistrohej në kadastër.
( Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr 29 dt 31-05-2010 )
Referuar Ligjit Nr.9948, datë 7.7.2008 “Per shqyrtimin e vlefshmerise ligjore të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore “duket sikur historia është e destinuar të përsëritet.
Kalvarit të cështjeve gjyqësore , historikisht të njohur , të ashtëquajturit “subjektë të
shpronësuar” do tu shtohet tashmë një subjekt tjetër i ri e konkretisht , subjektët e
7501, përfituesit e tokave bujqësore.
Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë:shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore; strukturat shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krĳimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, të dhënë
në pronësi personave fizikë ose juridikë vendas, si dhe detyrat e përgjegjësitë e
këtyre strukturave.Subjekte të përfitimit të tokës bujqësore në pronësi dhe të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore janë personat fizikë dhe juridikë vendas, referuar
7501 me ndryshimet përkatëse dhe kriterevete përcaktuara në vendimin nr. 255,
datë 2.8.1991, të Këshillit të Ministrave “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore”,
të ndryshuar dhe në ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi, pa
shpërblim, të tokës bujqësore”, sipas procedurës së përcaktuar në udhëzimin nr.106,
datë 23.2.1996, të Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit “Për procedurat e kalimit të
tokës nga përdorimi në pronësi.
Referuar këtĳ ligji citohet procedura që duhet të iniciohet për verifikimin e titujve
të pronësisë nga organet dhe strukturat përkatëse të përcaktuara në ligj përmes
veprimtarisë së KV-se, e cila drejton të gjithë veprimtarinë për shqyrtimin e
vlefshmërisë së krĳimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, në juridiksionin
e prefekturës, nëpërmjet:
a) shqyrtimit dhe verifikimit të ankesave, kërkesave, informacioneve, që i paraqiten
nga shtetasit dhe strukturat shtetërore, veprimtaria e të cilave lidhet me pronësinë
mbi tokën bujqësore;
b) kontrolleve të drejtpërdrejta, të ushtruara me nismën e vet, mbi veprimtarinë dhe
veprimet e kryera nga ish-komisionet e tokës, të të gjitha niveleve, në procesin e
ndarjes së tokës. Këto kontrolle kryhen të plota në sipërfaqen e tokave të ish-NB-ve
dhe të zonës së zhvillimit me përparësi të turizmit, të përcaktuara sipas ligjit nr. 7665,
datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin”, të ndryshuar
dhe akteve nënligjore në zbatim të tĳ;
Pra procedura që duhet të ndiqet në ato raste kur gjatë verifikimit të dokumentacionit
konstatohet se titulli i pronësisë mbi tokën bujqësore është lëshuar në kundërshtim
me dispozitat ligjore,mund të fillojë jo vetëm me iniciative të vetë organeve kopetente
përkatëse shtetërore por dhe përmes ankesave të shtetasve ...Në rastin konkret
praktika gjyqësore dhe praktika e gjer tanishme konsiston që nëse procedimi fillon
si rrjedhoje e ankesave të shtetasve, patjetër që këto shtetas janë fqinjët që kanë një
konflikt pronësie të hapur dhe kanë gjetur këtë mundësi ligjore për të zënë mat fqinjin
e tyre, me apo pa të drejtë, apo të fqinjit i cili ka pushtuar sipërfaqen përkatëse , është
në proces legalizimi dhe shfrytëzon këtë hapësirë ligjore. Cmoj se vendosja e një
dispozitë të tillë vetëm sa shton më shumë konfliktet sociale duke futur më shumë në
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hasmëri dhe fqinjët me njëri –tjetrin dhe pse jo duke kaluar në hakmarrje , hasmëri
, apo vetgjyqësi. Cmoj se ligjvënësi është dashur të tregohet më largpamës, aq më
shumë nisur nga përvoja negative dhe pasojat e pariparueshme që kanë shkaktuar
konfliktet e pronesisë tek ne. Vendosja e një dispozitë të tillë evidenton ankuesin i
cili në të shumtën e rasteve është “fqinji spiun” i cili për një mĳë arsye mund të fillojë
njëprocedim ... dhe e gjithë kjo sjell jo vetëm konflikt, por dhe pasiguri dhe cënim
të ushtrimit të së drejtës së pronësisë.Nuk jam kundër punës së organeve shtetërore
për verifikim, por jam kundër dhe më duket pa sens që një procedim të fillojë nga
ankesat e fqinjëve , nisur nga praktika e hidhur dhe famekeqe e fatkeqe e vendit tonë.
Përtej saj, në momentin që KV- merr vendim, ajo shprehet për :
a) për pavlefshmërinë ligjore të titullit të pronësisë, kur “akti i marrjes së tokës në
pronësi” është lëshuar mbi:
•
tokat bujqësore të ish-NB-ve, të cilat përjashtohen për kalim në pronësi nga
dispozitat e ligjit nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi, pa shpërblim, të
tokës bujqësore”;
•
tokat bujqësore të ish-kooperativave bujqësore, që shtrihen në zonën e
zhvillimit me përparësi të turizmit, të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave,
si dhe sipërfaqe të tjera të tokës bujqësore, që me vendime të organeve kompetente
kanë kaluar në zërin kadastral “Tokë urbane” (truall) dhe përfshihen brenda vĳave
kufizuese të qendrave të banuara në datën e hyrjes në fuqi të këtĳ ligji;
•
çdo sipërfaqe të përcaktuar në pikën 2 të nenit 2 të këtĳ ligji;
•
çdo sipërfaqe toke, për të cilën Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të
Pronës (AKKP) dhe zyrat rajonale të saj u kanë konfirmuar njohjen e pronësisë dhe
të drejtën e kompensimit fizik subjekteve të shpronësuara;
•
çdo sipërfaqe toke, në të cilën preken interesa të ligjshëm të personave të
tretë dhe/ose ekzistojnë konflikte mbi të;
b) për ofrimin e mbajtjes së titullit të pronësisë mbi tokën dhe ligjërimin e tĳ, për
një sipërfaqe toke deri në 10 për qind mbi normën e tokës për frymë të fshatit.
Përjashtohen sipërfaqet e tokave bujqësore të përcaktuara në shkronjën ”a” të pikës
1 të këtĳ neni.
Kur KV-ja, gjatë verifikimit të dokumentacionit dhe të vendimeve përkatëse të
komisioneve të tokës, vëren se krĳimi i titullit të pronësisë mbi tokën është dhënë
në kundërshtim me dispozitat e përcaktuara në këtë ligj i paraqet gjykatës së rrethit
gjyqësor përkatës një kërkesë për anulimin e aktit administrativ, “akt i marrjes së
tokës në pronësi”.Kërkesa i paraqitet subjektit përkatës nga prefekti i qarkut brenda 7
ditëve nga data e njoftimit të vendimit për paligjshmërinë e aktit të pronësisë mbi
tokën bujqësore. Objekt i kërkesës së prefektit është deklarimi i pavlefshmërisë së
“aktit të marrjes së tokës në pronësi”, shfuqizimi i tĳ dhe kthimi i pronës në pronësi
të shtetit..Gjykata shqyrton kërkesën e prefektit brenda 60 ditëve, duke thirrur në
proces gjyqësor edhe Avokatin e Shtetit. Kundër vendimit që merr gjykata lejohet
ankim brenda afatit ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit.
Referuar ndryshimeve ligjore që erdhën me ligjin Ligjit Nr.49/2012 “Për organizimin
dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve
administrative, kopetente për gjykimin e cështjeve të tilla ëshë Gjykata administrative
e Shkallës së parë dhe Gjykata Administrative e Apelit. Gjykimi mund të iniciohet
nga Prefektura e Qarkut përkatës, e cila ngre padinë për shfuqizimin e titullit të
pronësisë, Aktit të marrjes së tokës nëpronësi, me nr dhe dt përaktëse, apo vetë
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përfituesi I aktit të marrjes së tokës në pronësi I cili është vënë në dĳëni të vendimit
të Shfuqizimit të AMTP-se ( vendimit të Prefekturës së qarkut) I cili ka vendosur
shfuqizimin e aktit të marrjes së tokës në pronësi , vendim të cilin e kundërshton.
Në praktikën e Gjykatës administrative shpësh bashkohen dhe 2 padi në njëgjykim
, pasi kanë të njënjtin objekt dhe shkak I cili lidhet me të drejtat e pronësisë që
rrjedhin nga AMTP-konform ligjit 7501/1991 .
Ceshtje 4 : Avokati Popullit dhe kundërshtimi i ligjit në Gjykatë Kushtetuese
Ligji nr.9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krĳimit të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore, sipas Avokatit të Popullit, është në kundërshtim
me parimin e sigurisë juridike, sepse krĳon ambient pasigurie për një masë shumë të
madhe pronarësh, humbet besueshmërinë e shtetasve te shteti, nuk jep garanci për
vĳueshmëri dhe për ndryshime legjislacioni në përputhje me Kushtetutën; me Ligjin
9948 organet administrative kanë të drejtë të verifikojnë, shqyrtojnë dhe anulojnë
titujt e pronësisë të fituar me akte ligjore e nënligjore; ligji nuk merr parasysh afatet e
parashkrimit të padisë dhe fitimin me parashkrim fitues të pronës me mirëbesim, të
parashikuara në Kodin Civil; ligji ka fuqi prapavepruese sepse autorizon komisionet
aktuale në rang vendor të shfuqizojnë aktet e lëshuara nga komisionet e mëparshme,
të ngritura mbi bazën e dispozitave ligjore në fuqi; ligji është në kundërshtim me
nenin 7 të Kushtetutës, sepse me këtë ligj organet e pushtetit ekzekutiv kanë marrë
kompetenca të pushtetit gjyqësor; ligji është në kundërshtim me nenin 42 të Kushtetutës,
sepse verifikimi i vlefshmërisë së titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore bëhet pa
një proces të rregullt gjyqësor; ligji është në kundërshtim me nenin 41 të Kushtetutës dhe
nenin 1 të Protokollit nr.1 të KonventësEuropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ), sepse
askush nuk mund të shpronësohet ose t`i kufizohet e drejta e ushtrimit të së drejtës
së pronës që barazohet me shpronësimin, përveçse kur këtë e kërkojnë interesat
publikë. Dhe se duke qene në këto kushte i janë drejtuar Gjykatës kushtetuese me
kërkese duke kërkuar “Shfuqizimi si antikushtetues i Ligjit nr.9948, datë 07.07.2008
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krĳimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, dhe VKM nr.1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit
dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krĳimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”......
Gjykata Kushtetuese nga ana e saj, arriti nëme përfundimin e procedurave të
përcaktuara në Ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, Ligjin nr.8053, datë
21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore” si dhe në
Ligjin nr.8337, datë 30.04.1998 “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore,
livadheve dhe kullotave”, me kalimin e afateve përkatëse të kundërshtimit, si dhe me
regjistrimin e pronave përkatëse në regjistrin e pasurive të paluajtshme, përfituesit
nga këto procedura, bëhen mbajtës të titujve të pronësisë, që mbrohen nga neni 41
i Kushtetutës. Për pasojë, midis këtyre individëve, me cilësinë e pronarëve të tokës
bujqësore dhe gjithë subjekteve të tjerë, duke përfshirë edhe Shtetin, krĳohet një
marrëdhënie që trajtohet në kuadrin e të drejtës private. Kjo do të thotë se, pas këtĳ
momenti që u përshkrua më sipër, çdo pretendim kundrejt pronarëve të mësipërm,
zgjidhet në kuadrin e të drejtës private. Për pasojë, titujt e pronësisë të fituar si
rezultat i përfundimit të procedurave të parashikuara në ligjet e sipërpërmendura
si dhe regjistrimet e këtyre titujve në regjistrat e pronave të paluajtshme, nuk mund
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të anulohen apo shfuqizohen iure imperi, pra në mënyrë të njëanshme, me anën e
vendimeve administrative të nxjerra nga autoritetet publike përkatëse. vendimet e
marra nga komisionet vendore, në bazë të kompetencave që u japin dispozitat e
kundërshtuara, nuk mund të sjellin si rezultat anulimin apo shfuqizimin e akteve që
kanë krĳuar tituj pronësie. Gjithashtu, këto vendime nuk mund të urdhërojnë zyrat
e regjistrimit për fshirjen e regjistrimit të këtyre titujve. Verifikimet/konstatimet e
KV-ve mund të shërbejnë vetëm si bazë për ngritjen e padisë në gjykatë nga subjektet
përkatëse të interesuara apo nga Shteti, nëpërmjet autoriteteve përkatëse.
Pjesa me ane të së cilës Gjykata Kushtetuese , drejton organet shtetëtërore për tiu
drejtuar Gjykatës me padi dhe jo me vendimarrje në mënyrë të njëanshme ( sic
është proceduar ) është zgjidhja më e mirë e mundshme e cila vërtet zvarrit cështjen
pronësisë përsa i përket pronarve të 7501, por nuk i jep fund pa një proces të rregullt
ligjor në formën e kërkuar nga ligji (Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr 29 dt 31-05-2010
).
Përfundimisht , cmoj se edhe pse i gabuar si ligj, pasojat e tĳ do të shtrihen shumë
gjatë në vite duke cënuar të drejtën e pronësisë dhe duke zvarritur atë drejt një fundi
që s ka fund.
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Aspektet të paraqitjes së kriminalitetit dhe drejtësia ligjore
MSc. Sedat Krasniqi
Drejtor Ekzekutiv ”Shoqata e Shkencave Ligjore Tiranë-Dega në Kosovë”.
Ligjërues në Kriminalistikë – Universiteti ”FAMA”- Kosovë, Ekspert Kriminalist,
Drejtor Ekzekutiv “Qendra e Kërkimeve dhe Ekspertimeve Shkencore Kriminalistike”
Prizren
Abstrakt
Kriminaliteti si dukuri shoqërore – negative dhe e rrezikshme paraqet dukuri shoqërore e
cila manifestohen në forma të ndryshme gjatë tërë rrjedhës së historisë njerëzore. Historikisht
është vërtetuar se që në nga ditët e herëshme të ekzistimit të shoqërisë njerëzore, qysh në
bashkësinë primitive, ka pasur jo vetëm devĳime, por edhe forma të tjera të sjelljes ekcesive, të
cilat i lëndonin rregullat, vlerat, dhe marrëdhëniet shoqërore të jetës në të cilat ajo qëndronte.
Mirëpo, format e shkeljes së rregullave të tilla të sjelljes dhe mënyra e reagimit ndaj sjelljeve
të tilla kanë ndryshuar gjatë zhvillimit të bashkësisë njerëzore në përputhje me lidhjet
ekonomike, e lidhur me këtë edhe me ato kulturore. Me kalimin e kohës me shtresimin klasor
të shoqërisë, për shkak të ndikimit të kushteve ekonomike në jetën e të gjithë anëtarëve të
shoqërisë së organizuar në shtet, kriminaliteti bëhet dukuri shoqërore më masive. Andaj, me
qëllim që me sukses të zhvillohet lufta kundër tĳ, në shoqërinë me klasa paraqitet instrumenti
i posaçëm, e drejta me të cilat rregullohen sjelljet e caktuara (Sahiti, 1995,13-14).
Çdo njëra prej shoqërive njerëzore inkriminon në normat e veta pozitivo–juridike aktivitetet
të caktuara, që organet e “pushtetit publik” ua japin karakterin e aktiviteteve të rrezikshme
shoqërore dhe parashohin sanksionet në rast të shkeljes së tyre.

Hyrje
Qasja e përgjithsme për kriminalitetin si dukuri shoqërore negative dhe e
rrezikshme
Kriminaliteti është një dukurie shoqërore që në mënyrë të ndryshme manifeston
veprime negative dhe në kuptimin shoqërorë lë rrjedhime të dëmshme. Veprimi i
tillë negativ manifestohet në rradhë të parë kundër të mirave dhe vlerave materiale,
përveç këtyre të mirave material, si objekt i sulmit të aktivitetit kriminal janë edhe
vlerat shoqërore nga pikëpamja e kuptimeve morale në ambientin e dhënë shoqëror.
Këtu vĳnë gjithashtu edhe vlerat e ndryshme politike, kulturore e të tjera të shoqërisë,
që i krĳon shoqëria në procesin e zhvillimti të vet. Në të gjitha këto mira e vlera
kur këto bien nën goditjen e aktivitetit kriminal, ky aktivitet lë rrjedhime negative e
shkatëruese (Milutinoviq,1982, 297-298).
Si dukuri e veçantë dhe shoqërore kriminaliteti i ka rrënjët e veta, shkaqet e
veta, historinë e vet dhe manifeston ndikime të caktuara
Si dukuri e veçantë dhe shoqërore kriminaliteti i ka rrënjët e veta, shkaqet e veta,
historinë e vet dhe manifeston ndikime të caktuara varësisht nga rrethanat dhe rastet,
në sfera të ndryshme të jetës–ekonomike, politike, juridike, morale, kulturore etj.Për
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shkak të natyrës se vet shkatërruese, krimi përherë ka zgjuar frikë, pasiguri, dhe
tmer ndër qytetarët, duke shtuar në të njejtën kohë edhe interesimin për të. Prandaj
në të gjitha fazat e zhvillimit të shoqërisë njerëzore është shprehur një interesim i
veçantë për natyrën, shkakun dhe motivet e krimit si dhe për pasojat shpesh tragjike
dhe mënyrën e pengimit të tĳ(Halili, 2008 , 10).
Që në fillim të shekullit XX gjithnjë e më tepër bëhet e qartë se kriminaliteti i të
rriturve dhe delikuenca e të miturve nuk janë vetëm nocione juridiko–penale. Këto
dy fenomene paraqesin dukuri të ndërlikuara shoqërore për kufizimin dhe luftimin e
të cilave nevojitet organizim i gjithanshëm i shoqërisë dhe i shkencave të ndryshme,
kështu që trajtimi juridiko–penal i këtĳ fenomeni është vetëm një aspekt i trajtimit të
çështjes. Kërkimet kriminologjike dhe sociologjike kanë kontribuar në mendimin se
kriminaliteti është dukuri e kushtëzuar nga shoqëria, kurse krimineli në masë më të
madhe apo më të vogël, rezultat i ndikimeve dhe raporteve të caktuara shoqërore (
Latifi, 1997, 29 ).
Pikëpamjet dhe mendimet e hershme mbi kriminalitetin kanë rrugën e vet të
zhvillimit, duke filluar nga mendimet e hershme të karakterit filozofik dhe teologjik
të kriminaliteti deri te teoritë dhe mendimet e shkollave juridiko–penale mbi
krimininalitetin. Në këtë kuptim çështjet e sigurisë fitojnë një kuptim dhe rëndësi të
re, para së gjithash në drejtimin dhe punën efikase të subjekteve të sistemit të sigurisë
në kushtet bashkëkohore. Vetëm një personel i arsimuar dhe i përgatitur mriz mund
të krĳojë nënsisteme transparente, demokratike dhe komunikatave, me objektiva të
qarta, strategji të definuar për kryerjen e detyrave në procesin e modernizimit.
Proces që duhet të bazohet në njohuritë teorike dhe shkencore si drejtësi ligjore
Ky proces duhet të bazohet në njohuritë teorike dhe shkencore, operacionalizimi
konkret dhe praktik i të cilave duhet të sigurojë një rol të pranueshëm të subjekteve
të sistemit, që është me interes reciprok e të përbashkët për zgjidhjen e problemeve
të sigurisë. Siguria nuk është vetëm shqetësim i organeve të sigurisë, por edhe
shqetësim për të gjithë qytetarët. Për këtë arsye mekanizmat e sigurisë duhet të kenë
vend të respektuar në shoqëri dhe këtë mund ta arrĳnë vetëm duke vepruar në bazë
të njohurive dhe të arriturave shkencore e profesionale. Koncepti arsimor i orientuar
drejt së ardhmes është një instrument shumë i fuqishëm për përshtatjen dhe vitalitetin
e strukturave organizative të sigurisë ndaj sfidave të së ardhmes. Përveç avancimit
të sistemit arsimor në pajtim me kërkesat dhe nevojat e shoqërisë bashkëkohore,
pajisjes me mjete materiale e teknike, shfrytëzimit të të arriturave shkencore dhe
shfrytëzimit të mjeteve të informimit e komunikimit, rëndësi të veçantë ka sistemi i
udhëheqjes sidomos në kryerjen e aksioneve në situata komplekse të sigurisë. Vetëm
një sistemim i udhëheqjes, i cili bazohet në të arriturat shkencore dhe në zbatimin e
koncepteve, parimeve, metodave, taktikave dhe teknikave bashkëkohore mund të
realizojë me sukses detyrat strategjike operative për arritjen e objektivave konkrete,
të cilat janë cak i vizionit të forcave demokratike të sigurisë (Selmani, 2010 ).
Tipologjia e parandalimit të kriminalitetit
Me masat e parandalimit të kriminalitetit nënkuptojmë aktivitetet e organeve
shtetërore dhe të organeve të tjera të orientuara në pengimin e dukurive negative
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shoqërore, që produkojnë pasoja të ndaluara dhe të dëmshme, dhe krĳojnë kushte
për luftimin e tyre. Diferencimi i masave të parandalimit shoqëror të kriminalitetit
zbatohet duke pasur parasysh aspektin e qëllimit të orientimit kriminalistik të
shteteve përkatëse (Horvatiq, Cvitanoviq, 1999).
Në këtë vështrim strategjitë preventive klasifikohen në mënyra të ndryshme
duke pasur parasysh kriterin e zhvillimit të klasifikimit dhe natyrisht në bazë të
aspekteve themelore që e bëjnë veprimin kriminal. Fjala është për kryesin e veprës
penale, vendin (situatën), akterin dhe ligjin. Për këtë arsye është e domosdoshme të
ceken edhe disa ndarje themelore të këtyre masave të parandalimit sipas aspekteve
tëndryshme. Aspekti i parë është ndarja e masave të parandalimit të kriminalitetit
sipas llojit të masave. Sipas këtĳ kriteri në masa të parandalimit të kriminalitetit
numërojmë: masat ekonomike dhe sociale, masat arsimore dhe masat e politikës
kulturore, masat teknike. Ndarja më e gjerë e parandalimit të kriminalitetit do të
nënkuptonte dy kategori themelore: proaktive – ante delictum dhe reaktive – post
delictum dhe ato masa që janë të kontinuuara (të përhershme) dhe të diskontinuuara,
(të përkohshme) (Krivokapiq, 2002).
Natyra e llojllojshme e kriminalitetit natyrisht kushtëzon edhe reaksione të
ndryshme në pengimin e tĳ. Lidhur me këtë nuk mund të flasim për metodologjinë
universale të implementimit të parandalimit. Disa autorë konsiderojnë se çdo mjedis
dhe situatë në te përshtat dhe kërkon masa dhe mënyra të ndryshme të reaksionit
ndaj kriminalitetit (koncepti i kameleonit). Diferencimi i masave preventive sipas
grupeve kanë të bëjnë me: parandalimin e orientuar në ndryshimin e legjislacionit
penal, parandalimin e orientuar në situatat potenciale (vendet e vatrës së krizës),
parandalimin e orientuar ndaj kryesit ose grupeve të kryesve, në viktimën ose akterët
e situatës në përgjithësi. (Hughes 1998).
Diferencimi diçka më i ngushtë i masave sipas të njëjtit parim matet sipas: të
miturve, personave me pengesa të rënda shpirtërore, vartësve, shtresave margjinale
(bredhësve, prostitutave, lypsave...), recidivistëve, tipave të veçantë të kryesve
duke pasur parasysh specifikumet e grupeve përkatëse të delikteve, të viktimave
potenciale të sjelljeve kriminale. (Pease, 1994).
Diferencimi tjetër ka të bëjë me teorinë në të cilën zbatohen masat e parandalimit.
Lidhur me këtë, masat ndahen në ato që zbatohen në territorin e gjithëmbarshëm
të shtetit, vetëm në zonat urbane, zonat rurale ose tani të praktikës gjithnjë e më të
pranishme të zbatimit në nivelin e bashkësisë lokale në kuptimin më të ngushtë të
fjalës (bashkësitë lokale, kuartet....). (Horvatiq, Cvitanoviq, 1999).
Duke pasur parasysh natyrën (fenomenologjinë) e veprimeve kriminale me të
cilat ka të bëjë parandalimi, më saktësisht në të cilat orientohet parandalimi, i
ndajmë në: parandalimin e delikteve pasurore, të delikteve të dhunës, të delikteve
seksuale, të tregtisë jolegale, të keqpërdorimit të drogave, të ekonomisë informale, të
kriminalitetit të organizuar, kurse duke pasur parasysh ndërlikueshmërinë evidente
formësohen dhe zbatohen masa parandalimi afatshkurtëra, afatmesme dhe afatgjata
të kriminalitetit. Në teoritë bashkëkohore parandalimi është e mundur të ndahet
sipas tri qasjeve të ndryshme që korrespondojnë me ndarjen në mbrojtjen primare
shëndetësore duke pasur parasysh zonën e veprimit. Kështu mund të flasim për
ndarjen në: masa primare, sekondare dhe terciare të parandalimit.
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Parandalimi primar i kriminalitetit
Parandalimi primar (vepron në opinion dhe në rrethinë në përgjithësi) dhe realizohet
përmes përmirësimit të kushteve të përgjithshme sociale, më saktësisht përmes
mënjanimit të shkaqeve më të thella të kriminalitetit. Shfaqja e tĳ është më e
shprehur përmes aktivitetit të integrimit social, mënjanimit të pengesave sociale
dhe zvogëlimit të strukturave të ndryshme që inklinojnë drejt mileut kriminal. Ai
zbatohet në mënyrë primare ndaj të miturve, të të papunëve, të papërshtaturve
(kategorive të rrezikshme) etj. (Northoﬀ, Stroth, 1996).
Ky tip i parandalimit të kriminalitetit paraqet aktivitetin e përhapur gjerësisht
dhe përfshin: dizajnin e mjedisit ( zgjidhjet adekuate arkitektonike, ndriçimi publik,
mbikëqyrja e qasjes ndaj objektit ose hapësirës ), rojën në vendbanime, angazhimin e
agjencioneve të sigurisë, arsimimin e qytetarëve me qëllim të vetëmbrojtjes. Të gjitha
qëllimet e cekura janë plotësisht të dedikuara për mënjanimin e shkaqeve për lindjen
e kriminalitetit si dhe të ndjenjës objektivisht më të madhe të (pa) sigurisë subjektive
të individit në bashkësi (Meshko, 2002).
Parandalimi sekondar i kriminalitetit
Parandalimi sekondar është objekti më i shpeshtë në të cilin e fokuson kujdesin policia.
Pra, lloji i këtillë i aktivitetit (programi) nënkupton identifikimin e zonës brenda
bashkësisë lokale me shkallën më pak ose më shumë të shprehur të kriminalitetit.
Fokusin e interesimit e paraqesin vetë shkaqet e kriminalitetit (etiologjia), me qëllim
të luftimit ose të zvogëlimit të llojeve specifike të sjelljeve të ndaluara të individëve
ose të grupeve. Programet e përgjithshme të masave të parandalimit, kryesisht
përfshĳnë mbikëqyrjen, përcjelljen e kriminalitetit në kuadër të bashkësive lokale,
veprimtarinë e patrullës kujdestare dhe zhvillimin e programeve që janë të orientuara
në rend të parë në veprat specifike penale etj. Këtu mendojmë në radhë të parë për
disa lloje të delikteve pasurore, siç janë grabitjet, vjedhjet e automjeteve, vjedhjet në
shitore, vjedhjet me thyerje të banesave, të automobilave dhe të lokaleve afariste,
dhuna në familje, në shkollë, keqpërdorimet e drogave ( Kratocki, 1998).
Sot veçmas theksohet fakti që parandalimi sekondar i përforcon aspektet situacionale,
interaktive të veprave përkatëse penale, dhe në këtë mënyrë përpiqet t’i zvogëlojë
rrethanat për kryerjen e vetë veprave penale. Ky aktivitet zbatohet në mënyra të
ndryshme nga të cilat është e qenësishme të përmenden: masat e sigurisë – teknike
(ndërtimore, elektronike, optike etj. ...)., masat për sigurimin optimal të banesave
dhe të shtëpive private, masat e pranisë direkte ose indirekte të policisë, puna me
viktimat potenciale në mënyrë që të zvogëlohen gjasat për suksesin e veprës penale
(Northoﬀ, Stroth 1996).
Në botë janë mjaft të zhvilluara programet e orientuara ndaj vetë viktimave të
veprave penale. Programet e cekura zhvillohen përmes dy grupeve themelore të
“programeve të ndihmës”. I pari ka të bëjë me programin që nënkupton viktimat
potenciale, në mënyrë që të edukohen drejt e të mos bëhen viktima, kurse lloji i
dytë i programeve ka të bëjë me personat që tashmë janë bërë viktima të veprës
penale. Sipas këtyre kategorive zbatohen masat e ndryshme dhe ato zakonisht
nënkuptojnë: edukacionin në aspektin e sigurimit të gjurmëve të veprës penale
dhe të vrojtimit të hollësive që mund të jenë me rëndësi në procesin e dëshmisë;
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arsimimi dhe trajnimi në mënyrë që të pengohet pësimi i sërishëm nga kriminaliteti
(recidivizmi viktimologjik); programet e ndihmës psikologjike të viktimave në
mënyrë që të tejkalojnë më lehtë stresin që e kanë përjetuar si akter të veprës penale;
ndihma materiale e viktimave të veprës penale me anë të fondeve të veçanta si
ndihmë gjatë kompensimit të humbjeve materiale, shpenzimet e shërimit dhe të
rehabilitimit; mbulimi i shpenzimeve gjyqësore, programet e mbrojtjes së viktimave
me rastin e dëshmisë (viktimizimi sekondar) dhe përmes programeve të mbrojtjes së
dëshmitarëve.
Parandalimi terciar i kriminalitetit
Programet terciare të parandalimit paraqesin pjesën më konkrete dhe më specifike të
parandalimit të kriminalitetit (Simonoviq, 2001).
Këto programe janë të fokusuara ndaj njeriut, individëve që janë të dënuar në formë
të prerë për veprën e kryer penale dhe të cilët ende kanë statusin e kërcënimit të
rëndësishëm ndaj shoqërisë (potenciali kriminal) me gjithë masat e paralajmërimit
që janë ndërmarrë nga ana e institucioneve përkatëse si dhe me vetë inkuadrimin e
qytetarëve në regjionin e bashkësive lokale. Qëllimi themelor i parandalimit terciar
është zvogëlimi i shkallës së recidivizmit në bashkësi, përmes aplikimit të masave
më të llojllojshme policore të mbikëqyrjes së shtuar dhe të kontrollit të recidivistëve
(obligimi i paraqitjes në stacionin e policisë, informimi mbi lëvizjen, masat specifike në
sektorin policor, inkuadrimi i qytetarëve në mbikëqyrjen e recidivistëve të caktuar). Në kohë
të fundit, në botë është aktualizuar edhe problematika e aplikimit të mjeteve teknike
të mbikëqyrjes dhe të përcjelljes së lëvizjes së recidivistëve. Është fjala për sistemin
bashkëkohor elektronik me radio transmetues dhe me mbikëqyrje kompjuterike.
Përveç këtyre masave janë interesant edhe ato që për metodë të vet shfrytëzojnë
trajtimin social – psikologjik, pastaj trajtimin psiko – socio – terapeutik të disa
kategorive të recidivistëve, siç është rasti me kategorinë e kryesve të veprave penale
të dhunimit dhe të delikteve të tjera seksuale ku trajtimi psikologjik ndërmerret
paralelisht me terapinë medikamentoze (Hans – Jorg Albrecht, 1999).
Një nga kriteret më standarde të klasifikimit të parandalimit të kriminalitetit paraqet
edhe vetë ndarja në parandalimin situacional (kontrolli i situatës) dhe parandalimin
social të kriminalitetit (kontrolli i sjelljes).
Konkluzion
Parë në këtë prizëm, mund të konstatojmë se si parakusht për këtë është ndërtimi
i marrëdhënieve të tilla brenda strukturave të sigurisë, të cilat do të mundësojnë
që zhvillimi i tyre të bëhet në pajtim me parimet e barazisë, tolerancës, durimit
dhe aftësisë. Kjo nënkupton respektimin e filozofisë së udhëheqjes e cila përfshin
komponentet politike, juridike, strategjike, taktike, etj. Me rastin e hartimit të planeve
globale operative, sidomos kur bëhet fjalë për masa operative, vjen në shprehje
autoriteti dhe njohja e problematikës nga struktura udhëheqëse.
Në këtë mënyrë mund të përcillet shkalla e realizimit të objektivave dhe të jepen
këshillat e domosdoshme të veprimit, të cilat do të ndihmojnë orientimin e veprimit
efikas. Çdo sistem i sigurisë së një shoqërie kujdeset për realizimin e detyrave për
të cilat është përgatitur. Edhe sistemi i sigurisë, nëpërmjet një sërë bartësish dhe
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subjektesh synon të përmbushë funksionin dhe të realizojë detyrat e tĳ për arritjen,
ruajtjen dhe përmirësimin e situatës së sigurisë, me theks të veçantë në mbrojtjen e
qytetarëve dhe në sigurinë personale të pasurisë së tyre. Nga kjo që tham mund të
konstatojmë se sa më e lartë që të jetë gjendja e sigurisë në shtet aq më e vështirë do
të jetë mundësia për kriminalitetin dhe devĳimet e tjera kriminale në shoqëri.
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Menaxhimi i Resurseve Humane dhe performances
Marta Muqaj
Abstrakt
Strategjia e Menaxhimit të Resurseve Humane (SMRH), ndikimi i Menaxhimit të Resurseve
Humane në realizimin e synimeve të një organizate, e në veçanëti, ndikimi i Menaxhimit të
performancës janë faktorë kryesorë për arritjen e objektivave afatgjata, dhe si e tillë është
pika më e fortë rreth së cilës janë të fokusuar studjuesit e kësaj lamie. Menaxhimi i Resurseve
Humane është shum ngusht i lidhur me kulturen, nisur nga kjo edhe praktikat e menaxhimit,
performances, motivimit, ruajtjes dhe tërheqjes së burimeve njerzore është e ndryshme,
por gjithsesi praktikat tregojnë se efektet e kulturave të ndryshme nuk shkojnë aç largë sa
të ndryshojnë në esencë rëndësinë, rolin dhe efektin e Menaxhimit të Resurseve Humane
(MRH).
Ky punim është i fokusuar në bazat teorike të MRH, veçanërisht në potencialin e një numri
sa më të vogël punëtorësh për arritjen e një performance sa më të lartë brenda organizatës,
duke mbështeturë zbatimin efektiv të strategjisë së organizatës për arritjen e objektivave, dhe
duke e vlerësuar si burim të paimitueshem. Praktikat e menaxhimit të RH ndryshojnë nga
organizata në organizat, nga vendi në vend duke ju përshtaturë kulturës që dominon me
qëlllim të arritjes së objektivave afatmesme dhe afatgjata, duke synuar që me një numër sa
më të vogël të të punësuarve të arrĳ rrezultate maksimale dhe si rrjedhoj e kësaj shkurtimin
e shpenzimeve. Duke u bazur në këtë, politikat e caktuara të Resurseve Humane, matja e
vazhdueshme e performancës dhe shpërblimi në përputhje me këtë, mund të përmirësojë
performancën, duke e rritur kënaqësinë në punë nderton raporte të mira nderkolegiale.
Nëse menaxheri i RH nuk ban ndryshime në mes potencialit ekzistues apo politikave të
menaxhimit në këtë organizatë, në zhvillimet operacionale dhe strategjike, për zhvillimin e
metodave dhe qasjeve më të mira, nuk ka gjasë që praktikat ekzistuese do të japin ndryshime
transformuese.
Vleratë themelore të kulturës organizative duhet të jenë të kuptueshme dhe praktike. Të
punësuarve të cilët e shofin veten pjesë të ndryshimeve pozitive, duhet gjithashtu t’u jepet
mundësia për të përmbushur nevojat e ndryshme individuale të jetesës së tyre, për të quar në
minimum lëvizjet e punonjësve, në mënyrë që investimet në rekrutimin e tyre të jenë sa më
efektive.
Fjalë kyçe: Praktikat, kultura, politikave, performancë, organizatë.

Hyrje
Lidhja në mes Menaxhimit të Resurseve Humane (MRH) dhe Menaxhimit të
Performancës (MP) është një qështje që kohët e fundit ka rolë parësorënë mes
menaxherëve të organizatave qfarëdoqofshin ato (private apo publike, prodhuese
apo sherbyse) dhe profesionistët e burimeve njerëzore sot. Studjuesit e kësajë lëmie
shkojn aqë largë sa të vĳnë në përfundim se qasja ndaj MP në të shkuaren e afert ka
arritë deri aty sa të shkatrroj besimin e ndersjell menaxher: punonjës dhe nuk ka
arritur të bëjë avancimin dhe zhvillimin e nevojshem të punonjësve në mënyrë që
të arrĳë synimet që kishte para vehtes. Ndërsa sot është universalisht e pranuar se
MP ësht faktorë kryesorë për realizimin e objektivave organizative dhe individuale,
njëherit mbështetje e fuqishme për zhvillim të përgjithshem.
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Menaxherët po i kushtojnë më shumë rëndësi kontributit të dhënë nga punonjësit e
tyre në realizimin e objektivave, dhe si rrjedhojë po e vendosin qështjen e RH në krye
të listes së gjërave që kërkojnë. Njerëzit që lidhen me kostot, tani po institucionalizojnë
pjesën më të madhe të shpenzimeve duke përkrahur nevojat për menaxhim më të
mirë të kapitalit, duke ndërtuar kështu një ekip punonjësish më efektivë. RH janë
të gjithë ajo armatë njerzish e cila i bashkon forcat për realizimin e objektivave të
organizates.
Menaxhimi i performances mund të përkufizohetë si proces sistematikë, për
përmirsimin e performances individuale duke kontribuar për rritjen e performances
së ekipit, në arritjen e rrezultateve më të larta organizative, e njejta ndikon që me
numër sa më të vogël të RH të arrihen rezultate më të mëdha, kjo pastaj do duhej
të kthehet si një realizim i objektivave individuale të secilit veqeveq, për arritjen e
kënaqësisë në punë, realizimin personal, për përmbushjen e nevojave personale.
Menaxhimi i performances është nje proces i nevojshem për të marrë rezulltate sa
më të mira duke arritur: të ruhet misioni dhe vizioni i organizates, objektivat afat
shkurtra, afat mesme, dhe ato strategjike të organizates. Menaxhimi i performances
si proces, organizohetë për krĳimin e një klime të mirë ekipore dhe organizative në
shërbim të synimeve që duhen të arrihen, si dhe për menaxhimin dhe zhivillimin e
individëve në mënyrë që të rrisë probabilitetin për arritjen e qëllimeve në afate sa më
të shkurtra, dhe ruajtjen e punonjësve të përgatitur në kohë sa më të gjatë.
MP ka për qëllim krĳimin e një kulture pune tek individët, në mënyrë që ata të
marrin mbi vehte përgjegjësitë për përmirsiminë e vazhdueshëm të performances,
në arritjen e sukseseve të organizatës, duke i parë sukseset e organizates si arritje të
veta. MP nënkupton shkrirjen e objektivave individuale me objektivat e organizates,
njëherit individi në çdo kohë mbron vlerat themelore te organizates, me bindjen e
plotë se edhe organizata është në mbrojtje të interesave dhe nevojave themelore të
të punësuarve. Pra një nder objektivat e organizates është zhvillimi i kapaciteteve
humane për arritjen dhe tejkalimin e objektivave të veta, njëherit përmes kësaj të jetë
konkurent ose mbi konkurencën brenda llojit.
Planifikimi i punës është hapi i parë dhe më i rëndësishëm ku menaxheri i
organizates dhe menaxheri i RH, përmes individëve synojnë rezultate sa më të
mëdha me shpenzime sa më të vogla, duke ndërtuar struktura menaxhuese dhe
duke shperndarë pergjegjësitë.
I.

Zhvillimi dhe rëndësia e menaxhimit të resurseve humane

Çdo grupacion, organizatë, institucion ka për çëllim realizimin e objektivave të cilat
i ka vënë para vehtes, prandaj për realizimin e tyre në mënyrën sa më efiçiente dhe
efikase i paraprinë angazhimi rreth sigurimit të RH të nevojshme, pa përjashtuar
resurset e tjera siq janë Resurset teknikoteknologjike dhe financiare, por janë njerëzit
ata që do të manipulojnë me resurset e tjera gjat gjith kohës. Menaxheri i RH duke ju
pershatatur kërkesave dhe objektivave të organizatësndërmerr hapa të rëndësishëm
që punonjësit të jenë sa më efektiv në organizatë.
Duket se ka tre kategori të gjëra:
1. Teoria e nivelit të përgjithshëm për MBNJ,
2. Një mori e specifikuar shumë, dhe
3. Teoritë konkrete rrethzonave të veçanta të politikës dhe praktikës, të tilla si
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cilësi, përkushtimit dhe performances lidhje me pagesen. Tri këto kategori mund të
etiketohet strategjike, përshkruese dhe normative.
Disa nga hulumtuesit më të njohur nga Britania e Madhe në këtë kategori,Hendry
dhe Pettigrew (1990) shqetësimi kryesorë i të cilve ishte për të identifikuar dhe
klasifikuar çështje të rëndësishme mjedisore mbi MBNJ. Në punën e tyre, politika dhe
praktika MBNJ bëhet, në një kuptim, duke gjykuar variablin e varur ne kontekstin sa
më të mirë. Në hulumtimet e tyre,janë përqendruar duke identifikuar një kontekst të
brendshëm (brenda organizatës) dhe një kontekst tëjashtem (në mjedisin më të gjerë)
dhe duke eksploruar se si MBNJështë përshtaturë me ndryshimet në kontekst duke
analizuar çdo lidhje me performancën.1
Çdo ditë e më shum organizatat janë duke u bazuar në jetësimin e praktikave të reja
për krĳimin e ambientit të punës, duke i kushtuar më tepër rëndësi komunikimit të
hapur me punonjësit, kushteve më të përshtatëshme për punëtorë, stimuj të ndryshem,
dhe pothuajse po zhvillohet një garë (luftë) e pashpallur se kush nga organizatat
ofron stimuj më tërheqës për ekipen profesionale, të cilen është e interesuar ta mbaj,
me qëllim shtimin e produktivitetit në punë, atmosferë për zgjidhjen e problemeve
të cilat dalin gjatë rrugës, kreativitet, etj.
Tani lind pyetja, a janë këto praktika të aplikuara të MRH indikatorë që kanë
përmirësuar produktivitetin në punë? Mesiguri që po, duke mos lënë anash edhe
resurse të tjera jo më pak të rëndësishme.
Ne çdo dit hasim në këto praktika: miratimin e një sistemi bashkëkohorë të praktikave
të reja të punës, duke përfshirë, zgjedhjen e punëtorëve, krĳimin e ekipeve të punës,
detyrat fleksibël të punës, sigurin e punësimit, trajnimit për punë të shumta, si dhe
mbështetja e gjerë mbi pagën nxitëse, e të cilat prodhojnë nivelë konsiderueshëm më
të lartë të produktivitetit, përfshin përkufizime të ngushta të punës, rregulla strikte
të punës dhe pagë për orë me mbikëqyrje të vazhdueshme. Në të kundërt, duke
miratuar risi praktike individuale të punës në mënyrë të izoluar nuk ka efekt në
produktivitet.
1- Vlefshmëria e përmbajtjes. Për të qenë sa më i vlefshëm modeli duhet të përmbajë
më shumë se një indikatorë për vlerësim, në mënyrë që të kemi një paraqitje sa më
reale të performancës së organizatës.
2Në definimin e kritereve është e rëndësishme të dimë se a dëshirojmë të
masim rezultatin përfundimtar apo edhe procesin(arsyet) që e sjellinë atë rezultat.
Pavarësishtë vështirësive në defnimin e kritereve, më pak gabime do të bëjmë nëse
kemi një program sado joideal sesa dikush që nuk ka fare një program të tillë para
vehtes.2
Ka tri fusha themelore përbërëse të zhvillimit të RH: zhvillimin individual (personal),
zhvillimin e karrierës (profesionale), dhe zhvillimin organizativ. Rëndësia e secilit
komponent do të ndryshojnë nga organizata në organizatë në bazë të kompleksitetit
të operacionit, nga rëndësia e RH në efikasitetin organizativ, dhe angazhimin
e organizatës për përmirësimin e RH.Roli i menaxherit të RH, përbëhet nga pesë
komponentë të veçantë, secili është jetikë për zhvillimin e një departamenti efikas
për të menaxhuar si duhet RH:
- vlerësuesi i ndikimeve të programit të zhvillimit të RH dhe efektet në efikasitetin
organizativ,
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40990409/095851997341630.pdf?AWSAccessKeyId=
AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires.
2
skript Enver Kutllovci „Menaxhimi i Resurseve Humane 1“ 2013 f.4.
1
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-menaxhimin e sistemit të të mësuarit organizativ,
-strategji përgjegjëse për planifikim afatgjatë
- integrimin e RH në organizatë, dhe
-specialist marketingu përgjegjës për avancimin e RH brenda organizatës nëpërmjet
rrjeteve efektive të përcaktuara mirë.3
Ashtu siq bëhet revizionimi financiarë, duhet që periodikisht të bëhet edhe
revizionimi apo vlerësimi i programit të RH, në mënyrë që të sigurohet që objektivat
e tĳ janë plotësuar. Revizionimi, në mënyrë tipike, përfshin analizën e të dhënave që
lidhen me programin, duke përfshirë lëvizjen e punonjësve, ankesat, mungesat dhe
tregues të tjerë të ngjashëm. Një vëmendje e veqantë i kushtohet zakonisht vlerësimit
të përputhjes me ligjet dhe rregullat që qeverisin këto fusha specifike. Një program i
MRH funksionon në një ambient kompleks që përfshinë elemente të organizatës. Në
mënyrë që të kemi një program efektiv të resurseve humane, duhet t’i kushtojmë një
vëmendje të madhe gjithë aspekteve të ambientit.4
II.1. Ndryshimet e MRH në rrethinen e sotme
Ndermarrjen duhet ta trajtojmë si një sistem të hapurë, nderkaq sherbimet apo
produktet e sajë duhet t’i konsiderojmë si procesnë tëcilin transformohen inputet (të
gjitha llojet e burimeve, materiale, njerzore dhe financiare), në outpute me vlera të
caktuara, tëcilat i ofrohen rrethines për konsumimin e tyre. Funksioni i përgjithshem
i RH duhet të jetë konkurenca, në mënyrë që t’i tërheqë aplikantët e kualifikuar
pastaj ti ruaj ata.5
Çfarë profesionistët RH në botë duhet të dinë ose të bëjnë për të qenë efektive në
biznes sot dhe nesër? Disa nga mendimtarët më të mirë në botë po trajtojnë këtë
pyetje.6
Ndërsa shumë përkufizime mund të gjenden, Tom Coens dhe Mary Jenkins (2002)
kanë dhanë një përkufizim themelorë, tradicionalë rreth Menaxhimit të Performancës
duke vënë në dukje këto pesë tipare të përbashkëta:
1. Puna individuale, realizimi i performancës, sjellja, apo tipare të tjera janë vlerësuar
dhe të përshkruar nga dikush tjetër për punonjësit,
2. Vlerësimet dhe përshkrimet e tilla kanë të bëjnë me një periudhë të caktuar kohore.
3. Procesi është aplikuar sistematikisht për të gjithë punonjësit apo për një kategori
të të punësuarve.
4. Procesi është i detyrueshem nga një nxitje jokarakteristike si krahasim me të qenit
vullnetarë ose zgjedhorë.
5. Rezultatet e arritura ose dokumentacioni mbahen të ruajtura nga dikush tjeter në
organizat për punonjësit.
Ndërsa ky përkufizim përshkruan shumicen e proceseve të performancës që veprojnë
në organizatat e sotme, shumica e udhëheqësve e pranojnë se qëllimi ose arsyet për
ekzekutimin e programeve të tilla janë shumë më të shenjëta.7
Puna sistematike është një metodë për shqyrtimin e kryerjes së aktiviteteve në mënyrë
http://www.explorehr.org/category/HR_Planning/HR_Planning.html.
script Enver Kutllovci „Menaxhimi i Resurseve Humane 1“)2014 f.8.
5
script Ymer Havolli “Menaxhimi i Burimeve Njerëore 2” f.11.
6
Dave Ulrich, W A. S. & L S. “The Rise of HR ”Wisdom fromp 73 Thought Leaders.p.560.
7
https://c.ymcdn.com/sites/shrm-seattle.site-ym.com/resource/resmgr/Presentations/Talent_Management_
White_Pape.pdf.
3
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që të përmirësoi përdorimin efektiv të burimeve dhe për të ngritur standardet
e performancës për aktivitetet që po kryhen, e njejta ka për qëllim të identifikoi
mënyren sesi është duke u kryer një aktivitet, eliminimin e punëve, operacioneve,
kostove të panevojshme, si dhe kryerjen e ati aktiviteti në një kohë samë të shkurtër
dhe efektive. Është me rëndësi që MRH të ketë aftësitë e nevojshme në rend të parë të
bëjë planifikimin e RH, pastaj planifikimin aktiviteteve që nxisin trajnimin, zhvilllimi
dhe arsimimin e duhur për punën përkatëse.
Il.2.Definimi i menaxhimit të performances
Para se të thellohemi në këtë temë, është me rëndësi të nxjerrim një përkufizim
rreth menaxhimit të RH dhe performances.Ideja mbi supozimin se MRH dukshëm
kontribuon në rezultatet organizative ështëqë praktikat e BNJ prekin punonjësit
në një çështje pozitive, psh duke rritur kënaqësinë dhe motivimin në punënga
ana tjetër ndikon në rezultatet operative, të tilla si sasia dhe cilësia e produkteve
dhe shërbimeve, e cila përsëri do të ketë efekt pozitiv nga ana financiare dhe
performanca e tregut të një kompanie, të ardhurat, dhe pjesë të tregut (Kjo lidhje
e supozuar mes MBNJ dhe performancës organizative ka marrë shumë mbështetje
nga kërkimet empirike, ku janë hetuar të dy sistemet e praktikave të burimeve
njerëzore dhe njëherit vetem efektet në performancën organizative. Këto sisteme
përbëhet nga disa praktika koherente të përforcuaratë RH, të cilat së bashku
mbështesin njëri-tjetrinnë krĳimin ose arritjen e përkushtimit, motivimit, kënaqësisë
dhe aftësisë në pun, i cili nga ana e tĳ ka njëefekt pozitiv në performancën
e përgjithshme të organizatës si dhe në përmbushjen e nevojave personale.8
Mund të ketë diçka në lidhje me praninë e klientit brenda procesit të punës, të
shërbimit që do të thotë analiza e veçantë e vendeve të punës të shërbimit është
thelbësore. për shembull, në kuadër të punës, të shërbimit ndaj konsumatorëve,
punonjësit përballen me çështjet emocionale dhe estetike që lindin gjat punës. Në
të dyja këto aspekte të punës, ekziston një mungesë e qartësisë së sajë, e lëre më se
çfarë mund të bëhet në lidhje me nivelet e aftësive në këto punë. Më tej, mund të ketë
arsye të mira teorike për të sugjeruar, se baza e ndarjes së punës është një faktor kyç
që ndikon në aftësi - mund të jetë siperfaqsore, por e rëndësishme për të ndryshuarë:
të ndryshoj në punë, në përballimndaj konsumatorit.9
Nëse standardizimi i drejtë për të gjithë ekipin thjeshtë nuk mund të arrihet,
atëherëkjo çështje është komplikuar dheevoluon me shpejtësi, për të integruar
talentët e sotëmBotërorë të menaxhimit, për shkak se shumica e sistemeve të
menaxhimit të talentit tani përdorin këto vlersime si bazë për procese të rëndësishme
vendimmarrëse, si menaxhim i kompensimit, planifikimin e vazhdimësisë, planet e
zhvillimit, dhe më e rëndësishmja - raportimit të performancës së punonjësve. Nëse
themeli i rezultateve është peshore e të gjith vlerësimit, dhe vlerësimet nuk janë
menduar mirë, nuk jan standarde, ose të drejta, atëherë rezultatet nuk do të mundë
të arrĳn të jenë tësakta, dhe problemet që lindin për shkak (të vlersimit jo të drejt) të
kësaj do të jenë evidente.10
8
Articles Cathrine Byremo “Human Resource Management and Organisational Performance - Does HRM
lead to improved organisational performance?” p.1.
9
Marek Korezynski Paper “Skills in servise work: an overview” p.3.
10
https://c.ymcdn.com/sites/shrm-seattle.site-ym.com/resource/resmgr/Presentations/Talent_Management_
White_Pape.pdf.
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Në të vërtetë, shumica e studimeve janë ndër-sektoriale dhe kanë tendencë për
të ofruar vetëm korrelacionet kohore dhe jo konkluzione. Gjithashtu, shumica e
studimevena dalin si kundërshpjegim, ku çdo marrëdhënie e rëndësishme pozitive
në mes të MBNJ dhe performances financiare në organizatë, mund të jetëgatishmëria
e organizatës për të investuar nëMBNJ dhe përformancë sa më të lartë, në krahasim
me organizatat me performanc të ulët.11
III.Konteksti teorik
Në qarqet e hartimit të politikës, marrëdhënja industriale që theksonte nderhyrjen
institucionale është tejkaluar nga theksimi neoliberal, në promovimin e tregut të lirë.
Në praktikë sindikatat e punës janë në rënje dhe kompanitë kanë më pak marëdhënje
me funksionet industriale. Numri i programeve akademike në marrëdhënjet
industriale, për kët arsye është duke u pakësuar dhe dietarët janë duke e lënë
terrenin për fusha të tjera, sidomos të menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe sjelljes
organizative. Rëndësia e punës, megjithatë, është më e fortë se kurrë, dhe mësimet e
marrëdhënjeve industriale mbeten jetike. Sfida për marrëdhënjet industriale është që
të rivendosë këto lidhje me akademinë, politiken dhe boten e biznesit.12
Profesioni i burimeve njerëzore është në një udhëkryq. Gjatë disa viteve të fundit
dixhitalizimi dhe teknologjia e internetit, kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si
në punë, kërkohet një ndryshim i jashtëzakonshëm në të gjitha fushat e burimeve
njerëzore. Pasqyrimi ynë i fundit global tregon se bizneset dhe liderët e RH kanë
tri sfida të mëdha: (1) ndërtimin dhe forcimin e tubacioneve të reja dhe ndryshimin
e lidershipit; (2) gjetjen e mënyrave se si të riangazhohen punonjësitglobalë për të
ndërtuar një kulturë të fortë në një botë të pafund pune; dhe (3) vet organizimin e
funksionimit të RH, të cilat shpesh ndihet prapa.13
Nëse marrim parasysh punën RH si të kryeshërbëtorit të “proceseve njerëzore” në
një kompani,ne duhet të njohin se pothuajse çdo pjesë të menaxhimit, ndërtimit të
aftësive,rekrutimin, dhe komunikimit i cili ka ndryshuar rrënjësisht nga teknologjia.
Punonjës të tronditur. Sot barrierat ndërmjet punës dhe jetës kanë shkuarlarg. Më
shumë se dy të tretat e anketarve tonakërkimore na thonë se ata janë të tronditurnga
puna. Një sondazh i National Journal gjeti se më shumë se 40 për qind e të gjithë
punëtorëvesot besojnë se është e pamundur për të shkuar përpara në karrierën e tyre
pa sakrifikuar dukshëm kohën me familjen e tyre dhe jeten.14
III.1.Versioni i fortë dhe i butë i MRH
Kur u prezantua MRH në vitin 1980, është bër një dallim në mes të modelit të butë dhe
modelit të fortë të menaxhimit. Versioni i fortë, shpesh referohen si qasje e Michiganit; karakterizohet nga një pamje instrumentale ndaj punonjësve të saj, duke vën
theksin në shfrytëzimi maksimal të tyre, në një mënyrë pothuajse të llogariturë. Nga
ana tjetër, versioni i butë, shpesh referohet si qasje e Harvard-it;karakterizohetnga një
qasje më njerëzore ndaj të punësuarve, ku fokusi shtrihet në zhvilliminpotencial dhe
burimet e të punësuarve në interesin më të mirë të të dya palëve, punëdhënësit dhetë
11
Paul Boselie, C.B.”Commonalities and contradictions in research on human resource management and
performance” (2005) – Human Resource Management Journal. P. 15.
12
Tema e dezertacionit “Modelet e MBNJ në organizatat shqiptare” Nada Krypa.
13
“The Rise of HR” HR’S Role in the digital workplace: A time for reinvention Josh Bersin p.17.
14
“The Rise of HR” HR’S Role in the digital workplace: A time for reinvention Josh Bersin p.19.
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të punësuarve. Përveç kësaj për të rritur aftësitë e punonjësve, brenda organizates
praktikohet versioni i butë i menaxhimit të RHme qëllim krĳimin e punonjësve të
përkushtuar, të përfshirë, me qëllim që të kenëlidhje psikologjike më të fortë ndaj
organizatës. Shumica e hulumtimeve të MBNJ - performancën kapërqendruar në një
qasje të butë MBNJ.15
Praktikat e burimeve njerëzore janë të lidhura direkt ose indirekt me të tria rezultatet.
Përdorimi i praktikave të burimeve njerëzore është i lidhur me përmirësimin e
rezultateve financiare, rezultatet organizative (kënaqësinë e klientëve) dhe rezultatet
e burimeve njerëzore (mungesës, sëmundje etj). Ndikimi më i madh i praktikave të
burimeve njerëzore në rezultatet e burimeve njerëzore dhe rezultatet organizative
është provuar të jetë ndjeshëm më i madh se ndikimi i tyre në rezultatet financiare.
Për më tepër, në lidhje me praktikat e BNJ dhe rezultatet organizative, janëhipoteza
të konfirmuara në lidhje me efektin e plotë ndërmjetësues të kënaqësisë në punë.
Kjo është në përputhje me pikëpamjen se qëndrimet e punonjësve janë një element i
rëndësishëm në
“kutinë e zezë” në mes të MBNJ dhe të performancës.16
III.2. MRH dhe performanca
Menaxhimi i performancës (PM) është një proces shumë i rëndësishëm i menaxhimit
të RH, i cili ka për qëllim të monitoroi punën, sjelljet, kulturën në përputhje me
misionin, vizionin etiken e organizates, në periudhen e kaluar dhe në të tashmen,
ose performancën e punonjësve, ekipit apo të gjithë organizatën. Kjo është një nga
praktikat më të shumëta të MRH në organizata; intervistuesit e përgatitur, me
intervistë të parapergatitur në mënyrë me mundesi të pytjeve të hapura sipas rasteve
(hapi i parë për përzgjedhjen e punonjësve të duhurë), kërkesa për trajnimin e stafit,
rekrutimi i vazhdueshem, zhvillimin e karrierës, etj.
Disa pohojnë se ka një lidhje universale mes MRH dhe të performancës, ku
praktikat RH ose sistemet e praktikave të RH të hapin rrugë për performancë në
rritje organizative të të gjithë popullsisë së organizatave dhe në të gjitha rrethanat.
Praktikat jane një shembull i kësaj pikëpamje, ku ai mbanë se siguria e punësimit,
punësimin selektiv, ekipet e vetë- menaxhuar dhe decentralizimi i vendim-marrjes,
të pagave të paparashikuara të larta, trajnim të gjerë, duke zvogëluar dallimet e
statusit dhe pengesat, dhe ndarjen e gjerë të informacioneve e cilapër të gjithë do
të ketë një ndikim pozitiv në performancës organizative të pavarur nga organizimi
dhe kushtet e tjera. Në thelb, shkencëtarët mbajnë parasyshë këtë pikëpamje; nuk
ështëe nevojshme për të përshtatur praktikat e RH në përputhje me ndonjë strategji
të veçantë apo për ndonjë
kontekstë të veçantë organizativë.17Gjetjet ilustrojnë dobinë e konsiderueshme
të studiuesve dhe menaxherëve mbi shqyrtimin e të gjithë sistemit të burimeve
njerëzore të një organizate, kur të kërkoni për pikët produktive të levave për të
përmirësuar rezultatet organizative të punës dhe performancën së firmës. Rezultatet
sugjerojnë se menaxherët e burimeve njerëzore mund të kenë një ndikim pozitiv
në performancën e firmave përmes zbatimit dhe mbështetjes së politikave dhe
15
artikull.Cathrine Byremo “Human Resource Management and Organisational Performance, Does HRM
lead to improved organisational performace?” P.5,6.
16
https://www.google.com/?ion=1&espv=2#q=google%20translate2014 Jun 17 12: 35.
17
(artikull.Cathrine Byremo “Human Resource Management and Organisational Performance Does HRM
lead to improved organisational performance? “P.7).
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procedurave organizative që shërbejnë për të motivuar pozitivisht punonjësitë (p.sh.
kompensim të arsyeshëm, nxitje dhe shpërblime, procedura të drejta të ankimit,
menaxhimin e performancës), si dhe të mësuarit dhe zhvillimin e aktiviteteve që
nxisin performanc optimale të punës.18Strategjia e një organizate “ punonjësit janë
të parët” Bordi ësht i përkushtuar të sjellë punëtorë shum të mirë në organizatë,
ti paguaj ata me të ardhura shumë më të larta se mesatarja e industrisë, të sigurojë
atyre mundësi trajnimi dhe zhvillimi me të shquarat, që të arrĳn fuqizimin e tyre
dhe të bëhen krĳues gjenial. Kjo ka rezultuar si hap i suksesshem për të gjith ku: të
punësuarit, konsumatorët, shitësit dhe në fund të fundit, aksionarët të fitojë. Në një
fjalim Tindell, udhëheqësve ekzekutiv të cilët deshironin të arrinin suksesin e ti u
tha: “Në qoftë se ju do të kujdeseni për punonjësit e juaj më mirë se kushdo tjeter, ata
do të kujdeset për konsumatorët më mirë se kushdo tjetër. Në qoftësepunonjësit dhe
konsumatorët janë në ekstazë, aksionerët do të jenë në ekstazë, gjithashtu.”19
Theksi ynë në Ndërtimin e një literature kumulative të RH, vë theksin në pikët e
sakta të vlerësimeve të performancës së firmës, dhe thekson rëndësinë e dy çështjeve
metodologjike në këtë hulumtim. Specifikimet e gabimeve ndodhin kur modelet e
vlerësimit i heqim nga variablat që nderlidhen me performancen e fortë të burimeve
njerëzore. Në varësi të masës së performancës, këto mund të përfshĳnë industrinë,
madhësin, strategjinë e biznesit, strukturën e kapitalit, si dhe cilësinë e menaxhimit
në fusha të tjera përveç RH. Edhe pse shqetësimi zakonisht fokusohet në vlerësimet
që janë të njëanshëm pozitivisht, është po aq e besueshme se vlerësimet e mëparshme
kanë nënvlerësuar marrëdhënien e vërtetë.20
Efektiviteti i punonjësve të kualifikuar do të jetë i kufizuar, në qoftëse ata nuk
janë të motivuar për të kryer punët e tyre, megjithatë, forma dhe struktura e një
organizate, sistemi i MBNJ mund të ndikojnë në nivelin e motivimit të punonjësve
në disa mënyra . Së pari, organizatat mund të zbatojë pagën mbi meritat ose sistem
kompensimin stimulues që ofrojnë shpërblime për punonjësit për realizimin e
qëllimeve specifike. Një numër i konsiderueshëm i dëshmive është fokusuar në
ndikimin e kompensimit stimulues dhe sistemet e menaxhimit të performancës në
performancën organizatave. Përveç kësaj, mbrojtjen e punëmarrësit nga trajtimi
arbitrar ndoshta nëpërmjet një procedure formale të ankimit, mund të motivojnë
ata për të punuar më shumë për shkak se ata mund të presin që përpjekjet e tyre të
shpërblehet në mënyrë të drejtë.21
Ndonëse është bërë progres i rëndësishëm në fushen e menaxhimit që bën lidhjet në
mes të MBNJ dhe të performancës, disa probleme teorike dhe empirike ende mbeten.
Shumica e studimeve vuajnë nga kufizime metodologjike. Për shembull,shumë janë
kryer në një pikë të vetme duke u bazuar në moster (ndër-sektorial) duke anketuar
vetem një kampion (kryesisht menaxherët RH) si burimin e tyre të informacionit.Ata
kanë tendencë të përqëndrohen në pamje menaxheriale dhe rrallë të vlerësojnë në
perspektiven e punonjësve. Shpesh madhësia e mostres është e kufizuar. Gjithashtu,
themeli teorikpër mënyrën se si dhe pse praktika e realizuar e MBNJ mund të ndikojë
në performancë nuk është gjithmonë e qartë. Për shembull, Guest (2001) tregon se
artikull Karen L. Ferguson Human resource management systems and firm performance p.2..
The Rise of HR” HR’S Role in the digital workplace: A time for reinvention Josh Bersin p.176
20
Brian Becker, B.G “The impact of human resource management on organizational performance:Progress
and prospects”1996 p.795.
21
John T.Delaney, M.A. “The impact of Human Resourse management practices on perceptions of
organizational performance” 1996 p.967.
18
19

111

teoria e ndërtimin dhe funksionalizimit të MBNJ për matjen e performancës, dhe
marrëdhëniames tyre është ende problematike, pasi që Resurset Humane i shef të
ndara nga performanca e ekipit.22
IV. Rekomandime
Në një botë komplekse dhe të ndryshimit në rritje, ne kemi shumë për të
menduar, planifikuar dhe vepruar për zhvillimin e RH, për planifikimin dhe
rritjen e performances, për motivimin dhe ruajtjen e kapitalit human, gjithashtu
kemimundësi të shumta për perzgjedhjen, rekrutimin, trajnimin, adaptimin e këtĳ
kapitali, ne gjithashtu kemi mundësi të shumta të ndertimit të ekipit të qëndrueshem,
pozicionimit të tyre në pozicionet kyqe në biznes duke planifikuar mirë ndarjen e
detyrave dhe pergjegjësive, duke komunikuar hapur për pengesat dhe avantazhet
në të njejten kohë.
- Vlersuesi i matësve të performances, që lidhet me rezultatet e arritura krahasuar
me ato të synuara të jetë unikë për të gjith ekipin, pavarsisht vendit të punës që
mbulon secili, pavarsisht obligimeve dhe përgjegjësive të secilit prej tyre.
- Menaxheri të jetë drejtpërdrejt i angazhuar në monitorimin e të gjith ekipit, të jetë në
vazhdimësi i gatshem të dialogoj me udhëheqsin e ekipit dhe me secilin anëtarë, të
pranoi sugjerime dhe propozime drejtperdrejt, nderkohë të ketë një kuti të mbyllur
ku secili në mënyrë obligative në periudha të caktuara kohore të hedhë në këtë, një
vërejtje dhe një sugjerim se si mund të arrihen rezultate më të mira me të njejtat
resurse, kjo pastaj të diskutohet në grupë në krye me menaxherin.
- Për arritjen e rezultateve të synuara në Menaxhimin i Performances, lypset që
të gjitha aktivitetet organizative të jenë të nderlidhura (Punonjësit të ndjehen të
realizuar në; Vlersim, avansim, zhvillim, kompensim, etj)
- Duke patur parasyshë dinamiken e jetës, inovacionin dhe perparimin teknologjik
në ditet e sotme është e domosdoshme transformimi i lidershipit (menaxherit) në hap
me sjelljet e punonjësve, qëndrimet, emocionet, karaktein e fortë, relacionet brenda
dhe jashtë organizates duke e vën të gjithen në shërbim të kultures organizative,
misionit dhe vizionit të organizates.
- Për të patur rezultate të deshiruara bazohemi në një dimension të qartë moral,
etik që një menaxher i transformuar do të ketë potencialin e nevojshem për të
qenë më efikas dhe efektivë në punen e tĳë, në lëvizjen dhe ndarjen e punës dhe
përgjegjësive në mes punonjësve dhe arritjen e rezultateve maksimale me numer
minimal punonjësish.

22

https://www.tamu.edu/faculty/payne/PA/den%20Hartog%20et%20al%202004.pdf.
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Principle of transparency (the right to be informed)
PhD (C.) Marsida Feshti (Muça)
“AleksandërMoisiu” Univerisity of Durrës
Abstract
One of the basic human rights is the right to be informed, which is governed by diﬀerent
international acts, the Constitution or special laws. The principle of transparency in its
implementation ensures a democratic system, because the information of the public on issues
of common or individual importance is considered a success in governing the country. This
principle involves essentially the right to have access to documents of the administration
and the opportunity to be familiar with the data regarding the citizens or their interests. In
this paper will deal with the meaning and importance of the principle related to the right to
be informed. Furthermore, the prescription that it makes to the Albanian legislation, as one
of the countries which is to be included in the EU, by also considering the projections of the
legislation and jurisprudence of the EU. After dealing with the purpose and provisions of
the legislation we will examine some cases of restriction of the right to be informed, since the
citizens’ access to information resources and administration can be and must be limited for
the sake of the protection of legitimate public and private interests.
Keywords: transparency, principle, right, legislation.

Historical development
The Right to Information as a fundamental right, it is a necessary tool that aﬀects
the success of democratic governments. The realization of this right is intended to
ensure transparency in governance, fight against corruption and abuse of power,
and also facilitates the administration of public relations. This is a principle, which is
itself one of the foundations of democracy.
The Albanian state is already on the path to fulfillment of the requirements and standards
that enable the achievement of EU membership, which can not overlook the importance
of transparency of state structures expressed through the Right to Information.
Freedom of Information is expressed in numerous international documents, namely
the Universal Declaration of Human Rights which provides that:“Everyone has
the right to freedom of opinion and expression;this right includes freedom to hold opinions
without interference and to seek, receive and make known information and ideas through any
media and regardless of borders1.”
Another organization that has access to information for one of its priorities is the
Council of Europe, which in the Declaration of the European Council on Freedom
of Expression and Information (1982), sets out the main principles regarding the
right to information and its role in society. According to this statement freedom of
expression and information is a necessary condition for the development of society.
Member states have a duty to oppose the violation of the right to information, not
only to respect and fulfill this right, but maintain a more determined attitude in this
field. Also, at a time when technology advances at tearing, the Declaration stipulates
that the development of information technology must serve the right to information.
1

Universal Declaration of Human Rights, December 10th, 1948, Article 19.
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Another document of the Council of Europe that focuses on the Right to Information
is Recommendation (Rec. 2002) of the Council of Europe on Access to Oﬃcial
Documents2(2002). As is clear from the title, this recommendation specifies the right
to information, focusing on the right of access to oﬃcial documents.
Another organization engaged in the area of the Right to Information is the OSCE
and in this regard in 2004 it signed the Joint Declaration on the Promotion of
International Mechanisms on Freedom of Expression3from the OSCE Reporter
on the Freedom of Media, UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and
Information, as well as representative of the OAS. This statement came as a response
and a tendency to become more stringent laws on state secrets and as such it focuses
on two main aspects: access to information and legislation on state secrets.
In this context, the Declaration contains the main principles regarding the right to
information:The Right of Access to Information, public authorities should be proactive
in the area of access to information, procedures should be simple, fast and low cost,
exemptions and implementation of law should be very rare and authorities rests the
burden of justifying the exclusion laws on access to information have priority over any
other law when there are discrepancies in the national legislation and those who
were denied the right to information should enjoy the right of appeal to independent
monitoring authorities (i.e. Ombudsman.)
Another international organization that is part of its strategy of work and the right
to information is UNESCO. The diﬀerence with other organizations is that there is a
specific focus on: access to information closely related with technological developments and
how these help or hinder latest implementation of the Right to Information. Thus, in 2003 it
held the World Summit on the Information Society after several preliminary rounds,
one of which in Bucharest in 2002, the Declaration was signed in Bucharest. The
main purpose of this statement is to provide access to information and knowledge
considering the advantages but also the obstacles that may provide information
society era. The main principles of this declaration are:
- Information is the basis of transparent decision-making process and criterion for
any democracy;
- Public domain information should be easily used by all and be available to all;
- Must have public policies that expand opportunities for all information;
- Information technology is not an end in itself, but a mean of ensuring quality for
all content;
- The mass media are important means of fostering public information and social
development.
The exercise of the Right to be informed
Law on the Right to Information recognizes each individual the right to be informed
through a request to the institution. The request must be clear for the body whose
requests are addressed to. If the public authority to which the request is vague about
the content and nature of the request, it notifies the applicant no later than 48 hours
from the date of application, to make the necessary explanations, and shall assist
the applicant in the specification of the requests. The requirement that the applicant
Council of Europe, Recommendation No. 2 (2002), February 21st, 2002.
Joint Declarations on the Promotion of International Mechanisms for Freedom of Expression, December
6th, 2004..
2
3
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does and can be written and delivered by hand, mail or e-mail 4.
Written requests may be submitted in person or by mail, individually or through
a representative. After the expiration of 10 days from the date of submission of the
application, and there has been a negative response to the rejection of the application,
then you should turn to administratively to close it to the Commissioner for Freedom
of Information and Protection of Personal Data, in accordance with the Code law of
Administrative Procedure.
With regard to payment for services on the Law of Information No. 119/2014
stipulates: “Public administration services are free”5. If disclosure can be made for a
fee then the institution must have previously determined fee and have made public
in public waiting areas and on its website.
The public authority decides to accept full or partial application within 10 days from
receipt of the request. The deadline may be extended, not more than 5 working days
on grounds provided by law. Such reasons are:
a) the need to examine and review numerous and voluminous documents;
b) the need to extend the searches in oﬃces and facilities that are physically
separated by a central authority;
c) the need to consult with other public authorities before taking a decision on
whether or not a demand is fulfilled.
It often happens in everyday practice that public institution illegally refuse granting
information wanted, to be silent to the request by the applicant or to issue legally
groundless excuses not willing to give information. Under these conditions the
applicant is entitled to appeal. Appeal runs in two phases: 1. Administrative
Appeal6and 2. Judicial Appeal7.
Limitations ofThe Right of Information
It may be limited in respect to the right to privacy of everyone and at the same time
classified government documents state secret in accordance with applicable laws.
Restrictions contained in the law “On Personal Data”8
Limiting implemented as required by the Constitution, provided for in Article 17
thereof. Restrictions resulting from the need to protect the right to privacy and to
protect the public interest. Law “On Protection of Personal Data” has created a special
administrative institution, Oﬃce of the Commissioner for the Protection of Personal
Data. This law aims to balance the public’s right to know personal data and the right
of individual privacy. According to Article 2, personal data are any information on a
physical person who is identified or identifiable. Elements with that identification of
a person directly or indirectly are identity numbers or specific factors specific to its
physical, psychological, economic, social and cultural aspects, etc.
Personal information about an individual shall be considered: sensitive personal
information, racial or ethnic origin; beliefs and political aﬃliations, religious beliefs;
medical condition; family condition; criminal records, marriage etc.
Ligji Law “On Protection of Information” provides for the so-called obligations
4
5
6
7
8

Article 11, Law 119/2014.
Article 13/1, Law 119/2014.
Law 119/2014.
Ibid.
Law no.8517 “On the Protection of Personal Data”, date 22.07.1999.
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of the data controller such as: Administration of the President and Parliament;
Administration of the Council of Ministers and subordinate bodies, the Minister and
their subordinate bodies; Constitutional bodies and other independent ones; Bodies
of preventing prosecution; Bodies of justice; Banks and their subsidiaries; Hospitals,
schools and universities; Parties, unions, nonprofit organizations, foundations;
Management of his business; Media written, visual and auditory; And safety
management units; Municipalities, commune and prefectures; Social networks
located in Albania; Diplomatic delegations or consular oﬃces of the Albanian state.
Restrictions contained in the law “On State Secret and Classified Information”9
The state is the sole owner of information called state secret. According to their
importance, they are classified in three groups of 10:
Most secret
Secret
Confidential
Depending on the damage caused to national security in the event of unauthorized
disclosure of information under Article 4 such as information on: Planes, weapons,
military operations; Systems, installations, projects and plans related to national
security; Actions, forms, methods of intelligence and decoding system; Information
on foreign governments, international relations; Confidential sources; Scientific,
economic and technological aspects related to national security; Other classified
information categories include state secret by authorized persons.
Laws that restrict time receivement of information
Public Procurement Law, the period of document review is subject to a secret procedure
until the winner is announced.
The tax law restricts the information receivement of balance sheets of private entities.
That function of Banking Law limits information receivement on the values of accounts.
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Ndikimi i Ndihmës së Huaj në zhvillimin ekonomik të vendeve përfituese
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Abstrakt
Ky artikull fokusohet në rolin e ndihmës së huaj në zhvillimin ekonomik të vendeve përfituese.
Nëpërmjet një analize të thelluar të studimeve dhe literaturave të autorëve të ndyshëm,
artikulli ben një përmbledhje të sintetizuar të mendimeve që ekzistojnë rreth ndikimit që
kanë financimet e huaja në rritjen ekonomike të vendeve pritëse, që kryesisht janë vende
në zhvillim. Nga analiza e kryer rezulton se kryesisht ekzistojnë dy shkolla mendimi lidhur
me efektivitetin qe ka ndihma e huaj. Të parët mendojnë se ndihma e huaj ka një impakt të
ndjeshëm në Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB) dhe si rrjedhim dhe në rritjen e ekonomise
së vendit pritës, për sa kohë që ajo orientohet nga politika të qëndrueshme zhvillimore. Ndërsa
grupi i dytë mendon se ndihma e huaj nuk ndikon në mënyrë substanciale në zhvillimin e
vendeve përfituese.
Duhet patur parasysh fakti se ndihma e huaj (sidomos grantet dhe kreditë e buta) ka një
avantazh relativ krahasuar me kredinë tregtare, apo investimet e huaja private, kjo për shkak
se nëpërmjet ndihmës së huaj financohen investime afatgjata si dhe mbështeten institucionet
vendase nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve njerëzore.
Punimi mbyllet me disa përfundime në trajtën e rekomandimeve lidhur me nevojën për
ndërmarrjen e disa masave si nga vendet donatore si dhe nga ato pritëse të Ndihmës së Huaj
për të përmirësuar manaxhimin e ndihmës së huaj dhe si rrjedhim ndikimin e saj, duke e rritur
rolin udhëheqës të vendit pritës. Sigurimi i qëndrueshmërisë institucionale në vendet pritëse
është një nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet ndihma e huaj dhe kjo kërkon
angazhim të vazhdueshëm nga qeveritë e këtyre vendeve dhe mbështetje dhe bashkëpunim
nga ana e donatorëve.
Fjalë Kyce: Ndihma e huaj, vend pritës, zhvillim ekonomik, efektiviteti, investime, donatorë.

Hyrje
Ndihma Huaj (NH) me definicion ka percaktime të ndryshme. Ajo konsiderohet
si një transferim ndërkombtar i kapitaleve, mallrave, apo shërbimeve nga vendi /
organizata ndërkombëtare që cilësohet si “donator” apo thjesht “donor”, tek një
vend/popull tjetër marrës i saj, i cilësuar si ‘pritësi”, e dhënë mbi bazën e arritjes
së nje përfitimi të dyanshëm nga palët ndërvepruese. NH cilsohet dhe thjesht si
asistence financiare, e dhënë nga një vend i botës së zhvilluar në adresë të një vendi
tjeter më pak të zhvilluar (low development country-LDC). (OECD – DAC, 2008).
Për vite me radhë, efektiviteti i ndihmës së huaj ka qenë shqetësim për qeveritë dhe
donatorët. Deklarata e Parisit mbi Efektivitetin e Ndihmës së Huaj, e nënshkruar
në Mars 2005, përfaqëson një angazhim nga të gjithë aktorët për të identifikuar
problemet kryesore dhe për të gjetur një zgjidhje permanente për to. 107 shtete dhe 26
organizata ndërkombëtare, kanë nënshkruar Deklaratën e Parisit mbi Efektivitetin e
Ndihmës së Huaj. Deklarata e Parisit përmban 56 angazhime të cilat janë të lidhura me
pesë parime kryesore për ndihmën e huaj: ‘Pronësia’, ‘Pozicionimi’, ‘Harmonizimi’,
‘Manaxhimi për Rezultate’, dhe ‘Përgjegjësia e Përbashkët’ (OECD, 2008).
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Historiku i Ndihmës së Huaj
Nese do të ktheheshim pak në retrospektivë historike, “Plani Marshall” konsiderohet
si ai instrument bazë bilateral i qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që u
përdor për te rindërtuar Evropen Perëndimore te pas Luftës së II Botërore, i cili nxiti
Presidentin e SHBA-së, Harry Truman, të deklaronte se ‘NH eshte trashgimia qe unë
lë pas. Nese une do te kujtohem ndonjehere, me siguri do te jene programet e mia të NH “
(USAID). Sot ka, sipas AidData, së paku 42 donatorë bilateral dhe 45 agjensi rajonale
dhe multilateriale (si p.sh BB dhe FMN) që ofrojnë NH të regullta mbi nje baze te
regullt. Jane shpenzuar ne formen e NH per gjate periodes nga viti 1947 deri ne vitin
2009 rreth 4.2 x 10⁹$ (me vleren e USD te vitit 2000), fonde të cilat kanë financuar
zbatimin e 100,000 projekteve. Kjo do të thotë qe mesatarisht janë shpenzuar rreth 80
milion USD cdo vit (Tierney at al. 2011).
Nga viti 1973 deri në vitin 2008 angazhimet për ofrim e NH janë katërfishuar. Pra, si
kompozimi dhe angazhimet e donatorëve ndaj zhvillimeve të huaja, kanë ndryshuar
dramamtikisht në kohë, kryesisht si pasojë e rritjes se utilitarizimit të NH, si nje
instrument ky i politikës së jashtme. Si rezultat, në ditet e sotme ështe hapur nje
debat i madh nëse:
I)
NH është efektive në gjenerimin e një rritje ekonomike të vendeve pritëse,
dhe në rritjen e efekteve te tjera zhvillimore pozitive?
II)
Cilat janë vendet që do të duhej t’u ofrohej NH? Cfarë strategjie zhvillimi do
të duhej te ndiqnin donatoret dhe vendet pritese të NH?
Ne dekaden e fundit janë bërë mjaft studime kërkimore dhe është ngritur një debat
kontraversial midis politikbërësve, medias dhe publikut. Thembra e Akilit qendron
nëse NH do të duhej te kanalizohej direkt per te zhvilluar vendet me te varfera ne
botë, apo do te duhej te perdorej për arritje të qëllimeve strategjike të donatorëve.
Megjithëse kjo e fundit duket si pa kuptim, Milner & Tingley (2013) kanë konstatuar
se ka diferenca të medha midis publikut dhe elitave ne lidhje me qellimin final te
NH, si dhe te kanaleve nëpërmjet të cilëve kjo ndihmë do te duhej të implementohej.
Kjo për faktin se efektiviteti i NH dhe qëllimet finale, janë shume fort të nderlidhura
mes tyre. Keshtu p.sh. gjatë viteve 1950 – 1960 dominonte bindja qe shkaku kyc i
moszhvillimit të rajoneve me te varfëra të botes, ishte thjeshtë “hendeku i krĳuar
nga investimet e munguara”. Prandaj ne atë kohë u ndoq rruga e intensifikimit të
investimeve të brendshme në ekonomi dhe infrastrukturë, me synimin arritjen e
niveleve të botes se zhvilluar, nepermjet lëvrimit të burimeve financiare në adresë
te vendeve pritëse të NH. Pra donatorët kanalizuan resurset e tyre, ne shkalle të
gjerë, drejt investimeve publike apo programeve shtetërore. Ne mbeshtetje te kesaj
ideje, në vitin 1960 u themelua “Agjensia Nderkombtare e Zhvillimit” (IDA), pjese
e grupit te Bankës Botërore (BB), me synimin rritjen e nivelit të granteve per vëndet
ne zhvillim. Gjithashtu u krĳuan agjensi të shumta donatorësh të tipit bilaterale.
Ky trend vazhdoi deri ne vitin 1970 kur “Asambleja Pergjithshme e Kombeve te
Bashkuara” (UNGA) adaptoi propozimin e 0.7 % te PBB (Clemens & Moss, 2005,
75). Kjo coi ne krĳimin e nje sistemi per mbledhjen e të dhenave statistikore mbi
shpenzimet e NH, me qellim monitorimin e saj, alokimin e saj, si dhe te ndjekjes se
levizjeve te donatorve drejt arritjes se qellimit të perbashket të NH. Ky sistem u quajt
“Sistemi Raportimit të Kreditorëve” (Creditor Raport System –CRS), i cili ofron nje
databazë të centralizuar mbi fluksin e NH per 22 vendet anëtare, dhe per shume
agjensi multilaterale. Kjo databazë u kthye keshtu dhe në burim për shume studime
akademike kerkimore, por edhe për politikberësit.
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Gjithe ky perpleksitet, midis dy shkollave të mendimit, beri qe donatorët te
konfuzohen lidhur me mungesen e nje perspektive te qarte rreth ekzistencës së
rezultateteve pozitive te priteshme apo te prekeshme te NH. Vetem vone, nga fundi
viteve 1970, BB dhe IMF lancuan politiken e re mbi levrimine NH, e quajtur “Pershtatja
e Programeve te NH”. Qellimi I kesaj politike ishte te minimizohej dimensioni i
shtetit nepermjet orientimit drejt “Stabilitetit Makroekonomik” te vendeve pritese
te NH. Kjo do te thote qe vendet pritëse kondicionoheshin në disbursimet e NH, ne
varësi të bërjes së reformave ekonomike të përshtateshme, që nxisnin ekonominë,
si per t’u zhvilluar, ashtu dhe per t’u aftësuar për të kapercyer krizat ekonomike
të mundshme1. Kjo ‘detyronte’ vendet pritëse të NH të pershtasnin strukturalisht
institucionet e tyre, me anë të bërjes se reformave ekonomike, me qëllim stimulimin
e ekonomisë dhe zhvillimin ne saj ne mënyre te qendrueshme, dhe të aftë per të
kapercyer krizat ekonomike të mundshme. Ky model ë ri i lëvrimit të NH u quajt
modeli i “Konsensusit te Washingtonit “ (Washington Consensus). Pra qellimi final
ishte që vendet pritëse te NH, te përdorin NH sipas qëllimit të donatorëve, si dhe ne
të njejtën kohë te implementoheshin reformat e duhura te qenësishme per ekonomitë
lokale. Ne kete menyre donatorët evitojnë tendencen qe kane qeveritë e vendeve
pritëse, qe pasi marrin NH, shpesh t’i devĳojnë burimet e planifikuara lokale nga
buxhetet e tyre. Gjithashtu donatorët, në këtë mënyrë kushtezojnë qeveritë pritëse
të NH që te implementojne ato projekte qe jane te destinuara per për t’u financuar
me NH.
Ekzistenca e mendimeve të ndryshme lidhur me efektivitetitn e NH - Rasti i
Koresë së Jugut
Pas proklamimit te “Konsensit te Washingtonit” lindi debati se cila rruge duhej
ndjekur per rritjen e efektivitetit te NH. Keshtu u ravĳëzua kalimi nga gjendja dy
polare ne atë tre polare, dmth: “Shtytja e Madhe”, ”Nevojat Baze” dhe qasja e fundit
“Pershtatja Strukturore”. Ky konfuzion mbi qartesinë e rruges qe duhej ndjekur
solli ne skene nje ortek me studime e kerkime shkencore akademike të kësaj natyre.
Keshtu, ne vitin 2009, Dougcouliagos & Paldam sintetizuan rezultatet e ketĳ debati
te perbere nga 97 studim-kerkime akademike mbi efektivitetin e NH. Ky sintetizim
pasqyroi dy kampe si më poshtë:
1)
“Kampi i optimistve”, qe kerkojne rritje substanciale te nivelit te NH, pasi
besojne fort ne efektivitetin qe ka NH ne nxjerrjen nga varferia te vendeve ne zhvillim.
Përkrahësit e këtĳ kampi argumentojne se ekziston nje korelacion i forte mes NH dhe
rritjes ekonomike së vendeve pritese te NH (Rosentein & Rodan v.1943, Chenery &
Strout v.1966, Sachs v.2004, Hansen & Tarp v.2001, Sachs v.2006).
2)
“Kampi i pesimisteve“, qe nuk besojne se NH ndikon ne uljen e varferise ne
vendet pritese te ketyre ndihmave. Ata argumentojne se NH duhet te anashkalojë
qeveritë e ketyre vendeve dhe te shperndahet drejtpersedrejti tek populli I thjeshtë,
ne sasi te vogla, ose në të kundërt NH, te ndalojë teresisht se dhëni ketyre vendeve.
Kjo per shkak te efekteve negative qe NH sjell tek vendet pritese ne raport me
IHD, pasi sipas tyre, NH jo vetem deformon ekonomitë e ketyre vendeve, pra
potencialisht ngadalson rritjen ekonomike dhe zhvillimin e tyre, por mbi te gjitha
ndikon në mbajtjen në pushtet të qeveritarëve të korruptuar. Nje gje e tillë mund të
rezultojë më pas në destabilitet ekonomik dhe politik te ketyre vendeve (Easterly
v.2001,Braeutigam & Knack v.2004,Moss et al v.2006, Djankov et al v. 2008, Easterly &
1

Model ky i aplikuar qe prej v.1950 ne kondicionimin e dhenies se huasë nga BB & IMF per: krizen e naftes, krizen e
borxheve, recesionin nderkombetar te v.1970 dhe fillimit 1980 ne vendet e Ameriken Latine.
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Pfuetze v.2008, Knock & Moyo v.2009).
Nje arsye tjetër për lindjen e argumenteve pro dhe kundra efektivitetit te NH jane dhe
variacionet ne karakteristikat e donatorve te ndryshem. Studjuesit demonstrojne se
prirja e pergjitheshme e donatorve eshte të kushtezojne NH mbi kriterin gjeopolitik,
apo ate ushtarak, si dhe te interesat të tyre ekonomike (Vreeland v.2011,faye &
Nichaus v.2012,Bermeo & Leblang v.2014). Po keshtu konstatohet se shpesh donatoret
qe ofrojne NH, e kushtezojne atë ne shkembim te votave te vendeve pritese te NH
pro tyre, ne OKB. Si rezultat, shpesh NH diferencohet mbi baza ideologjike, mbi
baze te fuqise se parapelqimit, paragjykimeve te opinionit publik te vendeve te tyre,
etj. (Dreher v.2014, Tingley v.2010, Paxton & Knack v.2012, Baker & Fitzgerald v.2012,
Nielson & Findley v.2012).
Si perfundim, studimet akademike në shumë raste tregojne se konsideratat strategjike
te donatorve kane luajtur rol negative në rritjen ekonomike te botes ne zhvillim,
duke e bere NH me pak efektive (Tirone v.2010, Kilby & dreher v.2010).
Ndihmat e dhena nga forumet multilaterale konsiderohen me pak strategjike ne
alokimin e tyre (Dietrich v.2013) - ndonse gjithsesi keto influencohen nga shtetet
e fuqishme, apo koalicione shtetesh, qe jane antarë te ketyre forumeve - (McLean
v.2011,Scheider & Tobin v.2013, Dietrich v.2013 & 2014).
Nderkaq, edhe vete vendet pritese te NH, me politikat që kanë ndjekur i kane bere
me pak efektive NH, kjo per faktin se keto vende nuk jo gjithmone kane kapacitete
absorbuese efektive (Prunier v.2009,Herbst & Mills v.2009.
Gjithashtu, ka studjues qe konkludojne se NH pasuron vetem drejtuesit e zyrave
ne vendet ne zhvillim, pasi ata pushtetarë I perdorin NH per te maksimalizuar
qëndrimin e tyre ne pushtet (Jablonski v.2012,Cruz & Schneider v.2014).
Ndërsa studjues të tjerë si Chenery & Strout, pohojnë ne studimin e tyre të vitit1966
“Modeli Dual i Hendekut” (Dual Gap Model), se NH jo vetem rrit performancën
ekonomike te vendeve pritese, por ajo gjeneron rritje ekonomike te mirefilltë, pasi NH
shton kursimet e brendshme te vendeve pritese, si dhe volitshmerinë e monedhes së
tyre ne kembimet me valutat e huaja. Kjo ndihmon ne mbylljen e hendekut “kursiminvestim” dhe te hendekut “eksport-import”.
Po ë këtë frymë, Carol Lancaster thekson se 25% e NH duhet te jetë grant, në mënyrë
që ajo të jetë efektive. Mbeshtetesit ne favor te aplikimit te NH, e kanë quajtur atë
‘Levë të Arkimedit” që ndihmon ne daljen nga stadi I varferise I vendeve ne zhvillim
(p.sh si Koreja Jugut). Midis te tjerave, ata argumentojne se keto ndihma jane te
domosdoshme për ndertimin e infrastruktures se ketyre vendeve ne zhvillim, si dhe
per lehtësimin e dhimbjeve qe shkaktohen nga fatkeqsitë apo katastrofat natyrore.
Në të njejtën kohë, kritiket e NH argumentojne se keto ndihma vetem sa krĳojne
vartesi të ketyre vendeve nga vendet ne zhvillim, dhe theksojnë se NH inkurajon
keqperdorimin dhe keqorjentimin e tyre .
Por, rasti i Koresë së Jugut, e rrezon poshtë kete ide. Koreja e Jugut eshte shndërruar
nga nje vend perfitues, pra prites i NH per rreth15 vjet, qe pas luftes (1950-53) e ne
vazhdim, ne nje vend donator të NH. Ajo, ne vitin 1996 u be antare e OECD, dhe
ne 2009 e “Komitetit te Asistences per Zhvillim” (DAC). Koreja e Jugut ka perdorur
NH te tipeve te ndryshme: te kondicionuar, grante, hua, dhe ka perdorur kryesisht
kanalet multilaterale ne krahasim me ato bilaterale. Ne total NH e disbursuar per
K.Jugut, arrin vleren prej 12.7x10⁹$, për periudhën 1945-1990 (OECD, 2008 :9).
Ky sukses i Korese së Jugut eshte spektakolar, duke patur parasysh faktin e të qënit
një vend i shkaterruar prej luftes, ku ishin shkatërruar plotësisht pothuajse 50% e
infrastruktures urbane, rreth 20% te banesave, migracioni i brendshem drejt periferive
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te qyteteve te medha kishte arritur rreth 2 milion banorë, gjë që jo vetem ngadalsoi,
por rriti ne ekstrem kostot e urbanizimit te këtyre qyteteve. Gjithashtu, vendi shquhet
per mungesë të burimeve natyrore, dhe mbizotëronte nje shoqeri e theksuar rurale
e cila perpiqej te mbĳetonte, me anen e nje bujqesie tepër te prapambetur, ku ne fuqi
ishte ende nje sistem skllaverie (bujq qiramarres te ngastrave të arës).
Nje nder drejtimet per manaxhimin efikas te NH ne Korenë e Jugut ishte financimi
i “Projekteve per ripershtatjen e tokes” (land readjustment projects), ku nje pjese
e caktuar e tokes se nje pronari, merrej nga nje zhvillues publik ose privat. Pas
zhvillimit te asaj toke nepermjet investimeve te caktuara, ajo shitej me synimin qe
te rimbursonte koston e zhvillimit. Ky lloj programi qeveritar, uli barren fiskale te
qeverise per urbanizimin e atyre zonave rurale, sepse kostoja perkatese u mbulua
tërësisht nga pronaret.Me kete nismë u urbanizuan rreth 16.5 km² siperfaqe ne 23
qytete si Seul, Busan, Daeg dhe Incheon, per nje periudhe kohore 7 vjecare (19521959), me fokus rehabilitimin e pas luftes, si dhe ndertimin e rrugeve te reja ne zonat
urbane.
Ne 1970, me rekomandim të IMF, Koreja Jugut adaptoi “Programin Stabilizues”, qe
do te bente te mundur kapercimin e ngadalësimit te rritjes, qe u shkaktua nga hyrja
ne recession e partnerve tregtarë te huaj te saj. Kjo do të mundësonte ripagimin e
huave te huaja, qe ishin bere nje barre serioze per firmat me borxhe (Chung-Yum
Kim – 2006 f.313-314).
Qeveria Koresë së Jugut ka industrializuar ekonominë e vendit nëpërmjet planeve
5 vjecare të cilat ndikuan pozitivisht në rimëkëmbjen dhe zhvillimin ekonomik të
vendit. Qe nga viti 1991, Korea e Jugut qe e aftë të krĳonte ura per ofrimin e NH drejt
vendeve ne zhvillim. Si rezultat u krĳuan ‘Agjensia e Kooperimit Nderkombtar”
(KOICA), si dhe ‘Korea Exibank’s Economic, Development & Co-operation Fund’.
Në vitin 2011, fluksi i NH të ofruar nga Korea e Jugut ishte rreth $1,248.32 milion, qe
përbën rreth 0.12% te PBB-së së saj. Kjo vlere ka njohur rritje shume me të shpejte në
krahasim me antarët e tjere tradicional te DAC, qe kane ngecur, prej vitesh ne vlera
te përafërta (Japonia me 0.18 % te PBB-së, USA me 0.20 % te PBB-së, v.2011). (Kwang
Suk Kim, 1994, 347-348, Choong Young Ahn & Joo-Moon Kim, 1995, 330).
Nga kjo analizë e NH, kryesisht e 12 viteve të fundit, ne lidhje me ndikimin qe ka NH
mbi arritjen ose jo të nje rritje te qendrueshme ekonomike, mund të konkludohet në
ekzistencën e dy shkollave të mendimit, si më poshtë:
I)
Ky këndvështrim pranon se NH, thjesht i rrit strukturalisht qeveritë e
vendeve pritese, por përfitimet tek te varfërit jane minimale, si dhe con në mungesë
investimesh. Ndikimi i NH mbi ekonominë e vendetve pritese nuk varet nga
sistemi politiko-ekonomik i instaluar ne to. Pavarsisht natyrës së sistemit (liberalo
–demokratik, apo shume represiv), efektet e NH do te mbeteshin neutrale. Gjithsesi,
mbetet për t’u përmendur fakti se vendet me regjim liberalo-demokratik (ceteris
paribus), kane një shkallë të mortalitetit foshnjor rreth 30% me te ulët, krahasuar
me vendet e regjimeve represive. Kjo ka të beje me faktin se, ndonëse elitat politike
te ketyre vendeve liberalo-demokratike, vazhdojne të thithin përfitimet kryesore të
NH, shtresat e varfëra arrĳnë te përfitojnë dicka e si rrjedhim të fuqizohen me shume
se në regjimet represive.
II)
Në kontrast me këndvështrimin e parë, grupi tjeter është i mendimit se
mjedisi gjeopolitik mbetet qartësisht përcaktuesi kryesor në efektivitetin e NH.
Nderkaq, të dy shkollat e mendimit pajtohen së bashku lidhur me principin e
performances se NH. Dmth. nese alokimi i fondeve te NH do te bëhej ne përputhje
me mjedisin gjeopolitik që ekziston rreth vendit pritës, atëhere dhe performanca e
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NH do te ishte më efektive.
Keshtu, studimi i kryer nga P.Guillaumont & L.Chauvet në vitin 2010, f.66-92, e
vërteton konkluzionin e sipercituar. Ky studim thekson se performanca e NH, mund
të matet duke bere alokime të shumta të fondeve, tek nje vend qe ka nje politikë
qeverisëse më të forte se mjedisi gjeopolitik që e rrethon, dhe e kunderta, te alokohen
fonde te shumta ne nje vend me qeverisje të brendshme me te dobët sesa ai i mjedisit
rrethues gjeopolitik. Konkludohet, ne kete studim, se nese NH është afatshkurtër,
në vendet me regjime liberalo-demokratike, ajo mund te ketë ndikim më të lartë ne
reduktimin e varferise. Gjithsesi, sipas këtĳ studimi, NH mund te arrĳë nje qellim
modest ne reduktimin e varferise, pra mund te ndihmojë disa njerez, per nje kohe te
caktuar, por mbetet nje mit i pastër urban, te besuarit se ajo mund te jetë katalizatori
I transformimeve te gjëra sociale, apo se NH mund te “blejë” rritje te qendrushme
ekonomike. Kjo per faktin se NH operon ne terren te paqendrueshem, si teorikisht
dhe empirikisht. Ky mit vetem sa I pengon donatorët e NH ne kryerjen e vlersimeve
shkencore (P.Boone -Jornal Europian Economic Review v.1999 vol.40,f.289-329;
Easterly,William-Jornal Europian of Economic Perspectives v.17,v.2003,f.23-48).
Performanca e Ndihmës së Huaj
Me performance të NH kuptohet matja empiriko-shkencore e eficencës se investimeve
te donatorit në vendin prites. Më konkretisht kjo do te thote njohje e qëllimeve
strategjike qe ka synuar te targetojë NH. Disa prej këtyre qëllimeve strategjike
radhiten si më poshtë:
i)
Rritje e qendrueshme ekonomike.
ii)
Promovimi i zhvillimit të sektorit privat, si indicator i uljes se varferise.
iii)
Aftesim i te varferve, duke i dhënë atyre mundësinë të marrin pjese ne
ndarjen e perfitimeve që rezultojnë nga rritja ekonomike.
iv)
Fuqizimi gjinor nëpërmjet sigurimit që grate te kene zë ne 80% te
vendimarrjeve per realizimin e investimeve te NH, punesimin e tyre ne sektoret ku
perdoren NH, si dhe nje adresim te forte kunder dhunës ndaj tyre.
v)
Sigurimi i aplikimit të principit “vlerë-per-para” (value-for-money). Ky
kriter kerkon qe jo me pak se rreth 85% te investimeve te implementuara te kene
arritje pozitive. Pra keto investime te kene arritur efektivitetin dhe eficencen
standarte dhe te kene reflektuar nje “vlere te shtuar jetësore te prekshme. Kjo arrihet
duke vlerësuar performancën e investimeve ne menyre periodike/vjetore. Nese keto
standarte nuk arrihen, pra permiresimet nuk duken, brenda periudhes 1 vjecare,
atëhere implementimi investimeve ne sektoret e caktuar do te duhet te anullohet.
vi)
Pakësim gradual i numrit te investimeve të vogla individuale deri ne
masen 20% me qëllim reduktimin e kostove dhe kohës që nevojitet per realizimin
transaksioneve. Investimet e medha dhe te perqendruara kanë tendencë të jenë më
efektive, si dhe kanë kosto më të ulta administive-manaxheriale se se ato per cdo
projekt individual.
vii)
Lufte kundër korupsionit. Meqense NH zakonisht ofrohet në vende të cilat
kanë nivel të lartë korrupsioni, ushtrohet nje monitorim/kontroll i rrepte, pergjate
gjithe procesit te implementimit te investimit, perfshire ketu dhe hartimin e
strategjive qe kane ne thelb te tyre luftën kundër korrupsionit.
viii)
Raportimi periodik mbi matjen e performances, ku te jetë e perfshirë analiza
e pikave të siperpermendura.
(Foreign Aﬀairs & Trade, 2014 : dfat.gov.au)
Nje nder menyrat me te aplikueshme per matjen e performances se NH nga donatoret,
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eshte edhe indeksi I ponderimit te te ardhurave per kapita ne vendet pritese. Nga
pasqyrimi i ketĳ indeksi rezulton se 4 vendet donator që kanë demonstruar një nivel
më të lartë performance në ofrimin e NH janë: Belgjika, Finlanda, Danimarka dhe
Norvegjia. (index I 17 DAC antare dhe agjensive multilaterale per perjudhen nga
v.1969 deri ne 1984).
Ndonse eksiston nje debat intensiv mbi NH, midis ekonomistëve, politikeberësve,
financierëve, etj, I cili ka polarizuar studjuesit e kerkuesit shkencor ne menyre
kontraversiale, deri ne vitin 1990 ravĳezoheshin vetem dy grupe te kunderta:
i)
Grupi qe konsideronte se NH nuk funksionon ne misionin e saj (William
Easterly e quan me sarkazem, dhenien e NH thjeshtë si iniciativë raciale, dmth si
“lemoshe e njeriut te bardhe”. Ndërsa Doucouliagos & Paldam tregojnë se NH ne 40
vjetet e fundit, nuk ka qene produktive (2009).
ii)
Grupi I rrymes se kundert, argumenton se, ekzistojne shume evidenca qe
pasqyrojne krejt te kunderten, pra se NH ka arritur qëllimin e saj. (Shankar Prasad
Ghimire, 2013).
Vetem publikimi i artikullit te Bankes Botërore ne 1998, me titull “Vlerësimi i NH:
Cfare funksionon dhe cfare nuk funksionon, dhe perse”, beri qe politikberësit te
perfshiheshin ne zhvillimet nderkombëtare rreth rolit te politikave ekonomike ne
vendet pritese te NH (McGillivray et al, v.2006;Burnside & Dollar v.2000). Keto
punime shtuan nje dimension të ri, sipas te cilit NH funksionon me efektivitet vetem
atëhere kur mjedisi politik i vendeve pritese eshte ‘i mire’. Kjo nxiti debatin mbi
politikat fiskale, monetare, tregtare etj. (Collier & Dehen, 2001; Collier & Dollar, 2002;
Brunside & Dollar, 2004).
Por ky konstatim i tyre u kontestua, si i paqendrueshem, i pare në prizmin se
ekzistojnë një sërë faktoresh që duhen analizuar kur bëhet fjalë për efektivitetin e
NH (Dalgcard & Hansen, 2001; Islam, 2002;easterly et al, 2004).
Tradita ka treguar se te gjithe bien dakort ne pergjithesi se funksioni kryesor I NH
është ndihma drejt vendeve ne zhvillim. Por shizma apo ndarja e madhe ndodh,
kur duhet të vendoset se cilat do te ishin rruget qe duhet te ndiqen per te rritur
efektivitetin, eficencën e tyre tek vendet pritese, dhe per pasoje performancen e
donatorëve.
Përfundime
Me gjithë mendimet e ndryshme që ekzistojnë rreth nivelit të efektivitetit të Ndihmës
së Huaj vlen të theksohet se ajo ndikon, megjithëse jo gjithmonë në të njejtën shkallë,
në rritjen ekonomike të vendeve në zhvillim. Shkalla e ndikimit dhe si rrjedhojë dhe
efektiviteti i NH në të ardhmen mund të rriten nëse ndëmerren disa masa nga të dy
palët, donatorët dhe vendet pritëse.
Është e rëndësishme që të nxiten donatorët për të bazuar mbështetjen e tyre financiare
në strategjitë kombëtare për zhvillim të vendeve pritëse si dhe të rrisin nivelin e
besimit në institucionet dhe procedurat kombëtare. Kjo do të thotë që donatorët
duhet të sjellin mundësisht në një linjë qëllimet e tyre strategjike me ato të vendeve
pritëse.
Gjithashtu, është e rëndësishme që të përmirësohet përthithja e angazhimeve në
vazhdim në mënyrë që të përmirësohen realizimet e fondeve të huaja dhe më pas
të shpenzohen energji për angazhime të reja. Kjo mund të arrihet duke rialokuar
ndihmën nga sektorë që nuk përformojnë në sektorë të rinj, me qëllim reduktimin e
riskut të mosrealizimit.
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Përqasja e ndihmës së huaj është mirë të bëhet duke u bazuar në programe madhore,
mundësisht sektoriale dhe afatgjata, e jo në projekte të vogla individuale. Kjo do të
rriste substancialisht efektivitetin e NH dhe ndikimin e saj në sektorët kyc te vendeve
pritëse.
Një tjetër masë mund të ishte lidhja organike e ndihmës së huaj me programet e
buxhetit nëpërmjet reflektimit të cdo financimi të huaj, qoftë grant po kredi, në
buxhetin e brendshëm të vendeve pritëse. Në këtë mënyrë, ndihma e huaj nuk do të
konsiderohej më e ndarë, e cila përdoret për financimin e projekteve të vogla, që në
shumicën e rasteve përzgjidhen nga donatori, por do të shihej si pjesë përbërëse e
buxhetit total të vendit në zhvillim, dhe si e tillë do të përdorej për të arritur objektivat
madhore për zhvillim të vendit.
Se fundmi, një komponent mjaft i rëndësishëm për rritjen e efektivitetit të NH është
dhe përmirësimi i sistemeve të menaxhimit financiar publik dhe të prokurimit
publik në vendet pritëse, me qëllim që këto sisteme të jenë sa më transparente dhe të
përdoren në shkallë më të gjërë nga ana e donatorëvë.
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Nga Peace Research në Peace Economics: roli i procesit te integrimit Europjan
Dr. Romina Gurashi
Universiteti “Sapienza” i Romes
Abstrakt
Menjehere mbas viteve te luftes se dyte boterore, studimet mbi paqen dhe mbrojtjen nga
konfliktet e ndryshme, jane berë perhere e më të rendsishme duke arritur në një ndryshim
rrenjesor të paradigmave në vitet ‘70. Vemendja e studiuesve u perqendru në konceptin
“paqe” (negative) jo më si ekuilibër internacjonale diametralisht i kundërt me gjendjen e
luftes por si raport që ka të bejnë me “mungesën e dhunës” (structurale o kulturale). Nje
paqe e ndertuar vetëm nepermjet ndryshimit rrenjesor të shoqerisë, të zhvillimit politik e
ekonomik, si dhe zhdukjes se pabarazinave.
Ne brendesi te ketĳ projekti që permbledh shumë fusha studimi ne te cilin ishte e rendsishme
krĳimi i nje shoqerĳe te re në sferën politike, ekonomike e kulturore perfshihet edhe një
mendim i ri mbi ate te quajturën “Peace Economics”. Çfare do te thotë: “Peace Economics”?
Duke perdorur thenjet e Jurgen Brauer dhe ato të Raul Caruso mund te themi që ajo përfshin
studimin ekonomik, projektimin dhe themelimin e nocjoneve kryesore dhe istitucionet
perkatse politike, ekonomike dhe kulturore; bashkëveprimi i tyre, dhe politikat per të
parandaluar, lehtësuar o zgjidhjen e çdo lloj violence aktuale, dhe fshehur, o konflikte të tjera
shkaterruese brenda shoqerive ose mes shoqerive te ndryeshme”.
Cilat jane krakteristikat e Peace Economics? Dhe çfare lidhje egziston mes Peace Economics
dhe procesit te integrimit europjan? Ky përpunim do te tregojë se fillimi i këtĳ studimi i ka
rrenjet në procesin e integrimit që ka sjelle krĳimin e istituteve europjane. Mund te themi
që zhvillimi i njeres ka ndihmuar e kondiscionuar zhvillimin e tjetres dhe gjithashtu në te
kundert.
Shembulli dhe historia e komunitetit europjan (Europes se bashkuar) dëshmojnë qe
bashkpunimi dhe integrimi politik, ekonomik shoqeror kan qenë elemente të domodoshme
te nje politike qe ka ndyshuar fetyuren e botes.
Fjalë kyçe: Peace Research, Peace Economics, Integrimi Europjan, Peace Research Society
(International), International Peace Association.

Nje histori e shkurte per Peace Research e revolucjoni teorik ne vitet 70te
Duke miratuar tezat e Norberto Bobbio, qysh në periudhen mbas Luftës se Dyte
Boterore ishte e mundur që te gjindeshin levizjet e para në studimet shkencore për
paçen te perfshira në te quajteren “polemologie”, nje degë e teorisë së relacjoneve internazionale e cila kishte si qellim kryesor te kuptonte konfliktet, origjinen e tyre dhe
funksionimin e tyre. Mund të thuej që ishte “studimi i luftës dhe i fenomeneve që
e shoqerojnë, nga pikepamja ushtarake e shoqerore-politike”(Bobbio, Matteucci &
Pasquino 2004).
Vetëm mbas Luftës se Dyte Boterore, studimet per paqen (Peace Studies) behen nje
rrugë studimeve të pavarura, edhe pse qysh në periudhen në mes te Luftës se Pare
dhe te Dyte Boterore, Sorokin, Richardson e Wright kishin identifikuar dhe kishin
shprehur nevojen e krĳmit, zhvillimit e zbatimit te nje metode shkencore per studimet mbi pacen.
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Duke u kthyer në fund te Luftes se Dyte Boterore, veme re që, me shumë se asnjeherë
tjeter, ndihet nevoja per pace. Ne kampin e sudimeve shkencore, me një kembe ngulje
në ritje, vememndja perqendrohet mbi problemin e çarmatosjes dhe mbi rrezikun që
paraqesin perparimet e studimeve shkencore per qellimet ushtarake. Interes i madh
i kushtohet edhe nje aspekti tjeter: bashkepunimit mes shteteve. Zhvillohen ne kete
drejtim teorite e paçifizmit istitucjonal (ose jutidik) që te mbajnë monopolizimin e
ligjeshëm te dhunës (Bobbio 2009).
Rrënjet e kesaj egzigence për te gjetur pacen jane si pergjigje e frikës te një lufte
nukleare dhe ne perpjekjet per te evituar konfliktet shkatruese per njerëzimin. Lufta
e Ftohtë dhe ekuilibri i terrorit paraqesin në kete menyre arsynë për egzistencën e
Peace Research dhe te studimeve kysore që kanë te bejnë me problemin e “çarmatosjes”, te Conflict Theory dhe Conflict Analysis.
Qe në kete moment Peace Studies karakterizohen nga hyrja në sferën e shkencave
shoqerore duke bere kerkime mbi konfliktet në boten reale dhe zgjidhien e tyre.
Per kete arësye, qysh në fillim, aspekti teorik ka marre menjehere vlerë si instrumentale edhe i brendëshme sepse studjusi shkencor lidh çdo konflikt me modelin apo
proçesin shoqeror që siç dihet perfshin shume aspekte te pergjitheshme, komplekse
dhe integruese.
Ne fundet e viteve ’50 e deri ne vitet ’70, vihet re një rritje sasinë dhe kompleksitetin
e temave te trajtuara. Në kete periudhë, zhvillimi i kerkimeve shkencore eshte i drejtuar në veçanti në perpunimin e modeleve e metodave te reja. Në veçanti ne zbatimet
që lidhen me modelet ekonomike, teorĳa e bojrave, aplikimet experimentuese, në
soçiologji, etj. Gjithashtu behën perpjekje për te perfshirë studjues te sferave te tjera
për te pasuruar kerkimet shkencore me ndjohuri, prespektiva te reja. Per shembull,
teoria e loirave perpunuar nga Neumann, e perdorur hga psikologet, si Rapoport,
aplikohet në teorite e konfliktit duke u bere nje nga shtydhat krysore te teorise mbi
konfliktet.
Duke levizur në shumë fusha dhe në zhvillim te perherëshem, studiuesit shpesh
here janë te detyruar te perpunojnë e percaktojnë sferën perkatse të studimeve.
Megjithate, Peace Research mbetet nje argoment qe zhvillohet në veçanti në Ameriken e Veriut dhe Europen Prendimore.
Fenomenet internacjonale që nga fillimi e deri në fund të viteve gjashtedhjete, nga
kriza cubane deri ne pushtimin e Çekosllovakisë paraçesin nje seri pyetjesh në
brendesi te Peace rResearch, te lidhure kryesirisht me rreziqet e luftes se ftohtë, mekanismin e sundimit e shfrytëzimit e rolin e disciplinës në disa konflikte.
Nga viti 1968 deri në 1969, në brendesi te Konferences se Peace Research Society mbi
Vietnamin dhe në Konferencen Europjane e Peace Research Society (International) te
Kopenagenit, krĳohen dy rryma te ndryshme (Asbjørn Eide 1972).
Konferenca e 6te Europjane e Peace Research Society e mbajtur në ’69 paraqet momentin me te lartë te kundershtimeve mes ketyre dy rrymave; nje deklaratë kunder
Peace Research tradicjonale firmoset nga pjesa më e madhe e studjuesve shkencor që
ishin prezent.
Në pergjithesi, thuhej që levizja e Peace Research po degjeneronte në disa fraksione
që u krĳua mes Peace Researcher “radikali” dhe “tradicjonali” paraqiti nje moment
fondamental në proçesin e pjekurisë te ketyre studimeve. Nga viti 1968 deri 1969
konteksti politikkishte ndyshuar në manyrë te ndjeshme në krahasim me ate menjehere mbas Luftes se Dyte Boterore. Lufta e ftohte ishte zbutë në mënyre të kon127

siderueshe, rreziku i nje lufte nukleare mendohej si nje dicka jo e mundshme dhe
aspektet negative të lidhura me sundimin e superfuqive behen perehere e me te dukshme në zonat e tyre te influencës. Perpjekjet e Shteteve te Bashkuara per te mbajtur
nen controll Indo-Kina duke perdorur mjetet ushtarake eshte deshmi dramatike për
sa me siper. Nga ana tjetër Bashkimi Sovietik, me pushtimi e Çekosllovakise tregoj
kembenguljen e saj në perdorimin e forces per parandalimin e çfaredolloj levizje që
kercenote sigurin e intereseve te Bashkimit Sovjetik.
Edhe pse tensionet mbes dy superfuqive po zvogeloheshin, armatimi vazhdonte.
Kjo vë në dukje që problemi kryesor nuk perfaqesohej jo vetem nga konfliktet mes
shtetet më të vogla dhe grupe te tjere me shtetet më të vogla dhe grupe te tjera territorjale.
Keshtu Peace Research vihet në diskutime në bazë te 5 pikave kryesore:
1) Mungesa e aftesive per te zbuluar argomente te rendesishme;
2) Per te kontributin e saj në mistifikimin e realitetit nepermjet zbulimeve te pa
rendësishme;
3) Per shkak te perdorimit te nje koncepti për paqe shume te kufizuar, te thjeshtuar, dhe nje koncept mbi konfliktin te shtremberuar e shumë te papershtatëshem;
4) Thuhej gjithashtu që ket koncepte janë rrjedhoje e “kembënguljeve” iedologjike
dhe rezultonte e pamundur dalja nga keto kanale;
5) Thuhej gjithashtu që Peace Researcher ndihmonin elitat sunduese te botës në
vazhdimin e sundimit në zonat e tyre rispektive te influencave.
Ne kete quader, vitet ’70, paraqiten kushtet në te cilat nje qendrim me i pjekur e më
polieder, per kete materie, po zhvillohej. Keshtu shenohet hyrja në nje fazë të re te
zhvilimit te stuimeve për paqen në te cilen koncepte mbi paqen dhe konfliktet vihen
në diskutim.
Persa i perket konceptit mbi konfliktin kalohet nga nje menyre veshtimi në te cilen
aktoret jane “në lufte me njeri tjetrin për te arritur në resultate te ndrysme që nuk
perputhen me njeritjetrin” - një vizion simetrike, subjektive dhe e orientuar drejt aktori – ne nje tjeter, më objektive që konsideronte konfliktin si nje mungese harmonie
te interesave mes grupeve (klasave, shteteve, etj) te ndryshme. Keshtu konflikti konsiderohet “embeded” ne strukturën shoqeroree në proceset e saja. Ai është realitet
si në rastin që aktoret janë te ndergjegjeshëm ose jo dhe si ne rstin kur nuk egziston
nje qendrim konfliktual siç ndoll në rastet e veprimeve me dhune. Gjithashtu, duke
qene i rrenjosur ne strukturat shoqerore nuk i perket me vetëm sferave te rapoteve
internacjonale dhe sferave te raporteve shoqerore.
Për sa i perket konceptet te paqes, per peace researcher tradicjonalista ajo ka te bej me
zhdukjen e dhunes fizike në nje shoqeri (lokale, rajonale, nacionale boterore)ku nuk
egzistojne divergjenza dhe bashkepunimi eshtë i mbeshtetur në barazimin mes grupeve te ndryshme. Ne këtë mënye, paqja nuk eshte më nje diçka që duhet te mbahet
si eshte, por eshte diçka që duhet te krĳohet e risistemohet. Si krĳohet? Nëpermjet
zhdukyes se strukturave hierarkike, te pabarabarta e shtypëse. Mbitegjithe nepermjet zhvillimit te vazhdueshëm te modeleve te bashkëpunimit në menyre horizontale
që shperblen në menyrë te barabarte te gjithe pjesëmarresit.
Idea e pare mbi paqen ka qene e percaktuar si paqe negative sepse percaktonte në
menyre konsideruar paqen si mungese te dhunës fizike. Ne kete menyre viheshin
kufit mjetet e perdrur nga actoret per te arritur qellimin. Idea e dyte mbi paqen
pershkruhet në menyrë positive dhe jep spjegjm te konceptit duke treguar cilat duke
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te jene objektivet perfundimtare që duhet te drejtojne bashkepunimin shoqeror.
Kjo ide nuk kufizohet vetem në mjetet e perdorur nga autorët por vë në qender te
kerkimeve te saja relacjonet mes autoreve. Ne kete menyre behet e paranueshme që
perpjeket për krjimin e raportave te barabarte te kalojnë nepermjet dhunes fizike si
në rastin e revolucjoneve ma dhune.
Behet fjale per nje paqe që kerkon nje ndryshim rrenjesor shoqeror; zhvillimi poitik
e ekonomik dhe zhdukjen e pabarazirave (Galtung & Fischer, 2013).
Vitet ’70 paraqesin keshtu nje periudhë te nje ndryshimi te fortë nga pikëpamja filozofike. U zhvillua nje levizje si me qene nje revolucjon Kopernikan që beri te mundur
shumë diskutime mbi kete argoment. Per kete arsye vitet ’70 ishin vitet ne te cilat u
rrit shume numri i istituteve te stuimeve te studimeve shkencore mbi paqen. PRIO,
istituti me i rendesishmen në studimet mbi paqen lindi në ’59. Ne vitin ’73 lindi
Peace Science Society (Internacjonale), në ’64 International Peace Research Association, ne 1966 SIPRI etj.
Gjithashtu, në këto vite, rriten në menyrë te ndĳshme edhe mendimet e ndryshme
brenda kesaj disipline. Në veçante, zhvillohen nje seri degesh. Në brendesi te ketyre
degeve egzistojne manyre veshtrmi, prospektiva dhe drejtime te ndryshme te cilat
kanë bërë te mundur zhvillimin dhe zhjerimin e fushavete cilat bejne te mundur që
të gjite problemet shoqerore te gjejne vend beda Peace Research.
Në kete rrugë te ndryshimeve rrenjesore, sot Peace Research ben pytje mbi rrelacjonet
internacjonale e nevojshme për parandalimin, lehtesimin dhe zhgjidhjen e konflikteve që perdorin dhunen. Ky problem eshte me shumë rendesi në qoftë se marrim
parasysh problemet e krĳuara nga ekonomia e bashkuar, nga te drejtat internacjonale dhe sigurimi kombetar. Duke pare keto tema kuptojme sa të shumte jane ato.
Eshte interesante studimi dhe spjegimi i dhene na nje grup studjuesish te specjalizuar të Peace Research që quajn Peace Economics ndertimin e konceptit e paqes
duke u mbshtetur në perspektiven ekonomike dhe në lindjen që – në fjalët e Weede
– problemet e zhvillimit ekonomik e mireqenies, te lirise dhe rregullit shoqeror, te
leacjoneve internacjonale e luftes jane te lidhur ngushte me njeri tjetrin.
Interessante in tal senso è l’apporto dato da una branca specializzata della Pece Research, la Peace Economics, che viene intesa come progettazione della pace da una
prospettiva economica nella convinzione che, - usando le parole di Weede – i problemi dello sviluppo economico e della prosperità, dell’ordine sociale e della libertà,
delle relazioni internazionali e della guerra siano strettamente interdipendenti.
Peace Economics
Çfare esht Peace Economics? Duke perdorur thenjët e Jurgen Brauer dhe Raul Caruso mun të themi që ajo “perfshin studimet ekonomike dhe projectimin e instituteve
politiche, eknomike dhe kulurale, si dhe edhe raportet mbes tyre, politikat e tyre per
parandalimin, lehtesmin dhe zgjidhyen e çdo lloj tipi te dhune aktuale, te fshehtë
ose veprime te tyera shkateruese me dhune brend shoqerise dhe mes shoqerive te
ndryshme” (Brauer & Caruso 2013, 151).
Behet fjale për te mbushur nje boshllek fenomenologjik, me zbatime epistemologjike,
shkencore e kulturale në projektimin e paqes nga pikepamja ekonomike. Peace Economics, në te vertete, zgjeron studimet pertej sferes ekonomike duke studjuar edhe
argomentat që kane te bejnë me rindertimin e shoqerise, kontratave shoqerore dhe te
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kapitalit shoqeror me shprese qe te fornizojnë mjetet me te pershtateshme qe te beje
sa më të qendrueshme paqen.
Kjo është nje studim i drejtuar në menyre te veçante per vendet qe vuajnëpresencen
e dhunes, si edhe vendet qe po dalin nga lufta, nga konfliktet e brendshme – vende
te cilat manifestojne mungese te ekuilibrit shteteror, ekonomik, presencen e krimeve
te organizuara dhe terrorizmit, etj.
Roli i proçesit te integrimit Europjan
Atehere perse te flasim per Peace Economics në këtë kontekst? Aresyja mbeshtetet
në faktin që origjina e ketyre sudimeve reflekton fenomenologjite te rrenjosura gjiate
historisë se integrimit europjan dhe te lindjes se institucjoneve europjane. Egziston
nje lidhje e forte – të pakten imagjinare) ndermjet keture tipeve te eksperjencave dhe
shpesh here zhvillimi i nieres kushtezon zhvillimin e tjetres.
Disa tapa kryesore te proçesit i cili ka sjellë lindjen e Komunitetit Europjan jane te
rendesishme për te spjeguar sa më siper. Para se fillonte proçesi i inegrimit, John
Maynard Keynes ka shkruar nje veper me titull: “The economic consequences of
the peace” e cila publikohet ne vitin 1919, nv fazen e perfundimit te traktatit te Versailles. Ne kete liber, ekonomisti i njohur anglez denonte Francen dhe Anglinë që i
jepnin Germanise nje denim te veshtire per tu perballuar si nga ana shoqerore ashtu
dhe financjare sepse ishte i bindur që pozicjone kaq te egra mund te sillin prishjen e
ekuilibrave dhe shperthimin e nje lufte te re (Keynes 1920, Preface).
Historia në fakt i ka dhene te dreyte.
Në fundin e Luftes se Dyte Boterore, linja e denimit deri në eliminimin e armikut
propozohet përseri; por kondicionimi i krĳuar prej mendimi i Winston Churchill
– i cili mendonte që vetëm një Europë e bashkuar mund te siguronte një paqe duke
shkatrruar idete nacjonaliste e ushtarake – dhe prej frikës që nje Germanje me nje
ekonomi në rritje mund te vendoste që llidhej me perendimin ose te perfshihej në
ne Baskimin Sovjetik, shtynë Presidenti Amerikan Truman dhe Sekretari i Shtetit
Marshall për të filluar Marshall Plan (1948-1952), nje plan ndhimash ekonomike i
cili kishte si qellim që te ndihmonte zhvillimin e shteteve europjane te cilat dalen te
demtuar nga Luftes e Dyte Boterore (Eichengreen 2008). Në kete menyrë filloj nje tipi
i çuditshëm i Peace Economics.
Në itinerarin e shënuar nga Keynes e Marshall, u bashkuan edhe Jan Monnet e Robert Schuman (Schumann 2011), baballarët e Europës se Bashkuar. Planet e tyre ishin
te lidhura for me idene qe nje bashkim ekonomik i shteteve europjane pengonte
krĳimin e konflikteve te reja mes shteteve që benën pjëse në kete bashkim. Duke
ndimuar kundershtarët e luftes te sapo mbaruar, ato benë te mundur te shuanin
fyerjet mes tyre, propozuan bashkepunimin mes tyre për te arritur se bashkum në
ushtrimin e rolit shekullor te cilin asnjehërë nuk mund te arrinte vetem tashti.
Historĳa e integrimit është e njohur nga te gjithe. Raportet e reja mes shteteve
pjesëmarrese, të krĳuar në fillim në Komunitetin Europjan te Karbonit dhe Hekurit
(CECA), pastaj ato te në Komuniteti Europjan (CE) dhe tashi në Bashkimin Europjan
(UE) shanojnë fillimin e nje proçesit te ndertimit e bashkimit të kontinentit Europjan
i cili eshte rritur e forcuar në pesedhjete vitet e fundit.
Integrimi Europjan dhe me pas Bashkimi Europjan, temelohen e bazohen në vlerat
e respektit, dinjitet njerzor, te lirisë, demokracisë, te barazisë, te shtetit ligjor, te dre130

jteva njerëzore duke perfshirë te drejtat e personave që bejnë pjesë në minorancat
(minoritete).
Behet fjale per vlera te nje shoqerĳë qe karakterizohet nga pluralizmi, nga mungesa
e diskriminimeve, nga toleranza, drejtesĳa, solidariteti dhe barazia mes grave e burrave dhe në veçantë behet fjalë per vlere te cilat i kane rrënjet në vullnetin per te
aplikuar paqen dhe mbarësinë mes popujve. Ku impenjim nuk ka te beje vetëm me
raportet brenda kufijve te Bashimit Europjan por edhe me raportet me pjesën tjeter
te botës.
Nga këto pak riferime historike duke e qarte (kyartë) çfare roli ka luajtur projekti
europjan në fillimin e studimeve mbi Peace Economics dhe çfare rolit kanë pasur
studimet bi paqen ne proçesin e integrimit europjan.
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Mbrojtja e të dhënave personale në fushën e hetimit dhe ndjekjes penale
PhD (C.) Adriatik Llalla
Prokuroria e Përgjithshme, Tiranë
Dr. Fjorida Ballauri
Prokuroria e Përgjithshme, Tiranë
Abstrakt
Mbrojtja e të dhënave personale në Shqipëri tashmë ka marrë një dimension të ri dhe një
shtrirje më të gjërë zbatimi në fusha të ndryshme, duke u afruar me standardet më të mira
ndërkombëtare. Ndërkohë, çështja e mbrojtjes së të dhënave gjatë hetimit dhe ushtrimit
të ndjekjes penale për vet karakterin e informacionit që disponohet në këto procedura,
gjithmonë e më shumë po merr një rëndësi të veçantë. Legjislacioni në fuqi parashikon një sërë
detyrimesh si për institucionet e zbatimit të ligjit ashtu edhe për çdo person apo organizëm
tjetër qoftë edhe mediatik që përpunon të dhëna personale.
Ky punim synon të bëjë një analizë të legjislacionit shqiptar dhe mjetet ekzistuese që
funksionojnë në mbrojtjen e të dhënave personale, duke identifikuar disa nga problematikat
kryesore në fazën e hetimeve paraprake dhe ushtrimit të ndjekjes penale. Së fundmi, punimi
del në disa përfundime mbi instrumentat që kanë rezultuar të suksesshëm në këtë fushë,
parë dhe në këndvështrimin e akteve e standarteve ndërkombëtare, si dhe vlerësime për
ndryshime të mundshme ligjore.
Fjalë kyçe: të dhëna personale, hetim, ndjekje penale, standarde ndërkombëtare.

Hyrje
Zhvillimet në fushën e teknologjisë së informacionit, të cilat mundësojnë përpunimin në një masë të paparashikuar të të dhënave personale të individit dhe nevoja për
të siguruar dhe garantuar disa të drejta themelore si e drejta e privatësisë apo e drejta
e mbrojtjes së të dhënave personale, ka sjellë nevojën e miratimit dhe konsolidimit të
një kuadri normash të përgjithshme në nivel evropian.
Ndërkohë, siguria publike dhe mbrojtja ndaj sulmeve terroriste për shkak të ngjarjeve të rënda në disa shtete evropiane, ka krĳuar një gjendje alerti për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe ato që aspirojnë të bëhen pjesë e tĳ, duke marrë masa
në nivel organizativ, por edhe legjislativ për parandalimin dhe goditjen e krimit
të organizuar dhe akteve terroriste. Nevoja për të garantuar sigurinë publike dhe
detyra e organeve ligjzbatuese në parandalimin, hetimin, ndjekjen dhe ndëshkimin e akteve terroriste kërkon aplikimin e një sërë masash për ushtrimin e kontrollit
dhe mbikqyrjes nga ana e organeve ligjzbatuese, të cilat në të shumtën e rasteve
kërkojnë domosdoshmërisht administrimin dhe përdorimin e të dhënave personale
të shtetasve.
Legjislacioni shqiptar në fushën e mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut është
plotësuar dhe konsoliduar vitet e fundit. E drejta e privatësisë, ruajtja e konfidencialitetit të të dhënave personale si të drejta themelore (Neni 35, 36 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë) qëndrojnë në themel të rendit juridik dhe mund të kufizohen
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vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve (Neni
17 i Kushtetutës).
Me miratimin e ligjit nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
ndryshuar me ligjin nr.48/2012 dhe 120/2014, janë përcaktuar rregullat dhe procedurat që duhet të ndiqen nga institucionet, autoritetet publike apo organe të tjera
që përpunojnë të dhëna personale, me qëllim përpunimin e ligjshëm të të dhënave
personale. Referuar fushës së gjërë të zbatimit të këtĳ ligji, çdo institucion apo autoritetet publik është i detyruar që të marrë masat e duhura që gjatë aktivitetit të tyre,
në përputhje me parashikimet ligjore të garantojë mbrojtjen e të dhënave personale
dhe sensitive të individëve.
Çështja që ngrihet për diskutim është balanca midis masave që shteti duhet të marrë
me qëllim garantimin e sigurisë publike dhe nga ana tjetër detyrimit për mbrojtjen
e të drejtave themelore të shtetasve, siç është e drejta e privatësisë apo e mbrojtjes së
të dhënave personale.
Mbrojtja e të dhënave në procedimet penale
Mbrojtja e të dhënave personale gjatë hetimit dhe ushtrimit të ndjekjes penale merr
një rëndësi të veçantë për shkak të karakterit të informacionit që disponohet dhe
pasojave që mund të vĳnë nga përhapja e të dhënave personale në kundërshtim me
parashikimet e ligjit.
Së pari, mbrojtja e të dhënave personale lidhet drejtpërdrejt me garantimin e parimit
të prezumit të pafajësisë. Kjo kërkon që informacionet që mund të përhapen sidomos
nëpërmjet medias së shkruar apo vizive të komunikohen vetëm nëse nuk paragjykojnë prezumimin e pafajësisë së personit nën hetim. Përcaktimi i rregullave në lidhje
me mbrojtjen e të dhënave personale në median e shkruar, vizive dhe audiovizive,
janë sanksionuar në ligjin nr.9887, datë 10.03.2008, i ndryshuar dhe detajuar në Udhëzimin nr.9 datë 15.09.20101 “Për rregullat themelore në lidhje me mbrojtjen e të
dhënave personale në median e shkruar, vizive dhe audiovizive” të Komisionerit për
Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Së dyti, mbrojtja e të dhënave të të miturit gjatë ndjekjes së hetimeve të veprave
penale ku i mituri përfshihet si i pandehur/person nën hetim, i dëmtuar dhe ose
dëshmitar, merr një rëndësi thelbësore dhe gëzon një mbrojtje të veçantë nga ligji.
Të miturit, për shkak të papjekurisë, aftësive relative për të ushtruar të drejtat e veta
dhe shkaqe të tjera objektive të cilat i bëjnë ata të cënueshëm, gëzojnë të drejtën e një
mbrojtjeje të veçantë nga shteti. Mbrojtja që duhet t’i sigurohet gjatë hetimit, duhet
të mbështetet te interesi më i lartë i të miturit dhe nevojat e veçanta të secilit, me qëllim që të drejtat e tyre të përmbushen në mënyrë të barabartë. Për këtë arsye, nga
organi i prokurorisë janë nxjerrë disa akte nënligjore në funksion të përmirësimit
të rregullave dhe procedurave që ndiqen gjatë ushtrimit të ndjekjes penale me qëllim mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të individit, veçanërisht të të miturve, në
procesin penal.
Në nenin 9 të Udhëzimi nr.3, datë 25.11.2013 të Prokurorit të Përgjithshëm “Për hetimin e veprave penale ku i mituri përfshihet si i pandehur, person nën hetim, i dëmtuar dhe/ose dëshmitar”, parashikohet se prokurorët kanë detyrim të respektojnë
dhe të marrin masa për mbrojtjen e fshehtësisë së informacionit dhe publikimin e
1
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akteve, për të miturin të pandehur, person nën hetim, i dëmtuar dhe/ose dëshmitar
të veprës penale, veçanërisht ato që mund të çojnë në identifikimin e të miturit si
autor të veprës penale. Gjithashtu, në udhëzim parashikohet të shmanget publikimi
i emrave, identikitit, të dhëna që mundësojnë identifikimin e familjes së të miturit,
komentimi i ngjarjes në të cilën i mituri është përfshirë apo motiveve dhe qëllimeve
që ka kërkuar të arrĳë me veprën penale dhe çdo mundësi që të tretët ta evidentojnë
atë si autor i veprës penale.
Një tjetër dokument ku gjejmë rregullime të posaçme mbi mbrojtjen e të dhënave personale gjatë procedurave të hetimit është Rregullorja “Për përpunimin, ruajtjen dhe
sigurinë e të dhënave në Prokurori” miratuar me urdhërin nr.122, datë 10.04.2013,
që parashikon procedurat organizative e teknike, masat për mbrojtjen e të dhënave
personale dhe sigurisë, ruajtjen dhe administrimin e të dhënave personale nga organi i Prokurorisë.
Sipas kësaj rregulloreje, çdo punonjës mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për ruajtjen
e konfidencialitet të të dhënave që përpunon për shkak të detyrës. Punonjësit e
prokurorisë që merr dĳeni për informacione konfidenciale plotëson dhe nënshkruan
deklaratën e konfidencialitetit mbi përgjegjësinë e tĳ për respektimin dhe ruajtjen e
të dhënave konfidenciale gjatë dhe pas përfundimit të fuksionit. Me ndryshimet e
miratuara me urdhërin nr.213 datë 22.07.2016, Rregullorja ka sjellë disa përmirësime
ku ndër të tjera janë reflektuar parashkimet e Direktivës 2016/680 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Për mbrojtjen e të dhënave në Sektorët e Policisë dhe Drejtësisë
Penale”.
Nga ana tjetër, mbrojtja e të dhënave personale gëzon mbrojtje të posaçme edhe
nga legjislacioni penal, kur për shkak të përhapjes së të dhënave konfidenciale në
kundërshtim me ligjin mund të cënohet siguria dhe jeta e personave të mbrojtur,
parashikuar nga neni 313/c të Kodit Penal “Ndalimi i dhënies dhe i shpalljes së të
dhënave në kundërshtim me ligjin”. Bërja publike, edhe në organe të medias, në
kundështim me ligjin e të dhënave me karakter të klasifikuar dhe konfidencial,
që rrezikojnë jetën, intgritetin fizik ose lirinë e personave të mbrojtur, sipas ligjit
nr.9205, datë 15.03.2004 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të
drejtësisë”, dënohet penalisht me gjobë ose me burgim në varësi të pasojave që kanë
ardhur. Si rrethanë e cilësuar ligjvënësi ka përcaktuar rastin kur vepra kryhet nga
personi që ka përgjegjësinë për të ruajtur karakterin e klasifikuar dhe konfidencial
të të dhënave. Në rrethana të rënda të cilësuara kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen
dënimi shkon nga tre deri në dhjetë vjet burgim.
Standardet evropiane për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale
Më 6 prill 2016, Këshilli i Bashkimit Evropian publikoi tekstin përfundimtar të
Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave, Rregullorja (EU) 2016/679 (General Data
Protection Regulation, GDPR). Kjo Rregullore u miratua në dhjetor 2015 dhe do të
hyjë në fuqi më 24 maj 2018, dy vjet pas botimit në Fletoren Zyrtare të Bashkimit
Europian. GDPR do të zëvendësojë Direktivën 95/46 / EC (ligji aktual evropian për
mbrojtjen e të dhënave) dhe do të zbatojë një regjim të harmonizuar mbrojtjen e të
dhënave në të gjithë BE-në. Rregullorja përmban një numër dispozitash të cilat do të
shërbejnë për të rritur përgjegjshmërinë e përpunuesve dhe kontrolluesve, përfshirë
dhe zgjerimin e detyrave të përpunuesit dhe kontrolluesit; rritjen e detyrimeve të
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raportimit dhe forcimin e të drejtave individuale etj.
Por, krahas normave të përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave personale, pas tre
vjet negociatash ndërmjet Parlamentit Evropian, Komisionit dhe Këshillit, u arrit një
marrëveshje në dhjetor të vitit 2015, në tekstin përfundimtar të Direktivës të policisë
dhe organeve të drejtësisë në lidhje me mbrojtjen e të dhënave në sektorin e drejtësisë. Direktiva (BE) 2016/680 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 prill
2016, krĳon një kornizë të qartë për veprimtaritë që zhvillohen në fushën e përpunimit të të dhënave të kryera me qëllim parandalimin, hetimin, zbulimin ose ndjekjen
e veprave penale ose ekzekutimin e dënimeve penale, duke përfshirë masat për ruajtjen dhe parandalimin e kërcënimeve ndaj sigurisë publike.
Duke qënë se Direktiva 95/46/EC (ligji aktual Evropiane për mbrojtjen e të dhënave) nuk zbatohej për përpunimin e të dhënave personale gjatë një veprimtarie
që bie jashtë fushëveprimit të ligjit të Komunitetit Evropian dhe Vendimit Kuadër
20008/977/JHA dhe duke qënë se ajo nuk gjen rregullim për aktivitetet e përpunimit
të të dhënave të nga ana e organeve të zbatimit të ligjit, u vlerësua se miratimi i Direktivës për mbrojtjen e të dhënave në sektorët e policisë dhe drejtësisë e kapërcen
këtë boshllëk legjislativ.
Në kuadër të dispozitave të kësaj Direktive, tashmë shtetet anëtare kanë një periudhë dy vjeçare për implementimin dhe zbatimin e plotë të saj në ligjin e tyre kombëtar.
Shtetet anëtare duhet të miratojnë të gjitha aktet përkatëse ligjore në përputhje me
Direktivën brenda datës 6 maj 2018.
Direktiva për mbrojtjen e të dhënave në sektorët e policisë dhe drejtësisë penale,
synon të harmonizojë ligjet në shtetet anëtare në lidhje me shkëmbimin e informacionit ndërmjet policisë dhe autoriteteve gjyqësore, duke lënë ndërkohë diskrecion
në fusha të veçanta (për shembull, dënimet për shkelje të Direktivës) me qëllim respektimin e legjislacioneve të ndryshme të shteteve anëtare. Direktiva zbatohet si
në përpunimin e brendshëm dhe për atë ndërkufitar të të dhënave personale dhe
ajo synon të përmirësojë bashkëpunimin e shteteve anëtare në luftën kundër terrorizmit dhe krimeve të tjera të rënda në të gjithë BE-në, duke garantuar që të dhënat
personale që transferohen jashtë BE-së nga autoritetet e zbatimit të ligjit penal do të
mbrohen në mënyrë adekuate. Parimi kryesore i përpunimit të të dhënave personale, vetëm kur është e nevojshme, proporcionale dhe në përputhje me një qëllim të
veçantë është reflektuar shprehimisht edhe në Direktivë.
Direktiva për mbrojtjen e të dhënave në sektorët e policisë dhe drejtësisë penale
është miratuar për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes së të dhënave duke
përmirësuar bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit dhe krimive të tjera të
rënda.
Sipas qasjes së institucioneve evropiane, duhet të bëhet dallim në konceptin e përpunimit të të dhënave personale në polici apo organeve të drejtësisë penale nga ai i
përpunimit të të dhënave personale nga institucione apo organizma të tjerë.
Mbrojtja dhe levizja e lirë e të dhënave të përpunuara nga autoritetet kompetente për
qëllimet e parandalimin, hetimin, zbulimin, ndjekjen e veprave penale ose ekzekutimin e dënimeve penale është rregulluar me një direktivë të posaçme, duke iu lejuar
shteteve anëtare një nivel të caktuar të fleksibilitetit për ta inkorporuar atë në ligjet
e tyre.
Një nga dallimet kryesore midis Rregullores së Mbrojtjes së të Dhënave (që rregullon mbrojtjen e të dhënave në përgjithësi) dhe Direktivës për mbrojtjen e të dhënave
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në sektorët e policisë dhe drejtësisë penale, qëndron në të drejtën e informimit dhe
aksesit në të dhënat personale. Në qoftë se të drejtat dhe parimet kryesore të parashikuara në Rregulloren për Mbrojtjen e të Dhënave do të zbatoheshin plotësisht, do të
bënin efektivisht të pamundur hetimin penal. Direktiva për mbrojtjen e të dhënave
në sektorët e policisë dhe drejtësisë synon balancimin e objektivave të mbrojtjes së të
dhënave personale me objektivat e politikave të sigurisë.
Sa i përket objektit të Direktivës për mbrojtjen e të dhënave në sektorët e policisë
dhe drejtësisë duhet thënë se qëllimi dhe objekti i saj është më i ngushtë se sa duket
në shikim të parë. Kjo për arsyen se qëllimi i saj është i kufizuar në përpunimin e të
dhënave personale nga organet kompetente për qëllimet e parandalimin, hetimin,
zbulimin ose ndjekjen e veprave penale ose ekzekutimin e dënimeve penale dhe nuk
mbulon përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e procedurave gjyqësore
penale. Për këtë arsye, vlera e shtuar e vërtetë e Direktivës për mbrojtjen e të dhënave
në sektorët e policisë dhe drejtësisë penale varet nga zbatimi i saj në ligjin kombëtar
dhe gatishmërinë e gjykatave kombëtare për të siguruar që Direktiva për mbrojtjen
e të dhënave në sektorët e policisë dhe drejtësisë penale të zbatohet në mënyrë uniforme në të gjithë shtetet anëtare.
Ndërkohë, për sa i përket transferimit e të dhënave personale në vendet e treta ose
organizata ndërkombëtare Direktiva për Mbrojtjen e të Dhënave në Sektorët e Policisë dhe Drejtësisë kërkon që të dhënat personale të lejohen që të transmetohen nga
një shtet anëtar të BE-së në një vend të tretë, vetëm nëse Komisioni ka vendosur që
marrësi i informacionit siguron një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje të tyre.
Paralelisht, për shkak të masave të ndërmarra në kuadër të luftës kundër terrorizmit
dhe krimeve të tjera të rënda, është miratuar Direktiva (BE) 2016/681 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit e datës 27 prill 2016 Mbi Përdorimin e të Dhënave të Emrit
të Pasagjerëve (Passager Name Records, PNR) për parandalimin, hetimin zbulimin
dhe ndjekjen e veprave terroriste dhe krimeve të rënda (Direktiva PNR).
Direktiva e (BE) 2016/681 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit (PRN) ka për
qëllim për të parandaluar, zbuluar, hetuar dhe ndjekur veprat terroriste dhe
krime të rënda, duke rregulluar transferimin e të dhënave të PNR nga linjat
ajrore të shteteve anëtare, si dhe përpunimin e të dhënave të PNR nga autoritetet
kompetente në shtetet anëtare. Direktiva e PNR u miratua nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 21 prill 2016 dhe do të hyjë në fuqi më 24 maj 2018. Shteteve
anëtare i janë lënë dy vjet kohë (deri 24 maj 2018) për të përshtatur dhe harmonizuar legjislacionin e tyre kombëtar që të jetë në përputhje me Direktivën PNR.
Sipas Direktivës PNR, linjat ajrore dhe transportuesit ajrorë do të jenë të detyruar për
t’i siguruar autoriteteve të shteteve anëtare të dhëna të PNR për fluturimet që hyjnë
apo të nisen në BE. Shtetet anëtare do të lejohen (por jo e detyrueshme) të mbledhin të dhënat e pasagjerëve nga fluturimet brenda BE-së. Të dhënat PNR mund të
përfshĳnë emrin e pasagjerit, datat e udhëtimit, itinerari udhëtimit, informacionin e
biletës, detajet e kontaktit të agjentit të udhëtimit përmes të cilit fluturimi u rezervua,
mjetet e përdorura për pagesën, numri i vendit dhe/ose informacion mbi bagazhet.
Shtetet anëtare do të jenë të detyruara për të krĳuar një Njësi të Informacionit mbi
pasagjerët (Passeger Information Unit-PIU) të cilët do të merren me kërkesat sipas
Direktivës PNR. Këto njësi duhet detyrimisht të emërojnë një zyrtar për mbrojtjen e
të dhënave personale. Të dhënat e mbledhura nga PIU do të ruhen për gjashtë muaj
në fillim dhe më pas me kalimin e këtĳ afati të dhënat do të jenë anonime. Të dhënat
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do të ruhen për një periudhë të mëtejshme prej katër vjet e gjysëm.
Ndërsa organet e zbatimit të ligjit të shteteve anëtare tashmë janë duke përdorur të
dhënat e PNR për qëllime të zbatimit të ligjit, Direktiva PNR do të krĳojë një qasje
të përbashkët në të gjithë BE-në, duke përfshirë rregullimin e procedurave dhe përcaktimin e rasteve kur të dhënat PNR mund të përpunohen në kuadrin e zbatimit
të ligjit; shkëmbimi e të dhënave të PNR ndërmjet shteteve anëtare dhe vendeve të
treta; ruajtjen e të dhënave të PNR siç detajohet më sipër; dhe masa mbrojtëse në
lidhje me mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale.
Në tërësinë e masave të parashikuara më lart, në fokus kryesor është krĳimi i një
sistemi brenda BE-së, që do t’i mundësojë agjencive të zbatimit të ligjit transferimin
e të dhënave të emrave të pasagjerëve si dhe realizimin e reformimit të sistemit të
mbrojtjes së të dhënave personale në shtetet anëtare. Qëllimi kryesor është sigurimi
i të dhënave personale të viktimave, dëshmitarëve dhe përsonave të dyshuar për
kryerjen e veprave penale dhe krĳimi i lehtësive për bashkëpunimin ndërkufitar në
luftën kundër krimit dhe terrorizmit.
Konkluzione
Mbrojtja e të dhënave personale dhe sensitive gjatë hetimeve dhe ndjekjes penale
kërkon një rregullim ligjor të veçantë për të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit, me
qëllim balancimin e objektivave të mbrojtjes së të dhënave personale me objektivat e
politikave të sigurisë.
Në përpjekjet e vazhdueshme të vendit tonë për të përafruar legjislacionin e
brendshëm me atë të Bashkimit Evropian, do të duhet të merren masa konkrete me
qëllim që legjislacioni shqiptar në fushën e mbrojtjes së të dhënave të përputhet me
Direktivat e miratuara së fundmi nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli, siç është
Direktiva (BE) 2016/680 dhe Direktiva e (BE) 2016/681 e Parlamentit Evropian dhe e
Këshillit e datës 27 prill 2016.
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Abstrakt
Praktika shqiptare në kuadër të konkurrencës është e varfër në vendime dhe përgjithësisht deri
tani me pak përjashtime, që nga krĳimi i Autoritetit, vendimet e gjykatave në të gjitha shkallët
i kanë dhënë të drejtë Komisionit të Konkurrencës, i cili çdo vit ka punuar për të përmirësuar
kuadrin ligjor. Përgjithësisht edhe nga vendimet e mëposhtme të Autoritetit të Konkurrencës,
sektorët e ekonomisë më të prekur nga shkeljet e konkurrencës janë ai i sigurimeve, betonit,
karburanteve, ndërtimit, prodhimit, si dhe telekomunikacioni (mobile). Konfirmimet nga ana
e gjyqësorit e vendimeve më të rëndësishme të Komisionit të Konkurrencës tregojnë se zbatimi
i ligjit të konkurrencës nuk mund të realizohet me efektivitetin e duhur nëse nuk merret në
konsideratë nga të gjithë aktorët e tregut, qofshin këto institucione shtetërore ose shoqëri
private tregtare. Autoriteti i Konkurrencës e ka marrë vendimin e tĳ të parë më 3.3.2004, duke
shënuar edhe fillimin e funksionimit të tĳ, duke përcaktuar rregullat dhe principet bazë mbi
të cilat është i bazuar ekonomia e tregut.1
Fjalё kyce: zhvillim, ekonomi, konkurrenca, Shqipёri, Proces.

Hyrje
Sjelljet e shoqërive tregtare në një treg janë nga më të ndryshmet dhe më të rrezikshmet
jo vetëm për konsumatorin por edhe për shoqëritë e tjera të cilat veprojnë në tregun
shqiptar.
Si shembuj të këtyre praktikave vlen të përmenden vendosja e çmimeve të ulëta, kur në
treg operojnë disa kompani të cilat vendosin çmime grabitqare (Predatory pricing) për
të falimentuar shoqëritë e tjera operuese në treg duke siguruar fitime të mëdha në të
ardhmen si dhe pozitë dominuese në treg. Këto kompani përdorin shumë metoda të
cilat janë të kamufluara në shumicën e rasteve prandaj dhe praktika shqiptare duhet
të pasurohet me çështje të gjykuara dhe mbrojtëse ndaj tregut, konsumatorit dhe
operuesve të tjerë në ekonominë vendase. Me përhapjen dhe zgjerimin e shoqërive
tregtare në një treg të caktuar është vështirësuar dhe studimi i sjelljeve të caktuara në
treg që dëmtojnë konkurrencën ndjeshëm, pasi në shumicën e rasteve këto kompani
kanë mbështetjen dhe zbatimin e politikës në to. Pavarësisht këtyre, në zbatim të
ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”, Autoriteti i Konkurrencës, vlerëson fuqinë në
treg të operatorëve si dhe penalizon operatorët që kanë abuzuar me këtë fuqi tregu
në formën e vendosjes në mënyrë të drejtëpërdrejtë të çmimeve apo kushteve të
padrejta, kufizimin e prodhimit, tregjeve ose zhvillimin teknik; zbatimin e kushteve
të pabarabarta për veprime tregtare të njëjta apo vendosja e kushteve apo detyrimeve
shtesë për lidhjen e kontratave me palët e tjera.
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/203435/titulli/Konkurrenca-8-vendime-perfundojne-ne-gjykate
(21.1.2014).
1
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Në kuadër të sa më sipër, do të shqyrtojmë praktikën shqiptare në tre shtyllat
kryesore të konkurrencës, që përfshĳnë:
Marrëveshjet e ndaluara (Kartelin);
Abuzimin me pozitën dominuese;
Kontrolli i Përqendrimeve.
Gjatë aktivitetit të tĳ, Autoriteti i Konkurrencës, në vitin 2008 ka ushtruar hetime të
thelluara në tregun e karburanteve si dhe në tregun e importit të grurit dhe prodhimit
të miellit,2 në vitin 2010 ka kryer hetime të thelluara në tregun e Prokurimeve të
Automjeteve të Reja (Marrevshje ne oferte - bid rigging) si dhe hetime paraprake
në tregun e Prodhimit dhe Tregtimit të Bukës në Qarkun e Korçës, Fierit, Vlores3
dhe gjate vitit 2011, Autoriteti i Konkurrences ka hetuar në tregun e prodhimit dhe
tregtimit të bukës në Qytetin e Vlorës, si dhe në tregun e prokurimit të shërbimit të
ruajtjes dhe sigurisë fizike SHRSF.4
Në fund të muajit Dhjetor 2011, Komisioni i Konkurrencës vendosi hapjen e
procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike
si pasojë e një ankimimi. Në përfundim të hetimit paraprak rezultoi se në dokumentat
e ndërmarrjeve të paraqitura në procedurat e tenderave publik kishte shenja të
bashkëpunimit, të cilat mund të përbënin kufizim të konkurrencës në kuptim të Ligjit
“Për mbrojtjen e konkurrencës”.5 Me vendimin nr. 220, datë 16.3.3012 Komisioni i
Konkurrencës duke marrë në konsideratë rrezikun e kryerjes së një dëmi të rëndë
dhe të pariparueshëm për konkurrencën, bazuar në nenin 4 të Ligjit “Për mbrojtjen
e konkurrencës”, vendosi: marrjen e masave të përkohshme për ndërmarrjet, që
t’i japin fund bashkëpunimit mes tyre gjatë procedurave të prokurimeve publike
në tregun e shërbimeve të rojeve fizike, si dhe i detyron këto ndërmarrje të sillen
në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra gjatë procedurave të prokurimeve publike
sa i përket caktimit të ofertës dhe/ose ndarjes së tregut përkatës. Gjithashtu u hap
hetimi i thelluar në këtë treg.6 Me vendimin nr. 240, datë 26.7.2012, Komisioni i
Konkurrencës, doli me vendimin për sjellje të cilat bien në kundërshtim me nenin 4,
pika 1, shkronja a të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”
i ndryshuar, si dhe pas dëgjimit të palëve, vendosi gjobitjen e pjesëmarrësve në
marrëveshje me shumën totale 2,5 milion lekë për ekzistencën e një marreveshje në
oferta në tregun e prokurimeve publike të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike
ndërmjet ndërmarrjeve “E. S.”, “T. S.”, E. S. 1”, “N – 2000”, dhe “D. S. Gjithashtu,
iu rekomandua Agjensisë së Prokurimit Publik moslejimi i nënkontraktimit midis
ofertuesve të të njëjtit tender.7
Hetime paraprake të shndërruara në hetime të thelluara nga Autoriteti i Konkurrencës
ka patur edhe në tregun e prokurimit të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike në
qytetin e Korçës, i cili pas një shkrese Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë drejtuar
Autoritetit të Konkurrencës ka shpjeguar se pasi ka vlerësuar faktet e paraqitura
gjatë procedimit penal, është e mendimit se subjektet “H. S.”, “N. S.” dhe “K. S.”
kanë bërë një marrëveshje paraprake, sjellje të cilat bien në kundërshtim me nenin
4 të Ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”. Pas këtyre të dhënave, Komisioni
2
3
4
5
6
7

Raporti vjetor
Raporti vjetor
Raporti vjetor
Raporti vjetor
Raporti vjetor
Raporti vjetor

i Autoritetit tё Konkurrencёs 2008 (2009) 15 v.
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2010 (2011) 12 v.
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2011(2012) 18 v.
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013)19 v.
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 20.
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 20.

139

i Konkurrencës me vendimin nr 257, datë 13.12.2012 vendosi hapjen e hetimit të
thelluar në tregun e prokurimit të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike në qytetin
e Korçës. Sekretariati po realizon procedurat hetimore në përputhje me Ligjin “Për
mbrojtjen e konkurrencës”, Kodin e Procedurave dhe Rregulloren e Procedurave
Investigative.8
Hetime paraprake të shndërruara në hetime të thelluara, po zhvillon Komisioni i
Konkurrencës edhe në kuadër të tregut të transportit rrugor qytetar të udhëtarëve
në qytetin e Tiranës, pas një ankimi të një ndërmarrjeje që operon në këtë treg “A.
T”. Ai u shpreh me vendimin nr. 252, datë 26.11.2012 “Për hapjen e procedurës së
hetimit paraprak në tregun e transportit rrugor qytetas të udhëtarëve në qytetin e
Tiranës”, për të parë nëse ka ose jo shenja të kufizimit të konkurrencës. Bazuar në
evidencat e grumbulluara gjatë inspektimeve të realizuara në hetimin paraprak,
të cilat mund të përbëjnë shkelje të nenit 4 të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për
mbrojtjen e konkurrencës“, Komisioni i Konkurrencës me vendimin nr 262, datë
14.01.2013, vendosi hapjen e hetimit të thelluar në tregun e tregtimit të biletave të
pajtimit mujor (aboneve) të përgjithshme dhe të studentit në shërbimin e transportit
rrugor qytetar në qytetin e Tiranës ndaj ndërmarrjeve që operojnë në këtë treg.
Sekretariati ka realizuar procedurat hetimore në përputhje me Ligjin “Për mbrojtjen
e konkurrencës”, Kodin e Procedurave dhe Rregulloren e Procedurave Investigative
dhe ka gjobitur per marreveshje.9
Hetimi paraprake të mbyllura ka zhvilluar edhe Komisioni i Konkurrencës në tregun
e shërbimit të transportit detar ndërkombëtar të automjeteve dhe/ose udhëtarëve
në qytetin e Vlorës me vendimin nr.218, datë 23.02.2012, pasi në tregun përkatës
gjatë periudhës hetimore kanë ndodhur ndryshime, ku struktura e tregut ndryshoi
nga duopol në monopol, si dhe ardhja e sezonit të verës (“peak”) e gjen tregun
përkatës me një operator të vetëm në kushtet kur kërkesa ka rritje të fortë dhe fuqia
kundërvepruese e blerësve në tregun përkatës është e ulët. Gjatë procedurave të
hetimit paraprak është bashkëpunuar edhe me MPPT dhe Autoritetin Portual Vlorë
ku është stabilizuar situata nëpërmjet ndërhyrjes dhe kontratave dypalëshe.
Pёrfundime
Me sa më siper, marrëveshjet e ndaluara janë ende shumë pak të njohura nga shoqëria
shqiptare pasi kanë ekzistuar gjithmonë por kryesisht kanë qenë të fshehura. Është
përdorur e njëjta politikë si ajo në BE, ndoshta e marrë edhe shabllon pa asnjë lloj
ndryshimi apo përshtatje për ekonominë shqiptare.10 Përsa i përket mendimit tim
kjo lloj politike “leniency policy” ka treguar nga praktika europiane dhe ajo shqiptare,
se ka funksionuar. Të rikthehemi tek shpjegimi i ekzistencës së këtyre karteleve.
Marrëveshjet e rregulluara në nenet e mësipërme duhet të plotësojnë kushtet e
përcaktuara në nenet 5, 6 dhe 7 të këtĳ ligji. Këto marrëveshje nuk duhet të dëmtojnë
konkurrencën e lirë dhe nuk duhet të jenë të fshehta çka nënkupton vënien në dĳeni
të AK-së në zbatim të dispozitave 49 dhe 50 të ligjit „Pёr mbrojtjen e konkurrencёs“.
Pra, këto marrëveshje nuk janë të dëmshme kur janë të raportuara tek AK dhe
ekzistojnë në dobishmëri të konkurrencës dhe jo në kundërshtim me të. Kartelet janë
8
9
10

Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 22 v.
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 23 v.
Referoju Pjesёs I mbi BE-nё.
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të dëmshme për faktin se zhvillojnë disa nga shtrembërimet më serioze të tregut dhe
përfitimet janë shumë herë më të mëdha sesa në kushtet e një konkurrence të drejtë
dhe të lirë. Dëmtojnë seriozisht ekonominë dhe shoqërinë, për arsye se kufizojnë
mundësitë e prodhuesve të rinj dhe konsumatorëve.
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Abstrakt
Nevoja për një Drejtësi Administrative manifestohet me vendosjen e sundimit të ligjit,
pasi kjo e fundit është e bazuar në parimin së të drejtat subjektive dhe interesat e ligjshme
të qytetarëve duhet të jenë të mbrojtura, jo vetëm në raport ndërmjet tyre, por edhe ndaj
veprimtarisë se Administratës Publike. Studimi kërkimor në veçanti fokusohet në institutet
më të rëndësishme që të së drejtës administrative, si perkufizimi i aktit administrativ. Zbatimi
i ligjshmërisë nga ana e organeve të administratës publike kërkon edhe njohjen e garancive
që ekzistojnë në vetë sistemin e këtyre organeve ose që janë ndërtuar për sigurimin e zbatimit
të ligjit.
Akti administrativ është një nga format, mund të themi më kryesorja, të shafaqjes së vullnetit
nga ana e organevë të administratës publike në ushtrimin e veprimtarisë së tyre ekzekutive
dhe vendimmarrëse. E gjithë veprimtaria ekzekutive e çdo organi administrativ publik
konkretizohet përfundimisht në momentin e nxjerrjes së aktit administrativ, sepse është akti
administrativ, ai që krĳon, ndryshon ose shuan një marrëdhënie juridike për subjektet që iu
drejtohet. Akti administrativ duhet konceptuar si një deklarim apo shfaqje e një vullneti të
qartë të pushtetit shtetëror në veprimtarinë e administratës publike, i kryer në përputhje të
plotë me kushtetutën dhe me ligjet në tërësi, për të krĳuar, ndryshuar apo për të shuar pasoja
të juridike caktuara, me anë të fuqisë shtrënguese të shtetit.
Fjalë Kyce: akt, administrativ, Shqipëri, reformë.
Hyrje
Ne te drejten administrative fjala akt nënkupton një veprim i cili ka për qëllim të
prodhoje efekte juridike. Ndryshe përkufizohet si një deklarim ose shfaqje e vullnetit
të pushtetit nga organet që ushtrojnë veprimtari administrative, i kryer në përputhje
të plotë me Kushtetutën dhe me ligjet në tërësi, që zbatohet nëpërmjet vullnetit të
lirë të subjekteve të cilëve u drejtohet ose me anë të fuqisë shtrënguese të shtetit me
qëllim krĳimi, ndryshimi ose shuarja e pasojave të caktuara juridike.
Akti administrativ merr emërtime të ndryshme në varrësi të organit që e nxjerrë,
si p.sh: urdhër, vendim, udhezim etj, nëpërmjet të cilëve autoritetet administrative
bëjnë rregullimin e një rasti të veçantë ose rasteve të përgjithshme në sferën e të
drejtës publike. Akti administrativ ka gjetur pasqyrimin e tĳ vetëm në trajtimet
teorike të shkencës të së drejtës administrative, sepse nuk ka pasur një ligj të veçantë
që të rregullonte saktësisht këtë problem. Për herë të parë është dhënë kuptimi
për aktin administrativ në Kodin e Procedurave Administrative. Gjithashtu ligji nr
49/2012, ka bërë një ripërkufizim të aktit administrativ më të zgjeruar. Në nenin 2,
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pika 2 dhe 3, përkufizojnë aktin administrativ individual si çdo vullnet i shprehur
nga organi publik në ushtrimin e funksionit të tĳ publik ndaj një ose disa subjekteve
individualisht të përcaktuara të së drejtës që krĳon, ndryshon ose shuan një
mardhënie juridike konkrete. Në pikën 3 jepet përkufizimi për herë të parë të aktit
nënligjor normativ. Sipas këtĳ nëni akti nënligjor administrativ është çdo vullnët
i shprehur nga organi publik në ushtrimin të funksionit të tĳ publik që rregullon
mardhënie të përcaktuara me ligj, duke vendosur rregulla të përgjithshme sjelljeje
dhe që nuk shteron në zbatimin e tĳ.
Në këtë kuptim sipas Kodit të Proçedurave administrative, do të konsiderohen
akte administrative të gjitha vendimet e organeve të administratës publike, të cilat
krĳojnë pasoja juridike në raste individuale. Në këtë drejtim, Kodit të Procedurave
Administrative, ka zgjeruar ndjeshëm konceptin për organet administrative, ka
përfshirë krahas organeve të pushtetit qendror a vendor edhe organet e enteve
publike, në masën që ato kryejnë funksione administrative. Përfshirja në grupin e
organeve administrative edhe të subjekteve juridik jo shtetërore, sigurisht që i jep
një tjetër dimension përkufizimit të aktit administrativ, të dhënë deri më tani nga
doktrina e të drejtës administrative.
Sipas kodit “Akt administrativ” është çdo vendim, me shkrim, i organit publik, i
njëanshëm, i dhënë në ushtrim të funksionit publik ndaj një ose disa personave
individualisht të përcaktuar, që krĳon, ndryshon ose shuan një marrëdhënie juridike.
Nisur nga ky përcaktim dalin në pah veçoritë që karakterizojnë aktin administrativ:
së pari Akti administrativ është akt juridik. Duke qënë i autorizuar nga ligji, ai ka
automatikisht pasoja ligjore. Në këtë kuptim, një akt administrativ është një akt
juridik. Jo të gjitha veprimet që kryejnë organet e administratës dhe nëpunësit e saj
publikë përmban në vetvete elementin juridik, jo çdo veprim i tyre sjell detyrimisht
pasoja juridike.
Karakteri i përmbajtjes së aktit administrativ shërben si kriter për të dalluar aktin
juridik individual nga akti normativ ose i përgjithshëm. I pari rregullon në veçanti
marrëdhëniet konkrete të posaçme për një çështje të caktuar dhe ndaj një subjekti
ose grupi subjektesh të identifikueshëm, kurse i dyti vendos rregulla të detyrueshme
sjellje për një marrëdhënie juridike ose për një kompleks marrëdhëniesh. Akti
individual dhe normativ ka rëndësi të veçantë sepse varet dhe momenti hyrjes së tĳ
në fuqi si dhe përcaktimi i jurisdiksioni që ka të bëjë më organin që do të shqyrtojë
paligjshërinë ose antikushtetushmërinë e tĳ.
Aktet administrative kanë formë shkresore, me përjashtim të rasteve kur me ligj
kërkohet një formë tjetër ose kur një gjë të tillë e imponojnë rrethanat. Aktet e organeve
kolegjiale bëhen detyrimisht në formë shkresore vetëm në rastet kur një gjë të tillë e
kërkon shprehimisht ligji. Në rastet e tjera këto akte regjistrohen në një procesverbal
pa të cilin ato nuk shkaktojnë asnjë pasojë juridike. Aktet administrative, në çdo rast,
tregojnë qëllimin e tyre. Secili akt administrativ duhet patjetër të përmbajë: autoritetin
që e nxjerr aktin, si dhe çdo delegim të pushteteve që lidhet me nxjerrjen e aktit,
identifikimin e palëve, të cilave iu drejtohet akti, shpjegimin e fakteve, që janë bërë
shkas për nxjerrjen e aktit, bazën ligjore të aktit kur kërkohet nga ligji, shpjegimin e
kuptimit të aktit, datën e hyrjes në fuqi të aktit, nënshkrimin e punonjësit të organit
që nxjerr aktin ose të drejtuesit të organit kolegjial.
Miratimi i ligjit Nr.49/2012 “ për organizimin dhe funksionimin e gjykatave
administrative” ofroi në Neni 2 përkufizimin e ‘akti administrativ” . “Akt
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administrativ” është çdo akt administrativ individual dhe çdo akt nënligjor
normativ. Dhe me akt “Akt administrativ individual” është çdo vullnet i shprehur
nga organi publik, në ushtrim të funksionit të tĳ publik, ndaj një ose disa subjekteve
individualisht të përcaktuara të së drejtës, që krĳon, ndryshon ose shuan një
marrëdhënie juridike konkrete. Ndërsa “Akt nënligjor normativ” është çdo vullnet
i shprehur nga organi publik, në ushtrim të funksionit të tĳ publik, që rregullon
marrëdhënie që përcaktuara me ligj, duke vendosur rregulla të përgjithshme
sjelljeje dhe që nuk shteron në zbatimin e tĳ. Pra nëpërmjet këtĳ ligji u be e mundur
përkufizimi i aktit administartiv individual dhe normative. Doktrina aktuale është
duke bërë interpretime rreth këtyre përkufizimeve.
1.2 Forma dhe Përmbajtja e Aktit
Shfaqja e vullnetit të pushtetit nga organet e administrates publike kërkon një forëm
të caktuar të aktit. Forma është një nga elementet e aktit që e gjithë doktrina e njeh
si element thelbësor të tĳ. Sipas nenit 106 të Kodit të Proc.Administrative “ Aktet
administrative kanë formën shkresore me përjashtim të rasteve kur me ligj kërkohet
një forëm tjetër ose kur një gjë të tille e imponojnë rrethanat”. Në këtë nën shprehet
qarte dosmosdoshmëria për paraqitjen e aktit administrativ në forëm shkresore, por
nuk perjashtohet dhe forma të tjera kur vetë e percakton ketë ose kur imponohet
nga rrethanat e caktuara. Cdo akt administrativ përbëhet nga elementët thelbësor që
kanë të bëjnë me përmbajtje dhe formën e tĳ të cilat janë: autoresia e aktit, përshkrimi
i lëndës dhe i subjekteve që u drejtohet, arsyetimi dhe dispozitivi1. Mungesa e njërt
prej këtyre elementeve do të sillte paefekshmërinë juridike të aktit administrativ.
Këto elementë duhen pasur pasasysh për aktet me natyrë individuale sepse ky është
ndryshimi kryesorë e aktiti individual me aktin normative me natyrë administrave.
Forma shkresore e aktit ëstë e detyrueshme për aktet e nxjerra nga organet kolegjiale
vetëm kur një gjë e tille parashikohet shprehimisht nga ligji. Në rastet kur akti është
nxjerrë nga organi kolegjial në mënyrë verbale, është e domosdoshme që ky akt
të rregjistrohet ne nje procesverbal, mos ekzistenca e të cilit nuk do të sillte asnje
pasojë juridike.2 Pasojat juridike aktet verbale i krĳojnë në të njejtën mënyrë sic i
krĳojnë dhe aktet shkresore. Organi administrativ detyrohet që të arsyetojë aktin
verbal kur palet preken nga efektet e tĳ juridike. Detyrimi ligjor për arsyetimin e
aktit verbal shndërrohet ne akt shkresor. Kjo parashikohet dhe në nenin 110 të Kodit
të Procedurës Administrative i cili parashikon “Kur akti verbal pritet të apelohet,
arsyetimi i tĳ bëhet me shkrim dhe iu komunikohet palëve të interesuara Brenda 10
ditëve. Komunikimi bëhet me postë rekomande ose dorazi”3.
Krahas këtyre elemnteve thelbësorë të aktit janë dhe element të tjerë që e plotësojnë
atë. Në përmbajtjen e aktit administrative duhet të jetë përcaktuar qartë organ ii cili
ka nxjerrë aktin si dhe delegim ose nëndelegim të pushteteve, indentifikimi i palëve
të cilave u drejtohet akti, parashtrimin e fakteve që janë bërë shkas për nxjerrjen e tĳ,
bazën ligjore të aktit, argumentimin e kuptimit të aktit, datën e hyrjes në fuqi të tĳ,
nënshkrimin e titullarit të organit që nxjerr aktin. Disa nga këto kërkesa nuk mund të
zbatohen në aktet e shprehura me anë të shenjave ose formave të tjera.
Dispozitivi është element i rëndësishëm në aktin administrativ sepse nëpërmjet
1
2
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tĳ ndryshohen, krĳohen ose shuhen mardhëniet juridike për subjektet në akt.
Nëpërmjet dispozitivit organi i administratës publike shpreh vullnetin e tĳ dhe pa
të nuk ka akt administrativ.Në dispozitiv përcaktohet përmbajtja e aktit në të cilin
është vendosur për një të drejtë, interes apo detyrim konkret.Në atë pjesë të aktit
komunikohet nëse është vendosur plotësisht ose pjesërisht në lidhje me kërkesat e
palëve apo për një ceshtje të caktuar. Dispozitivi është pjesa e aktit e cila merr atributet
e aktit përfundimtar, të plotfuqishëm dhe të ekzekutueshëm kur për këto attribute
janëplotësuar kushtet procedural dhe materiale4. Dispozitivi është pjesa e aktit e
cila zbatohet në mënyrë vullnetare ose nëpërmjet kontrollit gjyqësor. Gjithashtu
akti administrativ duhet të përmbajë dhe mjetet ligjre që i shërbejnë subjektit për të
kundërshtuar ligjërisht aktin kur një e drejtë ose interes i ligjshmëm cënohet nga akt.
1.3 Qëllimi dhe Arsyetimi i Akteve
Aktet administrative luajnë një rol të rëndësishëm si fakte juridike për lindjen,
ndryshimin ose shuarjen e mardhënieve të caktuara juridike5. Ato nxirren për një
qëllim të caktuar në mënyrë që të sjellë pasoja juridike te dëshiruara. Subjektet
që i referohet akti janë të detyruar t’u nënshtrohen urdhërimeve të tĳ. Organi
administrativ me anë të nxjerrjes së aktit administrative synon arritjen e një qëllimi
të caktuar, që është i lidhur me pasojat juridike.
Cdo akt administrativ përmban në vetvete qëllimin për të cilin ai nxirret. Nxjerrja e
aktit administrative shpreh në të njejtën kohë vullnetin juridik të organit administrativ
të përcaktuar me ligj. Shprehja e vullnetit nga akti administrative ka synim ardhjen
e pasojave juridike.
Cdo akt duhet të përmbajë dhe arsyen për nxjerrjen e tĳ.Në arsyetimin e aktit duhet
të përfshihet baza ligjore në të cilën është mbështëtur akti administrative, faktet
thelbësore që e bënin të domosdoshme nxjerrjen e tĳ nga autoriteti administrative
etj. Arsyetimi i aktit është e rëndësishme për të qartësuar përmbajtjen e tĳ dhe të
mos lë vend për interpretim të gabuar. Dhe subjektet te cilëve iu drejtohet akti do ta
kuptojnë më lehtë në mënyre që dhe zbatueshmëria e tĳ të jetë më efikase.
Por jo cdo akt administrativ ka nevojë për arsyetim.Arssyetimi është i domosdoshëm
për të gjithë ato akte që pjesërisht ose tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo
prekin në ndonjë mënyrë tjetër të drejta dhe interesa të ligjshme ose vendosin apo
rëndojnë detyrime apo ndëshkime .Kjo zakonisht ndodh kur subjektet me anë të një
akti ndëshkohen ose gjobiten për shkelje të legjislacionit fiskal. Gjithashtu arsyetimi
i aktit është i nevojshëm për aktet që përbëjnë vendim në lidhje me kërkesat për
shqyrtimin apo apelimin ose kur përbën një vendim të kundërt nga ajo që pretendojnë
palët e interesuara ose është në kundërshtim me një informacion apo propozim
zyrtar. Nëse këmi të bëjmë me një divĳim nga praktika e ndjekur për zgjidhjen e një
cështje të ngjashme atëhere arsyetimi i aktit administrative është i pashmangshëm.
Subjektet duhet të informohen për shkaqet e ndryshimit si dhe të orientohen me këtë
praktikë të re të panjohur deri atëhere për ata. Arsyetimi përbën detyrim ligjorë për të
gjitha ato akte që shkaktojnë revokim, shfuqizim, modifikim ose pezullimin e një akti
yë mëparshëm. Në të gjitha këto raste arsyetimi është një detyrim ligjor për organin
kopetent administrative, i shprehur qartë në Kodin e Procedurave Administrative6 .
4
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Arsyetimi është një element i rëndësishëm i formës dhe i përmbajtjes së aktit por ai
nuk është i domosdoshëm dhe i detyrueshë në të gjithë llojet e akteve. Nuk është e
rëndësishme arsyetimi i aktit, kur autoriteti administrative nxjerr një numër të madh
aktesh të të njejtit tip ose kur akti është një urdhër i shpallur publikisht. E njejta gjë
vlen dhe për aktet të cilat ratifikojnë ose miratojnë vendimet e mëparshme7.
Arsyetimi duhet të jetë i qartë dhe të përfshĳë shpjegimin e bazës ligjore dhe faktike
të aktit.Te gjitha të dhënat kontradiktore të cila mund të pasqyrohen në arsyetimin
e aktit administrative sic janë paqartësia, pasiguria dhe alogjizma do të shërbenin si
argument për ta quajtur aktin të të paasyetuar dhe si rrjedhojë si të pavlefshëm. Në
rastet e cështjeve analoge mund të përdoren arsyetimet e mëparshme, me kusht që
të mos rëndohet pozita e palëve të interesuara8.
1.4 Karakteristikat e Aktit Administrativ
Akti administrativ është një akt juridik dhe si pasojë prodhon ndryshime të
drejtpërdrejta në raport me rendin juridik. Disa nga këto akte nga përmbajtja e tyre
jë gjithë janë akte që sjellin pasoja juridike, por disa nga këto kanë karakter thjesht
material dhe disa të tjere teknikë. Akti administrative është deklarimi i njëanshëm
i manifestimit të vullnetit të pushtetit për të krĳuar, ndryshuar ose shuar pasoja
juridike. Këto cilësi nuk bëjnë pjesë tek veprimet teknike dhe material të aktit, por
janë thjeshtë veprime që kryhen nga punonjës te administratës shtetërore publike të
cilët nuk kanë cilësinë e organit administrativ publik. Si rrjedhojë, nëpërmjet këtyre
veprimeve material dhe teknike nuk shfaqet vullneti i pushtetit shtetëror dhe si pasojë
nuk krĳojnë, ndryshojnë ose shuajnë pasoja juridike për subjektet që u drejtohet9.
Veprimet e kryera nga punonjësit e administratës publike të cilat nuk prodhojnë
pasoja juridike për subjektet që u drejtohet janë emërtuar si veprime e kryera nga
punonjësit e administratës publike dhe keto janë veprime material dhe teknike.b
Shkenca e së drejtës administrative veprimet materiale i përkufizon ato veprime
pak të rëndësishme ku nëpërmjet të cilave sihurohen kushtet e domosdoshme për
nënpunësit e administratës publike dhe organit administrativ.
Ndërsa veprimet e tjera të kryera nga punonjësit e administratës publike, por që
dhe dallojnë nga veprimet e kryera nga punonjësit që janë ato material janë veprime
teknike. Gjithashtu dhe këto veprime nuk krĳojnë pasoja juridike për subjektet që
u drejtohen dhe si rrjedhojë nuk konsiderohen akte administrative. Këto veprime
janë shumë të rëndësishme dhe gjithmonë përbëjnë bazën e nxjerrjes së një akti
administrativ, por duke patur parasysh që është e domosdshme që të bëhet deklarimi
i vullnetit të organit administrativ i caktuar. Pra akti administrativ është vullneti i
shprehur mbi bazën e veprimeve teknike nga organi kopetent10.
Një nga karakteristikat e aktit administrativ është njëanshmëria e tĳ.Ai është shfaqe
e një vullneti juridik shtetëror të organit kopetent. Aspekti i njëanshëmërisë së aktit
lidhet me kuptimin se detyrimisht dhe domosdoshmërisht në njërën antë të tĳ
qëndron gjithmonë shteti përmes organit të administratës.
Sipas disa kuptimeve që bëjnë pjesë në sistemin francez, sipas bazës së autoritetit
mund të kryhet ndajrja e akteve administrative në akte të pushtetit dhe në akte të
7
8
9
10

Sadushi, Sokol: “E Drejta Administrative 2”, botim i katërt i ripunuar, Grandprint, Shtator 2008, fq 24.
Shih nenin 109 të Kodit të Procedurave Administrative.
Como, Jani: “ E Drejta Administrative e RPSSH”, pjesa e përgjithshme, dispensa III, fq 6.
Sadushi, Sokol: “E Drejta Administrative 2”, botim i katërt i ripunuar, Grandprint, Shtator 2008, fq 28.
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afarizmit ku, aktet e pushtetit u nënshtrohen regjimit juridik të aktit administrativ
kurse aktet e afarizmit u nënshtrohen disiplinës së të drejtës civile. Si rrjedhojë
njëanësia në aktet administrative janë si rezultat i deklarimit të vullnetit të organit
të administratës publike. Kjo do të thotë se numri i subjekteve te cilët marin pjesë
në nxjerrjen e aktit administrativ nuk është vendimtar. Vendimtar është se vullneti i
deklaruar ndikon në krĳimin e përmbajtjes të aktit administrativ me të cilin vendoset
mardhënia administrative juridike11.
Organet e administratës publike në nxjerrjen e akteve administrative veprojnë në
interest të shtetit. Në këtë kuptim lindja, ndryshimi ose shuarja e pasojave juridike
është pasojë e ushtrimit të pushtetit shtetëror nëpërmjet organit kopetent për nxjerrjen
e aktit administrativ. Këto efekte juridike të aktit lindin në mënyrë të njëanshme pa
qënë e nevojshme vullneti i subjektit të ciliu u drejtohet akti për sjelljen e pasojave të
tĳ. Por kjo nuk do të thotë se vullneti shtetëror nuk respekton vullnetin e subjektit.
Akti administrativ mund të ketë natyrë autoritare ose konsensuale. Autoriteti në
kuptimin e forcësh dhe domosdshmërinë për tu sjellur në një mënyrë të caktuar
ekziston para së gjithash te organet e administratës të cilës u përcaktohen dhe u vihen
barrë obligime juridike ( detyrime ), e ato janë aktet detyruese. T e aktet administrative
me të cilat pranohet dhe përcaktohen të drejta, autoriteti nuk është i dukshëm, sikur
nuk ekzison. Autoriteti nuk duhet të kuptohet ngushtë si kryerje e pushtetit dhe
forcës, por si nxjerrje profesionale, efikase dhe të ligjshme të akteve administrative.
Autoritar është ai akt administrativ i cili është i ligjshëm, i përshtatshëm, i nxjerrë
në mënyrë efikase dhe në pajtim me parimin e të vërtetës materiale12.Subjektet janë
të detyruar të zbatojnë vullnetin e organit administrativ që ka nxjerrë aktin dhe t’i
nënshtohen forcës urdhëruese të tĳ13. Ky aspect bën dallimin midis aktit autoritar
dhe aktit konsensual. Në këtë rast organi administrativ vepron në pozita të barabarta
dhe midis palëve kemi një shfaqje të vullnetit të tyre për të krĳuar një mardhënie
midis palëve, në këtë rast kemi të bëjmë me kontratë administrative. Në këtë rast ligji
më tepër i trajton autoritetet publike si individë privatë për sa i përket mënyrës se si
e ushtrojnë ato pushtetin e tyre.
Elementi konsensus edhe pse nuk është pjesë e detyrueshme e aktit administrativ,
ai mund të përfshihet në të dhe të luajë një rol të rëndësishëm në nxjerrjen e aktit
administrativ. Prania e këtĳ elementi nuk ja ndryshon natyrën autoritare që ka akti14.
Akti administrativ është produkt i organeve të administratës publike që zhvillon një
veprimtari ekzekutive dhe urdhërdhënëse . Si rregull aktet administrative nxirren
vetëm nga ato organe që ligji ia njeh këtë të drejtë dhe i ngarkon të veprojnë në
cilësinë e organeve të administratës publike. Në këtë aspekt organet administrative
që kanë këtë prerogativë për nxjerrjen e akteve administrative janë ato organe që
kanë një kopetencë për të shprehur vullnetin e njëanshëm të pushtetit të tyre. Këto
organe cilësohen si të posaçme për nxjerrjen e akteve administrative, nëpërmjet
veprimtarisë së tyre ekzekutive-urdhërdhënëse. Kjo karakteristikë është vetëm për
ato organe të cilat nxjerrin akte administrative, psh Këshilli i Ministrave, Ministrat,
Pollozhani.B, Dobjani.Ermir, Stavileci.E, Salihu.L, “E Drejta Administrative.-Aspekte Krahasuese”,
Tringa Design-Tetovë, Shkup 2010, fq 109.
12
Shih po aty, fq 108.
13
Vlen të përmendim një rast për të kuptuar fuqinë autoritare të organit administrativ që ka nxjerrë aktin, akte
të tilla janë vendime e marra nga organi kopetent për shpronësimin e pronës private realizimin e interesit
publik. Psh (ndërtimin e një rruge , shkolle, spitali).
14
Sadushi, Sokol: “E Drejta Administrative 2”, botim i katërt i ripunuar, Grandprint, Shtator 2008, fq 32.
11
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Drejtues të tjerë të institucioneve qëndrore dhe ato vendore15.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë përcakton qartë se këshilli i ministrave,
ministrant, organet qëndrore dhe organet vendore administrative kanë të drejtë të
nxjerrin akte me karakter nënligjor ku bëjnë pjesë si aktet me natyrë individuale dhe
aktet normative. Subjekte të tjera që nuk bëjnë pjesë në pushtetin ekzekutiv ligji nuk
ja neh atë të drejtë për nxjerrjen e akteve administrative dhe si rezultat ato organe
nuk mund të ndryshojnë, krĳojnë ose shuajnë një pasojë juridike. E rëndësishme
është që këto organe që ligji i njeh të drejtën për nxjerrjen e akteve administrative ta
usshtrojnë kopetencën e tyre Brenda kuadrit ligjor.
Në veçanti në nenin 3 të Kodit të Procedurave Administrative ka zgjeruar nocionin e
organeve të administratës publike duke përfshirë këtu:
- organet e pushtetit qëndror të cilët kryejnë funsione administrative;
-organet të enteve publike në masën që ato kryejnë funksione administrative;
-organet e pushtetit vendor që kryejnë funksione administrative;
-organet e Forcave të Armatosura, si dhe cdo strukturë tjetër, punonjësit e të cilit
gëzojnë statusin e ushtarakut për aq kohë sa këto kryejnë funksione adminisrative16.
Referuar këtĳ neni, aktet administrative nxirren vetëm nga ato organe që ushtrojnë
një veprimtari të mirfilltë administrative, por fusha e veprimtarisë administrative
është shumë e gjërë dhe nuk mund të kufizohet vetëm me këto organe. Si përjashtim
nga rregulli i përgjithshëm i përcaktuar në nenin 3, aktet administrative mund të
nxirren dhe nga oragane të tjera të pushtetit publik që nuk bejnë pjesë tek organet
e administratës publike. Por nëpërmjet veprimtarisë së tyre kryejnë dhe funksione
administrative nga të cilat lindin aktet administrative.
Disa nga organet e pushteti publik të cilët nuk bëjnë pjësë në përcaktimet e neni 3
të Kodit të Procedurave Administrative që gjatë veprimtarisë së tyre nxjerrin akte
administrative janë:
1President i Republikës së Shqipërisë.
2Kuvendi i Shqipërisë
3Gjykatat
4Këshilli i Lartë i Drejtësisë17.
1.5 Akti normative ka karakter nënligjor
Elementi i katërt i do akti është karakteri i tĳ nënligjor. Çdo akt administrativ duhet të
nxirret gjithmonë në bazë dhe për zbatim të ligjit. Kjo shpjeohet me faktin se e gjithë
veprimtaria e administratës shtetërore ka karakter nënligjor, gjë që del nga një seri
dispozitash të Kushtetutës dhe të akteve të tjera ligjore. Disa organe të administratës
shtetërore nxjerrin akte për zbatimin e adkteve administrative të organeve më të
larta administrative, pasi edhe vetë aktet që ato nxjerrin janë nënligjore, pasi dhe
aktet e organeve më të larta e kanë bazën tek aktet ligjore. Veçoria qëndron në
faktin se besueshmëria në ligj e këtyre akteve rrjedh në mënyrë indirekte, nëpërmjet
besueshmërisë në ligj të akteve të organeve më të larta.
Akti administrativ ka gjithmonë karakter nënligjor pasi nëpërmjet tĳ nuk mund të
ndryshohet një normë ekzistuese ose të vĳë në kundërshtim me një normë ligjore
që është në fuqi.Akti administrativ karakterizohet nga fakti që ai është një akt i
prejardhur dhe i përcaktuar nga një akt ligjor që rregullon mardhënie të ndryshme
juridike administrative dhe nxirret ne bazë dhe për zbatim të tĳ.Karakteri nënligjorë
zComo, Jani: “ E Drejta Administrative e RPSSH”, pjesa e përgjithshme, dispensa III, fq 17-18.
16
Shih neni 3 të Kodit të Procedurave Administrative.
17
Omar, Luan “Parimet dhe institucionet të së drejtës publike” SH.B Elena Gjika, 2006 Tiranë, fq 253.
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i aktit adminisdtrativ nuk e cënon vlerën e tĳ si një mjet për realizimin e funksioneve
kryesore të shtetitnëpërmjet organeve të tĳ. Gjithashtu karaktei nënligjor i aktit
administrativ nuk ë kthen atë në një riprodhim të përmbajtjes së normës ligjore.
Veprimtari ekzekutive urdhërdhënëse e organeve të administratës shtetërore ëhtë
veprimtari krĳuese, operative, dinamik dhe e pavarur. Organet e administratës
shtetërore, duke vepruar në përputhje me ligjin dhe me qëlllimin që ndek ai, kanë
pavarsi operative. Ata kanë mundësi të vlersojnë vetë kur të veprojnë, si të veprojnë,
Në çfarë mënyre të veprojnë më mirë për të sjellë pasojat e dëshiruarajuridike.
Orhanet administrative shtetërore duhet të veprojnë gjithmonë në bazë të normave
ligjore, porn ë të nejtën kohë të pavarura për të vlersuar se si do t’ia arrĳnë më mirë
rezultatin e dëshiruar18.
Organet administrative shtetërore kanë pavarsi operative pasi ato janë të detyruara
të veprojnë duke nxjerrë akte për krĳimin e pasojave juridike të dëshiruara, edhe
kur mardhënie të caktuara shoqërore nuk janë rregulluar tërësisht ose nuk janë
rregulluar me hollësi ne ligj. Zbatimi i ligjit nëpërmjet nxjerrjes së aktit, konsiston në
zhvillimin e një veprimtarie ekzekutive urdhërdhënëse për realizimin në të ardhmen
të drejtimit shtetëror në një fushë të caktuar të jetës ose duke vendosur rregulla të
reja19. Çdo ak i nxjerrë nga cilido organ administrativ në formën e vendimit, urdhërit,
udhëzimit, leje etj, duhet të jetë i mbështetur ne ligj.Akti administrativ i nxjerrë nga
organet administrative duhet te respektoje hirarkinë e normave juridike të përcaktuar
nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë20.
1.6 Klasifikimi i Aktit Administrativ
Teoria e së drejtës administrative me klasifikimin që i bën aktit sipas rëndësisë
së subjektit ato ndahen në akte deklarative, strukturore dhe komanduese. Aktin
administrativ komandues detyron kryerjen e sjelljeve të përcaktuara psh shënjat e
trafikut në fushën e qarkullimit rrugor. Me akte administrative strukturuese krĳohen
ose ndryshojnë një mardhënie të caktuar ligjore psh marja e shtetësisë. Por kemi
dhe një kriter tjetër për ndarjen e akteve në akte constitutive dhe akte declarative.
Kriteri i dallimit realizohet në varësi të faktit nëse krĳohet një mardhënie e re juridike
apo vërtetohet ekzistenca e saj. Aktet administrative constitutive janë aktet të cilët
vetvetiu krĳojnë, ndryshojnë ose shfuqizojnë ndonjë situatë juridike si psh vendi për
dhënien e lejeve të ndërtimit, heqja e liçencësetj. Efektet juridike të këtĳ akti fillojnë
nga moment që ai nxirret nga organi. Aktet kontitutive nxirren sipas kërkesës së
palëve ndryshe nga akti deklarativ që nxirret gjithmonë me nismën e organit.Aktet
declarative nuk krĳojnë mardhënie juridike të reja, por nëpërmjet tyre vërtetohet
Como, Jani: “ E Drejta Administrative e RPSSH”, pjesa e përgjithshme, dispensa III, fq 22-23.
Shih po aty, fq 23.
20
Neni 116 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërise
1. Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë:
a. Kushtetuta;
b. Marveshjet ndërkombëtare të ratifikuara;
c. Ligjet;
d. Aktet normative të Këshillit të Ministrave.
2. Aktet që nxirren nga organet e pushtetit vendor kanë fuqi vetëm Brenda juridiksionit territorial që
ushtrojnë këto organe.
3. Aktet normative të ministrave dhe të organeve drejtuese të institucionevetë tjera qëndrorekanë fuqi në të
gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë Brenda sofrës së juridiksionit të tyre.
18
19
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ekzistenca e tyre. Në këto raste mardhënia juridike administrative është krĳuar më
përpara dhe me aktin deklarativ të organit administrativ vetëm vërtetohet ky fakt,
psh vendimi për daljen në pension i cili ka mbushur moshën e pensionit dhe të
stazhit të punës dhe sipas ligjit duhet të shkojë në pension.
Kemi dhe akte deklarative me të cilat përcaktohen mardhëniet juridike p.sh. akti
për rregjistrimin e një shoqërie tregtare nëse organi kopetent nuk nxjerr vendim
për refuzimin e rregjistrimit sipas afateve të përcaktuara në ligj. Ndarja e akteve
administrative bëhet edhe sipas organeve që marin pjesë për nxjerrjen e akteve
administrative dhe ato emërtohen në akte të thjeshta dhe akte të përbëra. Me akt
administrativ të thjeshtë kuptojmë aktin e nxjerrë nga vetëm një organ të organizuar
ndërsa akti administrativ i përbërë është akti që nxirret nga dy ose më shumë organe.
P.sh. janë të tilla aktet në fushën e qarkullimit rrugor që për nxjerrjen e tĳ duhet
miratimi i Ministrit të Brendshëm ose Ministri i Transportit. Karakteristika e tĳ është
se të gjjithë organet pjesmarrëse në nxjerrjen e tĳ dëshirojnë efektin juridik të njejtë
dhe gjithmonë caktohet një subject i cili formalisht do të konsiderohet si nxjerrësi i
aktit.
Në një rast tjetër akti administrativ i përbërë mund të krĳohet nga organi që nxjerr
aktin dhe nga një organ tjetër plotësues që jep pëlqimin apo lejën pa të cilën akti
administrativ nuk mund të hyjë në fuqi. Sipas dispozitave në fuqi, mosrespektimi
i rregullave mbi mënyrën e nxjerrjeve të aktëve të përbëra konsiderohet shkelje e
ligjshmërisë21.
Një ndarje tjetër është ndarja e akteve në akte autoritare dhe konsensuale. Akti
autoritar nxirret me autoritetin e pushtetit shtetëror ndërsa aktet konsensuale
kërkojnë me patjetër marveshjen, konsesusi e subjektit që bën pjesë në akt.
Klasifikimi i akteve sipas kritereve forrmale.
Sipas kriterit formal të nxjerrjes së tyre dhe sipas shprehjes së vullnetit, aktet
administrative klasifikohen në akte të nxjerra me iniciativën e organeve administrative,
akte administrative te nxjerra me kërkesën e subjekteve të interesuara, akte të
përcaktuara nga ligji dhe akte administrative të nxjerra nga vendimet gjyqësore.
a.
Akte administrative të nxjerra me iniciativën e organeve administrative.
b.
Akte administrative të nxjerra me kërkesë të suvjekteve të interesuara.
c.
Akte të përcaktuara nga ligji22.
d.
Akte administrative të nxjerra nga vendimet gjyqësore23.
Klasifikimi i akteve administrative sipas përmbajtjes së tyre.
Në shkencën administrative ka pasur rëndësi te madhe dhe klasifikimi i aktit
sipas përmbajtjes së tĳ. Është parë me interest ë veçantë që me ane të studimit të
aktit administrativ të behet dhe dallimi i aktit administraiv individual dhe akt
administrativ normative (i përgjithshëm).
a.
Akti administrativ individual
a) aktet normative të cilat Këshilli i Ministrave i nxjerr në zbatim të nenit 116 të
Kushtetutës,
b) vendimet me karakter normative, që është akti nënligjor i Këshillit te Ministrave
që rregullon mardhënie të përcaktuara me ligj,
c) vendime me karakter individual, që është akti nënligjor i Këshillit të Ministrave
21
Pollozhani.B, Dobjani.Ermir, Stavileci.E, Salihu.L, “E Drejta Administrative, aspekte krahasuese”, Tringa
Design-Tetovë, Shkup 2010, fq 117.
22
Shih neni 118, pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
23
Shih po aty, fq 54.
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që rregullon një mardhënie konkrete ose që u drejtohet një ose disa subjekteve,
individualisht të përcaktuara,
d) udhëzime që është akti nënligjor i Këshillit të Ministrave, i ministrit ose drejtuesve
të institucionit qëndror në varësi të Kryeministrit ose të ministrit,
e) si dhe urdhëri që është akti nënligjor i Kryeministrit, i ministrit ose drejtuesit të
institucionit qëndror që kanë karakter të brendshëm e mund të vendosë rregulla
sjelljeje të përgjithshme ose mund të rregullojë një mardhënie konkretë24.
a.
Akti administrativ normative ( akt i përgjithshëm)25
Klasifikimi i aktit adminsitrativ sipas efektit juridik që sjell akti.
Nje ndarje e trete jo me pak e rëndësisjme është dhe ndarja e adktit administrativ
sipas efekteve juridike që ai sjell për subjektet të cilëve u drejtohet.Efekti themelor
i aktit juridik i adktit administrativ shihet në detyrimin e tĳ.. AKKte administrative
të ligjshme prodhojnë efekte juridike në raport matë që nxjerr aktin administrativ
dhe në raport me subjektet ndaj të cilëve drejtohet ky akt administrativ. Në raport
me subjektet akti administrativ prodhon efekte juridike.. më anë të aktit, subjektit
i cakohet ndonjë detyrim apo i jepet ndonjë e drejtë . Nëse ne aktin administrativ
është caktuar ndonjë detyrim për psubjektet atëhere lind detyrimi për ekzekutimin
e tĳ. Detyrimi i organit i cili ka nxjerrë aktin është të mbikqyrë dhe të sigurohet
për zbatimin e detyrueshëm të tĳ nga subjekti i përcaktuar ne akt. Për të prodhuar
pasoja juridike përkatëse dhe që ato të mos shtrihen pafundësisht është e nevojshme
që të shënohet fillimi dhe pushimi i efektit juridik. Fillimi i efektit juridik të aktit
administrativ shënon moment i hyrjes në fuqi të aktit administrativ. Efekti juridik të
aktit juridik në raport me atë që e ka nxjerrë atë fillon në momentin kur e ka lëshuar
aktin administrativ. Efekti juridik në raport me palën fillon në momentin kur ai akt
është bërë i ditur subjekteve26. Sipas këtĳ klasifikimi aktet administrative ndahen në
akte administrative detyruese dhe akte administrative dobiprurëse.
a.
Akte administrative detyruese
b.
Akte administrative dobiprurëse
Konkluzione
Gjatë gjithë punimit kemi arritur në disa konkluzione tepër të rëndësishme rreth
aktit administrativ.
Akti administrativ është një nga format, mund të themi më kryesorja, të shafaqjes së
vullnetit nga ana e organevë të administratës publike në ushtrimin e veprimtarisë së
tyre ekzekutive dhe vendimmarrëse. E gjithë veprimtaria ekzekutive e çdo organi
administrativ publik konkretizohet përfundimisht në momentin e nxjerrjes së aktit
administrativ, sepse është akti administrativ, ai që krĳon, ndryshon ose shuan
një marrëdhënie juridike për subjektet që iu drejtohet. Akti administrativ duhet
konceptuar si një deklarim apo shfaqje e një vullneti të qartë të pushtetit shtetëror në
veprimtarinë e administratës publike, i kryer në përputhje të plotë me kushtetutën
dhe me ligjet në tërësi, për të krĳuar, ndryshuar apo për të shuar pasoja të juridike
caktuara, me anë të fuqisë shtrënguese të shtetit.
Nisur nga ky përcaktim dalin në pah veçoritë që karakterizojnë aktin administrativ:
Shih nënin 28 të Ligjit nr. 9000, dt 30.01.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”.
Sadushi, Sokol “Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim” , Toena, Tiranë 2012, fq 224.
26
Pollozhani.B, Dobjani.Ermir, Stavileci.E, Salihu.L, “E Drejta Administrative, aspekte krahasuese”, Tringa
Design-Tetovë, Shkup 2010, fq 125-126.
24
25
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Akti administrativ është akt juridik
Akti administrativ është një akt i njëanshëm.
Akti administrativ është specifikë e organeve që kryejnë veprimtari administrative.
Akti administrativ është akt nënligjor. Organet administrative në nxjerrjen e aktit
administrativ duhet ta kryejnë në bazë dhe dhe për zbatim të ligjit, sepse përndryshe
nuk sjell efekte juridike.
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Abuzimi me pozitën dominuese në Shqipëri
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz) Endri PAPAJORGJI
Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
Abstrakt
Praktika shqiptare në kuadër të konkurrencës është e varfër në vendime dhe përgjithësisht deri
tani me pak përjashtime, që nga krĳimi i Autoritetit, vendimet e gjykatave në të gjitha shkallët
i kanë dhënë të drejtë Komisionit të Konkurrencës, i cili çdo vit ka punuar për të përmirësuar
kuadrin ligjor. Përgjithësisht edhe nga vendimet e mëposhtme të Autoritetit të Konkurrencës,
sektorët e ekonomisë më të prekur nga shkeljet e konkurrencës janë ai i sigurimeve, betonit,
karburanteve, ndërtimit, prodhimit, si dhe telekomunikacioni (mobile). Konfirmimet nga ana
e gjyqësorit e vendimeve më të rëndësishme të Komisionit të Konkurrencës tregojnë se zbatimi
i ligjit të konkurrencës nuk mund të realizohet me efektivitetin e duhur nëse nuk merret në
konsideratë nga të gjithë aktorët e tregut, qofshin këto institucione shtetërore ose shoqëri
private tregtare. Autoriteti i Konkurrencës e ka marrë vendimin e tĳ të parë më 3.3.2004, duke
shënuar edhe fillimin e funksionimit të tĳ, duke përcaktuar rregullat dhe principet bazë mbi
të cilat është i bazuar ekonomia e tregut.1
Fjalё kyce: zhvillim, ekonomi, konkurrenca, Shqipёri, Proces.

Hyrje
Nenet 8 dhe 9 të ligjit nr.9121 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” të ndryshuar janë në
përputhje me nenin 102 TFEU. Në kuptim të nenit 8 të këtĳ ligji, vlerësohet pozita
dominuese e një shoqërie të caktuar e cila kur vihet nën hetim janë këto pika të këtĳ
neni të cilat bëjnë të mundur një vlerësim të sjelljes së kësaj kompanie në tregun
e brendshëm shqiptar. Në kuptim të nenit 9 të po këtĳ ligji, ndalohet çdo abuzim
me pozitën dominuese, në pikën 2 përshkruhen shkaqet e abuzimit me pozitën
dominuese dhe në pikën 3 përcaktohen përjashtimet të cilat megjithëse kompania
ka aspekte të pozitës dominuese në treg, këto dëshmohen se janë kryer për arsye
objektive, si teknike ose ligjore tregtare.
Në vitin 2008, në kuadër të abuzimit me pozitën dominuese, Autoriteti i Konkurrencës
ka kryer hetime paraprake në tregun e komunikimeve elektronike dhe në tregun e
bonove të thesarit.2 Gjatë vitit 2010 ka kryer hetime të thelluara në tregun e prodhimit
në vend të produktit lëndë djegëse Diesel (D2), hetime të thelluara në tregun e
ngarkim- shkarkimit dhe depozitimit të gazit të lëngshëm të naftës (GLN), hetime
të thelluara në tregun e bonove të thesarit, hetim paraprak ndaj shoqërisë ‘Digitalb’
sh.a në tregun e ofrimit të paketës televizive me pagesë “Premium” si dhe hetime
paraprake në tregun e internetit,3 ndërsa në vitin 2011, Autoriteti ka kryer hetime
të thelluara në tregun e shërbimit, ngarkim- shkarkimit të GLN në Porto Romano,
hetime paraprake në tregun e ofrimit të kartave me parapagesë, në tregun e linjave,
të shitjes me shumicë dhe pakicë, të aksesit për operatorët e telekomunikacioneve
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/203435/titulli/Konkurrenca-8-vendime-perfundojne-ne-gjykate
(21.1.2014).
2
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2008 (2009) 13 v.
3
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2010 (2011) 14 v.
1
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dhe përdoruesve fundorë, si dhe në tregun e importit dhe tregtimit me shumicë të
produktit oriz, sheqer dhe në tregun e importit dhe të prodhimit të vajit vegjetal.4
Në kuadër të praktikës aktuale të Autoritetit të Konkurrencës do të shqyrtojmë disa
vendime të tĳ. Vendimi i parë është ai i 11.4.2012, nr. 221, i cili sanksionoi abuzimin
me pozitën dominuese të ndërmarrjes “R. P.” Sha në tregun e ngarkim-shkarkimit
të gazit të lëngshëm të naftës në rrugë detare (GLN). Ankesat e mbërritura në
Autoritetin e Konkurrencës më 2011 nga dy ndërmarrje që operonin në tregun e
GLN-se u shoqëruan me procedurat hetimore nga ana e Autoritetit të Konkurrencës
në Porto Romano. Gjatë procedurave hetimore është konstatuar se në muajin gusht
2011, ndërmarrja “Romano Port” sh.a ka kushtëzuar shkarkimin e anĳeve me GNL
me nënshkrimin e një kontrate tip, e cila i ngarkon me detyrime të tjera shtesë
operatorët ekonomikë që duan të shkarkojnë produktet e tyre në depozitat që kanë
ndërtuar në zonën bregdetare.
Sipas Komisionit të Konkurrencës është konstatuar se ndërmarrja “Romano Port”
sha, e cila zotëron pozitën dominuese në tregun e ngarkim- shkarkimit të GLN-së në
rrugë detare ka refuzuar të realizojë procesin e shkarkimit të GLN-së për operatorët
që kanë investuar për kapacitet depozituese në pronësi të tyre duke paraqitur arsye
të paligjshme dhe të paarsyeshme.
Komisioni i Konkurrencës ka sanksionuar gjobitjen për këtë shkelje të rëndë të
ndërmarrjes “R. P.” sha në masën 2.35% të xhiros totale të kësaj ndërmarrje për vitin
2010 që korrespondon me shumën 6,7 milion lekë si edhe urdhërimin e “Romano
Port” sha të mos kushtëzojë ofrimin e shërbimit të ngarkim- shkarkimit duke krĳuar
pengesa me sjelljen e saj ndaj ndërmarjeve që operojnë në tregun e depozitimit dhe
të importit e tregtimit me shumicë të GLN-së.5
Vendimi i dytë i Komisionit të Konkurrencës ka të bëjë me hetimin paraprak në
tregun e ofrimit të shërbimit të telefonisë fikse me anë të kartave me parapagesë.
Nga të dhënat e siguruara rezulton se në rrjedhën e poshtme të tregut me pakicë të
kartave me parapagesë në telefoninë fikse ka konkurrencë pasi janë disa operatorë
që ofrojnë këtë shërbim në këtë nivel tregu. Komisioni i Konkurrencës ka vendosur
në vitin 2012 mbylljen e hetimit paraprak në këtë treg pasi nuk ka shenja të kufizimit
të konkurrencës, në bazë të nenit 9 të Ligjit nr. 9121 , datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen
e konkurrencës”.
Në të njëjtën kohë ka nxjerrë edhe një vendimi tjetër nr. 231, datë 05/07/2012, sipas të
cilit ai i ka rekomanduar Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare që të
vendosë detyrimin për ndërmarrjen Albtelekom që gjithë shërbimet apo produktet
që Albtelekom ofron për konsumatorin të pasqyrohen apo të mbahen në llogari
financiare të veçanta, duke përfshirë edhe kartën më parapagesë në telefoninë fikse
ALBLUE. Kjo do të krĳojë kushte që shërbimet apo produktet të kenë transparencë
në përcaktimin e kostove, si dhe do të parandalojë fenomenet antikonkurruese që
mund të jenë pasojë e kostove joreale.6
Vendimi i tretë i Komisionit të Konkurrencës është ai nr. 258 i datës 21.12.2012 mbi
hetimin paraprak në tregun e telefonisë celulare me pakicë, në të cilin Sekretariati po
realizon procedurat hetimore në përputhje me Ligjin “Për mbrojtjen e konkurrencës”,
“Kodin e procedurave” dhe ‘Rregulloren e procedurave hetimore”.7
4
5
6
7

Raporti vjetor
Raporti vjetor
Raporti vjetor
Raporti vjetor

i Autoritetit tё Konkurrencёs 2011 (2012) 19 v.
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 26 (27).
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 27.
i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 27 (28).
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Përsa i përket praktikes gjyqësore në kuadër të neneve 8 dhe 9 të ligjit nr. 9121, datë
28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”dhe institutit të abuzimit me pozitën
dominuese në treg, përgjithësisht me sa më sipër vendimet e gjykatave janë në
përputhje me vendimet e Autoritetit të Konkurrencës me pak përjashtime. Vlen të
përmendet vendimi nr. 142 date 15.3.2010, në të cilin Autoriteti u shpreh se vendos
për mbylljen e hetimit të thelluar ndaj “Raiﬀeisen Bank”, sepse kjo e fundit ka marrë
angazhimin për të ndërprerë abuzimin dhe rikthyer gjendjen e konkurrencës në
treg.8
Vendimi më i rëndësishëm gjyqësor që ka ndërtuar sistemin tonë të analogjisë dhe
precedentit mbi institutin e konkurrencës është vendimi nr. 6026, datë 6.7.2009 me
objekt kundërshtimin e vendimit nr. 59, datë 9.11.2009 të Autoritetit te Konkurrencës
mbi cështjen Albanian Mobile Communications sh.a vs Komisioni i Konkurrencës i
Autoritetit të Konkurrencës. Duke i’u referuar vendimeve të GJED, gjykata e rrethit
gjyqësor Tiranë pasi ka vërtetuar pozitën dominuese të AMC sh.a ka vlerësuar:9
Vendosjen e cmimeve të larta, pa lidhje të arsyeshme me vlerën ekonomike
të produktit/përdorimi i metodës krahasimore (Benchmark);
Sigurimi i përfitimeve tregtare, të cilat nuk do të siguroheshin në një treg të
prezumuar konkurrues;
Krahasimi i tarifave me tregje të tjera gjeografike.
Pёrfundime
Me sa më siper, abuzimi me poziten dominuese eshte ende shumë pak i njohur
nga shoqëria shqiptare pasi kanë ekzistuar gjithmonë por kryesisht kanë qenë të
fshehura. Është përdorur e njëjta politikë si ajo në BE, ndoshta e marrë edhe shabllon
pa asnjë lloj ndryshimi apo përshtatje për ekonominë shqiptare.10 Përsa i përket
mendimit tim kjo lloj politike “leniency policy” ka treguar nga praktika europiane dhe
ajo shqiptare, se ka funksionuar. Të rikthehemi tek shpjegimi i ekzistencës së këtyre
karteleve. Marrëveshjet e rregulluara në nenet e mësipërme duhet të plotësojnë
kushtet e përcaktuara në nenet 5, 6 dhe 7 të këtĳ ligji. Këto marrëveshje nuk duhet
të dëmtojnë konkurrencën e lirë dhe nuk duhet të jenë të fshehta çka nënkupton
vënien në dĳeni të AK-së në zbatim të dispozitave 49 dhe 50 të ligjit „Pёr mbrojtjen
e konkurrencёs“. Pra, këto marrëveshje nuk janë të dëmshme kur janë të raportuara
Më konkretisht Banka Raiffeisen morri përsipër:
Të ulë komisionin në masën 50%, për një periudhë 3 vjeçare, me qëllim që të nxitet dhe të rritet
pjesëmarrja e individëve në tregun primar;
të bëjë korrigjimet për të përmirësuar dhënien e informacionit mbi BTH (Bono thesar) tek publiku
duke hartuar ad hoc material mbi marketingun që do të ekspozohet dhe/ose shpërndahet në secilën
prej degëve të saj si dhe të shfaqte në mënyrën e duhur tendencat e yield-it të BTH të përditësuara
në kohë, si dhe të informacioni rreth BTH do të jetë i publikuar në faqen e internetit të RB nëpërmjet
një linku të identifikueshëm.
uljen e komisioneve nga 1.2% në 0.6%, duke përgatitur një broshurë informuese për bonot e
thesarit të cilën e ka vendosur në të gjitha pikat. Gjithashtu RB në faqen e internetit ka publikuar të
gjithë informacionin e nevojshëm lidhur me bonot e thesarit.
Këto hetime u kryen në tregun e bonove të thesarit; shiko për më shumë: Raporti vjetor i Autoritetit tё
Konkurrencёs 2010 (2011) 16; Malltezi/Rustemaj/Pelinku, Aspekte 408.
9
Shiko edhe Malltezi/Rustemaj/Pelinku, Aspekte 409 v.
10
Referoju Pjesёs I mbi BE-nё.
8
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tek AK dhe ekzistojnë në dobishmëri të konkurrencës dhe jo në kundërshtim me
të. Kartelet janë të dëmshme për faktin se zhvillojnë disa nga shtrembërimet më
serioze të tregut dhe përfitimet janë shumë herë më të mëdha sesa në kushtet e një
konkurrence të drejtë dhe të lirë. Dëmtojnë seriozisht ekonominë dhe shoqërinë, për
arsye se kufizojnë mundësitë e prodhuesve të rinj dhe konsumatorëve.
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Klasifikimi i Luftës së UÇK-së sipas zhvillimeve, organizimit dhe dinamikës
në terren
PhD (C.) Alban Përmeti
Abstrakt
Dinamika e zhvillimeve në teren, që nga ilegaliteti i thellë i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, jep
mundësinë, për kuptimin e drejtë të zhvillimit të UÇK-së, deri te shpërbërja e saj në shtatorin
e vitit 1999, kur në Kosovë ishte vendosur KFOR-i dhe Organizata Civile Ndërkombëtare
UNMIK. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, shikuar nga prizmi kohor, organizimin e saj e ka të
hershëm, dhe daton që nga formimi i celulave të para në vitin 19911. Veprimi i këtyre celulave,
në fillim më tepër kishte karakter organizativ dhe informativ, të luftës speciale dhe aksioneve
kundër aparatit shtetëror serb. Prania e saj në Kosovë ishte e dukshme.
Goditjet nëpër stacionet policore dhe policinë serbe të vitit 1995-1996 hoqën dilemat e
propagandës politike të huaj dhe asaj Kosovare se “këto veprime ishin nga dora e huaj”. Atentati
kundrejt rektorit të dhunshëm serb të Universitetit të Prishtinës Radivoje Popoviçin, me
komunikatën Nr. 29 të UÇK-së do të pranohej si akt i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përpjekje të një organizimi ushtarak ilegal kishin nisur edhe nga LDK-ja në vitin 1991, por ky
organizim do të shpërbëhej nga policia serbe në vitin 1993. Në zhvillimet luftarake të kohës
së luftës kjo strukturë vetëm sa shkaktoi dëme në planin luftarak dhe mund të konsiderohet
si shumë e dëmshme për luftën e UÇK-së. Politika ishte tepër e ngathët dhe e ngurtë, e cila
duhej të luante rolin e unifikimit dhe unitetit karshi rreziqeve që po kalonte Kosova.
Mund të thuhen, dhe jepen shumë arsyetime, për sukseset e këtyre veprimeve të këtĳ ilegaliteti
si pjesë e luftës së UÇK-së. Veçojmë aksionin e shpejt të organizuar mirë dhe të sinkronizuar
të 21.04.1996-ës, kur brenda të njëjtës kohë kryhen sulme nëpër shumë stacione policore dhe
policinë serbe në Kosovë. Këto humbje serbe, në aparatin e dhunës shkaktuan panik, duke
frikësuar kështu makinerinë vrastare të Millosheviçit.
Fjalë kyçe: Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Ndërhyrja Ndërkombëtare, NATO, LDK, Masakra e
Reçakut,

Veprimet luftarake të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në ilegalitet
Periudha e luftës 28 nëntor 1997 deri më 5 mars 1998
Dalja publike e UÇK-së në Llaushë të Skënderajt, me rastin e varrimit të Osman Gecit
më 28 nëntor të vitit 1997, i vrarë në veprimet luftarake me policinë serbe, ngjalli
shpresat dhe simpatinë e madhe në radhët e popullit, se më në fund po i dilte krah një
forcë ushtarake nga radhët e veta, e cila si synim përfundimtar kishte lirinë e Kosovës.
Ky ishte një moment i ri, i cili do të ndikonte dukshëm në rrethanat politike, si në
planin e brendshëm, ashtu edhe në atë ndërkombëtar dhe vet Ushtrinë Çlirimtare
të Kosovës. Deri më 5 Mars 1998, më tepër veprimin e vet UÇK-ja e përqendroi
në organizimin e saj në Drenicë dhe Rrafshin e Dukagjinit. Ndërsa ushtarët gjatë
lëvizjeve të tyre dhe kontaktit me publikun si dhe operacioneve luftarake, ishin të
maskuar për shkaqe sigurie.
Veprimet e kësaj periudhe ishin kryesisht të luftës guerile dhe do të vazhdonin deri
1
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në rezistencën heroike të Adem Jasharit dhe familjes së tĳ më 5 Mars 1998, në Prekaz.
Këto realitete të reja në Kosovë kishin futur në lëvizje Diplomacinë Ndërkombëtare
që theksohet me lëvizjet e dendura të Kristopher Hillit në drejtimet Prishtinë-Beograd
si dhe vigjilencë të shtuar të Grupit të Kontaktit dhe qendrave ndërkombëtare të
vendosjes, veprim diplomatik ky, i njohur si “Çarter Diplomaci” 2. Diplomati
Amerikan për Ballkanin Robert Gellbard, i autorizuar i Presidentit Klinton, kishte
vëzhguar për së afërmi zhvillimet në Kosovë. Më takimet me udhëheqësit kosovar,
ai i kishte thënë Rugovës, (Kryetarit të LDK-së) se: “Ne nuk jemi të plotfuqishëm që tua
sjellim lirinë në pjatë” 3.
Pas Masakrës në Drenicë, të policisë dhe forcave serbe të sigurimit, dhe flĳimit të pa
shembull që bëri Adem Jashari bashkë me familjen e tĳ në Prekaz, Vesely C. Klark
do shkonte në Shkup, për të vizituar forcën Amerikane, në kuadër të UNPREDEF-it
dhe në bashkëbisedim me Kiro Gligorovin, ai do të kuptonte, se shqiptarët mund të
ngriheshin në këmbë, dhe se Millosheviçi me dhunën e tĳ kundër shqiptarëve do të
ishte kontribuuesi më i mirë për rritjen e UÇK-së 4.
Periudha e luftës nga marsi 1998 deri në maj të 1998-ës
Ngjarjet në Prekaz, flĳimi i 56 anëtarëve të familjes Jashari 5, masakrat në Qirez e
Likoshan dhe gjendja e përgjithshme në Kosovë ngritën studentët e Universitetit të
Prishtinës dhe popullin e Kosovës në demonstratë të përgjithshme kundër shtypjes,
gjenocidit dhe okupimit. Këto demonstrata i dhanë mbështetjen e fuqishme UÇK-së
në luftën e saj për liri.
Likovci, ishte shndërruar në një vend tubimi ku rekrutoheshin ushtarët e UÇK-së, aty
ishte vendosur edhe Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Luftimet
tashmë ishin të përditshme dhe nga aksionet guerile lufta zhvillohej frontalisht.
Ushtria Çlirimtare e Kosovës me shpejtësi të madhe po rritej. Serbia në drejtim të
Drenicës kishte nisur forca të mëdha ushtarake e policore. Qendrat ndërkombëtare
i bënë vërejtje serioze Serbisë për dhunën e ushtruar ndaj shqiptarëve. Humbjet në
planin luftarak, tashmë ishin të njohura edhe nga pala serbe.
Më 22 Mars, Lidhja Demokratike e Kosovës (Partia më e madhe e Kosovës),
organizon zgjedhjet parlamentare. Shumë parti i bojkotojnë këto zgjedhje, përderisa
Drenica ishte në luftë dhe UÇK-ja zhvillonte luftime të pandërprera kundër forcave
të sigurimit dhe të ushtrisë serbe. Ndërkaq në këto zgjedhje nuk përfshihen komunat
që ishin në ethet e luftës. Këto zgjedhje nuk u njohën nga faktori Ndërkombëtar. Në
Malishevë vend ku kishte edhe banorë serbë fillon përqendrimi i forcave të mëdha
të Serbisë, ky grupim i madh i këtyre forcave paralajmëronte se e ardhmja pritej me
shpërthime të mëdha lufte dhe masakra çnjerëzore mbi popullsinë civile shqiptare.
Përqendrimi i madh i forcave të ushtrisë e policisë serbe që nga 24 shkurti i 1998ës deri te përforcimet e mëdha të ushtrisë serbe me sistemet raketore dhe topa të
kalibrave të mëdhenj, më 12 prill në Rrafshin e Dukagjinit 6 dhe më vonë lëshimi i
2
3

4
5
6
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raketave Ruse “luna”, më 11 Qershor të tipit tokë-tokë 7, nuk do ta shuanin zjarrin e
luftës për liri, por do ta nxisnin popullin në mbështetje të UÇK-së. Lufta kishte marrë
hov me rastin e sulmit në familjen Haradinaj në Gllogjan më 24 Mars kur edhe kishin
rënë tre dëshmorët e parë.
Për këtë ditë FDH (Forumi për të Drejtat Humanitare) i Natasha Kandiçit në raportin
e vetë do të theksonte se: “Për të lëvizur nëpër fshat, forcat serbe do ti përdorin 13 banorë të
fshatit dhe 130 nxënës të Shkollës Fillore “Hasan Prishtina” të Gllogjanit si mur mbrojtës”.
Kolonat e refugjatëve kishin kaluar kufirin me Shqipërinë dhe me Malin e Zi.
Ushtria dhe policia serbe shumë fshatra në afërsi të aksit rrugorë i kishte djegur dhe
rrafshuar. Deçani po kështu ishte plaçkitur dhe djegur nga forcat serbe, tashmë ai
ishte tërësisht i boshatisur.
Periudha e luftës nga maji i 1988-ës deri në shtator të 1988-ës
Bllokimi i Grykës së Llapushnikut më 09.05.1998 deri në fund të korrikut 1998 dhe
nxjerrja jashtë përdorimi e Rrugës Nacionale, Prishtinë-Pejë, dhe pamundësia për ta
përdorur forcat serbe për furnizime të ushtrisë në rrafshin e Dukagjinit, e sidomos
në postblloqet dhe pikat e tyre ushtarake e policore në komunat: Klinë, Rahovec
e Malishevë, në teren krĳuan një realitet të ri. Luftimet zhvilloheshin frontalisht.
UÇK-ja kishte ngritur shkallën e organizimit dhe shtrirja e saj ishte zgjeruar edhe
në trekëndëshin e komunave Suharekë – Shtime - Ferizaj, përtej Rrugës Nacionale
Prishtinë – Prizren, si vend shumë strategjik për zhvillimin e luftës. Kjo Rrugë ishte e
pasigurt për lëvizjen e forcave serbe dhe thuajse ishte plotësisht e paralizuar.
Tashmë Rajoni i Dukagjinit dhe ai i Drenicës plotësisht ishin të përfshira në flakët e
luftës. Fshatrat në kufi me Shqipërinë, ishin shndërruar në arena lufte. Nga data 14
deri më 24 e 25 korrik, Rahoveci ishte i përfshirë në luftë. Forca të mëdha të Ushtrisë
serbe do të niseshin nga Prizreni dhe Peja kundër UÇK-së që kishte vënë Rahovecin
nën kontroll. Në këtë kohë, në Prizren vendoset komplet Komanda e Tretë e Ushtrisë
serbe e ardhur nga Nishi. Raportohej për shumë civilë të vrarë e të masakruar në
Rahovec dhe për dhjetëra e mĳëra qytetarë që kishin braktisur qytetin. Llapusha ishte
objekt i sulmit nga forcat serbe, edhe Rruga Nacionale Shtime -Prizren ishte e bllokuar.
Më 22 Maj 1998, në Dukagjin zhvilloheshin luftime frontale kundër fshatrave
Ponashec, Smiloc, Morinë dhe Baballoç e Gramaçel, operacion ky i drejtuar nga
forcat e ushtrisë jugosllave8. Lufta tashmë ishte shtrirë edhe në rajonin e Kastriotit
(Bellaqevc), shumë afër Prishtinës, kryeqendër e Kosovës, të Vushtrrisë, Istogut
(Burimit), Pejës etj.
Në fshatrat e Malësisë të Komunës së Kaçanikut, shumë djem ishin vënë në gatishmëri
dhe në pritje të organizimit të pikave të UÇK-së, në këtë anë. Luftimet e pabarabarta midis
UÇK-së dhe forcave të shumta të ardhura nga Serbia, të 160 tankeve e mjeteve të tjera
motorike të përkrahura nga zjarri artilerik i njësive raketore të stacionuara në afërsi të
Goleshit për nënshtrimin e Drenicës, nga data 20 e deri më 26 korrik, nuk do ta gjunjëzonin
UÇK-në, me armatim shumë të dobët dhe numerikisht dhjetëra herë më pak.
Nga ky front, UÇK-ja doli shumë më e pjekur, e kalitur dhe më e organizuar, me taktika
të luftës guerile në harmoni me rrethanat që ia diktonte koha. Luftohej njëkohësisht
në dy fronte, në Grykë të Llapushnikut dhe Grykë të Carralevës, në drejtim të
7
8
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(Zborcit) Liriasit. Këtu do të bien dëshmorë vetëm dy ushtarë të UÇK-së. Në drejtim
të Shtimes kishin ardhur për shkatërrimin e UÇK-së, 60 tanke të blinduara e njësi të
tjera motorike, të cilat nga Pishat e Shtimes përkraheshin me zjarr artilerie të njësive
Raketore. Duhet theksuar se luftimet nuk u ndërprenë asnjëherë në ZOP dhe ZOD,
të cilat kufizoheshin me Shqipërinë, nga rridhte edhe furnizimi i armatimit për UÇKsë. Serbia me çdo kusht përpiqej për prerjen e këtyre rrugëve, përmes organizimit
të pritave dhe hapjen e luftës frontale përreth kufirit me Shqipërinë, duke rrezikuar
edhe integritetin territorial edhe të Shtetit Shqiptar.
Nga kjo përballje disa ditore, të rreth 70 ushtarëve të UÇK-së, të Pikës luftarake të
Llapushnikut dhe rreth 40 ushtarëve të Liriasit (Zborcit) me armatim shumë të dobët,
UÇK-ja do të bënte tërheqje taktike nga zjarri tepër i madh dhe raporti i forcave
shumëfish më i vogël, duke vepruar vetëm në mbrojtje të popullsisë civile, duke
kaluar nga veprimi frontal në atë guerilë.
Gushti dhe shtatori, janë muajt që shënojnë shtrirjen e UÇK-së, sidomos në drejtim
të kufirit me Maqedoninë dhe riorganizimin e saj. Tashmë organizimi i UÇK-së
ishte në nivel të Nënzonave, Brigadave, Kompanive, Togave e Skuadrave. Në katër
Nënzona tashmë ishin përhapur flakët e luftës. Nënzonat e tjera ishin në përgatitje
e sipër. Jezerci, vend strategjik në mal të Sharrit, ishte shndërruar në fole të UÇKsë. Aty grupoheshin ushtarët dhe përgatiteshin për Zonat e tjera të luftës. Beteja e
Jezercit shënon kulmin e ashpërsive dhe brutalitetit serb. Mĳëra armatime të të gjitha
llojeve, ishin nisur në drejtim të këtĳ fshati, për asgjësimin e kësaj Fortifikate të UÇKsë. Parlamenti i shtatorit të vitit 1998, priste hapjen e mbledhjes dhe kumtesën e
regjimit serbë për “asgjësimin” e UÇK-së. Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk do të
shkatërrohej, përkundrazi, ajo do të rilindte, do të rritej dhe forcohej.
Shërbimet e logjistikës të furnizimit me ushqime, të furnizimit me armatime, të
mjekësisë, të rregullimit të rrugëve, të strehimit dhe të përkujdesjes për popullsinë
e të informimit publik, ishin ngritur dhe vënë në dispozicion të popullsisë, Ushtrinë
Çlirimtare të Kosovës, së cilës i besonte popullsia kosovare, e kishin bërë të besuar
dhe serioze Bashkësia Ndërkombëtare, të cilën UÇK do ta llogarisë si partnere të
fuqishme në negociata. Më 13 Gusht, Adem Demaçi 9 do të pranonte të ishte Krahu
Politik i UÇK-së, i emëruar nga Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
dhe do të funksiononte në Kosovë. Guximi dhe sakrifica shumë vjeçare që kishte
bërë gjatë gjithë jetës, zotit Demaçi do t`i jepte fuqinë që selinë e vet ta vendoste
në Prishtinë, guxim ky heroik për rrethanat e kohës, edhe pse nuk kishte mbrojtje
fizikie nga askush. E vetmja mbrojtje ishte kapitali i tĳ shumë vjeçar, dhe burgosjet e
tĳ tri dekada me radhë nga Regjimi serb. Ndërkaq, pak më herët ishin emëruar Jakup
Krasniqi zëdhënës për Kosovën dhe Bardhyl Mahmuti për Diasporë. Në gushtin e
98-së infrastruktura organizative ishte përmirësuar dhe do të përparonte në hap me
kohën dhe rrethanat e luftës.
Periudha e luftës nga tetori i 1998-ës deri në janar të 1999-ës
Serbia, nga duart e lira që kishte nga faktori ndërkombëtar, kishte kryer mbi UÇKnë, njërën nga ofensivat e sajë më të mëdha. Në njërën anë vepronte për spastrimin
etnik të Kosovës, në anën tjetër punonte për të mënjanuar partnerin e besueshëm të
9
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popullit të Kosovës, faktorin UÇK, nga bisedimet e mundshme Prishtinë – Beograd,
që grupi G15, G6, G5, G7 10 etj, vazhdimisht përpiqeshin për gjetjen e një zgjidhje të
një Autonomie të Zgjeruar, të ndërmjetësuar nga Krist Hill, Ambasadori Amerikan
në Shkup.
Pozicioni i Dr. Rugovës për bisedime, tani dukej pak më i avancuar pas humbjeve
të mëdha që pësoi UÇK-ja, në luftimet e rrepta shumë ditë me radhë në Betejën
e Jezercit, e vetmja fortifikatë frontalisht e pamposhtur që mendohej nga forcat
serbe, tashmë ishte thyer, sipas tyre. Nga forcat e UÇK-së raportohej për 9 ushtarë
të rënë Dëshmorë. Edhe pse Beogradi më 28 shtator kishte organizuar Kuvendin e
Serbisë duke ftuar mysafirë të shumtë të diplomacisë dhe të medias të akredituar në
Beograd për të festuar shkatërrimin e UÇK-së. Ai (Beogradi) ishte vetëmashtruar11,
vetëm pas dy dite forcat e UÇK-së do të rikthenin pozicionet e tyre në Jezerc.
Masakrimet e popullsisë gjatë këtyre luftimeve, ishin të tmerrshme. Në fshatin
Budakovë (Therandë, ish Suhareka), serbët kishin djegur qytetarë shqiptarë e në
Jezerc raportohej për qytetarët e djegur bashkë me shtëpitë e tyre, edhe në fshatrat
e tjera ishin kryer masakra të tmerrshme, plaçkitja dhe djegia, ishin përditshmëri e
forcave serbe.
Periudha e luftës nga janari i 1999-ës deri në mars të 1999-ës
Janari i vitit 1999 për luftën e UÇK-së, sjell krejtësisht rrethana të reja, u ngritën
institucione të reja në organizim dhe mbështetja e faktorit ndërkombëtar do të ngjitej
deri në shkallën e ndërhyrjes ushtarake. NATO ishte e gatshme për veprim. Grupi
i Kontaktit do të vepronte në organizimin e Konferencës së Rambujes dhe palët
ndërluftuese për herë të parë në histori me prezencën e faktorit ndërkombëtar dhe
garancitë e fuqishme të Aleancës Vorioatlantike - NATO do të uleshin ballë për ballë.
Në Berishë, me 4 Janar 1999, “Radio Kosova e Lirë” e “Kosovapress” dy institucione
të informacionit të luftës së UÇK-së, filluan punën duke informuar me guxim, krenari
dhe pa censurë mbi të gjitha zhvillimet e luftës së UÇK-së dhe ngjarjet në Kosovë.
15 Janari i vitit 1999 - MASAKA E REÇAKUT - ishte pika e kthesës përfundimtare e
përfshirjes të ndërkombëtarëve në Kosovë.
Grupi i Kontaktit, Bashkimi Evropian dhe Bashkësia Ndërkombëtare në krye me
Shtetet e Bashkuara morën qëndrimin përfundimtar. Më 6 shkurt të vitit 1999 në
Rambuje të Francës palët ndërluftuese do të uleshin për të arritur marrëveshje për
ndërprerjen e luftës 12. Ndërkaq, antipodi tjetër ishte se në fshatin Reçak të Shtimes
më 11 shkurt ishte ceremonia mortore e varrimit të 42 të masakruarve të 15 Janarit
të 1999-ës, civilë të të gjitha grup moshave, të dy gjinive, të këtĳ fshati. Kjo ceremoni
mortore po përcillej nga i gjithë rruzulli tokësor përmes mediave të shumta që kishin
mbëritur në Kosovë. Për këtë ishte shprehur dhe Wiliam Vallkeri që kësaj masakre
i kishte thënë botërisht “Krim Kundër Njerëzimit”…. “Krimi në Reçak do të dënohet”…
“Reçaku dhe Rambujeja janë një”…13 etj. Pra i gjithë opinioni botëror, tashmë e kishte të
qartë se themelet e kësaj Konference ishin në Reçak.
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Delegacioni i Kosovës që ndodhej në Rambuje të Francës, do t`i dërgonte telegram
ngushëllimi këtĳ Tubimi Mortor dhe Fshatit Reçak. Kjo ceremoni mortore ishte mesazh
i qartë se liria dhe pavarësia, janë pa alternativë, për ekzistencën fizike të shqiptarëve
të Kosovës. Serbët nuk e pranuan nënshkrimin e marrëveshjes. Përfaqësuesi i
delegacionit të UÇK-së, u kthye në Kosovë për modalitetet e marrëveshjes. Serbia
në këtë fazë i intensifikoi luftimet, dhe në Kosovë solli forca të shumta nga Serbia 14,
duke shkelur kështu vazhdimisht Marrëveshjen Hollbruk-Millosheviç, të 25 Tetorit
1998 për tërheqjen e ushtrisë dhe policisë nga pozicionet dhe kthimin e tyre nëpër
kazerma.
Periudha e luftës nga 24 marsi i 1999-ës deri në qershor të 1999-ës
Në pjesën e parë të marsit rifilluan përsëri bisedimet që do të përfundonin më 19
mars pa nënshkrimin e palës serbe. Me një pauzë 48 orëshe i mundësohej Serbisë
nënshkrimi i kësaj Marrëveshje. Pala serbe nuk e nënshkroi marrëveshjen dhe urdhri
për ndërhyrje ushtarake i hapi rrugën ndërhyrjes nga ajri. Më 24 mars në mbrëmje
filluan bombat e para të NATO-së mbi pozicionet Ushtarake serbe në terren.
Misioni Verifikues i OSBE-së, më 18 mars kishte marrë urdhër për largimin nga
Kosova. Ndërkaq po këtë ditë Wesely C Klark do të inspektonte forcat e NATO-s,
të vendosura në Shkup15. Tashmë sinjalet ishin të qarta se ndërhyrja ushtarake do
të ndodhte. Medlin Ollbrajt, Kryesuesit të Delegacionit Kosovar, z. Hashim Thaçi i
kishte thënë se: “Ju Jeni nënshkruesit e paqes, ndërkohë që Millosheviçi po i vret qytetarët
tuaj në terren” 16.
Nebojsha Pavkoviç, Komandant i Armatës së Tretë Jugosllave, i stacionuar në
Kosovë shprehej në sulmin e parë të NATO-s se: “Ne për 5 ditë do t`i lajmë hesapet me
terroristët”…, “Ne mund ta humbim paqen por jo luftën”. Situata në terren ishte tejet
e rëndë, luftimet ishin tejet të ashpra 17. Raportohej për djegie e vrasje civilësh në
Rahovec e Drenicë, dhe luftime të pabarabarta në mes të UÇK-së dhe forcave vrastare
të agresorit serb. Më 17 Mars e njëjta gazetë njofton për vrasje civilësh dhe luftime në
rrethina të Kaçanikut, ndërsa më 18 mars njoftohej për me tepër se 17 mĳë banorë të
zhvendosur nga fshatrat e Llapit nga luftimet e rrepta dhe goditjet e artilerisë serbe.
Gjithashtu njoftohej për përqendrim të arsenalit të madh ushtarak serb edhe në zonat
e tjera të Kosovës dhe përgjatë kufirit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Ofensivë e
Madhe filloi kundër forcave të UÇK-së në Pashtrikë (ZOP) dhe pas këtĳ operacioni
filluan luftime të ashpra mbi ZON-ë, të cilat zgjatën deri më 12 maj 1999. Qëllimi
serb ishte zbrazja e Kosovës, popullsia e strehuar maleve dhe grykave të dëbohej
dhunshëm me metodat më barbare të ekzekutimit, të dhunimit, të masakrimit edhe
të foshnjeve dhe të dhunimit të femrave edhe para fëmĳëve dhe prindërve të tyre .
Ushtria Çlirimtare e Kosovës do të shërbente tani e tutje si një faktor i Këmbësorisë
së lehtë për forcat e NATO-së. Muaji prill shënoi luftime të rrepta në kufirin me
Shqipërinë. Operacioni “Shigjeta” i hartuar nga Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së do
të zhvillohej nga brena Kosovës dhe matanë kufirit, me luftëtarët më të mirë për
shpërthimin e kufirit në Koshare, Batushë e fshatra të tjera të Brezit Kufitar.
14
15
16
17

Fehmi Baftiu, Kosova Krizë Ndërkombëtare, Prishtinë 2004. F. 365, F. 366, F. 367.
Fehmi Baftiu, Kosova Krizë Ndërkombëtare, Prishtinë , 2004, F. 368.
Marrë nga Koha Ditore, më 16 Mars 1999.
Luljeta Selimi, Rrëfime Tronditëse, Prishtinë, 2003 dhe Raporti i Natasha Kandiçit i v. 1999, Fond Za
Humanitarno Pravo, F. 358.
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Konkluzione
Shumë, shkrues, hulumtues, studiues, historian, publicistë e analistë, apo të
profesioneve të tjera çfarëdo qofshin ato vendas apo të huaj, gjatë punës së tyre të
përditshme, për trajtimin e Çështjes kosovare, shkruan për UÇK-në, për luftën e
saj, apo marrëdhëniet e kësaj lufte karshi problemeve dhe ngjarjeve në zinxhirin e
zhvillimeve politike dhe ndryshimeve në planin gjeopolitik dhe gjeostrategjik.
Nisur nga ky aspekt, me rastin e ndërhyrjes ndërkombëtarë në Kosovë ndodhi
veprimi unilateral i Aleancës Vorio-Atlantike. Kosova në një farë mënyrë ishte një
test i kalimit të demokracisë dhe një nënstacion, për të shkelur në sfidat e reja që
po sillte koha në rrugëtimin e saj në drejtim të profilizimit të Rendit të Ri Botëror.
Studiues të shumtë të huaj, kur shkruajnë për UÇK-në, padyshim, përciptazi i
prekin problemet e të kaluarës historike, politike, të popujve të Ballkanit e në veçanti
problemet e popullit shqiptar në Ballkan duke vështruar aspekte të ndryshme në
periudha të ndryshme të zhvillimeve dhe ndikimeve të fuqive të mëdha në krĳimin
e këtĳ problemi e deri te nevoja dhe domosdoshmëria e lindjes së Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, si kërkesë e domosdoshme e kohës.
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Kontrolli i përqëndrimeve në Shqipëri bazuar në jurisprudencë
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
Praktika shqiptare në kuadër të konkurrencës është e varfër në vendime dhe përgjithësisht deri
tani me pak përjashtime, që nga krĳimi i Autoritetit, vendimet e gjykatave në të gjitha shkallët
i kanë dhënë të drejtë Komisionit të Konkurrencës, i cili çdo vit ka punuar për të përmirësuar
kuadrin ligjor. Përgjithësisht edhe nga vendimet e mëposhtme të Autoritetit të Konkurrencës,
sektorët e ekonomisë më të prekur nga shkeljet e konkurrencës janë ai i sigurimeve, betonit,
karburanteve, ndërtimit, prodhimit, si dhe telekomunikacioni (mobile). Konfirmimet nga ana
e gjyqësorit e vendimeve më të rëndësishme të Komisionit të Konkurrencës tregojnë se zbatimi
i ligjit të konkurrencës nuk mund të realizohet me efektivitetin e duhur nëse nuk merret në
konsideratë nga të gjithë aktorët e tregut, qofshin këto institucione shtetërore ose shoqëri
private tregtare. Autoriteti i Konkurrencës e ka marrë vendimin e tĳ të parë më 3.3.2004, duke
shënuar edhe fillimin e funksionimit të tĳ, duke përcaktuar rregullat dhe principet bazë mbi
të cilat është i bazuar ekonomia e tregut.1
Fjalё kyce: zhvillim, ekonomi, konkurrenca, Shqipёri, Proces.

Hyrje
Kontrolli i përqëndrimeve përbën shtyllën e tretë të ligjit “Për mbrojtjen e
konkurrencës”, nëpërmjet të cilit realizohet mbikqyrja e ndryshimit të strukturave
të tregjeve nga institucioni i konkurrencës. Siç e kemi diskutuar në Kapitullin D
(nenet 10-17) janë baza ligjore e kontrollit të përqëndrimeve. Për të rritur eficiencën
e zbatimit të ligjit në këtë fushë, është bërë një punë e madhe në evidentimin e
transaksioneve të shit/blerjeve të aksioneve, të cilat duhet të bëhen publike në
QKR. Gjatë vitit 2008 Komisioni i Konkurrencës ka marrë 13 vendime që lidhen
me kontrollin e përqëndrimeve nëpërmjet shit/blerjeve të aksioneve të kompanive
të ndryshme.2 Gjate vitit 2010, Autoriteti ka marre 7 vendime që përmbajnë
autorizimin e përqëndrimeve apo shitjes dhe blerjes së aksioneve,3 ndërsa në vitin
2011 janë shënuar një rritje e numrit të përqëndrimeve të njoftuara pranë Autoritetit
të Konkurrencës me 10 raste të ndryshimit të kontrollit ndaj ndërmarrjeve kryesisht
në tregjet e sigurimeve, shërbimeve bankare dhe tregun e automjeteve.4
Sipas raportit vjetor 2012-2013 të Autoritetit të Konkurrencës, janë realizuar 4 raste
të ushtrimit të kontrollit të transaksioneve të shit/blerje-ve të aksioneve me insiativën
e Autoritetit të Konkurrencës, prej të cilave 2 raste ishin përqëndrime me ndryshim
kontrolli. Ndërmarrjet që kishin përfituar kontrollin dhe kishin shkelur ligjin duke
mos njoftuar brenda një muaji, janë penalizuar me gjoba të lehta (3 raste mosnjoftimi
1
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/203435/titulli/Konkurrenca-8-vendime-perfundojne-ne-gjykate
(21.1.2014).
2
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2008-2009 (2009) 8.
3
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2010 (2010) 7.
4
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2011(2012) 7.
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në kohë të transaksioneve).5
Vendimi i parë në fushën e përqëndrimeve është ai nr. 38, datë 16.05.2006 „Për
vendosje gjobe ndaj Çalik Seker Konsorsiyum Yatirim A.S“. Në mbështetje të neneve
24 ,gërma d,12 dhe 74,gërma ç, të Ligjit nr 9121,datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e
Konkurrencës” ,Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tĳ, të datës 16.05.2006,
shqyrtoi procedurat e njoftimit të përqendrimit të Bankes Kombëtare Tregtare Çalik
Seker Konsorsiyum Yatirim A.S.
Komisioni i Konkurrencës, gjatë kësaj mbledhje, konstatoi:
Që me Marrëveshjen e lidhur ndërmjet palëve si dhe me ato Suplementare dhe Shtesë
dhe përfundimisht me Proces-Verbalin e datës 19.12.2005, të Mbledhjes së Jashtëzakonshme
të Aksionerëve të Bankes Kombëtare Tregtare është vendosur që të realizohet marrëveshja e
transferimit të aksioneve dhe të njoftohet përqendrimi.
Që brenda një jave, sikurse e përcakton pika 2, e nenit 12 të Ligjit “Për Mbrojtjen
e Konkurrencës”,nuk është realizuar njoftimi i përqendrimit, nga ana e blerësit Çalik Seker
Konsorsiyum Yatirim A.S.pranë Autoritetit të Konkurrencës. Ky njoftim është reralizuar
vetëm në muajin Shkurt të vitit në vazhdim, gjë që përbën shkelje që ndëshkohet me gjobë.
Pёr kёto arsye, Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenet 24,gërma d ,12, dhe
74,pika 1 gërma ç të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003, “Për Mbrojtjen e Konkurrencës,
vendosi:
Vendosjen e gjobës, per shkeljen e mosnjoftimit në kohë të përqendrimit Çalik Seker
Konsorsiyum Yatirim A.S,ndaj kësaj shoqërie, në masën 2% të xhiros vjetore të vitit
2004 (545.789.711 lek), çka përbën 60% të shumës së mësipërme (327.473.827 lek)
Vendimi tjetër në fushën e përqëndrimeve është ai nr. 213 i datës 24.1.2012, i cili ka
rezultuar se nuk krĳon dhe forcon pozitën dominuese të ndërmarrjeve në tregun e
ndërtimit dhe përkatësisht ndërmarrjeve E. Sh.p.k dhe E. Sh.p.k në ndërmarrjen E. I.
G. Sh.p.k dhe si pasojë është autorizuar nga Komisioni i Konkurrencës.
Me vendimin nr. 214, datë 24.1.2012 është shqyrtuar përqëndrimi i realizuar në
ndërmarrjen B. Sh.a në tregun e lojrave të fatit, i cili u autorizua nga Komisioni i
Konkurrencës, pasi ky përqëndrim nuk ndryshonte strukturën e përgjithshme të
tregut të lojrave të fatit në Shqipëri, sepse lidhej vetëm me ndryshimin e strukturës
së zotërimit të aksioneve brenda shoqërisë B. Sh.a.
Edhe vendimi nr. 227, datë 28.6.2012 është gjykuar nga Komisioni i Konkurrencës
si konform neneve 10-17 të ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës” në tregun e
motorçikletave dhe përftimit të 100 % të kapitalit themeltar nga shoqëria Audi
AG tek shoqëria Ducati Motor Holdings S.p.A, pasi ky transaksion nuk ka sjellë
asnjë mbivendosje të aktivitetit të palëve pjesëmarrëse në nivel horizontal dhe as ka
rezultuar të ketë pasur tregje të prekura dhe nuk ka pasur ndonjë ndikim në tregun
e brendshëm.6
Vendime të autorizuara të përqëndrimeve të Komisionit të Konkurrencës kanë qenë
ai nr. 228, datë 28.6.2012 në tregun e hoteleri turizmit, nëpërmjet përthithjes së
shoqërive A. C. Sh.a dhe S. 2009 Sh.a nga shoqëria G. Sh.p.k, pasi pozicioni në treg
i pronarit të ri të Tirana International Hotel & Conference Center nuk ka ndryshuar
edhe pas përqendrimit, pra transaksioni nuk ka rezultuar të shfaq shenja të kufizimit
të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tĳ në veçanti dhe për këtë arsye është
autorizuar; Vendimi i Komisionit të Konkurrencës nr. 237, datë 26.7.2012 në tregun e
5
6

Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 28.
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 28 v.
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veprimtarisë radio – televizive, i cili ka si pasojë zvogëlimin e numrit të aksionerëve
në ndërmarrjen M. V. Sh.a, me të njëjtin argumentim si në vendimin e mësipërm.
Shembuj të tjerë përfshĳnë vendimin nr. 238, datë 26.7.2012 të autorizuar nga
Komisioni i Konkurrencës së përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të plotë
të kontrollit të shoqërisë V.D.M I. C. VA, nëpërmjet blerjes së 99.99% të aksioneve nga
shoqëria J. T. I. H. B.V., pasi transaksioni nuk kishte asnjë efekt në tregun shqiptar të
cigareve të përpunuara dhe të prodhuara dhe nuk sillte krĳim apo forcim të pozitës
dominuese në tregun e brendshëm për ndërmarrjet objekt përqëndrimi.
Edhe vendimi nr. 244, datë 20.9.2012 “Mbi autorizimin e përqëndrimit të realizuar
nëpërmjet përftimit 100 % nga shoqëria F. I. S.A të Business NAT dhe të 49% të
Bussines SL (të zotëruara nga G. S.)” në tregun e prodhimit të çokollatave, është
autorizuar si përqëndrim nga Komisioni i Konkurrencës, pasi ka rezultuar se ky
transaksion nuk ka shfaqur shqetësime për konkurrencën në tregun e brendshëm.
Edhe përqëndrimet në sektorin bankar gjatë vitit 2012, të cilat kanë pasur të bëjnë me
bankat Greke, prezente në Shqipëri me anë të filialeve të tyre, konkretisht: përftimin
e kontrollit të të E. E. S.A nga N. B. of Greece S.A dhe të E. B. of Greece S.A nga A. B.
S.A jane autorizuar nga Komisioni i Konkurrencës, përkatësisht me Vendimet nr.255,
datë 11.12. 2012 dhe nr. 259, datë 27.12. 2012. Në të dyja rastet përqëndrimet kanë
rezultuar se nuk kanë shkaktuar efekte në strukturën e tregut bankar në Shqipëri,
pra nuk krĳonin apo forconin pozitën dominuese në tregun përkatës.7
Në kuadër të kontrollit të përqëndrimeve vlen të përmendet vendimi nr. 7938 datë
22.9.22008 i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, me paditës ndërmarrjen “ProCredit
Holding AG” e cila kërkonte shfuqizimin e Vendimit të Komisionit të Konkurrencës
nr.63, datë 03.12.2007 “Për vendosje gjobe ndaj shoqërisë ProCredit Holding AG”.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë rrëzoi kërkese-padinë e ndërmarrjes “ProCredit
Holding AG” duke lënë në fuqi vendimin e Komisionit të Konkurrencës,8 me
argumentimin se:
“paditësi ka realizuar një procedure përqëndrimi për të cilin Autoriteti i Konkurrencës është
njoftuar me vonesë. Për këtë arsye pala e paditur ka marrë vendim për të gjobitur palën paditëse
për shkelje të nenit 12/2 të ligjit “Për mbrojtjen e Konkurrencës”, pasi data e llogaritjeve
të afatit për njoftimin e Autoritetit të Konkurrencës, do të nisë nga data e nëshkrimit të
marrëveshjes dhe jo nga zbatimi efektiv i saj. Po ashtu, gjykata shprehet se nga shqytimi i
gjithë informacionit dhe dokumentacionit të depozituar, rezultoi se informacioni i lidhur me
datën e nënshkrimit të marrëveshjes nuk ishte i saktë dhe i plotë duke krĳuar mospërputhje
me kërkesën për njoftim të përqëndrimit të përcaktuar në nenin 12 pika 2 e ligjit 9121 “Për
mbrojten e konkurrencës”. Po ashtu gjykata shprehet se dhënia e informacionit jo të saktë, jo
të plotë konsiderohet shkelje e lehtë, përcaktuar në nenin 73 pika 1 shkronja a dhe b të ligjit nr
9121 datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”.
Ky vendim u la ne fuqi edhe nga gjykata e apelit dhe gjykata e larte.
Një shembull tjetër në kuadër të kontrollit të perqendrimeve mund të ishte edhe
privatizimi i ARMO-s,9 CEZ etj.

Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2012-2013 (2013) 29 (30).
Raporti vjetor i Autoritetit tё Konkurrencёs 2008 (2009) 22.
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Rustemaj/Pelinku, Aspekte 422.
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Pёrfundime
Me sa më siper, kontrolli i perqendrimeve eshte ende shumë pak i njohur nga shoqëria
shqiptare pasi kanë ekzistuar gjithmonë por kryesisht kanë qenë të fshehura. Është
përdorur e njëjta politikë si ajo në BE, ndoshta e marrë edhe shabllon pa asnjë lloj
ndryshimi apo përshtatje për ekonominë shqiptare.10 Përsa i përket mendimit tim
kjo lloj politike “leniency policy” ka treguar nga praktika europiane dhe ajo shqiptare,
se ka funksionuar. Të rikthehemi tek shpjegimi i ekzistencës së këtyre karteleve.
Marrëveshjet e rregulluara në nenet e mësipërme duhet të plotësojnë kushtet e
përcaktuara në nenet 5, 6 dhe 7 të këtĳ ligji. Këto marrëveshje nuk duhet të dëmtojnë
konkurrencën e lirë dhe nuk duhet të jenë të fshehta çka nënkupton vënien në dĳeni
të AK-së në zbatim të dispozitave 49 dhe 50 të ligjit „Pёr mbrojtjen e konkurrencёs“.
Pra, këto marrëveshje nuk janë të dëmshme kur janë të raportuara tek AK dhe
ekzistojnë në dobishmëri të konkurrencës dhe jo në kundërshtim me të. Kartelet janë
të dëmshme për faktin se zhvillojnë disa nga shtrembërimet më serioze të tregut dhe
përfitimet janë shumë herë më të mëdha sesa në kushtet e një konkurrence të drejtë
dhe të lirë. Dëmtojnë seriozisht ekonominë dhe shoqërinë, për arsye se kufizojnë
mundësitë e prodhuesve të rinj dhe konsumatorëve.
Literatura
Papajorgji, E. (2016). E drejta e konkurrences-Jurisprudence dhe praktike nderkombetare. Tiranë.
Papajorgji, E. (2012). E drejta ndërkombëtare tregtare dhe e biznesit. Tiranë.
Papajorgji, E. (2012). E drejta europiane private. Tiranë.
Papajorgji, E. (2013). Privatisierung von Unternehmen in Albanien und Mazedonien im
Rechtsvergleich. Saarbrücken.
Papajorgji, E. (2015). Privatizimi në Shqipëri- Nga e drejta tek Ekonomia - Monografi. Tiranë.
Schmidt-Neke, M. (2009). Die Verfassungen Albaniens. Mit einem Anhang: Die Verfassung der
Republik Kosova von 1990. Wiesbaden.
Schwanke, Staat und Recht in Albanien seit dem Jahr 1945, JOR 1961, 187 (188).

10

Referoju Pjesёs I mbi BE-nё.

167

