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C
 

Shmangiet e detyrimeve tatimore si vepra penale dhe nevoja për ndryshime 
të mëtejshme

Msc. Odise Moçka
Kryeministria

Abstract

Ligji penal siç e dimë përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që merren 
ndaj autorëve të tyre. Në varësi të shkallës së kriminalitetit, kushteve ekonomiko 
shoqërore dhe politike, faktorëve rajonal e ndërkombëtar, ai bëhet objekt ndryshimesh. 
Këto ndryshime janë të domosdoshme pasi sjellin përqasje me të plotë me realitetin. 
Për të kuptuar gjendjen aktuale të çdo sistemi penal është e domosdoshme të njihet 
historiku i atĳ  vendi dhe problematikat që i kanë shtyrë ligjvënësit të hartojnë  kodin 
penal. Kwshtu Ligji penal shqiptar ka pësuar ndryshime të herë pas hershme. Vitet e 
fundit ky ligj ka pësuar ndryshime sa i përket veprave penale që lidhen me shmangien 
e detyrimeve tatimore ndaj organeve shtetërore. Ky material pikërisht përmban një 
analizë të këtyre ndryshimeve si dhe nxjerr në pah domosdoshmërinë e plotësimit të 
ligjit penal me vepra të reja penale në fushën e tatim-taksave. 
Pwr tw plotwsuar kwtw analizw wshtw marrw pwr trajtim edhe kodi penal 
Italian. Nën një vështrim të detajuar është pwrshkruar historiku dhe zhvillimet e 
legjislacionit penal Italian në fushën e tatim taksave. Nëpërmjet metodës së krahasimit 
do të mundohemi të nxjerrim veçoritë e secilit legjislacion penal dhe më pas do të 
arrihet në konkluzionet perkatëse. Zgjedhja si bazë krahasimi e legjislacionit italian 
është një zgjedhje me vlerë pasi  jo vetëm që Kodi Penal Shqiptar aktual( 1995), ka 
ngjashmëri me këtë kod,  por edhe se sistemet ekonomiko-shoqërore të dy vendeve 
kanë ngjashmëri të theksuara me njëri tjetrin. 

Keywords: Criminal law, tax, tax evaders, balance sheet, fraud.

Hyrje

Taksat dhe tatimet për çdo shtet kanë një rëndësi të madhe. Pagimi, mbledhja dhe 
administrimi i tyre është detyrë kushtetuese e çdo qytetari dhe qeverie. Me anë të 
tyre çdo shtet krĳ on buxhetin apo “ portofolin” e tĳ . Pa këtë të fundit është e pa 
mundur që shteti të realizojë veprimtarinë fi nanciare të tĳ  në plotësimin e nevojave 
publike të qytetarëve, administratës publike, ushtrisë, policisë, mjekëve, arsimtarëve, 
pensionistëve, shtresave në nevojë etj.  Për mbledhjen e taksave dhe tatimeve shteti 
nxjerr ligje të veçanta duke përcaktuar subjektet që janë të detyruar të paguajnë, 
përqindjet e pagesave, afatet kohore të pagesës, mënyrat e kryerjes së tyre, procedurat 
që duhet të ndiqen për administrimin dhe pagimin e taksave, penalitetet si dhe pasojat 
që vĳ në nga mospagimi i tyre. Për shkak se mbledhja dhe administrimi i taksave është 
e një rëndësie shumë të madhe, çdo shtet përcakton edhe ndëshkimet penale ndaj 
shkelësve të ligjeve të taksave. Nëpërmjet natyrës shtrënguese të ligjit penal garantohet 
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mbledhja dhe pagimi në masën dhe në kohën e duhur i detyrimeve tatimore.  Ligji 
penal ndryshon sa herë që realiteti nuk i përgjigjet situatës ligjore. Themelore për 
këto ndryshime është studimi dhe analiza rast pas rasti e çdo veprimtarie në jetën 
e përditshme. Duke analizuar me kujdes fenomenin e ndodhur në realitet mund të 
nxirren konkluzionet e duhura për sa i përket nevojës së ndryshimit të ligjit penal. 
Vetëm nëpërmjet një analize të studiuar mirë, mund të sjellim në kod penal ato 
ndryshime të cilat garantojnë rendin juridik si dhe marëdhëniet juridiko-shoqërore.
 
                      Shmangia e taksave si vepër penale në legjislacionin Shqiptar

Siç është e ditur “portofoli” i një shteti burim kryesor të tĳ  ka të ardhurat e mbledhura 
nga tatimet dhe taksat. Rrjedhimisht studimi i fenomeneve negative që çojnë në 
shmangie të pagimit të taksave duhet të na shqetësojnë të gjithve. Mirëadministrimi 
i “ portofolit” të përbashkët shtetëror ngarkon me përgjegjësi të gjithë qytetarët e 
një vendi. Por përgjegjësia kryesore në përmirsimin e këtĳ  mirë administrimi kanë 
autoritetet shtetërore . Ndryshimet ekonomiko-politike të viteve 90, dhe miratimi i 
kodit penal aktual( ligj nr 7895/1995), solli për herë të parë fi gurat e reja të veprave 
penale në fushën e tatim taksave. Këto vepra kishin për objekt shmangien tatimore pra 
ato veprime apo mosveprime të kundraligjshme, të kryera me dashje dhe me qëllim për 
t’ju shmangur pagimit të taksave dhe tatimeve në forma të ndryshme(Elezi,2016,288). 
Kështu për herë të parë në Kodin Penal u parashikuan veprat penale, të kryera në 
shoqëritë tregtare( nenet 163-170), në fushën e doganave(nenet 171-179) si dhe në 
lidhje me tatimet dhe taxat( nenet 180-182). Për kohën në të cilën u miratuan këto 
nene i përgjigjeshin më së miri realitetit ekonomik pasi vetë zhvillimi ekonomik i 
vendit ishte me ritme të ngadalta dhe për këtë arsye ishte herët për ndëshkime të 
rënda penale. Me kalimin e viteve u vu re se administrimi shtetëror i taksave dhe 
tatimeve ishte i dobët. Qeveri të ndryshme provuan herë pas herë të forconin  fi nancat 
publike dhe përveç shtimit të vemendjes ndaj tyre, shtuan apo rënduan sanksione 
administrative ndaj shkelësve të ligjit. Po kështu u rënduan masat e dënimit penal 
ndaj këtyre shkelësve. Megjithate, me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të autoriteteve 
publike në mbledhjen e taksave sërish nuk u arritën rëzultatet e pritura. Gjithë 
periudha pas viteve 90 u shoqërua me një trend ne rritje të fenomenit informalitet. 
Veprat penale të kryera në shoqëritë tregtare( nenet 163-170) si dhe ato në fushën 
e doganave(nenet 171-179), kanë qënë më tepër efi çente. Plotësimi dhe ndryshimi i 
tyre ka qënë i shtrirë në kohë dhe më shumë i ekuilibruar. Veprat penale në fushën e 
tatimeve dhe  taksave( nenet 180-182), nuk pësuan ndryshime për një periudhë gati 20 
vjeçare nga data e hyrjes në fuqi të kodit penal aktual. Ndryshimi i tyre erdhi si pasojë 
e evidentimit të fenomenit të informalitetit.  Ky fenomen kishte marrë një shtrirje të 
gjërë në të gjitha fushat por më theksuar ishte vërejtur në çështjet fi skale. Pikërisht 
me dëshirën për ti dhënë fund kësaj situate qeveria aktuale vendosi të ndërmarrë një 
aksion kundër këtj fenomeni. Në vitin 2015, qeveria shpalli aksionin e parë në shkallë 
kombëtare të quajtur “Aksioni anti-informalitet”. Aksioni do të niste me bizneset e 
mëdha, ndërkohë që kontrollet do të shtrihen në çdo subjekt ekonomik. Kontrollet do 
të ushtroheshin mbi bilancet kontabël dhe  deri te vendosja e regjistruesit elektronit 
të xhiros. Aksioni do të shtrihej në të gjithë vendin dhe do të verifi kohej çdo operator 
ekonomik. Ky aksion i cilësua si mjaft  pozitiv nga ana e qeverisë për shkak se u rrit 
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numri i të punësuarve që u regjistruan në skemën e sigurimeve shoqërore, u shtua 
pagesa dhe mbledhja e taksave në rang vendi, u arrit formalizimi i shumë bizneseve 
të vogla etj. Ndërkohë që aksioni u shoqërua dhe me probleme të rënda sociale dhe 
me një presion të theksuar nga ana e organeve tatimore mbi çdo operator ekonomik. 
U vendosën penalitete administrative tejet të rënda, shumë biznese u detyruan të 
qëndronin të mbyllura për muaj me radhe. Në shumë raste u përdorën arrestimet  
ndaj pronarëve, punëtorëve dhe administratorëve të biznesit. Kodi penal pësoi sërish 
ndryshime dhe në veprat penale në fushën e tatimeve u shtuan  dënimet penale si 
dhe disa vepra penale të cilat me herët ishin konsideruar kundravajtje penale, u 
kategorizuan tashmë si krime. Kodi penal i vitit 1995, në nenin 180, parashikonte: 
“ Fshehja apo tregimi i rremë i të ardhurave ose i objekteve që i nënshtrohen tatimeve dhe 
taksave kur më parë janë marrë masa administrative, përbën kundravajtje penale dhe dënohet 
me gjobë ose më burgim gjer në dy vjet. 
Me ndryshimet ligjore të vitit 2013 dhe 2015 të kodit penal u ashpërsuan masat 
ndaj evazorëve të biznesit. Kështu me ligjin nr 44/2013 u ndryshua vepra penale e “ 
Fshehjes së të ardhurave”. Kjo vepër ka ndryshuar si vĳ on: 
“Fshehja apo shmangia nga pagimi e detyrimeve tatimore, nëpërmjet mosdorëzimit të 
dokumenteve ose mosdeklarimit të të dhënave të nevojshme, sipas legjislacionit në fuqi, 
dorëzimi i dokumenteve të falsifi kuara, apo deklaratave ose informacioneve të rreme, me 
qëllim fi timin material, për vete apo për të tjerët, përmes përllogaritjes së pasaktë të shumës së 
tatimit, taksës, apo kontributit, përbën vepër penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri 
në tre vjet. 
Kur kjo vepër kryhet me qëllim fshehjen apo shmangien nga pagimi të një detyrimi tatimor me 
vlerë më të lartë se pesë milionë lekë, dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet. 
Kur kjo vepër kryhet me qëllim fshehjen apo shmangien nga pagimi të një detyrimi tatimor me 
vlerë më të lartë se tetë milionë lekë, dënohet me burgim nga katër deri në tetë vjet”.
Me ligjin nr 135/2015, u bënë sërish ndryshime ligjore në nenin 180. Kjo vepër ndryshoi 
si më poshtë: 
Në nenin 180, paragrafi  i parë, togfj alëshi “gjobë ose” shfuqizohet. Pas nenit 180 shtohet neni 
180/a me këtë përmbajtje: 
“Moslëshimi i kuptonit tatimor, dëft esës ose faturës tatimore nga personi, i cili ka detyrimin 
të lëshojë kuponin tatimor, dëft esën ose faturën tatimore, kur është marrë më parë masa 
administrative, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit. 
Ushtrimi i një aktiviteti tregtar të paligjshëm ose të paregjistruar në organet tatimore, të 
papajisur me kasë fi skale, sipas dispozitave ligjore në fuqi, ose dhënia e urdhrave në kundërshtim 
me ligjin, me qëllim moslëshimin e kuponit tatimor, dëft esës ose faturës tatimore, kur është 
marrë më parë masa administrative, dënohet me burgim deri në tre vjet”.
Me ligjet nr 144/2013 si dhe 135/2015, ndryshime pësuan edhe veprat penale “ 
Moskryerjes se detyrave nga organet tatimore” si dhe “Prishja e shënjave të bllokimit apo 
pezullimit të veprimtarisë tregtare”. Këto ndryshime siç është e kuptushme nga vetë 
përcaktimi kanë të bëjnë me ndërgjegjsimin dhe rëndimin e përgjegjsisë ndaj organeve 
tatimore dhe subjekteve tregtare gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre funksionale 
apo ushtrimit të biznesit. 
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Shmangia e taksave si vepër penale në legjislacionin Italian
Fillimet e trajtimit të fshehjes së taksave si vepër penale

Që prej kohës së trajtimit të shkeljeve fi nanciare si vepra penale në vitin 1929 dhe 
deri në ditët e sotme, pavarësisht ndryshimeve dhe progresit në ekonomi në të gjitha 
drejtimet, janë trajtuar në evolucion të pandërprerë, por duke i konsideruar si të 
ndara më vete, unike, nga e drejta penale në përgjithësi. Procedurat anti evazive që  
nga ajo kohë u përqendruan saktësisht vetëm te shkeljet dhe dënimet respektive në 
fushën e taksave, pa përfshirë vepra ose dënime të tjera penale të cilat trajtohen me 
norma dhe procese të tjera juridike.  Hapi i parë në perfeksionimin e legjislacionit në 
këtë periudhe është bërë në një amendim të ligjit në fuqi të asaj kohe, që ka të bëjë 
me themelimin e “institutit paraprak fi skal” i cili për një kohë të gjatë ka qenë zyrë 
kryesore e referimit për procedurat ndëshkimore ndaj shtrembërimeve fi skale. 
Modeli i asaj kohe ishte konceptuar në mënyrë të atillë që prokurori i cili trajtonte 
një çështje penale ne lidhje me taksat gjithmonë në mënyre të detyrueshme para se 
të fi llonte nje procedim penal duhej të njihej dhe te merrte ne konsiderate  procesin e 
hetimit administrativ të institutit të sipërpërmendur dhe vendimin përkatës të tĳ  në 
lidhje me atë çështje. Por, në fushën e taksave ka një veçanti në zbatimin procedurave 
sepse ekziston një kontradiktë thelbësore pasi, nga njëra anë duhet dënuar ngjarja, si 
dhe duhen mbledhur sa më shpejtë të jetë e mundur gjobat nga penalitetet e vendosura 
për subjektet dhe nga ana tjetër zvarritja dhe ngadalësia e shqyrtimit administrativ 
të çështjes prej institucionit bëhet pengesë në kohë dhe shton kostot. Kjo kontradiktë 
penguese nxori në pah rishikimin e ligjit, me qëllim shkathtësimin e veprimeve për 
tu kundërvënë kundërvajtjeve në kohë dhe me efi kasitet. Nuk ishte e lehtë por u 
desh  gjysmë shekulli studim investigim dhe marrëveshje për ndërhyrje në ligj. Pas 
shume debateve politike dhe akademike në fushën ligjore dhe ekonomike, u ndalua 
procedura e trajtimit administrativ paralelisht me një çështje penale në sistemin e 
taksave nëpërmjet shfuqizimit të ligjit të vjetër dhe eliminimin plotësisht nga ligji i ri i 
Vitit 1982. Kjo ndërhyrje radikale në sistemin  taksave solli edhe reformimin rrënjësor 
të “Institutit paraprak fi skal”. 

Ndryshime thelbësore në paketën fi skale për zgjerimin e terminologjisë penale 
në biznes

Pavarësisht trajtimit të veprës penale në fushën e taksave si të ndarë nga krimet e tjera, 
nga momenti i formulimit dhe legjitimimit të masave shtrënguese ndaj shkelësve të 
procedurave tatimore, ekspertet dhe ligjvënësit u kujdesën që të aplikojnë në praktikë 
masa që janë funksionale për çdo lloj ngjarje kriminale në grumbullimin  e taksave. Por 
në vitet e mëvonshme ushtrimore realiteti dhe trajtimi i ngjarjeve që shmangin taksat 
u vështirësua pikërisht për shkak të shumë llojshmërisë së natyrës së shkeljeve, dhe 
teknikave mashtruese. Të gjendur para kësaj situate në vitet 1972 – 1973, nëpërmjet 
disa dekreteve u klasifi kuan dhe u njohën si vepra penale të dënueshme fshehja, 
deklarimi i mangët ose i pasaktë i të ardhurave, deklarimi i pasiveve të paqena në 
bilance, mashtrimi ideologjik (nëpërmjet keqinterpretimit me dashje te akteve legale) 
nëpërmjet kompensimit të pagesave, fshehja e tvsh, fshehje me anë të faturave për 
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ngjarje të pa ndodhura etj. 
Shfaqja dhe përcaktimi i këtyre shkeljeve të reja, detyroi ligjhartuesit që detyrimisht 
të aplikonin dënime të shkallëzuara penale në varësi kryesisht të masës së dëmit 
të shkaktuar. Rezultatet e këtyre ndërhyrjeve në normat ligjore në fuqi për taksat, 
ishin të dukshme dhe krĳ uan një dimension të ri në raportet e autoriteteve fi skale me 
biznesin dhe një predispozicion më të qartë dhe veprim dukshëm më të shpejtë në 
luft ën ndaj krimeve fi skale. 

                  Ashpërsimi i ligjit nëpërmjet “arrestimit në fl agrancë”

Ndërhyrjet energjike në normat kryesore të luft ës ndaj evazionit në vitet 1972 – 1973, 
edhe pse patën një performancë shumë pozitive, gjatë zbatimit hasën në vështirësi 
dhe u ballafaquan me një sërë vërejtjesh, brenda një kohe të shkurtër. Ishin organet 
ligjzbatuese ato që patën reagime konkrete sepse realiteti dinamik ekonomik e 
fi nanciar kërkonin përsëri një rindërtim ose shkathtësim në lidhje me reagimin ndaj 
kundravajtjes penale në taksa. Për shkak të një pakete ligjore jofunksionale dhe 
apatike shteti dëmtohet në dy aspekte, e para mosarkëtimi i penaliteteve, dhe e dyta 
shpenzime të kota për procese ligjore të paqarta. Indirekt është edhe një dëm tjetër 
që ka të bëjë me krĳ imin e opinionit të paaft ësisë së organeve ligjzbatuese në luft ën 
kundër fshehjes së të ardhurave.
Vërejtjet konsistuan në domosdoshmërinë e shfuqizimit të principit të vlerësimit 
administrativ në rastin kur vepra ishte vepër penale. Trajtimi i veprës penale të 
ndodhur nuk duhej ngatërruar me një shtrembërim administrativ, pasi krĳ on premisa 
që të çojnë në  në anulimin e masave ndëshkimore. 
Me amendimin e ri të ligjit i jepet kompetencë e plotë prokurorëve të fi llojnë procedim 
penal për çdo vepër penale kryer në fl agrancë, “notitia criminis”, dhe që fi nalizohet 
me arrestimin e evazorit. Për këto arsye në vitin 1982 u ndryshua ligji dhe hyri në fuqi 
me ndryshimet të cilat e quajtën “Ligji i prangave”. Logjike ishin rezultatet pozitive 
të kësaj ndëshkueshmërie me efi çente, në fund të fundit për të mundësuar arkëtimin 
e penaliteteve dhe dënimin e shkelësve të ligjit pa qenë nevoja të priteshin shqyrtime 
të pafundme administrative të cilat në shumë raste përfundojnë me faljen e krimit 
nëpërmjet mosnjohjes së veprës kriminale dhe automatikisht mosfajsimin e subjektit 
kundravajtës.
Ligji i prangave rriti vendosmërinë e autoriteteve taksambledhëse në luft ën ndaj 
veprimtarisë kriminale në fushën ekonomike private.

Ligji aktual 74/2000 në fuqi, mbi veprat penale ne sistemin fi skal

Amendimi i radhës në ligj u bë në vitin 2000 dhe u fokusua në përcaktimin e një 
denimi penal aty ku veprimi i kundraligjshëm dëmton një të mirë publike dhe që 
në çdo rast prek thesarin e shtetit. Kjo ndërhyrje u bë duke futur ne ligj “principin e 
cenueshmërisë”, që do të thotë se pa u verifi kuar “cenimi”, në rastin tonë i të ardhurave, 
nuk mund të hapet një çështje penale fi skale, e shpjeguar më qartë nuk mund të nisë 
një procedim penal në fushën e taksave me hamendësime ose konsiderata formale në 
rast se nuk verifi kohet qartë “futja e duarve” në taksat publike. Duke shqyrtuar faktet 
e mëparshme ekspertët  për arritjen e qëllimit të sipërpërmendur e kanë përqendruar 
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vëmendjen te deklarimi vjetor i të ardhurave dhe taksave dhe kanë përcaktuar 
rastet tipike të shmangies së taksave që shkaktojnë një dëm të veçantë konkret. Për 
secilin rast shmangie të pagesave kanë përcaktuar dhe pragun e dënueshmërisë në 
vlerë monetare. Kjo do të thotë se ekziston një kufi  monetar detyrimi tatimor dhe 
ku tejkalimi i të cilit konsiderohet krim tatimor. Gjithashtu po në këtë këndvështrim 
ligjvënësi  ka hetuar dhe studiuar ngjarjet me tentativë për shmangie të taksave,  dhe 
ka konkluduar se në disa raste të veçanta tentative, të mos aplikohen penalitete me 
heqje lirie ndaj subjekteve kundravajtës. 
Duke refl ektuar këtë arsyetim logjik, thjeshtohet problemi për dy arsye të qenësishme: 
e para nuk ka më humbje kohe dhe shpenzimesh me procedimin e nje rasti në tentativë, 
dhe e dyta subjekti kundërvajtës i duhet të pendohet dhe të mendohet mirë para se 
të plotësojë të dhëna të pavërteta që kanë për qëllim shmangien nga pagesa  taksave. 
Tatimpaguesi ka detyrimin dhe përgjegjësinë të përmbush me korrektësi deklarimin 
vjetor fi skal. Në këto rregullime të ligjit është shprehur qartë kriteri i specialitetit i 
cili në rastin kur nje ngjarje është dënuar edhe me dënim administrativ edhe dënim 
penal procesi vazhdon duke ju referuar dispozitave te veçanta ligjore dhe jo ato 
të përgjithshme. Në këtë pikë del edhe njëherë në pah veçantia e identifi kimit dhe 
dënimit penal në sektorin fi skal.

Problemet e të drejtës së ndërmjetme

Në përmirësimet që i janë bërë legjislacionit është mbajtur qartë parasysh se 
ndryshimi i një norme juridike që ka qëllim përmirësimin e saj, nuk duhet në asnjë 
mënyrë të çojë në pushimin e ndonjë çështje penale të mëparshme, ose ndryshimi i 
“faktit të kryer” të mos krĳ ojë konfuzion ndërmjet akteve të reja në fuqi dhe atyre të 
mëparshme duke e bërë atë jo penal. Pra çdo ndërhyrje e re me qëllim reformimin 
e akteve normative ka ruajtur vazhdimësinë e qenies së veprës penale bashkë me 
“faktin e kryer” për mos i shpëtuar gjykimit dhe dënimit në periudhën mbas hyrjes 
në fuqi të akteve ligjore. Të gjitha përmirësimet e përmendura në këtë pikë, janë kryer 
me dekretin e vitit 2000.

Përmirësime të tjera të ligjit

Siç e kemi përmendur në paragrafët e mësipërme në fund të fundit dënimi i subjekteve 
me heqje lirie, ka qëllim kryesor vjeljen e detyrimeve të shmangura nga arka e shtetit. 
Ky qëndrim ndihmon edhe në edukimin e taksapaguesve duke dhënë sinjale të qarta 
për  të mos abuzuar me pagesën e taksave dhe për të dekurajuar çdo lloje marifeti që 
të bën kriminel në fushën e taksave. 
Edhe në këtë fushatë rishikimi, masat e marra në përmirësimin e legjislacionit evazioni 
fi skal vazhdoi të përhapej dhe të ishte problematik, për këtë arsye, ligjvënësit u desh 
të ndërhyjnë në vazhdimësi me një metodë tjetër më efi kase e cila pa ndryshuar 
natyrën dhe përcaktimin e veprave kriminale ndaj procedurave të pagesës së taksave 
të cilat janë parashikuar në legjislacionin e vitit 2000. Ligjvënësit menduan për  uljen 
e vlerës së shumave që përbëjnë pragun e ndëshkimit si dhe zgjatën periudhën në të 
cilën veprat mund të parashkruhen. Masat që u ndërmorrën pakësuan  mundësitë 
reale të evazorëve për të bërë pakte të ndryshme për lehtësimin ose shmangien e 
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taxave prej mospagimit me shuarje të detyrimit. 
Një masë tjetër që vlen në rritjen e efi çencës së luft ës kundër evazionit ishte edhe 
ndryshimi i masës së dënimit me ulje për ato raste të pagesës së gjithë detyrimit për 
tu paguar. Ky ndryshim ligjor kishte të bënte me uljen e dënimit për evazorët  jo më 
deri në gjysmë si ishte, por uljen e tĳ  me  një të tretën gjithmonë sipas parimit  condicio 
sine qua non domethënë me kushtin se nëse paguhet e gjithë shuma e detyrimit 
atëherë mund të përfi tohet ulja e dënimit për autorin evazor. Sidoqoft ë duhet pasur 
parasysh se ulja e pragut të vlerave monetare qe konsiderohen të penalizueshme 
dhe kriminalizimi i atyre shkeljeve që nuk janë shumë të rënda shtojnë presionin 
e autoriteteve fi skale ndaj gjyqësorit, prandaj edhe kjo është një sfi dë e re për tu 
rishikuar në të ardhmen.

Grupimi i veprave penale

Ligjvënësit kanë marrë në konsideratë historinë e zhvillimit të të drejtës penale deri në 
ditët e sotme, dhe u është dashur domosdoshmërisht të përshtatin procedurat ligjore 
penale, në varësi të shumëllojshmërisë së situatave ku ndodh krimi, autorësisësë, 
shkallës së dëmit etj. 
Me shumë profesionalizëm ligji aktualisht në fuqi, u është përgjigjur situatave nga 
më të ndryshmet të konstatuara në proceset ligjhartuese, të cilat i kanë grupuar si më 
poshtë: Referuar llojit të subjektit që kryen veprën penale, bazuar në kohën e kryerjes 
së veprës penale, për nga mënyra e sjelljes së kundravajtësit, duke pasur parasysh 
raportin e krimit fi nanciar me të drejtën juridike.
Duke pasur parasysh këtë metodikë krahasuese në grupimin e veprave penale 
në fushën e taksave, ligjvënësit kanë qenë të kujdesshëm në çdo ndërhyrje për 
përmirësimin e ligjit ose hartimin e një norme të re. Hartusve të ndryshimeve ligjore 
ju është dashur  të shqyrtojnë çdo rast me hollësi për të përshtatur  korrektësisht dhe 
me efektshmëri ndërhyrjen juridike me realitetin. 
Sa i përket veprave penale konkrete legjislacioni italian përcakton  dënimet në lidhje 
me fshehjen e të ardhurave kur ato përbëjnë vepër penale ose krim. Veprimet dhe 
mosveprimet e karakterit penal të tatimpaguesve gjetën rregullim të posaçëm ligjor 
nëpërmjet dekretit legjislativ nr 74 të miratuar ne mars të vitit 2000. Kështu sipas këtĳ  
dekreti do të konsiderohen si vepra penale veprimet ose mosveprimet e mëposhtme:

Fshehje nëpërmjet mashtrimit duke përdorur fatura ose dokumente të tjera për 
ngjarje fi nanciare që nuk kanë ndodhur

Me ngjarje që nuk kanë ndodhur nënkuptohet një objekt i gjerë ku mund të përmendim 
emetimin e një fature për një shërbim, që në të vërtet nuk është blerë; operacion i  
kryer për të cilat është paraqitur një shumë e ndryshme në faturë, zakonisht më e 
lartë; ose, një veprim i kryer nga disa subjekte në bashkëpunim zinxhir me njëri – 
tjetrin ku subjekti shitës emeton një faturë për një shërbim në emër të një subjekti 
tjetër i cili nuk është përfi tuesi real por që krĳ ohen në mënyrë fi ktive për të mos u 
shfaqur me qëllim fshehjen e veprimit

Fshehje nëpërmjet mashtrimit me anë të metodave të tjera
Si elementë që përbëjnë kundravajtje në këtë pikë mund të përmenden, deklarimi 
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i të dhënave jo të besueshme duke paraqitur të dhëna më të ulëta për aktivet ose 
elemente pasivë fi ktivë; shifra fi ktive në regjistrat kontabël; mashtrime me metoda të 
tjera që nuk kanë lidhje me faturime ose fatura, p.sh. me anë të kontratave fi ktive ose 
kalime pronësie të paqena etj.

Deklarim i vlerave më të ulëta se reale
Këtu përfshihen mosdeklarime vjetore kur: taksa e fshehur kalon 150 mĳ ë euro; 
kur zërat e aktiveve të pa pasqyruara ose pasiveve fi ktiv i kalojnë 10%  të atyre të 
deklaruara realisht ose i kalojnë në vlerë 3 milion euro.

Fshehje me anë të mosdeklarimit.
Në këtë kategori përfshihen kundravajtësit të cilët nuk paraqesin në organet 
kompetente deklaratën në lidhje me pagesën e taksave të të ardhurave ose të tvsh, 
edhe pse ajo realisht është mbajtur. Për këtë penalizëm me rishikimin e fundit të 
legjislacionit është ulur pragu i penalizmit pasi ishte për fshehje që kalojnë shumën 
77.000 euro në 30.000 euro.

Fshehje e te ardhurave në ndihmë të të tretëve me anë të  emetimit te faturave ose 
dokumenteve te tjera për veprime që nuk kanë ndodhur

Kjo vepër penale kur verifi kohet e kryer disa here gjatë vitit ushtrimor merret si një 
vepër e vetme dhe dënohet si e tillë. Për sa i përket rastit që vepra penale kryhet nga 
dy subjekte emetuesi dhe pritësi, dënohet duke respektuar parimin juridik, “Ne bis in 
idem” që do të thotë, jo dy për të njëjtën gjë, dhe  dënohet vetëm një subjekt,  pikërisht 
ai subjekt ndaj të cilit autoritetet gjyqësore kanë marrë informacionin me shkrim apo 
verbal për të hapur çështjen penale në juridiksionin përkatës.

Fshehje e te ardhurave e kryer nga grup subjektesh për ngjarje që nuk kanë 
ndodhur

Edhe në këtë rast sikurse është përmendur në paragrafët e mësipërme me këtë 
vepër penale dënohet vetëm subjekti që ka emetuar faturën dhe jo subjektet që kanë 
bashkëpunuar më të ose penalizohet vetëm përfi tuesi i faturës dhe jo subjektet që 
kanë bashkëpunuar me të për këtë faj të kryer. 

Fshehje ose zhdukje e dokumenteve fi nanciare
Quhet e plotë sikurse është formuluar kjo vepër penale, atëhere kur fshehja ose 
zhdukja e faturave ose dokumenteve të tjera kontabël bëhet me qëllim  mospagim 
të të ardhurave ose tvsh, ose me synimin që të ndihmohen edhe subjektet te tjera të 
përfi tojnë nga po i njëjti veprim i kundërligjshëm. Kryerja e kësaj vepre penale është 
klasifi kuar e tillë dhe për faktin se dokumentacioni i fshehur ose i dëmtuar pjesërisht 
ose në tërësi nuk bën të mundur më rindërtimin e veprimtarisë fi nanciare të fshirë 
nga ana e autoriteteve fi skale. Në ndryshim nga veprat e tjera penale në lidhje me 
fshehjen e të ardhurave, për këtë kategori shkelësish të ligjit nuk janë parashikuar 
kufi j vlere monetare, dmth është vepër penale pavarësisht nga vlera e fshehur nga 
subjekti fajtor.
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Fshehja e të ardhurave të mbledhura (certifi kuara) por të pa derdhura. Mardhenie 
midis punëdhënësit dhe punëmarrësit

Është fj ala për dënimin e një vepre penale që ka të bëjë me një sjellje të mbajtjes së 
taksës në burim, ku subjekti punëdhënës përdor si pagesë takse dokumente që kanë 
lidhje me pagesa ndaj punëmarrësve të vërtetuara me urdhër pagesa, por që në fakt 
janë kryer për qëllime të tjera. Kjo vepër penale është e dënueshme me burg nga 
gjashtë muaj deri në dy vite.

Fshehje e pagesës së tvsh
Deklarimi vjetor i tvsh kryhet brenda afateve të caktuara dhe çdo fshehje e derdhjes 
së tvsh brenda këtĳ  afati kur kalon shumën e 250000(dyqindepesëdhjetëmĳ ë) euro për 
secilën periudhe përbën shkelje penale dhe dënohet me gjashtë muaj e dy vite burg.

Mashtrim nëpërmjet pagesës së taksave me zbritje
Kryen vepër penale dhe dënohet penalisht një subjekt i cili për të shpëtuar pagesës 
së taksave, i tjetërson ato ose kryen vepra të tjera mashtruese me qëllim shmangien e 
procedurës  së mbledhjes së detyrueshme të taksave, për një shumë mbi 50.000 euro. 
Në rast se shuma i tejkalon 200.000 euro atëhere vepra penale klasifi kohet si me e 
rëndë.
Po ashtu edhe një subjekt që duke përfi tuar për vete ose për të tjerët pagesa që i 
përkasin taksave, duke paraqitur dokumente të procedurave fi skale për elemente 
aktive me një vlerë me te ulët se realja ose elemente pasivë me vlerë më të lartë se ajo 
reale, kryen shkelje dhe dënohet si vepër penale. Edhe në këtë shkelje dënimi ka dy 
nivele në varësi të shumës që ka ndodhur shmangja.

Dënime plotësuese
Veprat penale të përmendura më sipër, përveçse kanë të përcaktuar në çdo rast 
dënimin me heqje lirie marrin edhe dënime plotësuese si: Ndalim të ushtrimit të 
veprimtarisë personat juridik ose ndërmarrjet  nga gjashtë muaj deri në tre vjet, 
heqje e të drejtës së kontraktimit me zyrat publike për një periudhe jo më të vogël 
se një vit dhe jo më shumë se tre vite, skualifi kim nga funksionet e përfaqësimit dhe 
mbështetjes në çështjet juridike fi skale për një periudhe jo më pak se një vit dhe jo më 
shumë se pesë vjet, heqje e përhershme nga regjistri i komisionit fi skal, publikimi i 
vendimeve të dhëna penale dhe plotësuese në mjetet e informimit publik, konfi skim i 
pasurisë në vlerë të njëjtë me vlerën e fshehjes, vetëm personave që kanë kryer veprën 
penale dhe mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë.

Pezullim dënimi për shkak të pagesës së taksave
Për të respektuar parimin e cënushmërise të përmendur më sipër ligjvënësi në varësi 
të llojit të veprës penale të kryer ka parashikuar përfundimin e dënimit me heqje lirie 
në momentin kur personi i dënuar paguan njëherësh shumën e fshehur (përvetësuar) 
me gjithë interesat dhe detyrime që e shoqërojnë.
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Konkluzione

Nga trajtimi i mësipërm nxorrëm në dukje veçoritë e secilit prej dy sistemeve 
penale sa i përket çështjeve të shmangies së taksave,  mënyrën e kryerjes së tyre, 
kategorizimin dhe sanksionet penale për çdo vepër. Nga kjo analizë krahasuese 
arrĳ më në konkluzionin se ligji penal italian ka një përcaktim dhe ndarje më të qartë 
sa i përket shkeljeve ligjore në veprimtarinë fi skale. Ky ligj nëpërmjet analizës rast pas 
rasti ka përcaktuar edhe veprimet apo sjelljet përkatëse të subjekteve tatimpagues, 
të cilat janë objekt i shmangies apo fshehjes së taksave. Nëpërmjet kategorizimit të 
veprave penale, dhe trajtimit të çdo veprimi apo mosveprimi në mënyrë të detajuar 
ligji ka bërë një ndarje të qartë midis atyre që përbejnë shkelje administrative dhe 
atyre që përbëjnë shkelje penale. 
Nga ana tjeter ligji penal shqiptar ka një trajtim më të përgjithshëm të shkeljeve 
penale që kanë të bëjnë më tatimet dhe taksat. Të gjitha veprimet ose mosveprimet 
e subjekteve tregtare ky ligj i ka të përmbledhura në një numër të vogël nenesh dhe 
ku ekziston mundësia për keqinterpretim të tyre. Po kështu ky ligj nuk bën ndarje 
midis subjekteve sa i përket  rëndësisë së shkeljes. Pra mund të dënohet njëlloj edhe 
një subjekt ekonomik i vogël ashtu edhe një subjekt me kapitale ekonomike të mëdha.
Sa më sipër gjykoj se Kodi penal shqiptar ka nevojë për ndryshime të tjera, më të 
plota dhe më të detajuara për sa i përket veprave penale në fushën e tatimeve dhe 
taksave. Këto ndryshime duhet ti përgjigjen realitetit ekonomik si dhe të hartohen 
në bashkpunim me subjektet përkatëse të cilat hasen përditë me këto çështje( 
administrata tatimore, ekspert kontabel, fi nancier etj).
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E drejta për t’u informuar për natyrën dhe shkakun e akuzës

Enkeleda Osmani
Prokurore prane Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Durres

Abstrakt

Kur një person është i akuzuar për një vepër penale, lind një detyrim i mëtejshëm për 
autoritetet  përkatëse, që të marrin hapa aktivë për të siguruar atë person me informacion të 
detajuar rreth akuzës kundër tĳ  dhe për të siguruar se e kupton atë. E drejta e të akuzuarit për 
t’u informuar për natyrën dhe motivet e akuzës duhet të konsiderohet në këndvështrimin e të 
drejtës së tĳ  për të përgatitur mbrojtjen. Kështu, nëse gjyqtarët e themelit disponojnë, kur kjo 
e drejtë u është njohur në të drejtën e brendshme, mundësinë për të rikualifi kuar faktet, ata 
duhet të sigurohen që të pandehurit kanë pasur oportunitetin të ushtrojnë të drejtën e tyre të 
mbrojtjes në mënyrë korrekte dhe efektive. Qëllimi i këtĳ  punimi është të japë një vështrim të 
përgjithshëm mbi të drejtën për t’u informuar për natyrën dhe shkakun e akuzës, ndalur në 
parashikimet ligjore, si edhe praktikën gjyqësore.

Fjalë kyçe: informim, proces, akuzë, praktikë.

Hyrje

Të gjithë shtetasit që janë arrestuar kanë një të drejtë themelore për të kuptuar se 
pse ata janë duke u privuar nga liria. Neni 5 (2) i KEDNJ-së thotë se “Secili person i 
arrestuar duhet të informohet menjëherë, në një gjuhë që ai e kupton, për arsyet e arrestimit 
të tĳ  dhe akuzës kundër tĳ ”. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (“GJEDNJ”), 
ka shpjeguar se kjo është një mbrojtje thelbësore kundër trajtimit arbitrar dhe pjesë 
përbërëse e skemës së mbrojtjes së ofruar nga neni 5 (Shamayev dhe Te tjere v. Georgia 
dhe  Rusi, GJEDNJ, 2005 para. 413)
Fjala “Arrestim” ka një kuptim autonom dhe i referohet momentit në të cilin një 
person është privuar nga liria e tĳ  (Van der Leer v.  Hollande, GJEDNJ, 1990). Të 
gjithë të burgosurit duhet të sigurohen me këtë informacion në mënyrë që ata të 
mund të sfi dojnë ligjshmërinë e paraburgimit të tyre. Sipas KEDNJ-së, “Cdokush, i 
autorizuar të ndërmarrë procedura duhet të ketë ligjshmërinë e paraburgimit, nuk mund të 
bëjë përdorimin efektiv të kësaj të drejte, përveç nëse ai ose ajo është menjëherë dhe në mënyrë 
adekuate i informuar për arsyet ku është mbështetur privimi nga liria e tĳ ”. Informacioni 
duhet të jetë i shprehur në mënyrë që personi të mund ta kuptojë, duke përdorur 
“gjuhë të thjeshtë, jo teknike”, dhe ajo duhet të mbulojë “Bazat ligjore dhe faktike” 
për arrestimin (Fox, Campbell dhe Hartley v the UK, GJEDNJ, 1990).
 Në Fox, Campbell dhe Hartley kundër Mbretërisë së Bashkuar KEDNJ-ja deklaroi se 
ishte e pamjaft ueshme për një ofi cer arrestimi thjesht për t’u treguar të dyshuarëve 
që ata u arrestuan në bazë të një ligji të veçantë me dyshimin se qenë terroristë. Në 
vend të kësaj, ata duhet të ishin informuar për “arsyet pse ata ishin të dyshuar për të qenë 
terroristë” dhe të “përfshirjes së tyre të dyshuar në akte të veçanta penale dhe anëtarësimit të 
tyre të dyshuar në organizatë të paligjshme” .
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Informimi mbi akuzën
KEDNJ

Neni 6 (3) (a) i KEDNJ-së parashikon se: “çdokush që akuzohet për një vepër penale duhet 
të informohet menjëherë, në një gjuhë që ai e kupton dhe në detaje, për natyrën dhe shkakun 
e akuzës kundër tĳ ”. GJEDNJ ka shpjeguar arsyen e këtĳ  neni: të dyshuarit duhet t’i 
sigurohet informacion i mjaft ueshëm sa është i nevojshëm “për të kuptuar plotësisht 
shkallën e akuzave kundër tĳ , me synim përgatitjen e një mbrojtje adekuate” ( 
Matt occia v Italy, GJEDNJ, 2000 ).  Nëse dhënia e informacionit është e mjaft ueshme 
duhet të vlerësohet në dritën e Nenit 6 (3) (b) të KEDNJ-së, i cili i jep të gjithë të 
drejtën që të ketë kohën dhe lehtësitë për përgatitjen e mbrojtjes adekuate, dhe në 
dritën e një të drejtë të përgjithshme për një proces të drejtë që parashikohet në Nenin 
6 (1) të KEDNJ ((Vaudelle v France, GJEDNJ, 2001). 
 Njoft imi për natyrën dhe shkakun e akuzës është një detyrë pozitive që kërkon hapa 
aktivë nga prokurori ose policia. Nuk është e mjaft ueshme për të vënë informacion 
në dispozicion vetëm në qoft ë se i dyshuari e kërkon atë. GJEDNJ-ja ka theksuar 
se detyra “qëndron tërësisht mbi supet e autoritetit ndjekës dhe nuk mund të përmbushet 
me pasivitet duke vënë informacion në dispozicion, pa e çuar atë në vëmendjen e mbrojtjes” 
. Për autoritetet mund të jetë e nevojshme të ndërmarrin hapa shtesë për të sjellë 
informacionin në vëmendjen e të dyshuarit dhe për të siguruar se i dyshuari efektivisht 
e ka kuptuar informacion. Fakti se një i dyshuar ka të drejtë për të hyrë në regjistrin 
e dëshmive nuk i liron autoritetet apo prokurorinë nga detyrimi për të informuar të 
dyshuarin menjëherë dhe në mënyrë të detajuar për akuzën e plotë kundër tĳ .
 Në lidhje me formën e informacionit, neni 6 (3) (a) i KEDNJ nuk imponon asnjë 
kërkesë specifi ke sa i përket mënyrës në të cilën i dyshuari duhet të informohet për 
natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tĳ . Në disa rrethana, njoft imi me gojë mund të 
jetë i pranueshëm, por në të tjera rrethana, GJEDNJ-ja ka pohuar se kërkohet njoft imi 
me shkrim, duke vënë në dukje për shembull, se një i pandehur i huaj mund të vihet 
në një disavantazh në qoft ë se ai nuk është i pajisur me një përkthim me shkrim të 
aktakuzës në një gjuhë që ai kupton (Kamasinski v Austria, GJEDNJ, 1989 ).
 Lidhur me thelbin e informacionit, i dyshuari duhet të njoft ohet për “faktet materiale 
të supozuara kundër tĳ  që janë në bazë të akuzës dhe nga natyra e akuzës, përkatësisht, me 
cilësimin juridik të këtyre fakteve materiale “. Shuma, detajet dhe saktësia e informacionit 
që duhet t’i komunikohet të dyshuarit, si dhe momenti se kur informacioni duhet 
të komunikohet,  varet nga kompleksiteti i veçantë dhe natyra e çështjes (Pélisser 
and Sassi v France, GJEDNJ, 1999). Neni 6 (3) (a) kërkon që informacioni të jepet 
menjëherë, gjatë fazave paraprake të procedurave. Në Matt occia v Itali, GJEDNJ-ja 
ka kritikuar autoritetet kombëtare për të mos siguruar informata të mjaft ueshme për 
të dyshuarin para intervistës së tĳ  të parë me policinë, dhe jo duke lejuar qasje në 
provat në dosjen e akuzës deri në fund të hetimit paraprak. Prandaj,  është gjithashtu 
e papranueshme për prokurorinë të ndryshojë akuzën pa njoft uar të akuzuarin. 
Kështu, në Pélissier dhe Sassi kundër Francës, GJEDNJ gjeti shkelje të Nenit 6 (3) (a) me 
arsyetimin se aplikantët nuk janë njoft uar se faktet ndaj tyre ishin riformuluar dhe se 
ata ishin të dyshuar për një variant të krimit origjinal.
Në çështjet penale, ku jeta dhe liria e të akuzuarit është në rrezik, kërkohet që i 
akuzuari të informohet për natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tĳ . Një i akuzuar 



20

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

nuk mund të dënohet për një vepër penale, nëse nuk është akuzuar qartë në ankesë 
apo informacion. Për të dënuar atë mbi një kundërvajtje tjetër nga ajo, akuzuar në padi 
apo informacion do të ishte një shkelje e kësaj të drejte kushtetuese. E rëndësishme 
është që të realizohet përshkrimi i aktit me siguri të mjaft ueshme në mënyrë që i 
akuzuari të mund të vlerësojë natyrën e akuzës kundër tĳ  dhe për të shmangur 
ndonjë surprizë të mundshme që mund të çojë në padrejtësi. Përndryshe, i akuzuari 
do të mbetet në gjendjen e palakmueshme duke spekulluar se pse është bërë objekt i 
një ndjekje penale.

Direktiva e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për të drejtën e informimit në 
procedurat penale

Në Bashkimin Evropian, mbrojtja e të drejtave të personave të dyshuar dhe të akuzuar 
në një proces penal është bazuar në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  
E drejta për informim tani është ligjëruar në BE, me ndikime të rëndësishme mbi 
detyrimet e Shteteve Anëtare. Më 26 prill 2012, Këshilli i Bashkimit Evropian dhe 
Parlamenti miratoi një urdhëresë për të mbrojtur të drejtën e njerëzve për informim në 
procedurën penale, si pjesë e Rezolutës në një Udhërrëfyes për forcimin e të drejtave 
procedurale të personave të dyshuar dhe personave të akuzuar në Procedurën Penale 
(“Udhërrëfyesi i BE-së “) .
Kjo Direktivë përcakton kërkesat minimale të gjithë BE-së për njoft imin e të 
dyshuarve dhe personave të akuzuar në lidhje me çështjen e ngritur kundër tyre. Të 
gjitha shteteve anëtare u kërkohet të sjellin në fuqi ligjet, rregulloret dhe dispozitat 
administrative të nevojshme për të siguruar që ato të jenë në përputhje me Direktivën. 
Direktiva është e detyrueshme dhe e zbatueshme; individët mund të kryejnë veprime 
kundër shtetit për çdo dështim të tĳ  për t’a zbatuar si duhet atë.
Neni 3 i Direktivës kërkon që çdo person i cili është i dyshuar ose i akuzuar për 
një vepër penale - pavarësisht nëse ato kanë qenë të arrestuar, ndaluar, apo akuzuar 
zyrtarisht - duhet të pajisen me informata themelore për të drejtat e tyre proceduriale. 
Ky nen parashikon se: “Shtetet Anëtare do të sigurojnë që të dyshuarit apo personat e 
akuzuar do të pajisen menjëherë me informacion në lidhje me të paktën të drejtat procedurale, 
në vĳ im, siç ato zbatohen sipas ligjit kombëtar, në mënyrë që të lejojnë për ato të drejta që të 
ushtrohen në mënyrë efektive:
(a) të drejtën e mbrojtjes me avokat;
(b) e drejta për këshillim ligjor falas dhe kushtet për marrjen e këshillave të tilla;
(c) të drejtën për t’u informuar për akuzën, në përputhje me nenin 6;
(d) të drejtën për interpretim dhe përkthim;
(d) të drejtën për të heshtur.
Sipas Direktivës, Shtetet Anëtare do të sigurojnë që informacioni i dhënë në paragrafi n 
1 do të jepet me gojë ose me shkrim, në gjuhën e thjeshtë dhe të kuptueshme, duke 
marrë parasysh çdo nevojë të veçantë të personave vulnerabël të dyshuar apo akuzuar.
Neni 6 i Direktivës posaçërisht mbron të drejtën për t’u informuar në lidhje me 
akuzën. Të gjithë të dyshuarit dhe personat e akuzuar duhet të jenë “të pajisur me 
informacion në lidhje me veprën penale që ata janë të dyshuar apo akuzuar se e kanë kryer. 
Ky informacion duhet të sigurohet menjëherë dhe në detaje të tilla siç është e nevojshme për të 
mbrojtur drejtësinë e procedurave dhe ushtrimin efektiv të të drejtave të mbrojtjes “.
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Direktiva mbi të Drejtën e Informimit përmban detyrime të hollësishme për të gjitha 
shtetet anëtare të BE-së, dhe përcakton rregullat minimale për dhënien e informacionit 
të të dyshuarve dhe personave të akuzuar. Këto detyrime, të cilat refl ektojnë dhe 
sqarojnë standardet minimale të përcaktuara nga KEDNJ, duhet të zbatohen në ligjin 
kombëtar dhe praktikën e të gjitha shteteve anëtare.

Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike

Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka pohuar parimet e përcaktuara nga 
GJEDNJ që të gjithë njerëzit kanë të drejtë të informohen për arsyet e arrestimit dhe 
për t’u pajisur me detaje në lidhje me natyrën dhe shkakun e akuzave kundër tyre. 
Komiteti për të Drejtat e Njeriut ka shkuar edhe më tej se KEDNJ-në dhe përcakton 
atë që ata e konsiderojnë të jetë njoft im “të shpejtë”.
Neni 9 (2) të KNDCP parashikon se “ai që është i arrestuar duhet të informohet, në 
momentin e arrestimit, për arsyet e arrestimit të tĳ  dhe do të informohet menjëherë për çdo 
akuzë kundër tĳ ”. Komiteti ka shpjeguar se “një nga arsyet më të rëndësishme për kërkesën 
e informacionit” të shpejtë “për një vepër penale është për t’i mundësuar një individi  të 
ndaluar për të kërkuar një vendim të shpejtë mbi ligjshmërinë e ndalimit të tĳ  apo të saj nga 
një autoritet gjyqësor kompetent” (Campbell v Jamaica, UNHRC, 1992 ).  Në Krasnova 
kundër Kirgistan, Komiteti i të Drejtave të Njeriut ka sqaruar atë që konsiderohet të 
jetë njoft imi ‘i shpejtë’, duke gjetur shkelje të nenit 9 (2) për shkak se ankuesi nuk 
kishte qenë i informuar për arsyet e arrestimit të tĳ  për 24 orët e para që ai ishte 
ndaluar (Krasnova v Kyrgyzstan, UNHRC, 2011).
Neni 14 (3) (a) i KNDCP pasqyron Nenin 6 (3) (a) i KEDNJ-së duke konfi rmuar se 
çdokush që akuzohet për krim duhet “të informohet menjëherë dhe në detaje në një gjuhë 
që ai e kupton, për natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tĳ  “. Megjithatë, Komiteti i të 
Drejtave të Njeriut ka shkuar më tej se KEDNJ ka specifi kuar se si kjo e drejtë duhet të 
respektohet në praktikë. Në Komentin e Përgjithshëm, Komiteti i të Drejtave të Njeriut 
ka dhënë në vĳ im udhëzim të plotë dhe gjithëpërfshirës në lidhje me zbatueshmërinë 
e nenit 14 (3) (a) të KNDCP.
Së pari, në lidhje me objektin e së drejtës, Komiteti njeh shprehimisht që të gjithë 
njerëzit të cilët janë të akuzuar për një vepër penale kanë të drejtë të jetë të informuar 
për akuzat kundër tyre, pavarësisht nëse ata janë arrestuar formalisht apo ndaluar. 
Komiteti ka specifi kuar se neni 14 (3) (a) “vlen për të gjitha rastet e akuzave penale, duke 
përfshirë edhe ato të personave jo në paraburgim, por jo të hetimeve penale paraprirë shtrimin 
e akuzave” (UNHRC, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 2007).
Së dyti, në lidhje me kohën e njoft imit Komisioni deklaroi se “ e drejta për t’u 
informuar për akuzën, “menjëherë”, kërkon që informacioni të jepet sa më shpejt që 
personi në fj alë është akuzuar zyrtarisht me një vepër penale sipas ligjit të brendshëm, 
ose individi është emëruar publikisht si i tillë “. Në Williams v. Xhamajka,  Komiteti më 
tej sqaroi se informacione të detajuara në lidhje me akuzat duhet të ofrohen në fi llim 
të hetimeve paraprake ose në ndonjë seancë tjetër që krĳ on një dyshim të qartë zyrtar 
kundër të akuzuarit .
Së treti, në lidhje me formën e njoft imit, Komiteti sqaroi që informimi i të dyshuarit 
për akuzat ndaj tĳ  me gojë është i pranueshëm vetëm nëse njoft imi është konfi rmuar 
më vonë me shkrim (Desmond Williams v. Jamaica, GJEDNJ, 1997). Kjo rafi non 
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hendekun në standardet e vendosura nga GJEDNJ-ja dhe mbështet rëndësinë e 
sigurimit të të dyshuarit se e kupton informacionin e dhënë.

Letra e të Drejtave

Neni 4 i Direktivës se re te Parlamentit Europian dhe Këshillit për të Drejtën e 
Informimit në procedurë penale siguron një nivel shtesë të mbrojtjes për këta të 
dyshuar ose të akuzuarit që janë arrestuar apo ndaluar. Ky nen pranon se ata njerëz 
të cilët janë të privuar nga liria e tyre kërkojnë më shumë informacion të detajuar në 
lidhje me të drejtat e tyre, dhe se ky informacion duhet të jepet me anë të një letre 
të shkruar, Letra e të Drejtave (Extract of Commission on Human Rights, 5th Session 
(1949):
“1. Shtetet Anëtare do të sigurojnë që të dyshuarit apo personat e akuzuar të cilët janë arrestuar 
ose paraburgosur janë të pajisur menjëherë me një letër të shkruar të të Drejtave. Atyre do 
t’u jepet një mundësi për të lexuar letrën e të Drejtave dhe duhet të lejohen t’a mbajnë atë në 
posedim gjatë kohës që ata janë të privuar nga liria.
2. Përveç informacionit që jepet sipas nenit 3, Letra të drejtave, e përmendur në paragrafi n 
1 duhet të përmbajë informacion në lidhje me të drejtat e mëposhtme si ato që zbatohen sipas 
ligjit kombëtar:
(a) të drejtën e aksesit në materialet e çështjes;
(b) të drejtën që të ketë autoritetet konsullore dhe të informuar një person;
(c) të drejtën e qasjes në ndihmë urgjente mjekësore;
(d) numri maksimal i orëve apo të dyshuar në ditë ose personat e akuzuar mund të privohet 
nga liria para se të sjellë para një autoriteti gjyqësor.
3. Letra e të Drejtave të duhet të përmbajë informacion bazë për çdo mundësi, sipas ligjeve 
kombëtare, për të sfi duar ligjshmërinë e arrestimit; rishikim të paraburgimit; ose për të bërë 
një kërkesë për lirim të përkohshëm.
 Për të promovuar konsistencë në të gjithë BE-në, një model shabllon i Letrës së të 
Drejtave i është aneksuar Direktivës dhe është përkthyer në të gjitha gjuhët zyrtare 
të BE-së. Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë Letrën për çdo të dyshuar ose të akuzuar 
në një gjuhë që ai e kupton. Modeli i Letrës së të Drejtave përmban një shpjegim të 
drejtpërdrejtë dhe të thjeshtë të të drejtave themelore të mbajtura nga njerëz të cilët 
kanë qenë të arrestuar, duke përfshirë: 
“Ju keni këto të drejta kur ju jeni të arrestuar apo ndaluar ... Ju keni të drejtë të fl isni në mënyrë 
konfi denciale me një avokat ... Ju keni të drejtë të dini pse jeni arrestuar ose ndaluar dhe për atë 
që ju jeni të dyshuar apo akuzuar se e keni bërë ... Nëse ju nuk fl isni ose nuk kuptoni gjuhën 
e folur nga policia ose autoritetet e tjera kompetente, ju keni të drejtë të ndihmoheni nga një 
përkthyes, pa pagesë.”

E drejta per t’u njohur me akuzen nen praktiken e Gjykatës së Lartë te RSH

Ne jurisprudencen e saj Gjykata e Larte ka pohuar se askujt nuk mund ti hiqet liria 
dhe ndaj tĳ  të caktohet masë sigurimi personal në qoft e se nuk ekziston nje dyshim i 
arsyeshëm i bazuar në prova. Eshte pranuar tashme si nga teoria dhe praktika gjyqesore 
shqiptare se dyshimi i arsyeshem nenkupton bindjen qe krĳ ohet nga provat e marra e te 
shqyrtuara ne perputhje me kerkesat e ligjit, te cilat ne unitetin e tyre tregojne se vepra 
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penale ka ndodhur dhe se ajo eshte kryer nga ai qe akuzohet.
Ne nenin 252 te K.Pr.Penale eshte dhene perkufi zimi i fl agrances, duke u percaktuar se 
eshte ne gjendje fl agrance ai qe eshte kapur ne kryerje e siper te vepres penale ose ai qe 
menjehere pas kryerjes se vepres ndiqet nga policia gjyqesore, nga personi i demtuar 
ose nga persona te tjere ose qe eshte kapur me sende dhe prova materiale, nga te cilat 
duket se ka kryer vepren penale.
Ne nenin 253 te K.Pr.Penale jane percaktuar kushtet per ndalimin e nje personi qe 
dyshohet se ka kryer nje krim. Sipas ketĳ  neni, prokurori urdheron ndalimin e te 
dyshuarit per nje veper penale qe denohet me burgim jo me pak se dy vjet kur ka shkaqe 
te bazuara per te menduar se ai ka rrezik te iki. Ne pershtatje me piken 2 te nenit 5 te 
Konventes Europiane te te Drejtave te Njeriut, ne Kushtetute dhe ne K.Pr.Penale jane 
percaktuar rregulla te hollesishme per njoft imin e akuzes dhe 
marrjen ne pyetje te te arrestuarit ose te ndaluarit (Nr 3/ 2002 I VUGJL). Ne nenin 28 te 
Kushtetutes thuhet se “kushdo, te cilit i hiqet liria, ka te drejte te njoft ohet menjehere ne 
gjuhen qe ai kupton, per shkaqet e kesaj mase, si dhe per akuzen qe i behet.
Ne baze te nenit 256 te K.Pr.Penale i arrestuari ose i ndaluari merret ne pyetje ne prani 
te mbrojtesit te zgjedhur ose te caktuar kryesisht. Gjate pyetjes i arrestuari ose i ndaluari 
njoft ohet per faktin, per te cilin procedohet dhe arsyet e marrjes ne pyetje, duke i treguar 
te dhenat ne ngarkim te tĳ  dhe kur nuk i shkaktohet dem hetimeve edhe burimet.
Neni 5, pika 3 e Konventes, cakton rregullin se “cdo person i arrestuar ose i burgosur 
ne kushtet e parashikuara ne paragrafi n 1, “c” te ketĳ  neni duhet te cohet menjehere 
perpara nje gjykatesi… dhe ka te drejte te gjykohet brenda nje afati te arsyeshem ose te 
lirohet… Lirimi mund te kushtezohet me nje garanci qe siguron paraqitjen e personit 
perpara gjyqit.
Sipas nenit 28/2 te Kushtetutes dhe nenit 258 te Kodit te Procedures Penale kur nuk 
urdherohet lirimi i menjehershem i te arrestuarit ose te ndaluarit, prokurori brenda 
48 oreve nga arrestimi ose ndalimi, kerkon vleft esimin e mases se marre ne gjykate. 
Mosrespektimi i afatit prej 48 oresh ben qe arrestimi ose ndalimi te humbase fuqine. 
Per ndalimin apo arrestimin ne fl agrance, nga organi i akuzes si dhe per caktimin e 
masave te sigurimit personal, nga gjykata, marrja me pare e personit me cilesine e te 
pandehurit, nuk eshte e detyrueshme.
Kodi i Procedures Penale, ne teresine e dispozitave te tĳ , i njeh te drejten organit te 
prokurorise qe, ne vartesi te te dhenave qe disponon, te marre ne cilesine e te pandehurit 
personin qe dyshohet se eshte autor i nje vepre penale.
Ne ushtrimin e te drejtes, per te marre personin si te pandehur, prokurori, ne cdo rast, 
eshte i detyruar qe te veproje ne perputhje me kerkesat e nenit 34, pika 1, te Kodit te 
Procedures Penale ku në është parashikuar se  “Merr cilesine e te pandehurit personi 
te cilit i atribuohet  vepra penale me aktin e njoft imit te akuzes, ne te cilin tregohen te 
dhenat e mjaft ueshme per marrjen si te pandehur…”.
Sic del nga permbajtja e kesaj dispozite, personi e merr cilesine e te pandehurit vetem 
atehere kur ai njoft ohet, me akt te shkruar, ne formen e vendimit, nga prokurori apo 
ofi ceri i policise gjyqesore i deleguar nga prokurori.
Ne kete akt procedurial, mbi bazen e te cilit personi merr cilesine e te pandehurit, 
parashtrohen te dhenat e grumbulluara deri ne ate faze te hetimit paraprak, te cilat jane 
vleresuar te mjaft ueshme, per te konkluduar si per natyren kriminale te vepres se kryer 
ashtu dhe per autorin e saj dhe fajesine e tĳ .
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Njoft imi i akuzes, me akt te shkruar, si veprim procedurial, nenkupton perfundimin 
paraprak, te arritur nga organi i prokurorise, se vepra penale eshte kryer dhe se autor i 
saj eshte personi te cilit i behet ky njoft im.
Prokurori marrjen e personit ne cilesine e te pandehurit, nepermjet njoft imit, te akuzes, 
me akt te shkruar, mund ta realizoje ne cdo faze te procedimit penal, perfshire ketu dhe 
kohen perpara se personit t’i hiqet liria.
Perpilimi i aktit, per marrjen e personit ne cilesine e te pandehurit, dhe njohja e tĳ , ne 
menyre detyrueshme dhe te hollsishme, me faktet dhe rrethanat, qe organi i akuzes ka 
mundur te grumbulloje kunder tĳ , ka lidhje me te drejten e personit per tu mbrojtur, 
pavaresisht nese eshte ne gjendje te lire apo me mase sigurimi. Në ktë vendim Gjykata 
e Larte ka arritur ne perfundimin se jo domosdoshmërisht nje personi që i hiqet liria 
duhet që ti komunikohet akuza nga ana e Prokurorit por ndaj nje personi mund te 
zbatohen masat e sigurimit personal shterngues edhe kur ai është në pozitën e personit 
ndaj të cilit zhvillohen hetime. Por gjykata ka nënvizuar se ne rast se personit i njoft ohet 
akuza ajo duhet te jete e pasqyruar në një akt te shkruar ku në të pasqyrohen faktet 
objekt hetimi, provat ne te cilat bazohet ajo te cilat cojne ne perfundimin se ky person 
është pikërisht autori i kësaj vepre penale dhe duhet te avancoje ne statusin e tĳ  juridik 
nga personi ndaj të cilit zhvillohen hetime ne te pandehur. Ky përfundim rezulton dhe 
ne nenin 28 të  Kushtetutes së Republikes se Shqipërisë  qe parashikon se , kushdo 
te cilit i hiqet liria ka te drejte te njoft ohet per akuzen qe i behet, ose e thene ndryshe, 
njoft imi i akuzes behet pas heqjes se lirise.
E drejta për t’u njohur me akuzën nën praktikën e Gjykatës Kushtetuese të RSH

Në jurisprudencën e GJK është pranuar se gjykimi kushtetues synon të vlerësojë nëse 
procesi si i tërë ka qenë i rregullt, duke u ndaluar në ato shkelje thelbësore, vërtetimi i 
të cilave do të cenonte të drejtat dhe liritë themelore të palëve në proces. Në vendimet 
e veta GJK nuk ka pranuar cenimin e parimit për një proces të rregullt ligjor në rastet 
kur gjykata e shkallës më të lartë, duke u bazuar në kompetencat që i jep Kodi i 
Procedurës, ka plotësuar apo ka korrigjuar mangësitë dhe gabimet e gjykatave të 
shkallëve më të ulta në plotësimin e standardeve dhe elementëve të një procesi të 
rregullt ligjor ( Nr.21/2008 i GJK).
 Në këtë linjë, GJK e ka lidhur në mjaft  raste të drejtën për t’u njohur me aktet e dosjes 
(akuzën/padinë, provat etj) me realizimin efektiv të së drejtës së mbrojtjes. Ajo ka 
theksuar se “e drejta e mbrojtjes nuk mund të realizohet nëse palëve në proces nuk u jepet 
mundësia të njihen me aktet e dosjes dhe pretendimet e palës kundërshtare” (Nr.7/2005 i GJK). 
Po këtë qëndrim ka mbajtur GJK edhe në rastet kur nga kërkuesi është pretenduar 
mosmarrja njoft im për rekursin e bërë nga pala tjetër. Ajo ka theksuar se “e drejta për 
të qenë i pranishëm në gjykim është pjesë përbërëse e së drejtës për t’u mbrojtur. Kjo e drejtë 
i ngarkon autoritetet me detyrat që të njoft ojnë në kohë të mjaft ueshme palët dhe mbrojtësit e 
tyre për datën dhe vendin e mbajtjes së procedurave gjyqësore, për të kërkuar praninë e tyre 
dhe për të mos i përjashtuar ato padrejtësisht nga gjykimi” ( Nr.11/2005, GJK).
Në vazhdimësi ajo nuk ka hezituar të ritheksojë respektimin e të drejtës për t’u 
njoft uar për gjykimin por edhe për të marrë dĳ eni për aktet e paraqitura në gjykim 
me qëllim garantimin e procesit të rregullt ligjor. Ajo ka konstatuar shkelje kur palët 
nuk janë njoft uar sipas rregullave procedurale për seancat e gjykimit.  Lidhur me këtë, 
Gjykata Kushtetuese ka pranuar në vendimet e veta, se kontrolli i respektimit të standardeve 
kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, është funksion edhe i gjykatave të zakonshme, 
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prandaj Gjykata e Lartë duhet të mbante një qëndrim të shprehur për të...Për sa më sipër, 
Gjykata çmon se në këtë aspekt ka patur cenim të parimit kushtetues të zhvillimit të një procesi 
të rregullt ligjor” (Nr.27/2009, GJK).
GJK i ka konsideruar të mjaft ueshme veprimet e gjykatës për njoft imin e rekursit 
avokatit të kërkuesit, kur ai ka qenë avokat i zgjedhur prej tĳ  dhe e ka përfaqësuar 
kërkuesin në gjykimin në apel si dhe kur është konfi rmuar marrja e rekursit nëpërmjet 
nënshkrimit të tĳ  (avokatit).  GJK është ndalur gjatë tek standarti i procesit të rregullt 
kur bëhet fj alë për njoft imin e të pandehurit lidhur me akuzën ose procesin e fi lluar 
ndaj tĳ . Kështu ajo ka theksuar se “është detyrë e autoriteteve shtetërore përkatëse që të 
njoft ojnë në mënyrë rigoroze, konform kërkesave procedurale, të pandehurin ndaj të cilit 
ka fi lluar një proces penal, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet në përfundimin se i 
pandehuri ka hequr dorë me vullnetin e tĳ  të lirë nga pjesëmarrja në gjykim...” (Nr.1/2008, 
GJK).

Konkluzione dhe rekomandime

Të pandehurit duhet të informohen në kohë të përshtatshme, jo vetëm për motivet e 
akuzës, pra me faktet materiale që i atribuohen dhe mbi të cilat bazohet akuza, por 
edhe, dhe në mënyrë të detajuar, me kualifi kimin ligjor të dhënë këtyre fakteve.
 Për respektimin e këtyre parimeve gjykatat duhet të përmbushin me rigorozitet një 
sërë detyrimesh. Synimi kryesor është realizimi i një debati real ndërmjet akuzës dhe 
mbrojtjes, gjë që ndikon pozitivisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë në zbulimin e së 
vërtetës dhe dhënien e drejtësisë nga gjykatat, me objektivitet e paanësi. 
Këto kërkesa kushtetuese e ligjore janë në funksion të mbrojtjes sa më efektive të 
të pandehurit, pasi përballë tĳ  qëndron vetë shteti, i përfaqësuar në procesin penal 
nga prokurori që paraqet dhe mbron akuzën kundër tĳ . Është detyrë e shtetit që të 
marrë masat e duhura për të garantuar pjesëmarrjen në procesin penal të personit të 
akuzuar ose mbrojtësit ligjor, qoft ë edhe atĳ  të caktuar kryesisht.
KEDNJ nuk imponon asnjë kërkesë specifi ke sa i përket mënyrës në të cilën i dyshuari 
duhet të informohet për natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tĳ . Në disa rrethana, 
njoft imi me gojë mund të jetë i pranueshëm, por në të tjera rrethana, GJEDNJ-ja ka 
pohuar se kërkohet njoft imi me shkrim, duke vënë në dukje për shembull, se një i 
pandehur i huaj mund të vihet në një disavantazh në qoft ë se ai nuk është i pajisur 
me një përkthim me shkrim të aktakuzës në një gjuhë që ai kupton.
Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka pohuar parimet e përcaktuara nga 
GJEDNJ që të gjithë njerëzit kanë të drejtë të informohen për arsyet e arrestimit dhe 
për t’u pajisur me detaje në lidhje me natyrën dhe shkakun e akuzave kundër tyre. 
Komiteti për të Drejtat e Njeriut ka shkuar edhe më tej se KEDNJ-në dhe përcakton 
atë që ata e konsiderojnë të jetë njoft im “të shpejtë”.
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Transformimi i relievit dhe ndikimi në mjedis si rezultat i aktivitetit minerar 
në pellgun e lumit Llap

Sheqir Krasniqi

Abstrakt

Në këtë punim rezultojnë të dhëna për aktivitetin minerar, ndikimin e këtĳ  aktiviteti në reliev, 
ujëra, vegjetacion, ajrin atmosferik dhe ambientin rrethues. Në studim janë përfshirë zonat 
të cilat janë ndikuar më tepër nga aktiviteti minerar. Zonat janë analizuar nga pikëpamja e 
transformimeve të mjedisit dhe është evidente se mjediset e ndikuara kanë pësuar transformime 
mjaft  të theksuara dhe në shumicën e rasteve vështirë se mund të rikultivohen këto territore.

Hyrje

Ndryshimet gjeomjedisore përfshĳ në një kompleks të faktorëve e proceseve që 
identifi kohen me popullsinë, resurset natyrore, aktivitetet ekonomike, teknologjinë 
dhe konsumin. Komponente të rëndësishme të ndërhyrjes së njeriut në mjedis janë 
ndryshimet e ndërtimit të sipërfaqes tokësore nga eksploatimi i resurseve minerale 
(metalor, jometalor dhe energjetik), ndryshimet fi zike, (Pllana, R., et al, 2008), të 
relievit, vegjetacionit, trupave ujorë, ndotja e ajrit, ujit dhe dëmtimi i peisazhit. Në këtë 
punim trajtohet transformimi i relievit nga aktiviteti minerar, mihjet e sipërfaqeve 
shkëmbore (shkëmbinjëve të fortë karbonatik e silikat), përmasat e transformimit dhe 
ndikimit mjedisorë në lokacionet e transformuara nga aktiviteti minerar në pellgun 
e lumit Llap.

Metodologjia

Përkufi zimi i territorit dhe lokalizimi i sipërfaqeve të transformuara nga aktiviteti 
minerar në pellgun e lumit Llap është realizuar duke shfrytëzuar aero–fotografi min 
e vitit 2012 nga Agjencioni Katastral i Kosovës. Me anë të GIS-it (Soft ueri Mapinfo 
Professional) janë përcaktuar sipërfaqet e ndikuara, të dhënat e përfi tuara dhe 
hulumtimet në teren, janë shfrytëzuar për përcaktimin e veçorive të lokacioneve të 
ndikuara nga aktiviteti minerar. Pastaj, janë bërë kategorizimet e transformimit dhe 
vlerësimet për shkallën e transformimit në këto mjedise.

Veçoritë fi ziko-gjeografi ke të pellgut të lumit Llap

Territori i pellgut Llap zë pjesën verilindore të Republikës së Kosovës. Përfshinë 
fushëgropën e Llapit me brezin e ngushtë malorë përreth me një pjesë të vogël të 
fushëgropës së Kosovës, në verilindje të saj, ujërat e së cilës i drenon lumi Llap. 
Pellgu, në pjesën veriore e lindore ndanë ujërat nga Toplica dhe njëherit në këtë anë të 
pellgut shtrihet edhe kufi ri ndërshtetërorë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pastaj, në 
pjesën jugore, pellgu ndanë ujërat nga Morava e Binçes, ndërsa në anën përëndimore 
e jugpërëndimore kufi zohet me pellgun ujëmbledhës të Sitnicës. Shtrihet në këto 
kordinata: pika më veriore, X= 499613.76, Y= 4776179.95, ajo më jugore X= 525782.50, 
ndërsa në lindje X= 497041.98, Y= 4774414.56 dhe X= 535715.38, Y= 4744424.09. Tërësia 
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e pellgut të lumit Llap, përfshinë një sipërfaqe prej 948.95 km2 ose 8.7 % të territorit 
shtetëror. Për shkak të pozitës së vet gjeografi ke, lartësisë mbidetare, relievit dhe 
predispozitave për kahjet e rrymimeve të ajrit, cilësohet me disa veçori klimatike 
lokale. Analiza e elementeve klimatike, sidomos regjimit termik dhe të reshjeve, 
tregojnë në rritjen e shkallës së kontinentalitetit klimatik në këtë trevë., (Pllana R, 
1995). Prej gjithsej sipërfaqes së pellgut Llap, tokat e punueshme marrin pjesë me 42.5 
%, pyjet dhe llojet tjera të tokave 57.4 %. Në kategorinë e tokave punuese dominojnë 
arat me 28487 ha., kopshtet 143.73 ha., livadhet 10749 ha., ndësa pyjet me 39985.9 ha. 
dhe kullotat me 10198 h., (Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 2004).
Në aspektin gjeolo-morfologjik, kjo hapësirë bën pjesë në zonën tektonike të Vardarit, 
duke u përfshirë në nënzonën Qendrore dhe atë të Jashtme të saj. Pikërisht me këtë 
shtrirje gjeologjike, lidhet një përbërje litologjike e larmishme dhe trajta tejet të 
ndryshme të deformimeve të tyre, përfshi strukturat rrudhosëse dhe ato shkëputëse. 
(Bulliqi Sh, 2006). Relievi i pellgut varion nga 518 m. në grykëderdhjen e lumit Llap 
në fshatin Lumi i Madh, kurse pjesa më e ngritur e relievit arrinë deri në 1790 m. në 
pjesën veriore të pellgut (Bajrak në Ostrokopël). 

Transformimi i relievit dhe ndikimi në mjedis nga aktiviteti minerar

Territori i pellgut Llap është relativisht i pasur me resurse minerare, prej tyre 
më të njohura janë mineralet të cilat përdoren në industrinë e ndërtimit siç janë: 
karbonatet, silikatet, pastaj nikeli, plumbi, zinku, alumini,  (Plani i Menagjimit të 
Resurseve Minerale, (MZhE), 2015.
Gjurmët e eksploatimit minerar në pellgun Llap janë të lashta, mirëpo pas çlirimit 
të vendit më 1999, për shkak të rritjes së kërkesave për gurë, argjila, konglomerate 
etj., për ndërtim të rrugëve, objekteve të banimit, atyre ekonomike, infrastrukturës 
përcjellëse të tyre etj., është intensifi kuar shfrytëzimi i masiveve shkëmbore në 
sipërfaqe respektivisht mineraleve të cilat përdoren në industrinë e ndërtimit. Çdo 
aktivitet minerar konsiston në nxjerrjen e mineraleve të dobishme duke kaluar në 
tre stade, ndërtimi i mihjës, nxjerrja-eksploatimi i mineralit dhe mbyllja e aktivitetit 
minerar. Në çdo stad të veprimtarisë minerare takohen transformime relativisht 
të theksuara të ambientit natyror dhe atĳ  të krĳ uar nga aktiviteti i njeriut. Fusha e 
veprimtarisë dhe amplituda e këtyre transformimeve varet nga tipi i vendburimit, 
mënyra e përgatitjes dhe shfrytëzimit, monitorimi i dëmeve të shkaktuara dhe masat 
që merren për minimizimin e këtyre dëmtimeve. Krahas kësaj, në projektin e mihjes, 
parashikohen edhe punimet për rigjenerimin e dëmeve të shkaktuara, (Lipo. S, Bakiu. 
A, Jorgji. V, 2000). Në veprimtarinë minerare në territorin e pellgut Llap, nuk është 
ndjekur një praktikë e tillë sa duhet, prandaj janë shkaktuar transformime relativisht 
të theksuara të mjedisit në lokacionet e aktivitetit minerar dhe në shumicën e rasteve 
mundësitë e rigjenerimit janë të vogla. Gati në të gjitha objektet minerare, dëmtimet 
e ambientit janë të dukshme dhe kërkojnë ndërhyrje për të rigjeneruar sipërfaqet e 
dëmtuara. Gjatë periudhës 1999 e deri më tani, sipas të dhënave nga institucionet 
përkatëse dhe hulumtimet në terren, rezulton se kjo veprimtari e eksploatimit minerar 
është zhvilluar në 17 (shtatëmbëdhjetë) lokacione, në përmasa, gjërësi, gjatësi, lartësi 
e thellësi të ndryshme të pellgut. Harta 1.



29

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

                               

                              

Vlenë të theksohet se lokacionet e mihura të cilat përfshĳ në sipërfaqe më të mëdha dhe 
lënda e eksploatuar i është nënshtruar proceseve më të thella të përpunimit-gurorët, 
shtrihen kryesisht në lartësi e thellësi më mëdha të pellgut në zonën kodrinore-
malore, prej 700 deri në 900 m. të lartësisë mbidetare. Ndërsa, lokacionet tjera të 
mihjes në të cilat lënda e eksploatuar është shfrytëzuar kryesisht pa iu nënshtruar 
proceseve të thella të përpunimit shtrihen kryesisht në zonën e ulët (pranë rrugëve 
kryesore, më afër vendbanimeve), nën 700 m të l.m.d.. Në pellgun Llap, kjo dukuri ka 
të bëjë me destinimin e shfrytëzimit të lëndës së eksploatuar dhe lokacionit të mihur. 
Në vazhdim përmes formës tabelare do të paraqesim disa nga veçoritë për të gjitha 
mihjet e sipërfaqeve shkëmbore në teritorin e pellgut Llap. Tabela 1.

Territori
Aktiviteti

Minerar

Nr.i 
loka-

cioneve 
të ak-

tivitetit 
minerar

Nr. i aktivitetit minerar sipas zonave 
dhe sipërfaqja në ha.

Sipër-
faqe në 
ha.sipas 

zonës 
dhe 

aktivitetit

Nën 700 
m. 700-900 m. Mbi 900 m.

Nr. Ha Nr. Ha. Nr. Ha.

Pellgu 
Llap

Mihje e sipër-
faqes shkëmbore 

(gurorë)
6 1 2.70 5 18 0 0 20.70

Pellgu 
Llap

Mihje e sipër-
faqes shkëmbore 11 9 6.12 2 3.11 0 0 9.23

Gjithësej / 17 10 8.82 7 21.11 0 0 29.93
      
Tabela 1. Aktiviteti minerar, nr. i lokacioneve, zonat sipas lartësisë mbidetare dhe 
sipërfaqja në ha., në pellgun e lumit Llap, pas vitit 1999
Në të gjitha këto mihje procesi i eksploatimit minerar është shoqëruar me 
deformime dhe ulje të masivit shkëmbor dhe sipërfaqes së terrenit, dëmtim 
të peisazhit natyror, impakte hidrologjike, dëmtim të fl orës, ndotje të ajrit 
atmosferik etj. Në bazë të ndikimeve të shkaktuara në mjediset e aktivitetit minerar 
transformimet mund të ndahen:

   Harta 1. Lokacionet e transformimit 
të relievit pas vitit 1999. 

Fig 1. Pamje e trasf. të mjedisit nga mihja 
në Radashec. Ortofoto, 2012
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Transformimet fi zike të relievit, kanë të bëjnë me ndryshimin e strukturës së masivit 
dhe sipërfaqes së terrenit. Nga eksploatimi i masiveve shkëmbore janë mihur 
sipërfaqe prej 29.93 ha. ose 0.03 % të territorit të Pellgut. Me eksploatim të fuqishëm 
sipërfaqësor të shkëmbinjëve karbonatik e silikat, hedhjen e materjaleve etj., janë 
prishur strukturat ekzistuese fi zike në hapësirë relativisht të madhe, duke krĳ uar 
forma të theksuara të relievit antropogjen, (Pllana, R., et al, 2008).
Veçohen këto forma nga transformimet fi zike të relievit:
• Deformimet të cilat janë të shfaqura në formën e uljeve-gopa, (mihjet Murgull, 
Radashec, Hërticë, Majac dhe Popovë).
Gropat e krĳ uara nga eksploatimi sipërfaqësor kanë përmasa të ndryshme. Prej 
këtyre formave-gropimeve veçohet mihja në Radashec dhe Majac, në të cilat thellimet 
në disa pjesë të lokacioneve të mihura arrĳ në nga 10 deri 25 m. Foto 1. Ndërsa në anën 
tjetër janë krĳ uar forma të ngritura relievore si:
• Deformime të shfaqura në formën e ngritjeve të dala në sipërfaqe (mihjet 
Hërticë, Murgull, Radashec).
Këto forma të krĳ uara janë të shfaqura në shumicën e lokacioneve të aktivitetit 
minerar, mirëpo më të theksuara janë në mihjen e Hërticës, Murgullës e Radashecit. 
Këto forma relievore arrĳ në lartësinë 15-35 m. Foto 2.

 

Foto 1. Formë relievore, gropim, mihja në Majac. Foto, Sh. Krasniqi, 2016.     Foto 2. 
Formë relievore e ngritur dhe gropim, mihja në Radashec.       
Diferencat e krĳ uara në mes te formave të ngritura relievore dhe gropimeve në këto 
mihje arrĳ në disnivelin prej rreth 60 m. Ndërsa, materiali i hedhur nga aktiviteti 
minerar në mihje është relativisht i vogël. Foto 3 dhe 4.

 
 
Foto 3. Material i hedhur në mihjen Murgullë. Foto, Sh. Krasniqi 2016.  Foto 4. Material 
i hedhur në mihjen Radashec. Foto. Sh. Krasniqi 2016
Më i theksuar është në mihjet, (Murgull, Radashec, Popovë dhe Hërticë), në të cilat 
janë krĳ uar disa mikroforma relievore të cilat arrĳ në lartësinë 7-12 m.
• Rrëshqitje, shembje (mihjet Radashec, Vranidoll, Lupç i Poshtëm, Murgull).
Për shkak të prishjës e strukturës së masiveve shkëmbore, shkatërrimit të mbulesës 
bimore nga aktiviteti minerar, kanë mbetur shtresa të pa qëndrueshme të terrenit 
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në lokacionet e mihjes ku si rezultat janë shfaqur shembje e rrëshqitje të masivit. 
Kjo dukuri më e shfaqur është në mihjet e lartëcekura. Paraqitjet e formave të 
shembjes e rrëshqitjes në sipërfaqet e ndikuara nga eksploatimi minerar në pellgun 
Llap, kanë ndikim për ndryshime të vazhdueshme të terrenit dhe paraqesin rrezik 
direkt për mjedisin e sidomos të disa prej tyre të cilat janë afër rrugëve kryesore dhe 
vendbanimeve siç është mihja në Murgull, Lupç të Poshtëm.
Transformimet hidrologjike: kanë të bëjnë me ndryshimet hidrologjike në lokacionet 
e aktivitetit minerar dhe përreth saj. Këto transformime në zonën e aktivitetit minerar 
kanë ndodhur si rezultat i deformimeve të relievit në lokacionin e mihjes së masivit 
shkëmbor. Në aspektin hidrologjik, transformimet në zonat e ndikuara nga aktiviteti 
minerar kanë pasur për pasojë:
• Mbushja me ujë e gropave depresive për shkak të paraqitjes së burimeve të 
ujërave rrjedhëse nëntokësore ( mihjet, Trudë, Hërticë (Çuka e Batllavës).
Në mihjet e Trudës dhe Hërticës (Çuka e Batllavës), nga thellimet në reliev-gropat 
janë paraqitur burime të ujrave nëntokësore. Në Trudë, në anën jugore të mihjes është 
paraqitur burim i ujit nëntokësor dhe për shkak të deformimit të relievit nga mihja, 
rrjedha ujore nga burimi është devĳ uar në anën e kundërt me rënjen e relievit, në 
prrockën e afërt (Prroi i Sylës) natyrore në të cilin derdhet uji i këtĳ  burimi të shfaqur. 
Foto 5. Transformimi i relievit nga mihja dhe paraqitja e burimit të ujit në këtë lokacion 
sipas të dhënave nga banorët e kësaj zone (fshati Trudë), ka pasur ndikim dhe është 
shfaqur me pakësim të nivelit të ujit në puset me uji të pĳ shëm në vendbanimin e tyre 
në anën veriore të mihjes, në largësi nga mihja rreth 2 km. Gjithashtu edhe në mihjen 
sipërfaqësore të Hërticës për shkak të thellimit-gropimit në pjesën përëndimore të 
mihjes është paraqitur burim i ujit nëntokësor i cili tanimë rrjedhë në përrockën e 
afërt e cila derdhë ujin në Liqeni e Batllavës. Foto 6.

       
Foto 5. Pamje gropës së mbushur me uji në mihjen e Trudës                    
Foto 6. Pamje e gropës së mbushur me uji në mihjen e Hërticës.
Prej formave tjera të transformimeve hidrologjike në zonat e aktiviteteve minerare 
veçojmë:
• Zhvendosjen e ujërave rrjedhëse sipërfaqësore (mihja në Radashec).
Kjo formë e transformimeve hidrologjike ka të bëjë me zhvendosjen fi zike të rrjedhave 
ujore si pasojë e aktivitetit minerar. Prej zonave të ndikuara nga mihjet në pellgun 
Llap, veçohet zhvendosja e rrjedhës së prrockës në anën jugore të mihjes në Radashec. 
Foto 7.
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Foto 7. Pamje e kanalit artifi cial në mihjen e Radashecit, me anë të cilit është bërë 
zhvendosja e rrjedhës së prrocës, Foto, Sh. Krasniqi, 2016
Për shkak të hedhjes së materialit të mbetur gjatë eksploatimit dhe deformimeve të 
theksuara të relievit nga mihja, është transformuar shtrati i rrjedhës së përrockës. Për 
të evituar denudacionin intenziv të materialit të mihur është ndërtuar kanali artifi cial 
që zhvendos përrockën në distancë anësore rreth 50 m. nga shtrati natyror, me një 
gjatësi prej rreth 450 m. të profi lit gjatësor të rrjedhës. Kjo mund të vlerësohet si 
ndërhyrje fi zike pozitive për të evituar pasojat tjera negative në mjedisin e kësaj zone.
Transformimet e vegjetacionit: kanë të bëjnë me ndryshimin e vegjetacionit në zonën 
e aktivitetit minerar. Mihjet e relievit në pellgun Llap kanë pasur për pasojë kryesisht 
shkatërrimin fi zik të vegjetacionit në lokacionin e mihjes dhe ndikim përreth zonës 
së aktivitetit. Shkatërrimet dhe dëmtimet e vegjetacionit janë evidente në të gjitha 
mihjet. Varësisht prej veçorive të vegjetacionit të zonës janë evidente këto shkatërrime 
dhe dëmtime:
• Shkatërrim dhe dëmtim i vegjetacionit kryesisht druror (mihja Radashec, 
Murgull, Lupç i Poshtëm, Breznicë, Siqevë, Trudë).
Terrenet e mihura shtrihen kryesisht në zonën kodrinore-malore, me pyje të pasura 
të bungut, qarrit e shkozës, aktiviteti minerar në këto zona ka pasur për pasojë 
shkatërrimin fi zik të vegjetacionit drunor. Vetëm në lokacionet e mihura është 
bërë shkatërrimi fi zik i rreth 17 ha. të pyjeve, por nëse llogariten ndikimet përreth 
lokacioneve të mihjes, si hapja e rrugëve deri në vendin e mihjes etj, sipërfaqet e 
dëmtuara të pyeve janë shumë më të mëdha.
• Shkatërrim dhe dëmtim i vegjetacionit kryesisht barishtor (mihja Vranidoll, 
Majac, Turuqicë, Hërticë, Popovë, Zakut, Trudë, Dobërdol, Merdar).
Lokacionet e mihura janë veçuar me mbulesë vegjetative kryesisht barishtore, 
aktiviteti minerar ka pasur për pasojë shkatërrimin fi zik të vegjetacionit barishtor 
në sipërfaqe prej rreth 14 ha. Gjithashtu impakte në dëmtim janë evidente edhe në 
hapësirën përreth lokacioneve të mihura e sidomos shkatërrimi i tërësishëm është 
bërë përgjatë hapjes së rrugëve deri te mihjet.
Transformimet e ajrit atmosferik përfshĳ në ndotjen e ajrit nga pluhuri dhe gazrat 
të shkaktuara nga aktiviteti minerar. Transformimi respektivisht ndotja e ajrit 
atmosferik është evidente sidomos në mihjet të cilat e kanë të zhvilluar edhe procesin 
e përpunimit të mineralet-gurorët, siç janë (mihja, Radashec, Majac, Murgull, Hërticë, 
Turuqicë e Popovë).
Në këto mihje-gurore meqë bëhet edhe procesi më i thellë i përpunimit të shkëmbit, 
këto mihje janë edhe burim më i madh i ndotjes së ajrit nga pluhuri dhe gazërat 
e liruara nga makineria e përdorur. Mirëpo më përjashtim të mihjes në Majac, e 
cila është afër vendbanimit rreth 130 metra dhe për shkak të afërsisë me objektet e 
banuara, gjatë aktivitetit minerar ka pasur ndikim të madh në abientin rrethues nga 
pluhuri, gazrat, zhurmat e dridhjet të shkaktuara nga lëndët plasëse të cilat përdoren 
për copëtimin e masiveve shkëmbore etj. Nga ky aktivitet minerar në këtë lokacion 
të banuar në afërsi, përveç ndikimeve të lartëpërmendura ka pasur edhe dëmtime 
të objekteve të banimit, nga dridhjet e shkaktuara nga mjetët plasëse. Mihjet tjera 
të lartëcekura, meqë janë në zona më të thella dhe më larg vendbanimeve nuk kanë 
shfaqur ndonjë ndikim të drejtpërdrejt në vendbanime përveç në mjedisin e aktivitetit 
minerar.
Prej ndikimeve tjera mjedisore mund të veçojmë edhe dëmtimet e peisazhit. Disa nga 
mihjet janë mjaft  të ekspozuara si mihjet në Lupç të Poshtëm, Majac, Siqevë edhe pse 
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këto mihje tanimë nuk janë aktive (është ndërprerë aktiviteti minerar), megjithatë 
deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim nga kompanitë shfrytëzuese për 
rikultivimin e këtyre hapësirave të transformuara, prandaj edhe peisazhet kanë 
mbetur mjaft  të dëmtuara në këto zona. Kjo dukuri mund të evitohet edhe duke 
zgjedhur zona më pak të ekspozuara në raste të fi llimit të eksploatimit minerar.
Përfundimi
Si rezultat i eksploatimit minerar sipërfaqësor në pellgun e lumit Llap, pas vitit 
1999 janë bërë transformime-dëmtime të theksuara në mjediset e aktivitetit minerar 
dhe si pasojë varësisht prej veçorive fi ziko-gjeografi ke të mjediseve të ndikuara, 
transformimet janë shprehur në disa drejtime: transformime të relievit si pasojë e 
eksploatimit minerar të shprehura kryesisht në forma të gropimeve të relievit, 
ngritjeve etj.. Transformimet hidrologjike janë manifestuar kryesisht me dëmtime në 
shtretërit e rrjedhave ujore-natyrore (prrockave) dhe shfaqje të burimeve të ujërave 
nëntokësore si pasojë e thellimeve të relievit nga mihjet. Shkatërrimin e plotë të 
mbulesës bimore në lokacionet e mihura dhe dëmtime përreth. Aktiviteti minerar, 
sidomos në mihjet e shoqëruara edhe me përpunim të mineralit në seperacion kanë 
impaktuar mjedisin rrethues me ndotje më të theksuar nga pluhuri dhe gazërat, 
vibracionet etj. Ky ndikim veçanërisht ka impaktuar vendbanimet të cilat shtrihen 
më afër lokacionit të aktivitetit minerar.
Nisur nga fakti se territori ka ndërtim gjeologjik të larmishëm dhe të përshtatshëm për 
zhvillim të mëtejmë të këtĳ  aktiviteti minerar, mendojmë që është më se e nevojshme që 
të respektohen standardet bashkëkohore për Miniera-mihje, Minerale dhe Mjedisin, 
standarde këto të parapara sipas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës.  Ligjit nr. 
03/L-163 për Miniera dhe Minerale dhe ligjit nr. 03/L-025, që ka të bëjë me mbrojtjen 
e mjedisit nga degradimet dhe rikultivim të zonës së ndikuar nga aktiviteti minerar.  
Theksojmë se në asnjërën nga mjediset e ndikuara, të cilat janë trajtuar në këtë punim 
nuk janë respektuar ligjet e lartëcekura dhe si pasojë janë bërë transformime negative 
mjedisore, të cilat vështirë se mund të rikultivohen.
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Kontratat konsensuale
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Hyrje

Aty k u ka një kontratë,ka drejtësi”do të shpreheshin përkrahësit e shkollës së 
autonomisë së vullnetit. Jeta e një sendi është e gjerë dhe e shumëllojshme dhe është e 
pamundur që ajo të përfshihet në një studim të vetëm,dhe për më tepër të përpiqemi 
të konturojnë që korniza juridike një nga elementet më dinamike të tillë, të jetë 
pikërisht e kontratave. të pozicionur në një këndvështrim të tillë, e shumta që mund 
të bëjmë ti kërkojmë vetes është vetëm konstatimi i fakteve dhe i rrethanave, pa marrë 
përsipër detyrimin për tu futur ne rrethin vicioz te zgjedhjes së dilemave që lindin në 
praktikë gjatë zbatimit të këtyre kontratave. Jo më kot studimet e shekullit te XVIII 
e kanë lidhur nocionin e kontratës me nocionin e drejtësise.Edhe legjislacioni yne ka 
shprehur  <<aleancen>>  e tĳ  me parimin tashmë të mirënjohur<<numerous clausus>>  
sipas të cilit lejohet cdo kontratë,mjaft on që ajo të mos bjerë në kundërshtim të ligjit. 
Tek ne justifi kimin më të mirë, një arsyetim të tillë e gjen në postulatin <<lejohet 
cdo gjë që nuk ndalohe>>.Një fj ali e tillë mund të duket në pamje të parë dhe si një 
sofi zëm,por në realitetin shqiptarë ajo gjen shprehjen e saj të përshtatshme.është 
e paarsyeshme, dhe do të ishte mjaft  voluminoze e jopraktike krĳ imi i <<një kodi 
kontratash>>ku legjislatori të rrinte e të numëronte tërë rradhën e kontratave qe 
zhvillohen apo priten të zhvillohen në spektrin juridiko-civil të një shteti të dhënë.
Legjislatori parashikon rregullimin,pasojat,palët.përmbajtjen e një sërë kontratash,që 
me plotkuptim mund të quhen elita e kontratave civile dhe nga ana tjeter i lihet rrugë 
e hapur ligjore ekzistencës së kontratave të tjera, mjaft on që ato të jenë në përputhje 
me rregullat në fuqi.

Kontratat konsesuale

Kontratat konsesuale lidheshin me pëlqimin e thjeshtë të palevë. Detyrimi krĳ ohej në 
momentin e lidhjes së marrëveshjes pavaresisht nga mënyra e lidhjes së marrëveshjes. 
Katër kontratat më të rëndësishme të qarkullimit ekonomik ishin:
Shitblerja (emptio-venditio) sipas të drejtës romake është një kontratë konsesuale me 
të cilën njeri prej kontraktuesve(shitesi)detyrohet ti kalojë posedimin e një sendi një 
personi tjetër (bleresit), ndërsa ky detyrohet të paguajë një shumë të hollash.
Në origjinën e saj,forma antike e shitblerjes konsistonte në këmbimin ose ndërrimin e 
disa sendeve të tjera.Sipas Paolos “shitblerja e ka origjinën tek ndërrimi i sendeve”Në 
antikitet nuk ekzistonte monedha dhe për më tepër nuk mund të bëhej dallimi midis 
mallit dhe cmimit të tĳ , por secili sipas nevojave të momentit këmbente sende jo të 
domosdoshme me ato të dobishme, sepse ndodh shpesh që ajo cka dikush e kishte 
me bollëk u mungonte të tjerëve, por meqë ndoshta që jo gjithmonë e jo lehtë gjeje 
atë që dëshiroje, u zgodh një material vlerësimi të cilit u bë publik dhe i përjetshëm 
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në mënyrë që të kapercente vështirësite e këmbimeve. Ky material nuk presupozonte 
një përdorim dhe një pronësi të bazuar në substancën e tĳ , por në sasinë e tĳ  qysh prej 
këtĳ  momenti bëhet dallimi midis mallit dhe cmimit.
    Evoluimi historik, që kalon nga pesha e metalit në dhënien e monedhave si cmim, 
jepet në veprimet ritual të MANCIPATIO-s për kalimin e pronësisë së sendeve”res 
mancipi”2. Për fi timin e pronësisë mbi sendet “res nec mancipi”përdorej shkëmbimi 
në dorë i sendeve me cmimin e tyre.
Elementët përbërës të shitjes janë:
• Marrëveshja (konsesusi)
• Sendi
• Cmimi.

Marrëveshja

 “Shitblerja i përket “ius gentiumit” dhe si e tillë realizohet me konsesus dhe mund të 
quhet e lidhur edhe midis atyre që mungojnë edhe përmes një perfaqesuesi me letër”.
“Shitblerja konsiderohet si e lidhur  në momentin e marrëveshjes (rënies dakort) edhe 
nëse ai nuk është dorëzuar dhe nuk është dhënë asnjë kapar”
Si rrjedhojë mund të përdoret cdo formë manifestimi të konsesuesit dhe kur përdoret 
forma e shkruar, kjo ka një funksion thjesht provues. Juristët marrin më shume në 
konsideratë vlerësimin e qëllimit për të lidhur kontrate dhe te vullnetit të palëve.
“Eshtë e qartë që shitblerja presupozon konsesusin ndaj nëse ekziston marrëveshja 
mbi cmimin ose mbi cdo element tjetër, shitja nuk është e plotë. Nëse p.sh unë besoj se 
blej pasurinë A dhe ti më shet B, atëherë shitblerja është nul sepse ka mosmarreveshje 
në objekt Por nëse mosmarreveshja vërtitej tek emri dhe kishte konsesus në objekt, 
nuk ka dyshime që shitblerja ishte e pavlefshme.
Kur është fj ala për gabime në cilësine e sendeve,kjo nuk e pengon konsensusin dhe 
kontrata konsiderohet e vlefshme, por shitësi duhet të zhdëmtojë blerësin për të 
metat dhe difektet e shkaktuara.

Sendi

Lidhur me sendin si element përbërës i shitblerjes,pranohet shitja e sendeve të së 
ardhmes dhe lidhur me këtë dallojmë :
Blerja e sendit të ardhshëm; kur palët ia nënshtrojnë kontratën ekzistencës së sendeve 
dhe nëse këto nuk ekzistojnë cmimi nuk është i detyrueshem.
Blerja e një sendi të shpresuar; e njëjta shpresë që sendi ekziston,është difekt i 
kontratës dhe rreziku është në dëm të blerësit që duhet të paguaje patjetër cmimin.
Objekti i kontratës u shtri edhe mbi sendet e mancipueshme, atëherë kur u zhduk 
MANCIPATIO e të drejtave dhe të sendeve të patrupëzuara.

Çmimi

”Çmimi duhet të jetë i qartëi sigurt, i vërtetë, i saktë”
Çmimi duhet të konsistojë më paratë e numërueshme, pra të mos jetëi percaktuar me 
mallrat e tjerë si p.sh.një skllav, një pasuri etj. sepse në këtë rast  do të kemi këmbim 
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që është forma më antike e shitblerjes.
Detyrimet që lindin nga shitblerja burojnë prej mirëbesimit kontraktual. Ndonëse 
këto detyrime janë të pavarura, konsiderohen të pandara për shkak të karakterit të 
dyanshëm të kontratës,dorëzimi i sendit të shitur blerësit i sjell atribuimin e posedimit 
paqësor dhe jo atribuimin e pronësise.
Sipas së drejtës justiniane nuk bëhet kalimi i pronësisë mbi sendin e shitur nëse 
blerësi nuk paguan në fi llim cmimin ose nuk jep garanci të mjaft ueshme dhe shitësi 
nuk ka besim tek ai.
Në rast vjedhjeje të sendit të luajtshëm që është shitur, shitësi përgjigjet për ruajtjen e 
tĳ . Përgjegjësia për ruajtjen pushon kur blerësi nuk do t’ia dĳ ë për përgjegjësinë që ka 
mbi sendin që i është ofruar prej shitësit.
Në rast rreziku të humbjes së sendit sipas “ULPIANIT” , “ky rrezik është në ngarkim 
të blerësit, gjithmonë që shitësi të përgjigjet për ruajtjen deri ne çastin e dorëzimit”.
Kur sendi i shitur humbet për shkakë të ndonjë force madhore, efektet e humbjes 
duhen të përballohen nga blerësi. Pra, ky e humbet sendin e blerë dhe mbetet i 
detyruar të paguajë çmimin.        
Ky rregull ngjalli shume dyshime dhe u interpretua në mënyrë të ndryshme dhe 
pësoi shumë alternime; përgjegjësia e shitësit për ruajtjen(kujdesjen)kufi zon prerasi 
rastet e forcës madhore që duhet ti ngarkohen blerësit dhe palët mund të vendosin 
një përgjegjësi të ndryshme me anë të kontratës.Rregulli nuk zbatohet kur sendi 
shpronësohet nga shitësi. Blerësi nuk merr përsiper rrezikun, vecse ne rastin e shitjes 
së përkryer.
Kontrata e qerasë është një kontratë konsesuale me të cilën njëra prej 
palëve(qiradhënësi)vendos përkohësisht një send ose një punë në dispozicion të një 
tjetri (qiramaresit), që “merr” sendin dhe jep si kundërprestim një pagesë(qira)ose 
shpërblim(pagese).
Përcaktimi apo emërtimi si qiradhënës apo qiramarrës varet nga lloji i qerasë:
• në atë që ka për objekt një të mirë,është qiradhënës ai që dorëzon mallin dhe 

qiramarës ai që përdor atë.
• në atë që ka si objekt një vepër,është qiradhënës ai që paguan qiranë dhe qiramarës 

ai që realizon veprën.
Pra qiraja ndahet në dy lloje të ndryshme:
1. Kontrata e qirasë së sendit që përfshin edhe qiranë e shërbimit.
2. Kontrata e qirasë së veprës.

1.- Kontrata e qirasë së sendit dhe shërbimit

Me këtë kontratë jepet në përdorim apo gëzim një send i paluajtshëm ose një send 
i luajtshëm jo i konsumueshëm. Kështu, qiramarësi është një mbajtes i thjeshtë ose 
posedues natyror i cili zotëron sendin në emer të qiradhenësit dhe kundrejt të cilit 
mund të kërkojë vetëm detyrimet që rrjedhin nga kontrata.
Qiradhënësi mban përgjegjësi në rast rreziku të humbjes së sendit ose të fruteve për 
shkak të forcës madhore, si edhe për cdo dëm të shkaktuar qiramarrësit për faj të 
qiradhënësit.
Ndërsa qiramarrësi do të ketë përgjegjësi nëse e ka përdorur keq sendin objekt qiraje 
ose nëse e perdor në një drejtim tjetër.Ai përgjigjet edhe për ruajtjen apo kujdesin e 
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sendit në rast të vjedhjeve të sendit të dhënë me qira.

2.-Kontrata e qirasë së veprës

Ështe fj ala për shërbimin e blerjes së një vepre nga ana e qiradhënësit, që për këtë 
qëllim dorëzon nje send tek qiramarrësi dhe i paguan një shumë në mënyre që ky të 
dorëzoje veprën e perfunduar.
Juristët bëjnë fj alë dhe dallojnë dy tipe të kontrates së qirasë mbi veprën:
-në të parën qiramarrësi duhet të kthejë të njëjtin send të marrë, edhe të transformuar 
me punën e vet.
-në të dytën duhet të kthejë një send të ndryshëm ose të së njëjtës gjini.
Qiradhënësi përballon rrezikun e humbjes së sendit për shkak të forcës madhore si 
edhe të metat e shkaktuara nga qiramarrësi për faj të tĳ .
Objekti i qirasë së veprës mund të jetë shumë i ndryshëm:transportim, 
ndërtim,fabrikim,riparim etj.

3.- Kontratat konsensuale

Kontrata konsesuale quhen ato kontrata që janë të vlefshme që nga casti i arritjes së 
marrëveshjes së palëve. Emri I këtyre kontratave vjen nga fj ala konsesus(pëlqim). Si 
kontrata konsesuale konsiderohen kontratat e shitjes, kontrata e qirasë, kontrata e 
sipërmarrjes.

Kuptimi dhe trajtimi i ndarjes së kontratave në grupe të ndryshme

Duke qenë se jeta njerëzore është shumë e gjerë dhe e larmishme, njerzit lidhin 
marrëveshje të ndryshme ndërmjet tyre në fushën civile për përmbushjen e veprimeve 
të caktuara si edhe kushtet e përmbushjes së tyre, qe nuk janë gjë tjetër vecse kontrata.
Ndarja e kontratave në konsesuale dhe reale është një nga ndarjet tradicionale të 
kontratave, qe është bërë duke u nisur nga kriteri i përmbushjes së kontratës vetëm 
në bazë të marrëveshjes apo dorëzimin e sendit.
Casti i hyrjes në fuqi te kontratave paraqet një situatë juridike, që sa më e saktë dhe sa 
më e qartë të jetë, sjell shmangien e konfl ikteve civile midis palëve kontraktore. Casti 
kur një kontratë hyn në fuqi është në kuptimin fi gurative momenti kur kontrata fi llon 
të marrë jetë dhe të sjellë për palët pasoja juridike, të drejta dhe detyrime juridiko-
civile.
Ashtu sic ka rëndësi momenti I hyrjes në fuqi të një kontrate, sepse sjell lindjen e 
pasojave juridike për palët, ashtu ka rëndësi edhe momenti I shuarjes së asaj pasi 
shënon mbarimin e cdo efekti apo pasoje juridike. Kjo sepse me kontratë nuk krĳ ohet 
një marrëdhënie që do të zgjasë gjithnjë, por marrëdhënie, e cila pasi është krĳ uar 
dhe ka shkaktuar një efekt të caktuar, ka për t’u shuar. Me shuarjen e kontratës 
shuhen të drejtat dhe detyrimet qe ajo ka krĳ uar për palët kontraktuese. Por shuarja e 
detyrimeve nuk ka kuptim edhe të shuarjes së kontratës. Kështu te kontrata e qirasë, 
qiradhënësi ia dorëzon sendin qiramarresit: detyrimi I tĳ  nga kjo kontratëështë 
shuar me dorëzimin e sendit, por kontrata nuk është zgjidhur. Në të vërtetë ekziston 
përgjegjësia e qiradhënësit për mungesat fi zike dhe juridike të sendit.
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Kontrata krĳ ohet me përputhjen e vullnetit të palëve kontraktuese. Me pelqimin 
e vullnetit të tyre ajo mund të shuhet. Për këtëështë e nevojshme marrëveshja e 
përbashkët e palëve. Nuk do të mjaft onte që vetëm njëra palë kontraktuese të shprehë 
dëshirën për shuarjen e kontratës. Palët kontraktuese mundet që me marrëveshjen e 
tyre ta zgjidhin kontratën prej fi llimit ose vetëm për të ardhmen.
Cështja e shuarjes se kontratës në rastin e humbjes së sendit është një cështje që 
parashtrohet vetëm në kontratat e dyanshme. Nëse kontrata është e njeanshme dhe 
humbet sendi nen ndikimin e fuqisë madhore, vetë detyrimi shuhet.
Në disa të drejta, rreziku i humbjes së senditi përket kreditorit, kështu që kontrata 
nuk shuhet, por krĳ on efekte. Një rast të tillë këmi në të drejtën francize: blerësoi 
në momentin e lidhjes së kontratës bëhet pronar i sendit dhe është i detyruar që t’ia 
paguajë shitësit cmimin e shitjes, edhe pse sendi individualisht i përcaktuar është 
zhdukur nga ndikimi i fuqisë madhore, gjersa ende ka qenë tek shitësi.
Në shumë të drejta të tjera është rregull që rrezikun e humbjes së sendit e merr 
përsipër kreditori. Prandaj kur në një kontratë ekzekutimi i detyrimit të njërës 
palë kontraktuese bëhet i pamundur për shkak të shkatërrimit të sendit nga fuqia 
madhore, atëherë as pala tjetër kontraktuese, nuk do të jetë e detyruar të ekzekutojë 
detyrimin e vet dhe kontrata nuk do të ekzistojë më.
Që kontrata të shuhet për shkak të zhdukjes eventuale të sendit, duhet të plotësohen 
këto kushte:
1. Sendi të jetë individualisht i përcaktuar
2. Sendi të jetë zhdukur nën ndikimin e forcës madhore
1.-Kontrata mund të shuhej nëse ndodh zhdukja e sendit individualisht të përcaktuar. 
Tek sendet e përcaktuara mund të shuhej kontrata, nëse ky send është zhdukur tek 
debitori. Ky detyrohet të dorëzojë një send tjetër të të njëjtit lloj. Kur është fj ala për 
send individualisht të përcaktuar dhe ai humbet, për debitorin shuhet detyrimi dhe 
bashkë me të edhe kontrata.
2.-Shuarja e kontratës për shkak të humbjes së sendit mund të ndodhë vetëm nëse 
shkatërrimi i sendit është bërë nën ndikimin e fuqisë madhore, domethënë nga ngjarja 
e cila ka ndodhur pavarësisht nga vullneti i debitorit, e që nuk mund të pengohet. 
Nëse shkatërrimi i sendit është bërë me fajn e debitorit, jo nga forca madhore, 
kontrata nuk shuhet. Gjithashtu ajo nuk shuhet nëse debitori e vonon dorëzimin e 
sendit objekt kontrate me fajin e tĳ , ndërsa sendi humbet në këtë kohë për shkak të 
fuqisë madhore.
Kontrata e shuar për shkak të humbjes eventuale të sendit, konsiderohet se nuk 
është lidhur fare. Kjo lloj mënyre e shuarjes së kontratës ka efekt retroaktiv. Palet 
kontraktuese detyrohen që të rikthejne gjendjen e mëparshme. Kjo do të thotë se pala 
tjetër kontraktuese, mund të kërkonte kthimin e asaj që ka dhënë në përmbushje te 
detyrimit të vet ndaj kontraktuesit, sepse nuk ka kontrtaë pasi nuk ekziston sedni 
objekt i detyrimit të kontraktuesit të vet. Pala tjetër kontraktuese nuk ka të drejtë të 
kërkojë dëmshpërblimin nga kontraktuesi i vet, sepse shuarja e kontratës është bërë 
pa fajin e askujt, por nga forca madhore.
Trajtimi i kontratave konsesuale dhe reale nuk mund të bëhet pa njera-tjetren. Seclili 
nga grupimet ka karakteristikat e veta dhe në të njëjtën kohë pasojat apo efektet e 
veta juridike të ndryshme nga grupimi tjetër.



39

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

II. Kontratat konsensuale

 Kontratat konsensuale janë ato për kryerjen e të cilave kerkohet vetëm shfaqja e 
vullnetit të palëve. Ne praktikë ndodh që kontrata konsensuale të ketë dhe element 
të  kontratës reale, por kjo nuk ndryshon përmbajtjen e kësaj ndarje.  Kontrata e 
shitjes si një kontratë konsensuale, në përgjithësi shoqërohet dhe nga depozitimi i 
sendit, por kjo nuk e shndërron atë në një kontratë reale. Dorëzimi i sendit është 
një qëllim për të permbushur këtë kontrate, pra nuk është kusht i domosdoshëm 
për kryerjen dhe vlefshmërinë e saj. Kjo lloj kontrate është e vlefshme edhe pa 
dorëzimin e sendit. Ky dorëzim mund të bëhet më vonë ose mund të refuzohet, 
dhe cështja zgjidhet si një konfl ikt nga gjykata, pa vënë në dyshim  ekzistenca dhe 
vlefshmërinë e kontratës vetëm për shkakun e mosdorëzimit të objektit të shitjes. 
Pra për të dalluar këtë ndarje duhet ti referohemi faktit, nëse dorëzimi i objektit 
është kusht i domosdoshëm, apo mjaft ohet vetëm me arritjen e marrëveshjes 
ndërmjet palëve. Në rastin e fundit ndodhemi përpara kontratës konsensuale. 
Le të trajtojmë me radhë kontrata konsensuale të mbeshtetur ne Kodin Civil në fuqi: 
Kontrata e shitjes është një nga kontratat kryesore më të rëndësishme dhe më të 
përhapura, që rregullohet në pjesën e posacme tshme te Kodit Civil. Ajo synon të 
realizojë interest ekonomike dhe të plotësojë nevojat e paleve që marrin pjesë në 
lidhjen e saj , qofshin këta persona fi zik apo juridik, privat apo shtetëror, vendas 
ose të huaj.  Kontrata e shitjes rregullohet nga neni 705 I Kodit Civil ku përcaktohet 
se kontrata e shitjes është ajo kontratë që ka për objekt kalimin e pronesisë së 
një sendi ose te një të drejte nga shitesi te blerësi, kundrejt pagimit të një cmimi.
Kontrata e shitjes është konsensuale. Ajo është e vlefshme që nga momenti që 
vullnetet e paleve të shprehuara lirshëm përputhen me njëri tjetrin. Kjo kontratë 
sjell pasojë për palët që nga momenti i lidhjes së saj, përsa i përket formës së 
kontratës së shitjes, atë mund ta konsiderosh një kontratë joformale, ashtu sic mund 
ta quash një kontratë formale. Si rregull kontrata e shitjes ështe joformale, pra në 
përgjithësi nuk kërkohet nje veshje juridike në marredhënien juridike të shitjes. 
Kontrata mund të lidhet me gojë ose me shkrim, po për një kategori të caktuar 
shitjesh Kodi Civil ka parashikuar nje formë të caktuar juridike. Kështu sipas nenit 
82 të gjitha veprimet dhe pagesat që kryhen ne banka dhe institucionet e kreditit, 
ne zyrat postare apo doganore duhet të bëhen me shkresë dhe duhet të vertetohen 
edhe nga një nëpunës i zyrtarizuar i këtyre institucioneve. Sipas nenit 83 shitjet e 
sendeve të paluajtshme duhet të behen me akt noterial dhe të rregjistrohen sepse 
ne te kudërt ato janë te pavlefshme. Objektet e kontratës së punës mund të jenë: 
  1-Së pari, cdo send që merr pjesë në qarkullimin civil dhe që mund të tjetërsohet. 
Kështu futen sende te luajtshme dhe të paluajtshme, të përcaktuara ne gjini apo 
individualisht te përcaktuara. 
  2-Së dyti, me qarkullim të kufi zuar , por gjithnje me lejen e organit kompetent 
shtetëror dhe sipas procedurave ligjore te caktuara, p.sh mund të jenë objekt për 
shitje troje për ndërtim, brënda vĳ ave të vendbanimit, burime ujore energjitike etj. 
  3-Së treti, Kodi Civil parashikon për herë të parë për objekt të kontratës së 
shitjes krahas sendeve edhe të drejtat, p.sh e drejta trashëgimore, e drejta e 
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shfrytëzimit të të ardhurave të një  sendi, një e drejtë që është objekt i gjykimit civil 
   4-Se katërti, një send ose një e drejtë që nuk ekziston në castin e lidhjes së kontratës, 
por parashikohet nga palët që të krĳ ohet në të ardhmen Ne këto lloj kontratash, e 
drejta e pronësisë
kalon në castin kur sendi apo e drejta materializohet në praktikë. N.q.s. palët e 
kanë parashikuar kontratën ë mësipërme me kusht pezullues dhe sendi i ardhshëm 
nuk arrin të krĳ ohet ateherë kontrata konsiderohet e pavlefshme. – neni 706 
Pasoja më e rëndësishme e kontratës së shitjes është kalimi i pronësisë nga shitësi te 
blerësi. Ky moment ka rëndësi të madhe sepse nga ky cast shitësi pushon së qenuri 
pronar, kurse blerësit si pronar i ri i  lind e drejta ta kerkojë sendin nga kushdoqoft ë. 
Sipas Kodit Civil casti i kalimit të pronësisë është ai i lidhjes së kontratës. Vetëm për 
sende që maten, peshohen ose numërohen pronësia kalon në momentin e dorëzimit 
të tyre. Ndërsa për sendet e paluajtshme, kontratat e te cilit bëhen me akt notarial dhe 
rregjistrohen, pronësia kalon në lidhjen e kontratës . Që shitësi t’I kalojë blerësit të 
drejten e pronesise duhet që shitesi të jetë pronari I sendit, mirëpo e drejta e pronësisë 
është një raport i padukshëm .  I dukshëm është vetëm posedimi, pushteti faktik, 
ekonomik ndaj sendit. Poseduesi faktik i pronësisë nuk është e domosdoshme të jetë 
edhe pronar, dmth qarkullimi juridik nuk është e thënë të përputhet me ate ekonomik. 
Por sigurimi i qarkullimit ekonomik dhe juridik kërkon që të mos respektohet ky 
vendim juridik , dhe nganjëherë të njihet veprimi juridik edhe vetë qarkullimit 
ekonomik, dmth që të njihet si pronësi dhe fi timi i pronësisë nga jopronari. Mund të 
fi tohet pronësia nga jopronari kur plotësohen këto kushte: 
• Të ekzistojë një kontratë me shpërblim 
• Sendi të jetë I luajtshëm 
• Të ekzistojë mirëbesimi.
Casti i kalimit të pronësisë ka rëndësi për zgjidhjen e problemit të humbjes rastësisht 
të sendit. Kur sendi i shitur kalon në pronësi te blerësit humbet për faj të palëve, blerësi 
detyrohet ti paguajë shitësit cmimin, përvec rasteve kur ka marrëveshje të kundërt. 
Kur sendi humbet pa faj të palëve kur shitësi është me vonesë, detyrohet të kthejë 
cmimin dhe të shpërblej dëmin. Ndërsa kur kjo ndodh kur blerësi është me vonesë, 
ky detyrohet të paguajë cmimin dhe të shpërbleje  dëmin që i ka shkaktuar shitësi. 
Një moment tjetër i rëndësishëm është dorëzimi i sendit. Sipas nenit 71 të \Kodit 
Civil, shitësi duhet të dorëzojë sendet ne gjendjen që ato ndodhen në momentin 
e përfundimit të kontratës. Me dorëzim do të kuptojme dhënien faktikisht dhe 
materialisht te sendit ne duart e blerësit. Ky quhet ndryshe dorëzim inefektiv i sendit 
që ndodh në këto raste:
• Kur dorëzohen dokumentët e senditKur sendi i dorëzohet transportuesit të parë
• Kur në kontratë përfshihet edhe transportuesi i sendit.
Thamë që objekt i shitjes mund të jenë edhe të drejtat. Dorëzimi i një të drejte dallon 
nga dorëzimi i një sendi. Për të drejtat dorëzimi bëhet me anë të lidhjes së kontratës 
dhe jo me dorëzimin drejtpërdrejt të tyre. Por ekzistojnë disa lloje të drejtash që 
dorëzohen materialisht, si tek dorëzimi i letrave me vlerë tek prurësi. Neni 715 
përcakton se objekti I shitjes duhet të dorëzohet jo vetëm në vendin dhe momentin e 
caktuar, por edhe sipas cilësisë, sasisë dhe llojit të parashikuar në kontratë.
Në lidhje me kontratën e qirasë ajo përkufi zohet nga neni 801 si kontrata ku njëra 
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palë (qiradhënësi) detyurohet t’i japë palës tjetër (qiramarrësit) një send të caktuar, 
ne gëzim të përkohëshëm kundrejt një shpërblimi të caktuar. Objekt i saj mund të jenë 
vetëm sendet, qofshin këto sende të luajtshme apo të paluajtshme me kusht të jenë të 
pakonsumueshme dhe individualisht të përcaktuara, sepse do t’i kthehet i njëjti send.
Në kontratën e qirasë pasuria jepet me gëzim të perkohëshëm, pra qirammarësi pas 
mbarimit të afatit duhet t’ia kthejë përsëri sendin qiradhënësit.
Përsa i përket formës kontrata që lidhet për më shumë se një vit duhet të bëhet me 
shkresë. Kur objekt i qirasë janë sendet e paluajtshme me karakter bujqesor duhet të 
bëhet me akt notarial dhe të regjistrohet sepse në të kundërt është e pavlefshme. Ky 
rregjistrim është i detyrueshëm kur janë të lidhura, afati i kontratës është 9vjet. Për 
kontratat me afat nën 9-vjet janë të vlefshme kur janë të lidhura edhe me një formë 
shkresore.
Kur një send me qira tjetërsohet,shitet ose dhurohet, atëherë kontrata e qirasë, është 
e detyrueshme edhe për pronarin e ri, me kusht që kontrata e qirasë të ketë një datë 
të saktë, që të rezultojë e mëparshme në kohë në krahasim me datën e kontratës për 
tjetërsimin e sendit. Qiraja e sendeve të paluajtshme të cilat nuk janë regjistruar në 
regjistrat publikë, nuk është e detyrueshme për pronarin e ri për një afat 9-vjet që nga 
fi llimi i kontratës së qirasë. Kjo do të thotë se nëse shitja bëhet brenda një afati 9-vjecar 
që nga lidhja e kontratës së qirasë, është e detyrueshme për pronarin e ri,ndërsa kur 
shitja bëhet pasi kalojne 9-vjet, atëherë ajo nuk ka më fuqi juridike për pronarin e 
ri,pra ky ka të drejtë të kërkojë zgjidhjen e saj.
Qiradhënësi është i detyruar ti dorëzojë qiramarrësit sendin në kohën e caktuar në 
kontratë dhe në atë gjendje që i përgjigjet qëllimit për të cilin është dhënë me qira. 
N.q.s në kontratë nuk është përcaktuar shprehimisht casti i dorëzimit të sendit,atëherë 
dorëzimi do të bëhët menjëherë me lidhjen e kontratës.
Qiramarrësi është i detyruar ta kthejë sendin në gjendjen që e ka marrë. Zakonisht 
kontrata e qirasë duhet të përmbajë përshkrimin e hollësishëm, karakteristikat e 
sendit dhe kufi jve të tĳ  kur ai është i paluajtshëm. Gjithashtu përshkrohet cilësia dhe 
gjendja e sendit në castin e lidhjes së kontratës ose dorëzimit të tĳ . Në mungesë të 
përshkrimit të tĳ  do të prezumohet se sendi është marrë në dorëzim në gjendje të 
mirë.
Sendi duhet ti kthejë qiradhënësit në vendin për të cilin palët janë marrë vesh në 
kontratë, n. q. s. kjo nuk del nga kontrata atëherë për sendet e paluajtshme kthimi 
do të bëhet në vendin ku ndodhet sendi, ndersa per sendet e paluajtshme kthimi do 
të bëhet në vendin ku ndodhet sendi,ndërsa për sendet e paluajtshme kthimi do të 
bëhet në atë vend ku është marrë në dorëzim.
Një lloj I kontratës së qirasë është edhe qiraja fi nanciare, me anë të së cilës njëra 
palëdetyrohet të vërë në dispozicion të palës tjetër për një kohë të caktuar një send të 
luajtshëm dhe të paluajtshëm, kundrejt një pagese me afat periodic që përcaktohet në 
varësi të vlerës së sendit,të kohëzgjatjes së kontratës,si edhe te ndonjë elementi tjetër 
të caktuar me marrëveshje të palëve.
Tek kontrata e qirasë fi nanciare, pronësia kalon në momentin e përfundimit të 
kontratës,pasi paguhet diferenca që ngel nga cmimi, në dallim nga sipërmarrja ku e 
drejta e pronësisë kalon pas marrjes në dorëzim të sendit dhe kryerjes së formaliteteve 
përfundimtare.
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Konkluzione

Si pjesë, ose më saktë si një nga ndarjet më të rëndësishme të së drejtës së detyrimeve 
në përgjithësi, është nga ato lloj programatikash që në pamje të parë duken të thjeshta 
dhe për të cilat gjërat janë thënë prej kohësh dhe nuk ke c’të shtosh më. Nga njëra 
anë në njëfare mënyre është kështu, pasi ndarja e kontratave në konsesuale është 
shumë e vjeter. Nga ana tjetër mendoj se tratjtimi i këtĳ  problemi ka gjithnjë theks 
aktual,  sepse këto kontrata që përbëjnë blloqet më të rëndësishme të Kodit Civil, 
gjejnë zbatim të përditshëm në parktikën ekonomike tregtare si dhe në gjykatë, e cila 
duke i zgjidhur mosmarveshjet e lindura bën interpretimin deri në detaj të tyre.
 
Kontratat konsesuale janë të shumta, sepse ato janë më afër thelbit të vetë detyrimeve 
në përgjithësi dhe të kontratave në vecanti si veprime juridike, që parakuptojnë 
marrëveshjen e përbashkët të palëve, konsesusin e tyre, nga vjen edhe emërtimi << 
kontratë konsesuale>>.  Këto kontrata janë rregulluar hollësisht në Kodin Civil, i cili 
i kushton atyre një vend të gjerë.
Percaktimi i sakte i momentit të  hyrjes në fuqi të kontratës lidhet drejtëpërsëdrejti 
me castin e kalimit të pronësise. Momenti i kalimit  të së drejtës së pronësise, nga 
ana e vete lidhet me pasoja të caktuara si: disponimi i sendit dhe rreziku i humbjes 
apo dëmtimit të sendit psh, kontrata e shitjes e cila është konsesuale klasike për këtë 
qëllim. Kontrata hyn në fuqi pas nënshkrimit të palëve qe kane arritur marrëveshjen 
dhe në këtë rast kalon e drejta e pronësise mbi sendin. Blerësi fi ton të drejtën ta 
disponoje sendin sipas dëshirës së tĳ , kurse shitësit i kalon rreziku i humbjes apo 
i dëmtimit të rastit të sendit. Blerësit të cilit i ka kaluar pronësi duhet të paguaje 
cmimin, n.q.s sendi i shitur përpara ka humbur rastësisht. Të gjitha këto cështje që 
lidhen me natyrën e kontratave dhe me momentin e hyrjes në fuqi të tyre jane trajtuar 
gjerësisht në temë.
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Zgjedhjet e para në Shkodër ndërmjet peripecive dhe ekuilibrit në vitin 1921

PhD (C.) Marsel Nilaj

Abstrakti

Zgjedhjet e vitit 1921, ishin zgjedhjet e para parlamentare në Shipëri. Falë dëshirës së mirë që 
patën disa politikan të rëndësishëm që nga koha e Kongresit të Lushnjes, të cilët u përpoqën që 
të vendosnin një sistem të plotë parlamentar, ashtu sikurse të gjithë shtetet evropiane, kjo gjë 
u bë realitet. Këto zgjedhje pavarësisht përpjekjeve të shumta, problemet e dala gjatë proçesit 
nuk ishit të pakta. Zona e cila u përfshi më shumë në problematika të tilla ishte Prefektura e 
Shkodrës. Kjo prefekturë, pati një problematike më të veçantë, së bashku me prefekturën e 
Korçës, e kjo ishte problematika e raporteve fetare. Përcaktimi i numrit të deputetëve të dala 
nga kjo prefekturë, duhej të ishte në raport të drejtë me raportin e besimtarëve katolikë dhe 
muslimanë që kishte prefektura. Raportet që kërkoheshin ishin ndërmjet raportit 8 katolikë, 
dhe 6 musliman, gjë që kërkohej nga krahu katolik, përballë krahut 7 me 7 që institucionet 
shtetërore kërkonin të vinin. Kjo përplasje e cila iu dha një ngjyrim fetar, më shumë kishte një 
lloj stisje nga institucione shtetërore të kohës. Ngjyrimi fetar që iu dha shuam vëmendje, në 
fakt në popull nuk u shfaq  fort, apo nuk i shkuan pas kësaj ideje. Gjatë proçesit do të shohim 
që më shumë kishte një përplasje ndërmjet grupimeve laike katolike dhe atyre fetare, sesa në 
mes grupeve katolike dhe myslimane nga prefektura.

Fjalë kyçe: Shkodra, Zgjedhje, Kleri Katolik, Kleri Musliman, Sistem.

Hyrje

Kongresi i Lushnjës kishte nisur të vinte themelet për të krĳ uar një shtet të drejtë e 
me institucione ligjore në vend. Senati kishte qenë organi legjislativ i vendosur si 
paraprirës dhe përgatitës drejt rrugës së parlamentarizmit. Ky do kishte një mandat 
të shkurtër e jo si një mandat i zgjedhur nga vota e popullit. Meqenëse nuk ishte 
bërë akoma regjistrimi i popullsisë, u vendos të mos bëheshin zgjedhje për asamble 
kushtetuese por për parlament. Ligji për zgjedhjet e deputetëve për Këshillin 
Kombëtar u bë me 5 dhjetor të 19201 nën qeverinë e parë të Iliaz bej Vrionit. 
Të drejtë vote duhet të kishin të gjithë burrat nënshtetas 20 vjeç e lart. Emri i çdo 
zgjedhësi do të afi shohej e do të rrinte një javë përpara se të ishte dita e votimit. 
Deputetët zgjidheshin në rang prefekture dhe ai do mbulonte rreth 12 mĳ ë nënshtetas 
meshkuj e femra edhe pse femrat nuk kishin të drejtë vote. Zgjedhësit e deputetëve do 
të bëheshin në dy rangje, me zgjedhës të parë që përpjestoheshin një zgjedhës i parë 
me 500 nënshtetas e për 1000 një zgjedhës i dytë. Çdo mashkull mbi 20 vjeç kishte të 
drejtë të regjistrohej si zgjedhës i dytë. Komisionet zgjedhore përbëheshin nga katër 
veta, ku dy ishin nga Këshilli i Bashkisë e dy të tjerë nga Këshilli i Drejtësisë. E dita e 
zgjedhësve të dytë ishte 15 ditë pas të parëve. E këta në të gjithë prefekturën brenda 
një dite e ore duhet të votonin për zgjedhjen e deputetëve.2

Emërimi i deputetëve bëhej me anë të dy kopje protokolli, ku njëri i dërgohej Ministrisë 
së Punëve të Brendshme në Tiranë, e tjetri i jepej në dorë vetë deputetit të emëruar si 
1  K. Dervishi, Historia, 126.
2 A.Q.SH., F. 146, V. 1920, D. 2, fl . 31.
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provë e emërimit. Të bie në sy se votuesi nuk kërkohej të ishte i shkolluar, ai mund 
të votonte vetë nëse kishte shkollë, ose t’ia besonte votën një miku apo një nëpunësi 
të gjendur aty e që ky i besonte. Në kushtet e një analfabetizmi të thellë në të cilin 
ndodhej Shqipëria, kjo gjë ishte optimale. Në Shqipërinë e Veriut në të cilën kishte 
pasur shumë probleme të sulmeve jugosllave, numri i banorëve duhej të merrej me 
afërsi3. Çdo deputet duhet të plotësojë kushtet si të dĳ ë të shkruajë e të lexojë shqip, të 
jetë i lidhur me atdheun e të mos i shërbejë interesave të huaja si dhe të ketë mbushur 
moshën 30 vjeç. Gjithashtu nuk lejohej që në zgjedhje të kandidonin ata njerëz që 
ishin të punësuar në shërbimin ushtarak shqiptar, ose nëse këto donin ta bënin duhej 
më parë të jepnin dorëheqjen nga shërbimi ushtarak.4

Periudha e punës së Parlamentit duhet të ishte 120 ditë në vit nga dita e çeljes. Ndarjen e 
periudhës e caktojnë deputetët vetë por kjo periudhë nuk do të jetë më shuam se një muaj 
e gjithsej katër muaj. Gjithashtu duke ditur se në Shqipëri kishte tre besime të ndryshme 
u vendos me ligj që raporti i deputetëve do t’i përshtatet raportit të besimtarëve në një 
prefekturë. Kjo do të ishte shumë e rëndësishme për territore ku kishte ndryshime të 
theksuara të besimtare si në zonën e Korçës, e për më tepër në zonën e Shkodrës. 
Shkodra ishte prefektura e cila kishte numrin më të lartë ndër prefektura të 
besimtarëve katolikë. Në të gjithë banorët e kësaj prefekture shihej dukshëm se 
kishte një lloj disniveli mes këtyre dy lloj besimesh, atĳ  katolike e mysliman në 
vend; pasi numri i besimtarëve ortodoks ishte i vogël, e kryesisht ishin minoritete5. 
Menjëherë pas ardhjes në prefekturë të ligjit për zgjedhjen e deputetëve, Bashkia 
(Perlimtarja) e Shkodrës, e Pukës dhe e Lezhës nisën të përpilonin listat e zgjedhësve, 
e të organizoheshin kandidatët për deputetë. Në Shkodër, edhe pse ishte e vështirë, 
Perlimtarja bëri një punë të mirë në shpërndarjen e informacionit se si duhej votuar 
dhe këtë gjë e bënë edhe grupet e ndryshme që lidheshin me zgjedhjet, të cilat nuk 
ishin parti politike por organizata të ndryshme me karakter të interesit fetar, apo laik. 
Lajmërimi i parë nga Parlimtarja për zgjedhjet u bë me 5 shkurt 1920, ku u lajmërua 
se listat me emrat e votuesve do shpalleshin pas pesë ditësh e do të qëndronin aty për 
tetë ditë. Në rast se ndonjëri nuk e gjen emrin në listë, ai mund të dërgojë ankesën në 
gjyqin e shkallës së parë e në rast nevoje edhe në apelim, brenda 10 ditëve.6

Votimi në shkallë të parë me votues të parë, u bë me 18 shkurt 1920 në të gjithë 
prefekturën për një ditë, pavarësisht vështirësive. Votimi për zgjedhës të dytë fi lloi 
pas një muaji me urdhër të Ministrisë së brendshme. Në Shkodër si qendër prefekture 
u bë zgjedhja në sallën e Bashkisë me 19 mars, në orën 9. Zgjedhësit e dytë merrnin 
një dëshmi në të cilën shënohej, dëshmoj se mora prej Parlimtares së Shkodrës, letrën 
për zgjedhës të dytë i Deputetëve.7 E në të shënohej edhe emri i tĳ . Ndërkohë që 
zgjedhjet me të dy rangjet së bashku mbaruan me 5 prill 1920, në Shkodër vazhduan 
më gjatë e do ketë akoma probleme e zgjedhje edhe në maj.
Zgjedhësit e dytë votimin e tyre e bënë në fund të majit. Zonat ishin të ndara në varësi 
të lagjeve. Zgjedhësit e dytë bënë zgjedhjet për deputet, me 28 maj në Shkodër, e këtë 
e shohim nga lajmërimet që i bën Parlimtarja e Shkodrës lagjeve, të cilat lajmërohen 
se duhen mbledhur në vendet përkatëse për të zgjedhur deputetët. Por edhe për 
3 A.Q.SH., F. 146, V. 1920, D. 2, fl . 32.
4  A.Q.SH., F. 146, V. 1920, D. 2, Po aty.
5  Teki Selenica, Shqipërĳ a, 119 – 121.
6 A.Q.SH., F. 347, V. 1921, D.1, fl . 48.
7 A.Q.SH., F. 347, V. 1921, D.101, fl . 3.
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zgjedhësit e dytë ruhej raporti fetar. Në krahinën e Bushatit e cila ishte një zonë me një 
popullsi jo të vogël e që përfshinte fshatrat Berdicë, Beltojë, Ashtë, Kosmaçë, Stajka, 
Bushat, Barbullush, Kukël, Melgushë e Trush, do të nxirreshin 10 zgjedhës të dytë, nga 
të cilët 6 do ishin katolikë e 4 muslimanë, e kjo ishte vendosur sipas raportit që kishin 
këta banorë në besim. Komisionerët caktoheshin nga Perlimtarja edhe në ato zona ku 
nuk kishte nëpunës të Bashkisë apo fshatrave, me delegim, caktoheshin nga Shkodra 
personat dhe me anë të një vendimi lajmërohej se emërohej si përfaqësues i perlimtares 
për të bërë zgjedhjet e zgjedhësve të dytë.8Ky lloj lajmërimi bëhej në `do lagje të qytetit, 
duke dashur të saktësonte edhe detajet që duhet të zbatonin.9Me aq sa ishte e mundur, 
Perlimtarja i tërhiqte vëmendjen edhe nënprefekturave për vonesat që mund të kishte 
nga krahinat e tyre në dërgimin e zgjedhësve të dytë. Ajo i lajmëronte Dukagjinin,10 
Pukën dhe Lezhën se duhej të respektohej orari e dita e sjelljes, se përndryshe, në një 
kohë më të vonë të ardhjes së tyre, do ta humbisnin të drejtën e votimit. 
Gjithashtu për Mirditën përgjigjej Kapedan Marka Gjoni, i cili mbante postin e 
nënprefektit të Mirditës11 dhe gjithashtu mbante kontakte me Shkodrën për zgjedhjet 
duke dërguar zgjedhësit e tĳ  në Shkodër. Mirdita kishte këtë lloj organizimi me anë 
të kapedanit e të cilit i kërkohej që të sillte në Shkodër zgjedhësit e dytë ,ku ndër to 
ishte edhe ai vetë. 
Procesi i zgjedhjeve në Shkodër ishte i gjatë e i lodhshëm për vendin e për sistemin 
parlamentar. Deputetët e Shkodrës ishin ata që dolën më vonë nga të gjithë deputetët 
e tjerë. Data në të cilën i përket njohja me deputetët e Shkodrës si prefekturë është 
data 6 qershor 1920, ku dolën 12 deputetë, të cilat nxori kjo prefekturë. Zgjedhësit 
e dytë ishin 280 të përcaktuar dhe nga këta u paraqitën vetëm 228 në votim, kurse 
zgjedhës të parë kishin qenë 1710 vetë12. 
Në Shkodër, në fakt, pati dy herë zgjedhje. Kjo jo se ndodhi për shkak të zgjedhjes 
në mënyrë të përgjithshme të të gjithë deputetëve, por vetëm në një rast të vetëm. Në 
kohën kur Imzot Bumçin e rrëzuan nga Regjenca, vendin e tĳ  e zuri Z. Ndoc Pistulli13, 
në Regjencë e vendi i deputetit të Shkodrës mbeti bosh14. Prandaj duhej zgjedhur 
një deputet i ri për këtë prefekturë, që të plotësohej numri 12, aq sa kishte Shkodra. 
Zgjedhjet për këtë kandidaturë u bënë më 20 shkurt 192215, kurse për zgjedhësit e 
dytë pas një muaji, në Sallën e Bashkisë,16 deputet këtë herë doli Z. Nikolla Ivanaj. 
Një njeri aktiv në qytetin e Shkodrës, por që jo gjithmonë gëzonte një emër të mirë 
në qytet. Një gjë e tillë shihet edhe nga një letër e Perlimtares së Shkodrës drejtuar 
nënprefekturave të saj, në të cilën shihet se numri i zgjedhësve të dytë kishte qenë i 
vogël e në disa raste, si në krahinën e Kthellës, s’kishte shkuar asnjëri të votojë. Në 
këtë kohë zgjedhjet mundën të bëheshin më të mira e më të organizuara, sepse tashmë 
rasti nuk kishte atë komplikim që kishte në vitin 1921 për Shkodrën. Tashmë dihej se 
deputeti do të ishte katolik sepse vendin e një deputeti katolik do zinte. Edhe vetë Z. 

8 A.Q.SH., F. 347, V. 1921, D.101, fl . 47.
9 A.Q.SH., F. 152, V. 1921, D. 101, fl . 16. 
10 A.Q.SH., F. 152, V. 1921, D. 40, fl . 20.
11 A.Q.SH., F. 347, V. 1921, D. 1, fl . 14-15.
12 K. Dervishi, Historia, 128.
13 A.Q.SH., F. 347, V. 1922, D. 2, fl . 2.
14 A.Q.SH., F. 347, V. 1922, D. 2, fl . 7.
15 A.Q.SH., F. 347, V. 1922, D. 2, fl . 15.
16 A.Q.SH., F. 44, V. 1921, D. 12, fl . 1. 
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Ivanaj kishte organizuar një “fushatë” në qytet me anë të një manifesti, ku paraqitej 
kandidatura e tĳ  si një njeri i cili kishte punuar gjatë gjithë kohës për patriotizmin 
shqiptar, e për këtë ishte i dënuar shpesh herë nga shumë shtete të ndryshme. Me 
këtë manifest ishte munduar t’i përshtatej stilit i cili do prekte më shumë popullin 
shkodran duke nxjerr në pah heroizmat e patriotizmit.17

Pavarësisht se qyteti i Shkodrës vonoi të nxirrte deputetët e vet18, shkodranët ishin 
entuziastë për Parlamentin e ri që po hapej, madje ata e quanin edhe parlamentin e 
parë në vend, duke qenë se Senati ishte bërë me përzgjedhje e nuk paraqiste vullnetin 
e popullit. Në shtypin e kohës trumbetohej se s’ishte e nevojshme që të ishe vetëm me 
zemër patriot por duhej treguar kjo edhe me anë të votimit. Sepse Shqipëria shpëtohet 
prej rrënimit vetëm me një parlament të mirë.19

Gjithashtu ata kërkonin që deputetët që do dalin të jenë njerëz të ndershëm, e me 
karakter burrëror, në mënyrë që të përballeshin me realitetin tonë, pasi Shqipëria 
kishte nevojë shumë më tepër që në deputetët e saj të kishte këto virtyte. Shqiptarët 
duhet të vepronin që të mbronin vendin e tyre që tashmë e kishin, edhe shkodranët 
gjithashtu duhet ta tregonin veten e mos t’i humbnin vlerat që gjithë vendi ia njihte, 
me zvarritje të tilla. I gjithë shtypi mundohej të jepte një entuziazëm, për këto zgjedhje 
sidomos në Shkodër që po zgjasnin më shumë se sa duhej e se kudo.20

Vonimi i parlamentit për t’u hapur në të njëjtën kohë po i acaronte njerëzit të cilët 
gjithashtu po nisnin të hamendësonin shumë veprime që shpesh herë ishin edhe të 
paqena, ndaj kërkohej me ngulm që hapja e tĳ  të ndodhte sa më parë, në mënyrë që 
vendi të mos bënte një fi gurë të keqe, e sidomos te fqinjët, të cilët kishin qenë të parët 
që akuzonin vendin tonë se nuk dinim të qeverisnim. 
Edhe votimi i zgjedhësve të dytë në fund të majit, u prit me entuziazëm nga opinioni 
shkodran, që pavarësisht asaj kohe të gjatë, arriti që të veprojë pa dhunë e incidente 
siç ndodhte shpesh në vendet e tjera. Tashmë besohej shumë në fi gurat që dolën nga 
prefektura jonë, pasi ata quheshin njerëz të denjë për përfaqësimin e interesave të 
popullit tonë. Gjithashtu bëhej thirrje që mos të lejohej ndërhyrja nga të tjerë për 
interesa personale, por duhet të punohej vetëm për shtetin shqiptar. Pas një kohe aq 
të gjatë në zgjedhje, si në asnjë prefekturë tjetër, pavarësisht kësaj klima dhe opinioni 
në Shkodër ishte i mirë, pasi besohej se këto deputet do punonin për vendin, e do 
përfaqësonin interesat e këtĳ  qyteti21. 
E në fakt këto zgjedhje, pavarësisht se ishin me dy raunde e jo të drejtëpërdrejta që 
zvarriste kohën shumë e linte vende për të bërë manipulime, do quheshin ndër zgjedhjet 
më të mira e më me pak ndërhyrje nga ato që u bënë deri në vitin 1945 në Shqipëri. 
Zgjedhjet e vitit 1921, që u bënë në gjithë Shqipërinë, u pritën me entuziazëm edhe 
në Prefekturën e Shkodrës. Këtu popullsia e cila ishte pothuajse 100 %22 shqiptare, 
ishte zona më e madhe, ku përfshihet popullsia katolike e Shqipërisë si dhe qendra e 
katoliçizmit shqiptar. Për të dalë në pah të drejtat dhe për të ruajtur raportet ndërmjet 
dy besimeve u krĳ uan organizata laike për mbrojtjen e të drejtave të katolikëve. Kjo 
organizatë ishte “Shoqnia për të drejtat kombëtare” e krĳ uar nga Ndoc Pistulli së 
17 A.Q.SH., F. 347, V. 1922, D. 2, fl . 4.
18 TARABOSHI, V. III, Nr. 5, 10 prill 1921, 2.
19 DJALËRIA, V. II, Nr. 10, Kallnuer 1921, 2-4.
20 TARABOSHI, V. III, Nr. 5, 10 prill 1921, 1. 
21 Teki Selenica, Shqipëria, 134.
22 A.Q.SH., F. 132, V. 1921, D. 1, fl . 1.
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bashku me Pashko Ashikun e me sekretar Kolë Kamsin, të tre këta burra të familjeve 
më me tradita katolike në qytet.23 Organizata ishte laike edhe pse në përbërje të 
saj kishte edhe njerëz të fesë, siç ishte Dom Ndre Mjeda, apo edhe Imzot Bumçi. 
Ky i fundit njihej haptazi si përkrahës i këtĳ  grupimi, saqë të gjithë njerëzit e dinin 
këtë. Ata i drejtoheshin kësaj Shoqërie, që me ndërmjetësimin që mund të bënin tek 
Regjenti, të kryenin nevojat e tyre direkt nëpërmjet tĳ .24

Një ndër rolet kryesore të kësaj shoqërie ishte krĳ imi i listave të kandidatëve për deputet 
të dalë nga Shkodra, si dhe listat e zgjedhësve. Ata shkonin në çdo shtëpi katolike 
duke i informuar për listat e duke bërë në një farë mënyrë “fushatën” zgjedhore të 
krahut katolik.  Ata mundohen të kenë kujdes me emrat e personave që marrin pjesë në 
zgjedhje duke i dërguar letra edhe Ministrit të Brendshëm të asaj kohe, Ahmet Zogut, i 
cili ishte përgjegjës për zgjedhjet, që të ketë një korrektësi me listat e votuesve.25

Raporti ndërmjet deputetëve ishte problematik në fi llim në lidhje edhe me qeverinë. 
Ata pretendonin se nëse respektohej raporti i besimit në popull, nga 12 deputetë që 
nxirrte Prefektura e Shkodrës 8 do të ishin katolikë e 4 myslimanë, por listat nuk u 
pranuan kështu nga qeveria.26 Atëherë kjo organizatë merr vendim të prerë të ndalojë 
votimet në këtë prefekturë derisa të zbatohet ky lloj raporti. Në një letër që shpallet për 
popullin e krishterë të Shkodrës shprehet se duke e parë se nuk po merret me kujdes siç 
lypet numri i të krishterëve ka dhënë vendimin që të ndalet votimi deri sa të na çohen 
në vend të drejtat tona.27 Kjo është një e drejtë që çdo popull e ka e që s’duhet të shkelet 
në vendin tonë. Ajo madje jep urdhër që asnjë të mos veprojë e të votojë pa dhënë 
shenjën e pranimit ky komitet. Letra duket se është shumë e vendosur për t’i shkuar 
deri në fund këtĳ  vendimi që edhe vetë qeveria e sheh se ishte një veprim serioz.
Gjatë kësaj kohe edhe vetë kleri katolik ka një mendim të përbashkët me këtë shoqëri. 
Ata, në mbledhjet të cilat i bëjnë bashkë, mundohen të jenë të bashkuar që grupi 
katolik të formojë një parti me persona që të dalin nën një zë të përbashkët si nga 
Shoqëria për të drejtat Kombëtare, ashtu edhe nga Kleri. Ata kishin dërguar me 
13 shkurt 1920, dy përfaqësues për të folur me ministrin e brendshëm;  këto ishin 
Dom Ndre Mjeda dhe Luigj Muzhani. Por pas një premtimi që u dha nga ministri 
për ruajtjen e raportit 2 me 1, një komunikatë e pak ditëve më vonë drejtuar kësaj 
organizate nga Ministria dha urdhër që nga Shkodra të dilnin 6 deputet katolik e 5 
myslimanë. Tashmë të dy përfaqësitë e katolikëve nuk e pranojnë këtë veprim. Ishte 
kjo arsyeja që i bashkoi më shumë këto dy përfaqësi, klerin bashke me organizatën:  
mbrojtja me vendosmëri e të drejtës së popullsisë katolike. Ky protokoll u mbajt një 
javë pas vizitës në Tiranë, dhe fi rmëtarë të saj ishin ndër njerëzit me reputacion në 
shoqërinë e qytetit, nga besimi katolik si Ndoc Pistulli, Gjon Çoba, Gasper Thaçi, 
Dom Ndoc Nikaj, Shuk Gurakuqi etj.28

Gjatë kësaj kohe organizata gëzonte një besim të madh mes shkodranëve, të cilët i 
ishin afruar shumë asaj, ose e shihnin si një përfaqësuese të drejtë, sidomos katolikët. 
Grupe të ndryshme të papunësh kërkonin shpesh herë ndihmën e kësaj organizate 
apo njerëzve të saj për t’iu drejtuar qeverisë Vrioni, për punësim apo që kjo organizatë 
23 A.Q.SH., F. 447, V. 1921, D. 184, fl . 1.
24 A.Q.SH., F. 132, V. 1921, D. 1, Po aty.
25  A.Q.SH., F. 132, V. 1921, D. 1, fl . 2. 
26 A.Q.SH., F. 132, V. 1921, D. 1, fl . 3.
27 A.Q.SH., F. 133 V. 1921, D. 813, fl . 1.
28 POSTA E KORÇËS, V. I, nr. 23, dt. 21 Korrik 1921,  1.
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të ndihmonte shpenzimet për të shkuar në Tiranë tek kryeministri. Një ndër njerëzit 
që ishte në ndihmë të kësaj organizate e që vepronte në territoret e Lezhës, ishte edhe 
Imzot Bumçi, i cili edhe pse tashmë regjent, u bë pjesë e zgjedhjeve, në ndihmë të 
organizatës Mbrojtja për të Drejtat Kombëtare. 
Veprimtaria e tĳ  ishte në nënprefekturën e Lezhës, aty ku ishte edhe famullia e tĳ . Një 
implikim i tillë, më vonë do jetë edhe një ndër arsyet që do shprehet pakënaqësia ndaj 
tĳ  në Parlamentin e dalë nga po këto zgjedhje, se me veprime të tilla ka dalë jashtë 
kompetencave  që i jepte posti i regjentit. Pas shumë përpjekjesh u pa se edhe qeveria 
shqiptare do të pranonte raportin e deputetëve në besim 2 me 1.   Por pas pak kohe 
nis problemi i ri, ai që do krĳ ojë një konfl ikt mes përfaqësuesve katolikë dhe atyre të 
organizatës “Shoqnia për të Drejtat Kombëtare”. Të dy këto organizata do përballen 
me njëra – tjetrën edhe me veprimet e bëra edhe me anë të shtypit, ku Ndoc Pistulli 
do shkruaj një artikull në Gazetën e Korçës në korrik 192129, e pak kohë më vonë 
përfaqësuesi i klerit, At Ambroz Marlaskaj në revistën Hylli i Dritës30 do replikojë me 
këtë shkrim po për mënyrën e zgjedhjes së deputetëve katolikë. 
Organizata kishte rënë dakort që mes të zgjedhurve për kandidatë për deputetë të 
dilnin 6 deputetë të zgjedhur nga organizata bashkë me klerin dhe 2 deputetë të 
dilnin nga përfaqësia e klerit. Ku këto dy kandidatë duhet të dilnin nga kleri urdhëtar, 
e përfaqësuesit kryesor të Klerit dolën At Gjergj Fishta, një prej klerikëve më të njohur 
në Shkodër e në mbarë vendin dhe Luigj Gurakuqi, një ideolog dhe patriot i shquar 
i Shkodrës. Konfl ikti i parë ndodhi që me daljen në skenë të Luigj Gurakuqit si 
përfaqësues i klerit, ndërkohë që ky ishte një njeri laik. Kjo gjë nuk u pëlqye nga ana 
e organizatës. Sepse edhe raporti 6 me 2 që ishte vendosur ishte diçka e bërë mes tyre 
pa dhënë llogari para popullit. Por tashmë pas këtĳ  veprimi, Ndoc Pistulli shprehet 
se iu bë e ditur klerit se ishte e mira që të dilte para popullit e ti tregonte hapur se këto 
dy kandidatë ishin zgjedhur vetëm prej klerit e gjashtë të tjerët ishin zgjedhur nga 
kleri bashkë me Shoqëri.31 Veprimet dhe prishjet mes këtyre dy përfaqësive i lihen si 
gabim vetëm Ipeshkvisë të cilët sipas Z. Pistulli ishin për të nxjerrë interesat e tyre në 
pah. Kjo nuk është e pranuar fort nga ana e shtypit e urdhrit françeskan, urdhër ky që 
kishte qenë protagonist dhe ishte afruar që në fi llim me organizatën laike që drejtonte 
Ndoc Pistulli. Kleri në fakt, që në fi llim kishte këshilluar dhe kishte pasur si qëllim 
që të sensibilizonte popullin e Shkodrës që kushdo  që të dilte nga Shkodra deputet. 
duhej të ishte i aft ë të mbronte e të përfaqësonte të drejtat e kësaj prefekture, pa pasur 
rëndësi besimi. Megjithatë gjatë kohës së konfl iktit pati pastabilitet mes vetë klerit të 
cilët u munduan të nxjerrin lista të reja me kandidatë të rinj e duke bërë kështu një 
garë më vete, pa u përfshirë me organizatën. Kjo krĳ oi një lloj turbullire mes votuesve 
të Shkodrës, e tek disa meshtarë, të cilët nuk votuan sipas urdhrave të ipeshkvĳ ve. 
Atëherë Ipeshkvia hoqi dorë krejt nga zgjedhjet në Shkodër duke i lënë dot të lirë 
klerit shekullar të votojë e të përpilojë listat e reja me organizatën.32

Që në vitin 1921, Vatikani përfaqësohej me një delegat apostolik që ishte në rangun 
e ambasadorit të shtetit të Vatikanit. Puna e tĳ  e vërtetë ishte balancimi ndërmjet 
urdhrave të ndryshëm fetarë që gjëndeshin në Shkodër. Delegati i parë apostolik ishte 
29  Hylli i Dritës, v. 1921, Nr. 4, 179.
30 POSTA E KORÇËS, V. I, nr. 23, dt. 21 Korrik 1921, Po aty. 
31 Hylli i Dritës, v. 1921, Nr. 4, 186 
32 Roberto Morozzo della Rocca Kombësia dhe feja në Shqipëri 1920 – 194 (Tiranë: Elena Gjika, 1994), 
110.
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Ernest Koci.33 Ky ishte me origjinë austriake, i urdhrit jezuit i cili kishte qenë edhe më 
parë sekretar i Arqipeshkëvit të Shkodrës. Njihej si njeri i dyshimtë për italianët. Ai e 
mori emërimin në dhjetor 1920 dhe erdhi në Shqipëri në fi llim të 1921. Ky duke parë 
implikimin fort të madh që ka kleri katolik në vend në zgjedhje në Shqipëri, i bën 
thirrje Arqipeshkëvit të Durrësit, Primo Biankit. Në të fl itet se tashmë nuk më duket 
aq e vështirë që të zgjidhet kjo situatë pasi në të vërtetë mund të zgjidhet kushdo 
nga prift ërinjtë e Shqipërisë, megjithatë tashmë nuk shihet me aq domosdoshmëri�, 
futja kaq thellë në politikë e klerit katolik, në kushtet e një vendi që ka arritur të fi tojë 
pavarësinë e të jetë një shtet më vete.
E megjithëse asgjë nuk u tregua problematike në vend me fi llimin e zgjedhjeve dhe 
me fi toren e grupit katolik të Shkodrës, deputetët që dolën nuk patën përplasje me 
njëri tjetrin. Në pjesën më të madhe të rasteve, gjatë periudhës dy vjeçare të tyre në 
Parlament ishte një gjuhë e përbashkët mes të gjithë kandidatëve. Edhe me deputetët 
e besimit katolik pati një mirëkuptim. Mënyra e daljes së tyre si deputet ishte më e 
thjeshtë dhe zgjedhja u bë kryesisht nga kleri i lartë mysliman por me njerëz të denjë 
për Shkodrën. Kjo situatë nxori në pah disa elemente konfl ikti në zgjedhjet e para të 
vendit por që nuk çuan në acarime mes zgjedhësve dhe në prishjen e imazhit të qytetit.
Një pjesë e popullit apo shoqëri kulturore bënin thirrje që mos të shiheshin jo vetëm 
ndasitë politike, por as ato fetare. Kërkohej një bashkim brenda Shkodrës, nga 
kushdo që kishte qëllime të mira. Kjo të linte të kuptoje, se kjo fushatë zgjedhore, 
kishte shfaqur shenja lodhje përvec të tjerave në popull34.
Personat që dolën nga këto zgjedhje ishin njerëz që përfaqësuan vërtetë Shkodrën e të 
cilët e harruan mënyrën e stërholluar të nxjerrjes së tyre deputet. Nga të dy përfaqësitë 
dolën po të njëjtët njerëz që ishin planifi kuar si At Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi që 
kishte mbështetur kleri, e po ashtu si Ndoc Pistulli e Dom Ndre Mjeda që ishin ndër 
dy fi gurat më aktive të organizatës “Shoqnia për Mbrojtjen e të Drejtave Kombëtare”. 
Risia e këtyre dy organizatave, ishte se ndryshe nga të gjithë territoret e Shqipërisë, 
përplasja dhe konfl ikti që u krĳ ua për nxjerrjen e deputetëve, i bëri që të mendojnë mirë 
që fi gurat që të nxirrnin të ishin më të mirët në mbrojtje të qytetit të Shkodrës. Gjë që 
u refl ektua edhe me punën e tyre voluminoze në Parlamentin e parë të formuar me të 
drejta të plota nga populli. Kjo ishte arritja më e madhe e këtĳ  konfl ikti të gjatë që bëri 
që deputetët e Shkodrës të hynin shumë më vonë në parlament. 
Shkodra gjatë asaj kohe do jetë prefektura që nxori deputetët e saj më vonë se 
prefekturat e tjera të Shqipërisë. Veprim ky që kishte ndodhur nga problemi zgjedhor 
në vend, i cili kishte karakter fetar dhe kantonist35. Një problem ky më shumë se 
sa real nga popullsia e kësaj prefekture, i stisur nga njerëz me interesa të veçanta 
nga Tirana. Problemi fetar kishte pasur dy zona në Shqipëri që ishte bërë barrierë 
gjatë atyre zgjedhjeve. Problemi i parë ishte në Korçë që popullsia ortodokse e Korçës 
kishte dashur të kishte një autonomi dhe një parlament të vetin krahinor.36 Veprim ky 
që edhe në këtë qytet ishte kërkuar nga njerëz që ishin të afërt me konjukturat greke, 
e që shtyheshin nga qeveria greke, si një formë për të ndërhyrë në vend. Por në Korçë 
nuk u mor parasysh një kërkesë e tillë dhe problemi fetar i cili ishte i krĳ uar nga 

33 A.Q.SH., F. 132, V. 1921, D. 1, fl . 5. 
34 A.Q.SH., F. 447, V. 1921, D. 189, fl . 1.
35  Valentina Duka, Historia, 131.
36 Kastriot Dervishi, Historia, 127.
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jashtë nuk krĳ oi shqetësime më të gjata në zgjedhjen e deputetëve të asaj prefekture. 
Ndërkohë që problemi i Shkodrës ishte krejt i ndryshëm që nga origjina, mënyra se si 
dhe nga kush u veprua dhe kohëzgjatja e pengesa që nxori. 
Në Shkodër më shumë se sa fetar problemi ishte personal. Ky problem u krĳ ua me idenë 
e numrit të deputetëve shkodran që do dilnin të besimit katolik dhe atyre myslimanë. 
Prefektura e Shkodrës ishte prefektura më e madhe në vend si nga popullsia ashtu 
edhe nga sipërfaqja. Brenda kësaj zone, përfshiheshin 5 nënprefektura; e Pukës, 
Mirditës, e Lezhës, e Dukagjinit dhe e Malësisë së Madhe. Në këto territore jetonte 
një popullsi rreth 120 000 banorë.37 Në këto territore dallohej dukshëm që popullsia 
që dominonte në numër ishte ajo katolike. Madje në këto territore kishte zona të 
tëra që jetonte vetëm kjo popullsi. Popullsia katolike e kësaj prefekture përbënte 
gati 90 % të popullsisë katolike që shtrihej në të gjithë Shqipërinë. Kurse popullsia 
myslimane edhe pse ekzistonte në një masë të konsiderueshme kryesisht në Shkodër 
e Lezhë, ishte gati gjysma e asaj që përfshinte popullsinë katolike. Ndaj edhe kërkesa 
e popullsisë katolike dhe e përfaqësuesve të saj ishte që raporti nga 12 deputetë që do 
nxirrte Shkodra 8 të ishin katolikë dhe 4 myslimanë.38

Mirëpo kjo nuk ishte në interes të klikës drejtuese të Tiranës. Në atë kohë ministër i 
brendshëm i cili kishte edhe organizimin e zgjedhjeve në dorë, gjatë qeverisë Vrioni 
I ishte Mehdi Frashëri. Realisht vendi akoma nuk kishte bërë regjistrimin e parë të 
popullsisë në vend dhe nuk dihej saktësisht numri i saj, por u mor me një mesatare 
që raporti mes dy besimeve të ishte 2 me 1 në favor të popullsisë katolike, pra 
rrjedhimisht edhe deputetët nga 12 që ishin gjithsej duhet të dilnin 8 katolikë dhe 4 
myslimanë. Por një vendim të tillë nuk e pranon ministri i brendshëm. Ai i dërgon 
një letër shpalljeje Prelimtares së Shkodrës mbasi prej kohës së ngushtë, një statistikë 
e re tash për tash nuk mund të bëhej, qeveria qendrore u shtërngua të marrë për 
bazë statistikën e Austrisë, përveç Malësisë së Gjakovës përmban 79836 katolikë, dhe 
43150 mysliman,39 që do të thoshte se do ishin 7 deputet katolik dhe 4 mysliman. 
Në kujtimet e veta Mehdi Frashëri shprehet se, raporti nuk ishte 2 me 1 siç pretendonin 
katolikët. Austriakët katolikë nuk mund t’i tregonin më shumë se ishin myslimanët  
në realitet. Katolikët insistonin pa arsye.40 Por edhe kjo nuk ishte e pëlqyeshme për 
ministrinë, ndaj vendoset që edhe nënprefektura e Bunjaj të futet nën prefekturën 
e Shkodrës. Bunjaj i takonin Tropojës së sotme e cila ishte shumë larg qendrës së 
Prefekturës dhe duhej të udhëtohej me vështirësi në Shkodër e të harxhohej shumë 
kohë, ndërkohë që Kukësin, që ishte qendra e prefekturës së Kosovës, e kishin brenda 
ditës të arritshme. Kjo ishte bërë me një qëllim të caktuar. Kjo nënprefekturë kishte 
popullsi myslimane, e duke e bashkuar me prefekturën e Shkodrës numri i popullsisë 
myslimane të Shkodrës rritej çka bënte që edh raporti të ndryshonte në besimin e 
deputetëve që do dilnin. Deputetët katolikë do të ishin më shumë përsëri, por raporti 
mes tyre në diferencë nuk do të ishte kaq i madh.
Kjo gjë i interesonte më shumë se Mehdi Frashërit apo institucionit të Ministrisë 
së Brendshme, një personi tjetër, Ahmet Zogut. Ky kishte qenë shumë i njohur në 
Shkodër gjatë vitit 1920. Veprimtaria e tĳ  nuk kishte qenë e vogël në këtë qytet dhe 

37 Teki Selenica, Shqipëria më 1923,(Tiranë, 1923), 116.
38 Sejfi  Vllamasi, Ballafaqime, 250 – 251.
39 A.Q.SH., F. 347, V.1921, D.1 fl .5.
40 Mehdi Frashëri, Kujtime 1913 – 1933 (Tiranë: Omsca1, 2005) 91.
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gëzonte një lloj simpatie në vend. Ai kishte qenë ndër ministrat që iu dorëzua Shkodra 
në mars të 192041 nga forcat aleate. Gjithashtu ai ishte dërguar në Shkodër gjatë trazirave 
nga sulmet jugosllave të po atĳ  viti, si organizator. Ai gjatë gjithë kohës kishte pasur një 
mosmarrëveshje me klerin katolik të Shkodrës, e në këtë kohë shumë nga deputetët e 
Shkodrës që dolën në këto zgjedhje kishin krĳ uar lidhje me të. Me 1 gusht 1920, ishte 
krĳ uar me ndihmën e tĳ  Komisioni Përkujdesar i Ushtrive Vullnetare, në cilin merrnin 
pjesë njerëz që gjatë gjithë kohës nga viti 1920 e deri në 1924 mbanin anën e tĳ .42 Me 
gjithë rolin pozitiv që kishte kjo organizatë, aspak e kritikueshme, kjo ishte lidhja e parë 
që ky njeri krĳ oi një bazë të mëvonshme në Shkodër për gjatë zgjedhjeve. 
Por problemi, siç u përmend edhe më lart, kishte ndodhur edhe mes klerit katolik dhe 
Shoqnisë për të Drejtat Kombëtare. Kjo jo për qëllime direkte e për ndryshim të ideve 
patriotike, por më shumë për shkaqe të ndikimit të Ahmet Zogut. Gjatë kësaj kohe, por 
edhe në kohët e mëvonshme, mes klerit katolik dhe tĳ  ka shumë divergjenca. Konfl ikti 
ndodhi direkt vetëm për dy persona, për Luigj Gurakuqin dhe At Gjergj Fishtën. 
Këta dy persona u gjykuan nga kleri katolik si njerëzit më të denjë për të nxjerrë ky 
grupim për përfaqësimin e Shkodrës.43 Njëri, njeri i klerit direkt, kurse Luigj Gurakuqi, 
i shkolluar dhe i formuar në duart e klerit katolik gjatë gjithë jetës. Madje do jetë Luigj 
Gurakuqi që do kërkojë më patjetër që për të qenë ai deputet do të ishte shumë më 
mirë të ishte At Gjergj Fishta në krah të tĳ  se dikush nga kleri. Ahmet Zogu, që gjatë 
kësaj kohe me të dy këta njerëz kishte konfl ikte, donte që këta mos të dilnin. Mjaft onte 
të dilte kushdo nga katolikët e Shkodrës vetëm këto të dy jo.44 Këtyre kandidatëve ,si 
Shkodra e si Shqipëria, ia kishin provuar aft ësinë e tyre gjatë viteve në punët politike 
e patriotike që kishin bërë, në periudha të ndryshme të historisë sonë, e në fusha të 
veprimtarisë atdhetare. Ahmet Zogu, si një njeri ambicioz e dinte se këta njerëz do t’i 
kishte rivalë dhe kundërshtarë të fortë në punën dhe zbatimin e planeve të tĳ . 
Gjatë kësaj kohe kishte dy grupime që ishin në konfl ikt për këto dy fi gura kryesore: 
Shoqnia e të Drejtave Kombëtare, e Ndoc Pistullit, e cila kundërshtonte me çdo kusht 
futjen në listë për deputet të tyre, dhe “Një Tubë djelmëni Shkodrane” e drejtuar 
nga Kel Marubi,45 një mik i Luigj Gurakuqit e përkrahës i idesë së klerit, që si At 
Gjergj Fishta dhe si Luigj Gurakuqi, donin me çdo kusht t’i fusnin në parlament. 
Mes këtyre dy organizatave kishte përplasje e “Një tubë djelmëni shkodrane” 
akuzonte shoqërinë e Ndoc Pistullit që ishin të ndikuar nga Ahmet Zogu. Rryma 
kundër Gurakuqit ishte e fortë, pse komisioni dy me një nuk donte të dali Gurakuqi, 
kushdo të dalin, por ai jo. Vetëm kleri i lartë, e gjithë kleri ishte pro Luigj Gurakuqit. 
Komisioni bëri propagandë e cila u bë me të46, e në Zadrimë gjatë kësaj kohe në 
mbështetje të Shoqnisë për Mbrojtje Kombëtare ishte edhe Imzot Luigj Bumçi, por 
ky nuk ishte kundra Luigjit, përkundrazi e kishte mik dhe kishin punuar bashkë si 
pjesë e delegacionit shqiptar në Paris.47Madje kishte shërbyer edhe si përkthyes i këtĳ  
të fundit dhe shkrues i relacioneve, apo dokumentave në shqip, gjatë kohës që kishte 

41 DJALËRIA, V. I, Nr. 5, Gusht 1920, fq. 1
42 Gjon Zeka, Nëpër Luft a për liri, Kopliku 1920 – 1921, (Tiranë: Nikaj, 1932), 29.
43 Kolec Cefa, Luigj Gurakuqi ne nji optike te re, (Prishtine: Dukagjini, 2012), 112.  
44 Kolec Cefa, Luigj Gurakuqi, 114.
45 Kolec Cefa, Luigj Gurakuqi, 115.
46  A.M.P.J., V. 1919, fl . 80.
47 Shqipëria përpara Konferencës së Paqës, Ble II, (Shkodër: Shqypshkronja Françeskane, 1921), 4.
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punuar në Paris, si sekretar i Bumçit.48

Edhe vetë Luigj Gurakuqi e pranon situatën, pak kohë para datës së fundit në 
zgjedhje në një letër që i çon Bumçit në , se një pjesë e katolikëve është bërë tashmë 
me grupimin antiklerikal që i shërben Ahmet Zogut. Veprimi i tĳ  nuk ishte pa qëllim 
në Shkodër, duke qenë se Shkodra ishte prefektura që nxirrte më shumë deputetë 
në Shqipëri. Atĳ  i duheshin këta deputetë në Parlament. Me anë të tyre mund të 
rindërtonte edhe njëherë krahun e tĳ  të partisë që përfaqësonte, Partisë Popullore. Por 
për ta bërë këtë, i duheshin deputetë që t’i përshtateshin e të pranonin veprimet e tĳ , 
por  binomi Gurakuqi – Fishta, e së bashku me ta edhe Mjeda, nuk ishin njerëz që do 
pranonin të hynin nën ekidnën e tĳ . 
Në këtë kohe po fl itej që në vend të Patër Gjergjit të vihej Patër Vinçenc Prendushi. 
Një personalitet shumë i lartë i klerit katolik, por që nuk kishte atë karizmën dhe 
personalitetin politik që kishte At  Fishta. Pasi ky i fundit e njihte shumë psikologjinë 
shqiptare, politikën shqiptare, duke qenë shumë kohë më përpara një personalitet që 
ishte marrë me politikë, shumë kohë më parë se Patër Prendushi. Por ky veprim nuk 
ishte i paqëllimshëm, ishte eliminimi i At Fishtës, e rrjedhimisht edhe i Gurakuqit. 
Pasi tashmë ky binom do shfaqet në politikë vetëm pranë njëri – tjetrit.49

Madje Gurakuqi shprehet se ai nuk e kishte me aq përzemërsi të dilte deputet, por 
vetëm nëse do ishte deputet edhe Fishta, pasi sipas tĳ , do ndihej më i fortë për të 
vepruar me atdhetari vetëm pranë Fishtës. Gjatë kësaj kohe, vëme re se është 
periudha e dytë kur këta dy personalitete punojnë bashkë, por rolet kanë ndryshuar. 
Gjatë kohës kur po krĳ ohej delegacioni zyrtar për në Konferencën e Paqes në Paris 
në 1919, do ishte Imzot Bumçi që do të kërkonte me çdo kusht që të hynte si sekretar 
i tĳ  në delegacion, At. Fishta. Tashmë 2 vjet më vonë ishte Luigj Gurakuqi i cili po i 
kërkonte Imzot Bumçit që t’i jepte ndihmë ta fuste At. Fishtën në listën e deputetëve, 
sepse do ishte njeriu më i afërt për të punuar me të gjatë parlamentit. Këtë ndihmë 
po ia kërkonte tashmë Imzot Bumçit, i cili e njihte mirë At. Fishtën sepse të tre kishin 
punuar pak kohë më parë për të njëjtin ideal. Tashmë Imzot Bumçi do ishte në një 
pozitë më të lartë edhe më i fortë, si regjent katolik në Këshillin e Naltë. 
Imzot Bumçi, edhe pse do kritikohet gjatë në Parlament, u mor shumë me zgjedhjet 
parlamentare të 1921, në mbështetje të katolikëve, sidomos në zonën e Zadrimës e të 
Lezhës, në ato zona të cilat kishte më shumë ndikim. Mbështetja për Gurakuqin nga 
Imzot Bumçi do ishte e madhe, e pas zgjedhjes së tĳ , Luigj Gurakuqi, në një letër më 
12 qershor, do t’i shprehte falënderimet më të larta për mbështetjen, duke iu betuar 
se do të punonte me atdhedashuri.50

Por gjatë zgjedhjeve, siç thashë, përveç Shkodrës kishte pasur probleme edhe qyteti 
i Korçës, e për këtë arsye, ministri i brendshëm, Ahmet Zogu, së bashku me Bajram 
Fevziun erdhën në Shkodër. Të dy ishin deputet të Matit. Qëllimi i tyre ishte për 
t’u takuar me Luigj Gurakuqin të cilit i kërkuan që të mos kandidonte në zgjedhje. 
Dhe arsyetimi që i bënë për këtë veprim ishte se tashmë me mbështetjen e Bajram 
Currit kishte dalë deputet Mustafa Kruja, kurse Shefqet Verlaci kishte nxjerrë deputet 
Mehdi Frashërin. Të dy këto personalitete ishin njohur si fi loitalianë dhe anëtarë të 

48  W. E. Peters, Përballjet e historisë së Kishës Katolike në Shqipëri 1919 – 1993, (Tiranë: Qëndra Botuese 
Jezuite, 2010), 43.
49 Kolec Cefa, Luigj Gurakuqi, Po aty.
50 Sejfi  Vllamasi, Ballafaqime,172.
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qeverisë së Durrësit. Ku në këtë qeveri kishte qenë edhe Luigj Gurakuqi ministër, 
e duke u njohur qeveria e Durrësit si fi loitaliane, e këto personalitete si më tipikët, 
parlamenti do merrte një ngjyrë të tillë në opinionin e vendit. Pra mosmarrja pjesë e 
Luigj Gurakuqit, thoshte Zogu, do shpëtonte opinionin që kishin për këtë qeveri.51.  
Por Luigj Gurakuqi, duke i njohur këto hile, nuk kishte pranuar as kur i ishte ofruar 
një post diplomatik në Londër, Paris, ose Romë. Falë insistimit të fortë të klerit ai 
pranoi të zgjidhej deputet.52

Problemi fetar i zgjedhjeve në Shkodër nuk shkoi pa u vënë re edhe në Parlament, 
tashmë Shkodra vazhdonte me zvarritje zgjedhjet, kur parlamenti kishte kohë që 
kishte nisur punën. Në mbledhjen e 29 të Këshillit Kombëtar, Ali Këlcyra kritikon 
administratën që thotë se nëpunësit bëhen veglat e bejlerëve, gjithashtu edhe paaft ësinë 
që tregoi qeveria në zgjedhjet e prefekturës së Korçës, Bunjajve dhe Shkodrës. E 
përgjigje për këtë, i jep ministri i brendshëm, që gjatë kësaj kohe ishte Mehdi Frashëri. 
Me fj alën e tĳ  ai mundohet të shpjegojë situatën në këtë prefekturë duke mos i lënë 
asnjë faj ministrisë që ai drejtonte dhe vetes së vet. Ministria ishte munduar të marrë 
në konsideratë regjistrimin e Austrisë, por shkodranët katolikë kërkonin regjistrimin 
e Turgut pashës, sepse e njihnin më të saktë, gjë që qeveria nuk kishte pranuar. E kjo 
nxirrte 6 deputet katolikë dhe 4myslimanë, që nuk u pranua nga katolikët. Atëherë 
Ministria, duke parë se katolikët u ankuan nga ky përpjestim,e panë të nevojshme që 
krahina e Kthellës që përbën 7000 njerëz, që ndodhej përtej Matit e që nuk kishte marrë 
pjesë në zgjedhjet e Krujës të ngjitej me Shkodër53, e kjo e ndryshonte numrin 7 me 
4 në favor të katolikëve, por pas protestave të shumta u pranua që nga katolikët të 
kishte 8 deputetë. E gjithashtu u pranua që krahina e Bunjajve, me dy deputetë, të hiqej 
nga krahina e Shkodrës. Qeveria, duke e parë se nuk kishte forcë të kundërshtonte 
katolikët e Shkodrës, ishte tërhequr duke i lënë të lirë dy zonave të vendosnin pas 
komunikimit me njëra – tjetrën. Megjithatë, mbas kësaj përgjigje të butë dhe shpjegimit 
në rrugë administrative, vetë Zogu shprehet se barrikadat e vëna në këto zona ishin për 
të ndaluar konfl iktet që ishin mes katolikëve dhe myslimanëve, dhe se kishin qëllim 
patriotik. Por kjo nuk qëndronte, për faktin se situata në Shkodër nuk kishte qenë kaq 
e tendosur dhe s’kishte pasur aspak dhunë mes dy besimeve. 
Megjithatë, në prefekturë kishte pakënaqësi nga populli i Shkodrës e sidomos ai 
katolik. Në këtë kohë ka kritika të shumta për Prelimtaren e Shkodrës, të drejtuar 
nga Musa Juka. Dihej që qyteti paguante rreth 1 milion e 200 mĳ ë franga ar taksa, por 
pak nga këto të ardhura shpenzoheshin në qytet. Tashmë pasuria e qytetit po dilte 
jashtë me rritjen gjithnjë e më të madhe të importeve. Xhandarmëria e qytetit shihej 
si jo efektive, në të kishte njerëz që merrnin rrogën e që fi guronin si emër në listat e 
Perlimtares por që nuk punonin vërtetë si  xhandar. Gjithashtu administrata ishte më 
e fryrë se sa ishte nevoja për nëpunës, e këta nuk zgjidheshin në bazë të aft ësive, por 
më shumë në bazë të miqësisë dhe hierarkisë shoqërore. Gjithashtu katolikët ishin 
të shqetësuar se gjatë kësaj kohe u ishte hequr e drejta për të pasur një nënkryetar 
Prelimtareje, siç e kishin pasur gjithmonë në kohët e më përparshme. Shumë faje i 
liheshin Prelimtares e cila akuzohej se abuzonte me arkën e vendit, pasi ishte vënë në 
krye të organizimit të luft ës kundra jugosllavëve që në 1920, por ajo asnjë herë nuk i 
51 Sejfi  Vllamasi, Ballafaqime, 251. 
52 Bisedimet e Këshillit Kombëtar,V. 1921, 127.
53 A.Q.SH.,, F. 132, D. 3, fl . 2.
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kishte paraqitur qytetit një pasqyrë të shpenzimeve të luft ës, edhe kur ishte kërkuar 
nga populli, saqë në fund këto i kishin dërguar letra ankese edhe Ministrit të Luft ës 
për këtë veprim54. 
Gjithashtu, me shkatërrimet e ndërtimet që bëheshin në vend, asnjëherë nuk jepej 
shpjegimi se cila ishte nevoja e tyre apo dëmshpërblimi. Papunësia ishte duke u 
shtuar përditë në vend e  kjo gjendje e vështirë është fort e rrezikshme për popullin55. 
Shumë njerëz nga popullsia katolike i dërgonin letra Imzot Bumçit, tashmë regjent i 
zgjedhur nga besimi katolik duke i treguar për situatën që ishte në vend56. Megjithatë 
gjatë kësaj kohe nuk pati konfl ikte të mirëfi llta fetare, aq më pak të dhunshme. Në 
shtypin e kohës fl itej për një bashkim mes shqiptarësh në Shkodër, pa parë besimin e 
popullit, por idealin kombëtar. 
Tashmë në shtypin e kohës fl itej veç për bashkim, se ata që nxisnin katolikët edhe 
myslimanët në konfl ikt me njëri tjetrin, paraqisnin jo vetëm ligësi në vete por edhe 
tradhëti, se kjo dobësonte atdheun57. Nuk duhej dëgjuar asnjë që fl iste për këto 
përçarje, sepse nuk kërkonin për t’i shpëtuar as katolikët e as myslimanët, por më 
shumë donin të pasuroheshin vetë mbi këto veprime. Aty bëhej thirrje të shiheshin  
banorët e  Shkodrës si nënshtetas të këtĳ  shteti e jo si fetarë, të ndarë në parti fetare.58 
Një veprim i drejtë i këtyre njerëzve, do i mbyllte hipotezat që fqinjët hidhnin për 
ne, duke na parë si një shtet me përçarje fetare, mes katolikëve e myslimanëve e 
mes gegëve e toskëve. Por për të bërë një gjë të tillë duhet bashkëpunim. Gazeta 
“Taraboshi” e asaj kohe në Shkodër, e drejtuar nga Terenc Toçi, shkruan një artikull: 
“Pse nuk afritena?”, ku  shprehet se kjo është fj ala që ndihet prej të gjithë qytetarëve, si 
mysliman si kristian po askush nuk është kah vepron.59 Se duhet të ketë bashkëpunim 
se këto nuk shkonin për të marrë pjesë fetare por kombëtare. Hapja e parlamentit u 
përjetua me gëzim në shtypin e kohës që dilte në Shkodër, por përsëri nuk ishin të 
lumtur kur e dinin se dasitë fetare në qytet pengonin hyrjen e deputetëve të Shkodrës 
e të Malësisë së Gjakovës. E në vendin tonë tashmë ka ardhur koha që të mos kemi 
ndasi fetare pasi tashmë me krĳ imin e shtetit shqiptar kemi të gjithë një nënshtetësi. 
Tashmë ne duhet të kemi besim në parlamentin tonë, si një institucion që do na 
bashkojë e do na mbrojë nga fqinjët gjithmonë të acaruar ndaj nesh.”

Edhe shtypi i kohës luajti rolin e vet në sensibilizimin e vendit, e të kësaj shoqërie 
gjithmonë të kulturuar në Shkodër e që problemet fetare nuk i kishte të natyrshme, por 
ishin të krĳ uara për interesa të dikujt tjetër, që donte të ndikonte mbi këto deputetë. 
Megjithëse me vonesë aty në atë parlament ishin fi gurat më të mira që dolën nga 
Shkodra e që i dhanë vlera demokratike institucionit e nxorën në pah, vlerat e qytetit 
nga i cili kishin dalë. 

Konkluzione

Ekzistenca e ruajtjes së një ekuilibri numerik me tendenca fetare në këtë qytet, që në 
kohën e krĳ imit të senatit, është faza e parë dhe më e qetë e një ekuilibri emocionalo – 
54 A.Q.SH.,, F. 132, D. 3, fl . Po aty.
55 A.Q.SH.,, F. 132, D. 3, fl . 1 .
56  TARABOSHI, V. III, Nr. 2, dt. 19 Marc 1921, fq. 1
57  TARABOSHI, V. III, Nr. 2, dt. 19 Marc 1921, fq. 2
58 TARABOSHI, V. III, Nr. 8, dt. 24 Prill 1921, 3. 
59 TARABOSHI, V. III, Nr. 2, dt. 19 Marc 1921, 4.
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fetar, i cili përsëri do të nxirrte krye në një formë më aktive në zgjedhjet e ardhshme.
Tendencat nxitëse më së shumti nga jashtë prefekturës për prishjen e raporteve fetare 
për caktimin e deputetëve të prefekturëss ë Shkodrës linin  të kuptoje se për këto 
grupime, Shkodra shihej, si një opozitare e fortë, sidomos përsa i përket krahut katolik, 
i cili duhej me patjetër që të zvogëlohej numerikisht dhe në force. në të ardhmen.
Pavarësisht ndërhyrjes nga brenda Shkodrës apo edhe nga krahu qeveritar, 
për prishje të ekuilibrave fetarë në vend, kjo nuk u refl ektua në veprime tek vetë 
shkodranët. Kjo dëshmon që harmonia e brendshme, interesi për të paraqitur një 
Shkodër me objektiva politike të njëjta, pavarësisht aspektit fetar, dhe ndjeshmëria e 
lartë patriotike e këtĳ  qyteti, i cili herë pas here e kishte vënë në pikëpytje ekzistencën 
e tĳ  brenda Shqipërisë, patën një dominancë më të fortë se qëllimet dhe veprimet 
përçarëse.
Ekzistenca e një përplasjeje të brendshme të një krahu katolik, në mes të grupimeve 
pro fetare dhe atyre laike, dëshmon për tencencën që kishin shkodranët për të bërë 
një politikë sa më evropiane, dhe pa ndikime fetare, ashtu sikurse po kalonte edhe 
politika aktuale në Evropë. Prania e grupit laik “Nji djelmni shkodrane” është fare e 
përshtatshme  në konceptin e sotëm të grupimeve të opinionit publik, duke qenë hera 
e parë e shpalljes në vend të një koncepti të tillë në praktikë, për një qëllim të pastër 
jo fetar i cili e kishte marrë me shumë seriozitet dhe sinqeritet në të njëtën kohë, duke 
mos i lënë hapësira për të abuzuar nga infl uencat të cilat tentonin të ulnin peshën e 
grupimit katolik, por duke lënë të kuptohej, se pavarësisht besimit, politika duhet të 
ishte afetare.
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Political persecution under communism for religions in Albania

Ravesa Nano

Abstract

As a summary it can be added that the communist system adapted itself to Albanian reality 
and circumstances. It translated its laws on the customary law practice. No institutions or 
courts of judicial review were permitt ed. Many laws or internal decrees and directives were 
unconstitutional. The Communist Party and later Labour Party played an important role in 
the legal aspects of the country which was against the ideals of freedom, democracy and 
human rights practice.  Until nowadays the ‘transitional justice’ is a ‘denied justice’ in Albania. 
Although this paper was focused only in the communist persecution against, it is important 
to mention that the past is recalled in Albania in many forms, by complaining about property 
titles, or about the economic compensation of the former political prisoners etc. As the Czech 
researcher Vladimir Balas notes ‘one can hardly convince people about the good intentions for 
the future without a meticulous dealing with the past’ . 

Keywords: persecution, communism, Albania.

 Introduction

From the offi  cial data results that during the communist regime 59 009 Albanians 
were interned in concentration camps, while 7022 losts their lifes. Also from the 
data retrieved from the Research Institute of the Communist Crimes and their 
Consequences 984 Albanians have died in the prisons of the communist regime, 
while 6027 persons have been killed during the dictatorship. At the same time, from 
tortures and punishmets of the time 308 persons have lost the mental capabilities 
while staying the communist prisons1. These crimes were committ ed in a long period 
of time since the end of the Second World War until 1990. It was in their ideology 
to eliminate physically all the people that were against the establishment of the 
communist system in Albania. The physical elimination started even earlier, between 
the diff erent rival groups inside the Communist Party. The fi rst physical eleminations 
and punitive measures included the category labeled such as ‘war criminals’ and 
‘collaborators of fascism’. This kind of punitive policy it was not only limited to 
those associated with fascism but was extended also to other social groups, who 
were against the communist policies. In the Law dated on December 15, 1944 ‘On 
the war saboteurs against the people’s power’ were foreseen penalties up to 30 years 
of prison, life sentence and death penalty. Except the arrests, imprisonments and 
murders, were confi scated all the properties of the persons who were declared as 
war criminals. The number of persons belonging to this category within the year 1945 
goes around 2048 individuals2. According to the Albanian researcher Femi Sufaj ‘this 
system was similar to an absolute monarchy where all powers were concentrated in 

1  Research Institute of the Communist Crimes and their Consequences. Annual Activity Report 
2015. Submitt ed to the Albanian Parliament on February 23, 2016. 
2 Arkivi Qendror i Shtetit. F.515. V. 1945. D.4 f. 1 -22. 



57

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

one hand. All powers were deferred and guided by a single hand, the secretary of 
the party. Suffi  cient documents speak for direct intervention and imposition in the 
fi nal decisions of the courts by the party leaders. The 1946’s Constitution was not 
sanctioned the leading role of the party in the Albanian society, but in the daily reality 
it was determining all state and social activities and was standing above all levels’3. 

2. Transformations made to the justice system during communism

The most common problem that many researchers make is to imagine the communist 
regime in Albania as a homogenous system, that had the same rules from the 
beginning till the end. In fact the system adapted itself to the Albanian reality and 
political culture. Even the justice system has been changed many times. Aft er World 
War II, the Ministry of Justice with the Directive No.2 dated December 26, 1944 
announced to all the prefectures to create temporary sections of justice up until the 
formation of regular courts, the aim of which was to examine issues of the urgent 
character4. At the same time, all penal issues were the competence of only the military 
courts, while the sections of justice had no real att ribute of a court, because as stated 
in the Directive ‘provisional measures taken by a section of justice does not deprive 
the parties to address later this issue in a regular court for re-examination. Each 
section had a judge, which in addition to the professional skills, should have had 
supported the movement of national liberation from the fascists.  As the Albanian 
researcher Femi Sufaj notes during this time ‘the judiciary and other institutions of 
penal justice went into a crisis because of anarchy and the elimination of the old 
administration abruptly and diffi  culties to employ professional persons in this fi eld’5. 
The military courts were playing a decisive role. They were established by the Law 
No. 41 dated January 14, 1945 of the Anti-Fascist Council of National Liberation 
Army and included the military courts at every corps-army. Under Article 4 of the 
law these courts adjudicated criminal infringes of all persons in the territories where 
they conducted operations and had an extraordinary and temporary character, until 
it was established the stability in the country’6. 
With the approval of the fi rst constitution of the communist regime in 1946, new laws 
were created in accordance with it. Thus, on August 13, 1946 the People’s Parliament 
approved the law No. 275 on the organization of the judicial system and in December 
of the same year approved the laws on the competences of the military courts and for 
the military prosecution of the national army of the People’s Republic of Albania’7. The 
organization of the justice system has been subject to continual changes which had 
in their aim the consolidation of the proletarian dictatorship and the class struggle 
against the opponents of the regime. In June 1951, the Parliament amended again the 
law on the organization of the courts. According the article 79 of the 1946 Constitution 
the law sanctioned that the judicial system was composed by the Supreme Court, the 
3  Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). 
Tirana: University of Tirana. p.41
4 Ministry of Justice. Directive No. 2, December 26, 1944. 
5 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.43.
6  Law nr.41 date 14 .01.1945 of the National Anti-fascist and Liberation Council. 
7  Law No. 275, date 13.08.1946. Approved in the People’s Parliament of the Republic of Albania. 
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people’s courts and military courts. Unlike the previous laws, this law emphasizes 
even more the spirit of class and political ideas of bolshevism, which is expressed 
directly in Article 2 on the mission of justice, which states that the aim of justice is to 
protect from any violation the state and social organization in the People’s Republic of 
Albania established by the constitution, the socialist system of economy and socialist 
property8. Also the Court, through its activity has the duty to educate the citizens in 
the spirit of love for the homeland and for socialism, and helps them to apply the laws 
and too protect the socialist wealth9. Further, the law brought some changes in the 
organization and selection of judges. Thus, the judges were not appointed anymore 
from the Supreme Commandant of the Armed Forces but were foreseen to be elected 
from the People’s Assembly with a mandate of 4 years. However, it is important to 
mention that the main goal of the penal justice institutionas was the protection of 
the state and thus they had a etatist character and have been offi  cially recognized 
as institutions of the proletarian dictatorship, and especially as bodies that had the 
function of violence and oppression. As Sufaj describes ‘the period from 1944 to 1952, 
has been characterized by harsh and repressive methods of penal justice authorities 
against the population to achieve the goals of the communist establishment and their 
consolidation of power. The use of violence, torture, seizures and even executions 
and terror were widely used methods especially from the secret police’10. In a report 
that analysed the work in the persecution camps and prisons during the year 1950 
it is stated that have been ‘good achievements’ and that in the prisoners have been 
exercised torture as the convicts have been chained with  wires in their hands and 
feets and were hanged upside down. They were bound in pillars, in the rain and 
in the sun. Have been burdened with heavy weights, even with the weights of the 
police in their back to go in the way to work or to pass the canals or streams. To the 
convicts have been forbidden food and water and were beaten with sticks to force 
them to pass the norm and have been isolated for long periods of time in the dungeon 
chained to have manacles11.
The position of convicts became even more diffi  cult due to lack of legal protection. 
Laws approved by the decrees of 1946, 1950 and 1953 determined the status of the 
lawyers and the exercise of their profession. They needed to be grouped in colleges 
and supervised by the Ministry of Justice. The opportunities to protect their clients 
in the political trials were extremely limited. To the lawyers was requested to inform 
the authorities regarding their clients and even the lawyers could be called to testify 
against them12. In the Article 16 of the Decree No.1601 of the year 1953 ‘On lawyers’ is 
stated that ‘the lawyer is obliged to maintain the professional secrecy. However, the 
lawyer is obliged to inform the state authorities if during the exercise of his profession 
has been aware of related activities which constitute a crime against the state under 

8 Offi  cial Gazzete No.20 July 1951. 
9 Offi  cial Gazzete No.20 July 1951. 
10 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.50.
11 Musta, Agim. (2005). Burgjet e diktatures komuniste ne Republiken e Shqiperise (Prisons of 
communist dictatorship in the Republic of Albania). Tirana: Mirgeeralb, p.63. 
12 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.50.
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the Articles 64 to 75 and 83 of the Penal Code’13. The lawyers were practicing their 
profession under an unimaginable pressure not only by the offi  cial hampers of the 
administration, but also from the legal restrictions. In a report of the Council of 
Ministers on 27.08.1956 regarding the crime and judicial activity in the Republic of 
Albania it is stated that in all the country are approximately 140 lawyers and were 
most of them ‘are elements that have a culture of the bourgeois schools and that are 
a waste from the past’14. However, this profession was existing during the fi rst years 
of the communist regime. From 1967, this profession was annulled. Thus, with the 
decision of the Politburo of the Central Committ ee of the Albanian Labour Party No. 
57 dated 04.22.1967 ‘On the abolition of Advocacy’ it is stated that the aim of the 
abolition of lawyers is that ‘courts and prosecutions as institutions of the people and 
of the proletariat dictatorship defend the legality of the socialist laws and the rights 
of the citizens, and that advocacy as a profession with the conditions of our country 
is not deemed necessary’15. 

3. Trials against religions

The Albanian communists’ att itude towards religion has changes also over time, 
based on the circumstances and the situations. During the World War II they called 
for union of all Albanians as a broad front in the fi ght for the liberation of the country, 
and the leaders of some religions joined them. Aft er the communists came into 
power, they tried to put on their control all religions but especially they asked for the 
disconnection of the Catholic Church from the Vatican. In 1945 Enver Hoxha invited 
in a mett ing the Archbishop of Shkodra Gasper Thaci and the Archbishop of Durres 
Vicens Prendushi and proposed to them to detach their connections from the Vatican 
and to be placed as the heads of one Albanian Catholic church16. Another policy 
against religion from communists was its separation from the education. Education 
it was secularized and all the religious publications, lectures and sermons and other 
public activity in the communities it was submitt ed to state censorship17. At the same 
time the agrarian reform was implemented also on the properties of the churches, 
mosques and masjids, while these lands were distributed without any compensation 
to the peasants, which led to the economic weakening of these institutions and they 
became dependend on state subsidies. In the communist plans for the elimination of 
religions, among the most radical acts were the physical elimination of the leaders of 
the religious communities. Their elimination it was justifi ed with their att itude during 
the World War II. The Jesuit Order was outlawed in 1946, while the Franciscans in 
194718. In March 1946 were sentenced to death 7 clerics as accused of working to prepare 
the victory for the Italian fascism, by helping the traitor organizations created by the 
13 Decree No.1601 ‘On lawyers’, Article 16, 1953. 
14 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.50. 
15 Decision of the Politburo of the Central Committ ee of the Albanian Labour Party, No. 57 dated 
04.22.1967 ‘On the abolition of Advocacy’. 
16 Jacques, Edwin. (1995). Shqiptaret (The Albanians). Tirana: Karte e Pende. p.24. 
17 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.114. 
18 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.114.
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enemy of the quisling government, and by sabotaging the resistance of the people 
by committ ing acts of terrorism and by working to legalize the fascist occupation of 
the country19. Until the year 1950 were sentenced to death or imprisonment and also 
dislocation inside the country as an additional punishment almost all of the main 
religious leaders of the Catholic and Orthodox Church, Muslim and Shia community. 
Two legal decrees were issued by the communist government. The fi rst decree No. 
743 of the year 1949 ‘On the religious communities’, was followed by the decrees of 
the year 1950 and 1951, that submitt ed these two communities under state control ans 
especially obliged the Roman Catholic Church to interrupt all their relations with the 
state of Vatican20. 
A further escalation of the war against religion and ‘backwards traditions’ was made 
with the so called ‘Albanian Cultural and Ideologic Revolution’ that started in 1966 
following the example of the Communist Party of China and its cultural revolution. In 
a speech of February 1967 the leader of the Communist Party in Albania Enver Hoxha 
encouraged the youth movement nationwide to close the churches and mosques. 
This kind of movement destroyed some of the most beautiful churches and mosques 
despite their cultural values, others were transformed in culture houses or were used 
for other political purposes. But they were offi  cially closed on September 1967. This 
closure included 2169 churches, mosques, monasteries and other religious institutions. 
On November 13, 1967 the religious communities lost their legal status that relished 
due to the decrees of the years 1949, 1950 and 1951 and was prohibited to carry 
out the former functions. This decree was against the Article 18 of the Constitution 
approved in 1946 and which was still in force by ensuring the freedom of conscience 
and religion, but also was stating that: ‘all religious communities are free  in regard to 
their religion and their practice and open manifestation of it’21. The year 1967 marks a 
new phase in the struggle against religion and freedom of belief. The few clerics that 
remained exercised their functions in full secrecy and by be observed closely from 
the Secret Police. One of the most shocking executions in the 1970s that it caused the 
reactions of many countries outside Albania was the execution of the priest Dom 
Shtjefen Kurti. The charges against him were that he was carrying out hostile activity 
towards the socialist state and he had stated to some people that the situation in 
Albania was going soon to change22. his execution was also unconstitutional, because 
the new Constitution that legally abolished the religions it was in force only in 1976, 
and the execution of Dom Shtjefen Kurti was made on 11.06.1970. 
With the approval of the new Constitution in 1976, in the Article 37 it was stipulated 
that: ‘The State recognises no religion, and supports atheistic propaganda in order 
to implant a scientifi c materialistic world outlook in the people”, and the penal code 
of 1977 imposed prison sentences of three to ten years for “religious propaganda 
and the production, distribution, or storage of religious literature.” A new decree 
19  Aliko, Tomorr. (2006). Antologjia e Krimit Komunist (Anthology of the Communist Crime). 
Tirana: ARCT. p. 176. 
20 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.115.
21 Decree No. 4337. Mbi shfuqizimin e disa dekreteve (Repealing certain decrees). People’s Assembly 
of Republic of Albania. Date 13 November 1967. 
22 Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit komunist (1945- 1990). Tirana: 
University of Tirana. p.116.



61

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

that in eff ect targeted Albanians with Islamic and religiously-tinged Christian names 
stipulated that citizens whose names did not conform to “the political, ideological, or 
moral standards of the state” were to change them. It was also decreed that towns and 
villages with religious names must be renamed. Also, individuals caught with Bibles, 
icons, or other religious objects faced long prison sentences. Religious weddings 
were prohibited. Parents were afraid to pass on their faith, for fear that their children 
would tell others. Offi  cials tried to entrap practicing Christians and Muslims during 
religious fasts, such as Lent and Ramadan, by distributing dairy products and other 
forbidden foods in school and at work, and then publicly denouncing those who 
refused the food, and clergy who conducted secret services were incarcerated23.
As a summary it can be added that the communist system adapted itself to Albanian 
reality and circumstances. It translated its laws on the customary law practice. No 
institutions or courts of judicial review were permitt ed. Many laws or internal decrees 
and directives were unconstitutional. The Communist Party and later Labour Party 
played an important role in the legal aspects of the country which was against the 
ideals of freedom, democracy and human rights practice. 
Until nowadays the ‘transitional justice’ is a ‘denied justice’ in Albania. Although this 
paper was focused only in the communist persecution, it is important to mention that 
the past is recalled in Albania in many forms, by complaining about property titles, or 
about the economic compensation of the former political prisoners etc. As the Czech 
researcher Vladimir Balas notes ‘it is misleading to ask whether the new political 
order should deal with the former leadership or, instead, focus on the future. One can 
hardly convince people about the good intentions for the future without a meticulous 
dealing with the past’24. At the same time Albania has suff ered one of the harshest 
communist dictatorships in the communist world. It is for this reason that this kind of 
topic is of interests between old and young researchers in Albania and abroad. 

23 See Constitution of 1976, Sufaj, Femi. (2012). Sistemi i ndeshkimeve ne Shqiperi gjate regjimit 
komunist (1945- 1990). Tirana: University of Tirana. p.117. 
24  Balas, Vladimir. (2010). Albanian lustration act, its constitutional and international law pros and 
cons. Czech Yearbook of International Law (Vol.1) p.171.
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Aspekte krahasimore të insitucionit të Presidentit

Islam Qerimi
Elza Bajrami

Abstrakt

Duke pasur parasysh se Institucioni i Presidentit, si pjesë e pushtetit ekzekutiv të një shteti, 
që në shumicën e shteteve moderne të sotme bazohet në sistemin bicepal të ndarjes së këtĳ  
pushteti ndërmjet Presidentit dhe Qeverisë, është shumë i rëndësishëm që të studiohet në 
themel dhe të njihet si duhet Institucioni i Presidentit
Prandaj, ky punim Shkencor e shtjellon në mënyrë të detajuar Institucionin e Presidentit: 
kompetencat; zgjedhjen dhe mandatin; përgjegjësinë politike dhe shkarkimin e Presidentit. 
Përveç kësaj,rëndësi i kemi kushtuar edhe aspektit krahasues të tĳ  me disa institucione tjera 
presidenciale të shteteve të Ballkanit, gjegjësisht në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e 
Sllovenisë. Qëllim tjetër i këtĳ  punimi është edhe krĳ imi i një përfytyrimi lidhur me procesin e 
zgjedhjes së presidentit, pra së  gjatë zgjedhjes së tĳ  a duhet të vĳ ë në shprehje vullneti i partive 
politike apo vullneti i popullit.
Metodologjia e aplikuar në këtë punim shkencor është mjaft  e gjerë. Në formulimin e 
këtĳ  punimi janë përdorur këto metoda: metoda hulumtuese, metoda historike, metoda 
krahasimore dhe metoda analitike.

Zanafi lla e Institucionit të Presidentit

Institucioni i presidentit daton që nga antikiteti, me lindjen e shteteve të para, si 
nevoje e pashmangshme e shoqërisë që të kenë një fi gure themelore, e cila do të 
bartë përgjegjësinë e udhëheqjes së saj tutje. Sidoqoft ë, historia ka treguar qartë se të 
qenit në këtë pozitë dhe ambicia për të ardhur deri të ajo, sa konfl ikte ka shkaktuar 
që, padyshim kanë rezultuar me pasoja tragjike. Zakonisht, ky institucion njihet në 
terminologjinë juridike me nocionin “ Shefi  i shtetit”, por në kohet moderne ai nuk 
përdoret në këtë term më sepse është zëvendësuar me termet e reja si: President; 
Kryetar.
Në të drejtën kushtetuese, si dhe terminologjinë politike bashkëkohore, me termin 
shef i shtetit kuptojmë individin ose organin, i cili ushtron funksionin e përfaqësimit 
të shtetit dhe të sovranitetit të tĳ  në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe të brendshme 
dhe ka edhe autorizime të tjera, sidomos në pikëpamje të formimit dhe të punës së 
qeverise (Salihu, 2001, 233). Mirëpo, vihet re se ky term i cekur e përgjithëson këtë 
institucion sepse realisht ai paraqitet në forma të ndryshme në sisteme të ndryshme 
shtetërore dhe secili ka karakteristikat e veta dalluese. Shefi  i shtetit gjatë historisë 
është paraqitur si: Organ kolegjial dhe Organ individual (Salihu, 2001, 234). Kjo 
ndarje e shefi t të shtetit në këto dy forma themelore, të cilat më tutje i kanë nënndarjet 
e tyre, jo vetëm se është hasur në shtete të ndryshme të botës gjatë periudhave të 
ndryshme historike, por edhe Kosova në etapa të caktuara ka njohur dhe njeh edhe 
sot format e tilla.
Shefi  individual i shtetit është paraqitur në forme të monarkut, kryetarit ( presidentit) 
të republikës dhe kryetarit ( presidentit) të shtetit (Salihu, 2001, 233). Për dallim prej 
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kësaj, shefi  kolegjial i shtetit në vende të ndryshme është paraqitur ndryshe-ndryshe, 
jo vetëm sipas emërtimit të tĳ , por edhe  sipas kompetencave që i ka gëzuar dhe 
mënyrës së zgjedhjes së tĳ . Rast tipik i shefi t kolegjial mund të merret ai i Zvicrës, 
që ndonëse shef  kolektiv, është interesante se në instancë të fundit merr tiparet e 
shefi t individual. Sipas kushtetutës së Zvicrës të vitit 1848 me plotësimet e vitit 1874, 
rolin e shefi t të shtetit e luan Këshilli Federativ, i cili njëkohësisht ushtron edhe rolin 
e qeverise. Ky këshill përbëhet nga shtate (7) anëtarë që zgjedhën nga dy dhomat 
e Kuvendit Federativ. Nga radha e këtyre të shtatëve, zgjedhet Kryetari i Këshillit, 
i cili në të njëjtën kohë ushtron funksionet e Kryetarit të Këshillit dhe Kryetarit të 
Konfederatës Zvicerane ( presidentit të shtetit).

Format e shefi t të shtetit në Kosovë

Kosova gjatë historisë së saj kushtetuese, ndonëse jo në formën e plotë  dhe të duhur 
të formimit të saj kushtetues si shtet i pavarur dhe sovran, sikurse shumica e shteteve 
tjera evropiane dhe të botës, ka njohur të dy format e shefi t të shtetit: shefi n kolegjial 
( kolektiv ) të shtetit dhe shefi n individual të shtetit. Këtë më së miri e dëshmojnë të 
dhënat e ndryshme në literaturën tonë se si ajo ka evoluar dhe ka praktikuar atë në 
periudha të ndryshme kohore. Bazuar në këtë, ndonëse Kosova nuk ka qenë e pavarur 
gjatë tërë historisë së saj, gjë të cilën ajo e ka arritur tek  tani vonë, me 2008, ndonëse 
nën sistemin kushtetues të Republikës së atëhershme socialistë të Serbisë dhe si pjese 
konstitutive e ish-RSFJ-së, ka pasur deri në një shkallë të lartë autonominë e saj, duke 
i lejuar kështu edhe të pasurit e organeve të veta “shtetërore”. Ndër këto organe, në 
këtë punim shkencor është e udhës të përmendet Institucioni i Presidentit. Mirëpo, 
në atë kohë padyshim se nuk ka qenë i njohur me këtë terminologji, sepse vetë 
rrethanat politike kanë përcaktuar një gjë të tillë. Sidoqoft ë, këtu duhet përmendur 
se që nga ajo kohë për Kosovën fi llon historia e saj në lidhje me këtë institucion, i 
cili fi llimisht do të paraqitët në formën e parë, si shef kolektiv dhe më pas si shef 
individual në formën e dytë.

Shefi  kolegjial

Zyrtarisht Kosova u aneksua nga Serbia me 10 korrik 1945 dhe që nga ajo kohë Kosova 
asnjëherë deri me përfundimin e luft ës së vitit 1999 nuk arriti t’i konstituojë organet 
e saj shtetërorë dhe të themelohet si shtet i pavarur. Pas themelimit të ish- RSFJ-
së, në periudha të ndryshme Kosova ka pasur momente gjatë të cilave pozita e saj 
kushtetuese nuk ka qenë edhe aq e keqe, kjo për faktin se me përjashtim të periudhës 
1953-1963 e deri me 1968 ( kur fi llojnë amendamentimet e   Kushtetutës së vitit 1963 
), Kosovës i ishte njohur autonomia dhe efekti i saj si element konstituiv i RSFJ-së, 
duke ia mundësuar që ajo të ketë edhe organet e saj udhëheqëse. Madje, pozita më 
e mirë në tërë këtë periudhë në këtë aspekt, Kosovës iu njoh me Kushtetutën e vitit 
1974. Gjatë kësaj kohe, Kosova kishte një institucion, gjegjësisht organ, i cili luante 
rolin e shefi t të shtetit dhe ky ishte i ashtuquajturi “Kryesia e Kosovës”, që ishte organ 
kolegjial dhe ushtronte rolin e shefi t të shtetit.
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Shefi  individual

Pas fi llimit të shthurjes së Federatës Jugosllave dhe shkatërrimit dalëngadalë të saj, 
me largimin nga federata të shteteve përbërëse dhe shpalljen e pavarësisë, Kosova në 
bazë të së drejtës që i takonte, ndërmori të njëjtën iniciativë. Kjo fi lloi me shpalljen 
e Deklaratës Kushtetuese të vitit 1990 dhe materializimin e saj me Kushtetutën e 
vitit 1990 e njohur si Kushtetuta e Kaçanikut dhe për të vazhduar tutje nëpër vite të 
kësaj dekade. Me 1991, pas referendumit gjithë popullor, Kushtetuta e Kaçanikut u 
amendamentuan në disa pjesë të saj, ndër të cilat ishte ajo që përcaktonte formën e 
shefi t të shtetit në Kosovë. Sipas amendamenteve që iu bënë kushtetutës, u vendos që 
në vend të organit që luante rolin e shefi t të shtetit “Kryesia e Kosovës”, këtë rol tani 
e tutje e ushtronte organi individual, gjegjësisht Kryetari i Kosovës. Amendamenti 
II aplikon institutin e Kryetarit të Republikës si shef  individual i shtetit, i cili merr 
të gjitha kompetencat e caktuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës (Bajrami, 
2016, 62). Gjatë kësaj dekade deri në fi llimin e luft ës së vitit 1999, Kosova pati dy ( 2 ) 
herë Kryetarin e saj, që në atë kohë e ushtroi Presidenti i ndjerë, Ibrahim Rugova. Sot 
në Kosovë njihet institucioni i shefi t individual të shtetit, i përcaktuar me Kushtetutën 
e vendit si Presidenti i Republikës së Kosovës.

Presidenti i Republikës së Kosovës

Sipas Kushtetutës në fuqi të Republikës së Kosovës funksionin e shefi t të shtetit 
e ushtron organi individual, Presidenti i Republikës së Kosovës. Institucioni i 
Presidentit është shembulli më i mirë i pasqyrimit të zhvillimit të institucioneve 
demokratike dhe përfaqësuese (Bajrami, 2016, 275). Një zgjidhje e tillë e funksionit 
të Presidentit konsiston në efi kasitetin më të madh, zbatimin adekuat praktik dhe 
si fi gurë unike që njëkohësisht shënon unitetin e vullnetit politik të popullit. Bazuar 
në parimin e ndarjes së pushteteve, i cili qëndron në ndarjen dhe kontrollin reciprok 
të pushteteve mes vete, pushtetin ekzekutiv në Kosovë e ushtrojnë dy ( 2 ) organe: 
Presidenti dhe Qeveria, që do të thotë së Kosova ka zgjedhur sistemin bicepal të 
ushtrimit të pushtetit ekzekutiv. Shikuar në njërin aspekt, ndonëse Presidenti  është 
parimisht pjesë e ekzekutivit, ai deri-diku luan rolin edhe të një mekanizmi të jashtëm 
të kontrollit të pushteteve, për të vënë një ekuilibër kushtetues ndërmjet forcave të 
këtyre pushteteve.
Parimisht, institucioni i Presidentit në Republikën e Kosovës  është i përcaktuar 
me Kushtetute në kaptinën V, në të cilën në mënyrë laksative dhe të përgjithësuar 
janë përcaktuar  kompetencat e Presidentit; fushë veprimtaria; zgjedhja; mandati 
dhe  procedura e shkarkimit, ndërkaq me konkretisht me Ligjin për Presidentin. Një 
karakteristikë tjetër në akordimin kushtetues të kompetencave të presidentit është 
edhe fakti se kompetencat e presidentit mund t’i gjejmë të shpërndara edhe në nenet 
tjera të Kushtetutës (Bajrami, 2016, 281). 

Kompetencat e Presidentit

Sikurse çdo organ tjetër, që ushtron trajtë të çfarëdoshme të pushtetit shtetëror 
ashtu si e parashohin Kushtetuta dhe ligjet, edhe Presidenti i Kosovës në bazë të 
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Kushtetutës gëzon kompetencat e përcaktuara taksativisht, të cilat patjetër se duhet 
të respektohen, të zbatohen dhe assesi të keqpërdorën. Por, ajo çka e bën të dallojë 
Presidentin1, nga të tjerët në vendet jo vetëm ato fqinjë të Ballkanit, por edhe me 
gjerë, janë numri i madh i kompetencave të cilat ia jep vetë Kushtetuta. Kushtetuta 
përcakton në mënyrë të qartë tridhjete ( 30 ) kompetenca të Presidentit, të cilat ai 
mundet dhe duhet t’i ushtrojë në bazë të Kushtetutës dhe ligjit, për të ushtruar 
funksionin e vet sa më mirë dhe efektshëm. Një numër kaq të madh kompetencash 
është e vështirë që ta gjejmë tek  shtetet e tjera, siç bie fj ala tek Presidenti i Shqipërisë, 
i cili ka vetëm dymbëdhjetë ( 12 ) kompetenca të përcaktuara me Kushtetute apo ai i 
Sllovenisë, i cili ka vetëm tetë ( 8 ) kompetenca.
Nga analizimi pak më i thellë që mund t’u bëhet këtyre kompetencave, del se ato iu 
takojnë tri ( 3 ) grupeve themelore të kompetencave (Bajrami, 2016, 279):
1. kompetenca ekskluzive ekzekutive;
2. kompetenca të ndërvarura dhe 
3. kompetenca ceremoniale.
1. Kompetencat ekskluzive ekzekutive të Presidentit nënkuptojnë ato autorizime dhe 
detyrime shtetërore, të cilat Presidenti si i vetëm mund t’i ushtrojë dhe që rezultojnë 
në ushtrimin e pushtetit ekzekutiv nga ana e tĳ , zbatimin e ligjit dhe kontrollin për 
zbatimin e tĳ . Ndër këto kompetenca më të rëndësishmet mund të ceken:
• Përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë;
• Garanton funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me Kushtetutë;
• Nxjerr dekrete në pajtim me Kushtetutën;
• Nënshkruan marrëveshjet ndërkombëtare;
• Kthen për rishqyrtim ligjet e miratuara, nëse konsideron se janë të dëmshme për 

interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë komuniteteve 
të saj. Këtë të drejtë mund ta përdorë vetëm  një herë për ligjin e caktuar.

2. Kompetencat e ndërvarura të Presidentit nënkuptojnë ato autorizime dhe detyrime 
shtetërore, të cilat Presidenti duhet t’i ushtrojë jo si i vetëm, por në bashkëpunim 
me organet e tjera të pushtetit shtetëror si: Qeverinë dhe Kryeministrin; Kuvendin e 
Kosovës etj. Nga këto kompetenca mund të veçohen:
• Cakton mandatarin për formimin  e Qeverisë, pas propozimit të partisë politike 

ose të koalicionit, që përbën shumicën e Kuvendit;
• Emëron dhe shkarkon Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës me propozimin 

e Këshillit Gjyqësor të Kosovës;
• Emëron dhe shkarkon gjyqtarët me propozimin e Këshillit Gjyqësor;
• Së bashku me Kryeministrin vendos për shpalljen e Gjendjes së jashtëzakonshme.
3. Kompetencat e karakterit ceremonial janë të pakta dhe kanë të bëjnë me të drejtën 
e Presidentit, që zakonisht në rast festash të ndryshme shtetërore të shpallë falje 
individuale apo të japë medalje, mirënjohje dhe çmime në pajtim me ligjin. 
Nëse këto kompetenca të Presidentit të Kosovës i krahasojmë me ato të dy presidentëve 
të tjerë të Ballkanit, shtete fqinje dhe mike të Kosovës, do të shohim se sa shumë 
dallojnë ato. Në realitet, shumë nga këto kompetenca të cilat i gëzojnë  këta të fundit 
janë mjaft  të ngjashme me ato të atĳ  të Kosovës, por vihet re edhe se shumë nga 
kompetencat të cilat i gëzon Presidenti ynë, ata nuk i gëzojnë. Kështu, si shembuj 
konkret për të parë ngjashmëritë në këto kompetenca mund të merren: 
1  Presidenti i Republikes se Kosovës, me tutje perdorimi i tille nenkupton kete.
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• Kompetenca e Presidentit  për të shpallur ligjet;
• Kompetenca e Presidentit për të ratifi kuar marrëveshjet ndërkombëtare;
• Kompetenca e Presidentit për të shpallur zgjedhjet për Kuvendin e Republikës;
• Kompetenca e Presidentit për të shpallur falje;
• Kompetenca e Presidentit për të dhënë medalje dhe dekorata2 të ndryshme
• Kompetenca e Presidentit për të caktuar ambasadorët e shtetit dhe për të pranuar 

letrat kredenciale;
• Kompetenca e Presidentit për të emëruar zyrtaret e tjerë shtetërorë.
• Kompetenca e Presidentit për të nxjerrë dekrete në bazë të Kushtetutës.
Të gjitha këto kompetenca të përcaktuara me kushtetutat përkatëse të secilit shtet 
janë kompetenca të cilat që të tre Presidentet i gëzojnë, andaj edhe këtu shohim 
pikën takuese mes autorizimeve të tyre. Mirëpo, duke qenë se Kushtetuta jonë ka 
përcaktuar taksativisht tridhjete kompetenca për Presidentin, padyshim se kjo është 
pika dalluese mes autorizimeve të tyre. 
Është tejet interesant ky fakt i përcaktimit të një numri kaq të madh kompetencash për 
Presidentin e Kosovës, sidomos në kushtet se si zgjedhet, pra nga Kuvendi i Kosovës, 
e që  një numër kaq i madh autorizimesh do të ishte më tepër i menduar t’i jepej 
një Presidenti që zgjedhet drejtpërdrejtë nga populli, siç është rasti me Presidentin e 
Sllovenisë, që gëzon shumë më pak.

Zgjedhja e Presidentit

Kushtetuta në mënyrë të qartë ka përcaktuar procedurën e zgjedhjes së Presidentit, 
procedure kjo e cila është përmendur edhe në Ligjin për Presidentin, por nuk është 
cekur në mënyrë konkrete ashtu si në Kushtetutë. Kjo procedurë është e ngjashme me 
atë të zgjedhjes së Presidentit të Shqipërisë, përderisa e ndryshme nga ajo e zgjedhjes 
së atĳ  të Sllovenisë. Prandaj, nga kjo del se dhe përgjegjësia të cilën e kanë këta 
presidentë është e drejtuar nga mekanizma të ndryshëm. Duke qenë se Presidenti i 
Kosovës zgjedhet nga Kuvendi kjo në njëfarë mënyre, ashtu si edhe atë të Shqipërisë, 
i bën që përgjegjësia e tyre të jetë e drejtuar kah Kuvendi, përderisa ai i Sllovenisë 
duke qenë së zgjedhet nga vetë populli me votën e lirë, e bën atë të ketë përgjegjësi 
ndaj tyre dhe të mos jetë aq i nënshtruar Kuvendit, gjegj. Asamblesë Kombëtare.
Presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet nga Kuvendi, me votim të fshehtë.3 
Procedura e zgjedhjes së tĳ  mund të arrĳ ë deri në tri ( 3 ) votime, në rast se nuk arrihet 
të zgjedhet herën e parë apo edhe të dytë. Zgjedhja e Presidentit behët me dy të tretat 
( 2/3 ) e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit. Nëse asnjeri kandidat nuk merr 
shumicën prej dy të tretave ( 2/3 ) në dy votimet e para, organizohet votimi i tretë në 
mes të dy kandidatëve, të cilët kanë marrë numrin më të lartë të votave në votimin 
e dytë dhe  kandidati që merr shumicën e votave të të gjithë deputeteve, zgjedhet  
President i Republikës së Kosovës.4 Në rast se ndodh që as në votimin e tretë të mos 
zgjedhet Presidenti, atëherë Kushtetuta përcakton shpërndarjen e Kuvendit dhe 
mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme brenda afatit prej 45 ditësh. 

2  The constitution of the Republic of Slovenia, article 107, paragraph7. http://www.servat.unibe.ch/icl/
si00000_.html, date: 16.12.2012.
3 Kushtetuta e Republikes se Kosovës, neni 86, paragrafi  1.
4 Po aty, neni 86, paragrafi  4 dhe 5.
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Kur kjo procedure krahasohet me procedurën e zgjedhjes së dy presidentëve të tjerë 
vihen re dallime dhe ngjashmëri. Kështu, nëse e krahasojmë me procedurën që e 
përcakton Kushtetuta e Shqipërisë do të shohim se ekzistojnë ngjashmëri, ndërkaq 
dallime më atë të përcaktuar në Kushtetutën e Sllovenisë. Sipas procedurës së 
përcaktuar me Kushtetutën e Shqipërisë, Presidenti zgjedhët në mënyrë të ngjashme 
sikur ai i Kosovës: Presidenti i Republikës zgjedhët me votim të fshehtë dhe pa debat 
nga Kuvendi. Për zgjedhjen e Presidentit, Kuvendi zhvillon deri në pesë votime.5  Siç 
shihet, zgjedhja e Presidentit bëhet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, vetëm 
se një dallim qëndron në atë të numrit të votimeve që mund të mbahen e që për 
dallim nga tri votimet që mund të mbahën në Kuvendin e Kosovës, atje mund të 
arrĳ ë edhe deri në pesë votime. Ndryshe nga kjo, Presidenti i Sllovenisë zgjedhet në 
një formë edhe më demokratikë  dhe që në mënyrë shumë më të pastër e përfaqëson 
unitetin e popullit. Presidenti i Republikës zgjedhet në zgjedhje të drejtpërdrejta, të 
përgjithshme me votim të fshehtë.6 
Sipas Kushtetutës në fuqi të drejtën për të kandiduar për President të Kosovës e ka 
çdo shtetas i Kosovës i moshës tridhjetepesë ( 35 ) vjecarë. Ndërkaq, ligji e specifi kon 
në mënyrë edhe më shumë atë: President i Republikës së Kosovës mund të zgjedhën 
vetëm shtetasit e Republikës së Kosovës që e kanë mbushur moshën tridhjetepesë ( 35 
) vjecare dhe që kanë pasur banim të përhershëm në Kosovë së paku dhjetë ( 10 ) vite.7  
Ndërkaq, nominimi për President mund të arrihet vetëm pasi sigurohen nënshkrimet 
e të paktën tridhjete ( 30 ) deputeteve të Kuvendit.
Mandati i Presidentit zgjat pese ( 5 ) vjet, me mundësi rizgjedhjeje edhe për një 
mandat tjetër rradhazi, dhe e njëjta është e përcaktuar edhe në dy shtetet tjera, pra 
ne Shqipëri dhe Slloveni. Zgjedhja e Presidentit të ri duhet të bëhet brenda tridhjete 
ditësh ( 30 ) para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual. Një afat i tillë është 
i njëjtë edhe sipas Kushtetutës së Shqipërisë ndërkaq, në Slloveni është përcaktuar 
afati prej pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditësh.
Presidenti i zgjedhur i Kosovës me rastin e marrjes së detyrës si President, bën betimin 
zyrtar. Teksti i betimit:8

“Betohem se tërë fuqinë time do t’ia kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit 
territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të të drejtave njerëzore e qytetare, 
respektimit dhe mbrojtjes së Kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes së paqes dhe mirëqenies së të 
gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t’i kryej të gjitha 
detyrimet e mia.”
Zakonisht, me zgjedhjen e Presidentit, zgjedhet edhe zëvendësi i tĳ  gjegjësisht 
Zëvendëspresidenti, ashtu që të ekzistojë një siguri më e madhe që në rast të ndonjë 
pamundësie për arsyet e parapara me ligj, të këtë se kush ta zëvendësojë atë dhe të 
udhëheqë punët e shtetit. Një gjë të tillë në të shumtën e rasteve e gjejmë në shtetet që 
zbatonjë sistemin presidencial si është rasti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 
vendet tjera ku Presidenti zgjedhet nga vota e popullit. Mirëpo, nga kjo ka përjashtime 
të shumta. Kështu, në rastin e të tri shteteve të përmendura, në asnjërën nga to nuk 
5 http://www.parlament.al/web/Kushtetuta_e_Republikes_se_Shqiperise_e_perditesuar_1150_1.php, date: 
16.12.2012.
6 The constitution of the Republic of Slovenia 1991, article 103, paragraph1, http://www.servat.unibe.
ch/icl/si00000_.html, date: 16.12.2012.
7 Ligji per Presidentin, nr.03/L-094, neni 3.
8 Po aty, neni 5, paragrafi  1.
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zbatohet një gjë e tillë, që do të thotë se Presidenti nuk ka një zëvendës në plot 
kuptimin e fj alës. Si në Republikën e Kosovës, ashtu edhe në atë të Shqipërisë dhe të 
Sllovenisë, në vend të zëvendësit vepron një ushtrues detyre, i cili e merr këtë pozitë 
për një periudhë të caktuar kohore siç e parasheh ligji. Në Republikën e Kosovës dhe 
të Shqipërisë, zëvendësimin e Presidentit e bën Kryetari i Kuvendit të Republikës 
së Kosovës, respektivisht të Republikës së Shqipërisë, ndërkaq në Republikën e 
Sllovenisë kemi po të njëjtin institucion vetëm së me një emërtim ndryshe, Kryetari i 
Asamblesë Kombëtare.
Kushtetuta dhe ligji në Kosovë përcaktojnë se mandati i Kryetarit të Kuvendit si 
ushtrues detyre i Presidentit mund të zgjasë më së shumti gjashtë ( 6 ) muaj, që 
nënkupton se brenda këtĳ  afati duhet të zgjedhet Presidenti i ri. Ky është një dallim 
shtesë me vendet në të cilat zgjedhet edhe Zëvendëspresidenti sepse në ato shtete 
kur zëvendësi merr postin e Presidentit, ai do ta ushtroje atë deri në përfundimin e 
mandatit të rregullt.
Janë  paraparë me Ligjin për Presidentin mënyrat se si mund të bëhet bartja e 
kompetencave nga Presidenti tek Kryetari i Kuvendit dhe kjo qëndron në dy forma: 
në mënyrë të vullnetshme dhe në mënyrë jo të vullnetshme. 
Mënyra e parë rezulton me bartjen e kompetencave nga vetë Presidenti tek organi 
përkatës, pasi ai është i vetëdĳ shëm se nuk mundet të ushtrojë detyrën e tĳ  me si 
rezultat i rrethanave konkrete që janë paraqitur, dhe iniciativa e dorëzimit merret 
nga vetë Presidenti. Ndërkaq, sipas mënyrës së dytë kjo marrje e mandatit i bëhet 
Presidentit pasi iniciohet procedura nga deputetet dhe Kuvendi pas vërtetimit të 
pamundësisë së ushtrimit të funksionit nga Presidenti për arsyet e parapara ia merr 
detyrat dhe këto i kalojnë Kryetarit të Kuvendit.
Në rast se Presidenti i Republikës së Kosovës përkohësisht nuk është i aft ë për të 
përmbushur përgjegjësitë e tĳ /saj, ai/ajo mund t’ia kalojë vullnetarisht detyrat e postit 
të tĳ /saj, Kryetarit të Kuvendit, i cili do të jetë ushtrues i detyrës së Presidentit të 
Republikës së Kosovës. Urdhri i Presidentit për kalimin e përgjegjësive duhet  të 
përmbajë veçanërisht arsyet dhe kohëzgjatjen e bartjes së përgjegjësive, nëse ka njohuri 
për to. Presidenti i Republikës së Kosovës do të rifi llojë ushtrimin e përgjegjësive kur 
të jetë në gjendje t’i ushtrojë përgjegjësitë, me ç’rast Kryetarit të Kuvendit i pushon 
posti i ushtruesit të detyrës së Presidentit. Presidenti mund të rifi llojë ushtrimin e 
përgjegjësive edhe para skadimit të afatit, të cilin e ka dhënë për bartjen e përgjegjësive 
tek Kryetari i Kuvendit, kur ai/ajo konsideron se arsyet që kanë shkaktuar mungesën 
e përkohshme kanë pushuar se ekzistuari.9 Në rast se kalimi i përgjegjësive nuk ka 
ndodhur në mënyre vullnetare, mirëpo për shkak të sëmundjes se rendë, Kuvendi i 
Republikës së Kosovës, pas konsultimit me konsiliumin mjekësor, me dy te tretat ( 
2/3 ) e votave të të gjithë deputeteve vendos nëse Presidenti i Republikës së Kosovës 
është përkohësisht i paaft ë për të ushtruar përgjegjësitë e veta. Kryetari i Kuvendit të 
Kosovës do të shërbejë si ushtrues i detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës 
derisa ai/ajo të bëhet i aft ë që të rifi llojë ushtrimin e përgjegjësive të Presidentit.10

9 Ligji per Presidentin, nr.03/L-094, neni 9, paragrafi  1.
10 Po aty, neni 9, paragrafi  2.
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Përgjegjësia politike e Presidentit dhe shkarkimi i tĳ 

Kushtetuta në mënyrë taksative ka përcaktuar secilën nga kompetencat  të cilat i 
gëzon Presidenti i Republikës, duke lënë kështu të kuptohet mjaft  qartë se jashtë 
këtyre kompetencave Presidenti nuk mund të veprojë, pra nuk guxon tejkalimin e 
tyre apo edhe mos zbatimin e tyre. Prandaj, është e domosdoshme që çdo President 
të ushtrojë ato ashtu si duhet, duke mos i dhënë shkas asnjë institucioni tjetër që 
të iniciojë çfarëdo procedure që do të rezultonte me shkarkimin e tĳ  nga detyra. 
Një veprim i tillë, jashtë kompetencave apo keqpërdorimi i tyre automatikisht do 
të ngrite përgjegjësinë e Presidentit. Mirëpo, shtrohet pyetja se çfarë përgjegjësie. 
Presidenti i Republikës, në secilin sistem kushtetues ushtron postin e të parit të 
vendit.11 Kjo detyrimisht e bën atë që çdo veprim i tĳ  të jetë i matur dhe në pajtim me 
të drejtën pozitive të shtetit. Duke qenë i pari i vendit, në shumë raste konsiderohet 
si një fi gurë unike dhe më e lartë e shtetit që e përfaqëson atë brenda dhe jashtë, 
dhe si i tillë ai kujdesët që institucionet përkatëse të respektojnë rendin kushtetues 
të vendit përkatës, dhe pikërisht kjo e ngrit tek ai një përgjegjësi të atillë që i pari 
nga të gjithë ai të jetë ikonë për zbatimin e rendit juridik të vendit. Nga e gjithë kjo, 
përfundojmë se para Presidentit, jo vetëm se shtrohen një varg autorizimesh, por në 
të njëjtën kohë shtrohet përgjegjësia e tĳ  që në rast shkelje apo keqpërdorimi të tyre ai 
të përgjigjet , mbi të gjitha para kushtetutës dhe ligjit të shtetit të vet. E tërë kjo sajon 
të ashtuquajturën-Përgjegjësinë politike të Presidentit të Republikës.
Përgjegjësia politike paraqet punën jo oportune, e cila nuk është në pajtim me 
qëndrimin, me pikëpamjet, me mendimin ose me interesat e grupit të caktuar. Puna 
jo oportune do të thotë punë jashtë parimeve të caktuara të grupit, organizatës apo 
faktorëve të caktuar.12

Prandaj, gjatë punës së tĳ  Presidenti duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse e gjithë kjo 
mund të rezultojë me fi llimin e procedurave për shkarkimin e tĳ . Sipas Kushtetutës së 
Kosovës, Gjykata Kushtetuese e Republikës është organi autoritar dhe përfundimtar 
që bën interpretimin dhe mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe organi që vendos se një 
subjekt shtetëror ka shkelur atë apo jo. Prandaj, në rastet kur vihet në dyshim se puna 
e Presidentit nuk është ushtruar si duhet dhe ka bazë juridike te keqpërdorimeve nga 
ai, e si rezultat i kësaj është bërë shkelja e Kushtetutës, atëherë subjektet e autorizuara 
mund të iniciojnë drejtpërdrejtë procedurën për vërtetimin e kushtetutshmërisë së 
punës së Presidentit tek Gjykata Kushtetuese, e cila merr vendim përfundimtar. 
Presidenti i Republikës gjatë ushtrimit të funksionit të tĳ  si President i shtetit, nuk ka 
të drejtë në ushtrimin e asnjë funksioni tjetër publik, e mbi të gjitha të pjesëmarrjes 
në ndonjë subjekt politik, siç janë partitë politike, respektivisht ushtrimin e ndonjë 
funksioni në ndonjë parti politike. Kjo çon në papajtueshmërinë e postit të Presidentit 
me Kushtetutën dhe ligjin. 
Në të gjitha rastet kur vërtetohet me akt të plotfuqishëm shkelja e Kushtetutës nga 
Presidenti, atëherë mund të iniciohet procedura për shkarkimin e tĳ . Kushtetuta dhe 
ligji për Presidentin kanë paraparë tri ( 3 ) arsye kryesore, si rezultat i të cilave mund 
të vĳ ë deri te shkarkimi i tĳ . Presidenti i Republikës së Kosovës mund të shkarkohet 

11 htt p://iskp-ks.com/constitutio.html, date 17.12.2012.
12 Po aty.
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nga Kuvendi nëse:13

• Ai/ajo është dënuar për kryerjen e krimit të rënde;
• Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se ai/ajo ka bërë shkelje të rënde të 
Kushtetutës;
• Ai/ajo nuk është i/e aft ë për të ushtruar përgjegjësitë e këtĳ  posti për shkak të 
sëmundjes së rënde.
Procedura për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Kosovës  mund të iniciohet  
nga një e treta ( 1/3 ) e deputeteve të Kuvendit, të cilët nënshkruajnë një peticion, i 
cili shpjegon arsyet për shkarkim. Në rast se peticioni supozon sëmundjen e rëndë, 
Kuvendi do të kërkojë mendimin e konsiliumit mjekësor për gjendjen shëndetësore 
të Presidentit. Në rast se peticioni supozon ndonjë shkelje të rënde të Kushtetutës, 
peticioni duhet t’i dorëzohet menjëherë Gjykatës Kushtetuese, e cila vendos për këtë 
çështje brenda   shtatë ( 7 ) ditësh nga marrja e peticionit.14 Për te gjitha këto arsye të 
cekura për të cilat mund të kërkohet shkarkimi i Presidentit, vendimi për shkarkim 
mund të merret me dy të tretat ( 2/3 ) e votave të të gjithë deputeteve të Kuvendit. 
Si baze ligjore që të mund të bëhet ky shkarkim është aktgjykimi i plotfuqishëm i 
Gjykatës Kushtetuese.
Nga e tërë kjo, kuptohet se shkarkimi i Presidentit ashtu si edhe zgjedhja e tĳ  bëhet nga 
Kuvendi i Kosovës. Një rrethane e tillë shumë qartë paraqet spektrin e përgjegjësisë 
së Presidentit jo para popullit, por para Kuvendit, si organi që e zgjedh dhe të cilit 
duhet t’i përgjigjet jo vetëm të paktën një herë brenda vitit për zhvillimet e politikës 
shtetërore, por edhe në raste të shkeljeve që ai mund të ketë bërë.
Të njëjtin sistem të përgjegjësisë së Presidentit sikur në Republikën e Kosovës, ku 
Presidenti mund të shkarkohet si rezultat i shkeljeve kushtetuese pas vendimit të 
Gjykatës Kushtetuese, si organ përgjegjës për të vërtetuar një shkelje të tillë, e njohin 
edhe dy shtetet tjera, Republika e Shqipërisë dhe Republika e Sllovenisë. Që të dyja 
kanë instaluar sistemin mbrojtës të kushtetutshmërisë përmes Gjykatës Kushtetuese, 
e cila pas shpalljes së vendimit të saj, është faktori kyç që përcakton nëse Presidenti 
ka bëre ose jo shkelje. Në rast se ajo ka vërtetuar diçka të tillë, atëherë Kuvendi i 
Republikës, respektivisht Asambleja Kombëtare fi llon procedurën për shkarkimin e 
Presidentit.

Rastet e përgjegjësive të Presidenteve të Kosovës

Deri me tani, që nga shpallja e Kosovës shtet i pavarur në shkurtin e vitit 2008, Gjykata 
Kushtetuese ka pasur rastin që të vendose dy here me aktgjykim të plotfuqishëm 
lidhur me shkeljet e Kushtetutës të bëra nga Presidenti, respektivisht me shkeljen 
e procedurave të rregullta për zgjedhjen e Presidentit.  Rasti i parë ka qenë ai i vitit 
2010 me ç’rast në kërkesën e ngritur nga një grup deputetesh për të vleresuar nëse 
Presidenti i atëhershëm z.Sejdiu ka bërë shkelje ose jo të Kushtetutës, për shkak të 
mbajtjes  se dy pozitave, atë të postit të ngrirë të Kryetarit të Partisë dhe atë Presidentit; 
dhe rasti i dytë ai i vleresimit të kushtëtutshmërise se procedurës së zgjedhjes së 
Presidentit Pacolli në vitin 2011.
Në rastin e parë të njohur zyrtarisht si “Naim Rrustemi dhe 31 deputete të tjerë të 
13 Ligji per Presidentin, nr.03/L-094, neni 10, paragrafi  1.
14 Kushtetuta e Republikes se Kosovës, neni 91, paragrafi  2.
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Kuvendit të Republikes së Kosovës vs Shkelqësisë së tĳ , Fatmir Sejdiu, President 
i Republikës së Kosovës”15, Gjykata Kushtetuese kishte vleresuar kërkesen dhe 
kishte nxjerre si përfundim se ishte bërë shkelje e Kushtetutës. Ajo kishte vendosur 
se Presidenti Sejdiu duke mbajtur dy poste në  të njëjten kohë, atë të Presidentit të 
shtetit dhe atë të Kryetarit të Partisë, kishte shkelur Kushtetuten, gjegjësisht nenin 
88.2. Ky nen përcakton në mënyrë konkrete se papajtueshmëria e Presidentit ekziston 
atëhere kur ai ushtron edhe funksione të tjera publike krahas atĳ  të Presidentit të 
shtetit. E gjithë kjo është vendosur kështu, sepse duke qenë ky institucion ndër më 
të rëndësishmit, dhe fi gure e embleme e unitetit të vullnetit të popullit, Presidenti 
duhet sa më shumë të jetë e mundur t’i përkushtohet kësaj dëtyre dhe ta ushtroje atë 
si duhet. Pas këtĳ  vendimi, Presidenti i atëhershëm dha dorëheqje, si një akt etik dhe 
moral nga ana e tĳ . Ndonëse, doreheqja ne raste të caktuara konsiderohet si një akt i 
tillë dhe shumë here i nevojshëm që të bëhet, ashtu që përsoni i caktuar të tërhiqet në 
mënyre të dinjitetshme, në rastin e tillë, nuk do duhej të konsiderohej kështu, sepse 
ndonëse ka pasur deri-diku efektin e tĳ  pozitiv, nuk ka qene nevoja që të arrihet deri 
në këtë pikë, ngase shumë qartë Kushtetuta e precizon një papajtueshmeri të këtĳ  lloji 
te Presidentit.
Rasti i dytë është ai i njohur si “Sabri Hamiti dhe deputete të tjerë16”, i cili ishte inicuar 
në Gjykatën Kushtetuese me qellim të vleresimit të kushtetutshmërisë së rrjedhjes se 
procedures për zgjedhjen e Presidentit. Pas konstituimit të Kuvendit, me 22 shkurt 
2011 ishte zgjedhur President i Republikes së Kosovës z. Behxhet Pacolli, mirëpo, 
procedura nuk kishtë rrjedhur ashtu si është e parapare me Kushtetute dhe ligj, andaj 
pas paraqitjes së kërkesës për vleresim nga ana e deputeteve të Kuvendit, Gjykata e 
kishte pranuar atë si të bazuar dhe kishte vendosur që zgjedhja ishte jo kushtetuese 
dhe si pasoje e kesaj Presidenti i zgjedhur ishte shkarkuar nga posti i zgjedhur.
Lidhur me keto vendime padyshim se ka pasur reagime të shumta, mirëpo duke 
qenë se vendimet e kësaj gjykate janë të paapelueshme ndaj tyre nuk ka mundur të 
ndërrmerret kurrfare veprimi, përpos zbatimit te tyre në praktikë. Mirëpo, kjo në 
njëren anë ka efekte pozitive sepse dalëngadalë do të mundësoj që jo vetem populli, 
por mbi të gjithë ata që janë të zgjedhurit e tĳ , të zbatojnë me përpikmeri të drejtën e 
vendit të tyre, dhe kështu të jenë ata që jo vëtem të krenohen në ajer sepse me miratime 
ligjësh kanë proklamuar zbatimin e të drejtës, por të jenë të paret që kujdesen ta 
zbatojne për të dhëne shembull tek qytetaret e tjere të shtetit.

Reformimi i sistemit të zgjedhjes së Prësidentit

Aktualisht, procedura e zgjedhjes së Presidentit është ajo të cilen e proklamon dhe 
përcakton Kushtetuta e vendit, dhe përderisa të mos amandamentohet, zgjedhja 
e Presidentit do të bëhet në këtë mënyrë. Pra, Kuvendi i Kosovës është dhe do të 
mbetët organi autoritar për të zgjedhur Presidentin e shtetit. Presidenti konsiderohet 
si përfaqësues i unitetit të popullit, mirëpo një trajtim i tillë atĳ  me së shumti i shkon 
për shtati rasteve të zgjedhjes së Presidentit nga ana e popullit drejtpërdrejtë me 
votën e lirë siç është shembulli në Republikën e Sllovenisë e më pak në ato sisteme 
ku ai zgjedhet nga organi përfaqëuses i popullit, Kuvendi, si në rastin e Kosovës dhe 
15 htt p://www.gjk-ks.org/repository/docs/ki_47_10_shq_2.pdf, date 17.12.2012.
16 htt p://www.gjk-ks.org/repository/docs/ko_29_11_agj_om_shq.pdf, date 17.12.2012.
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të Shqipërisë. Kjo për faktin se Kuvendi, ndonëse është organ përfaqësues i popullit, 
sepse përbëhet nga të zgjedhurit e tĳ , kjo ka dëshmuar të paktën në Kosovë se jo 
gjithhëre zbatohet ky parim, dhe se interesat përsonale shumë herë i tejkalojnë ato 
të përgjithshme. Si rezultat edhe zgjedhja e Presidentit, mund të ndodhë të mos jetë 
ajo çka vërtet e deshiron populli, por të jetë fryt i interesave të ngushta partiake dhe 
personale.
Prandaj, zgjedhja e ketĳ  institucioni nga vete populli do te ishte zgjidhja më e 
mirë dhe më efi kase në një shtet që pretendon të jetë vend i demokracise. Për këtë 
arsye, në Kosovë veçse ka fi lluar punen Komisioni për ndryshime kushtetuese, që 
është i angazhuar për amandamentimin e Kushtetutës dhe përveç tjerash, një nga 
amandamentimet më të rëndësishme që synohet t’i bëhet asaj është ndyshimi i 
neneve që përcaktojne mënyren e zgjedhjes së Presidentit. Kjo për shkak se qellimi 
është qe  edhe në Kosovë të implementohet sistemi i zgjedhjes së Presidentit nga ana 
e popullit, si një ndër format më të mira të të vërtetuarit se zbatohet demokracia e 
proklamuar. Zgjedhja e Presidentit kështu, është në fryme liberale, demokratike dhe 
qartazi paraqet vullnetin e vërtetë të popullit. Njëkohësisht, kjo e bën Presidentin të 
gëzoje fuqi edhe më të madhe, padyshim jo në formen e pushtetit absolut si monarkët 
e dikurshem, por që edhe autorizimet e tĳ  t’i zbatoje si duhet dhe për interesin e 
popullit dhe jo për interesa te tjera, duke e bërë atë më tepër si një “kukull” të qeverisë 
se sa të atĳ  që e përfaqeson realisht.

Përfundime

Pas gjithë punës që kemi bërë në përpilimin e ketĳ  punimi Seminarik dhe pas 
shtjellimit të kësaj teme në mënyrë sa më të mirë dhe të qartë për të ofruar sa më 
shumë informacione burimore dhe bindëse për lexuesin e saj, kemi arritur deri ne disa 
përfundime të rëndësishme dhe që në të ardhmen do të ishin shumë të mirëseardhura 
po të zbatoheshin në praktikë në sistemin tonë shtetëror.
• Institucioni i Presidentit si një nga më të rëndësishmit dhe kyç në realizimin 
konkret dhe praktik në Republikën e Kosovës ka anët e mira dhe ato më pak të mira të 
cilat here-here ndikojnë negativisht dhe pengojne punën efi kase të këtĳ  institucioni. 
Ndonëse, ai përfaqëson vullnetin e popullit dhe paraqet fi guren e unitetit të tĳ , 
deri me tani një gjë e tillë nuk është arritur që të realizohet ashtu si duhet. Si arsye 
themelore për këtë mund të merren zgjedhja e Presidentit nga Kuvendi e jo nga 
populli, si në shumë shtete tjera të botës dhe mosrespektimi, moszbatimi dhe dalja 
jashtë kornizave të Kushtetutes, siç ka ndodhur deri me tani. Këtë e vërtetojnë pra, 
parregullsite dhe “krizat presidenciale” të cilat fatkeqësisht e kanë përcjellur shtetin 
në një përiudhe shumë të shkurtër nga konsolidimi si shtet e deri ne ditet e sotme..  
• Reformimi i sistemit të zgjedhjes së Presidentit është një nga çështjet kryesore 
të cilës duhet kushtuar kujdes të veçantë. Implementimi i sistemit të zgjedhjes së 
drejtpërdrejtë të Presidentit nga ana e popullit do të ishte hapi më i mirë i ndërrmarë 
dhe kështu do t’i jepte mundësi shtetasve të vet qe për hërë të parë të bëjnë zgjedhjen 
e tyre si kanë dëshire, pa u marrë parasysh interesat e ngushta e as kurrfare 
“marrëveshjesh politike të darkave”, qe rëndë po e demtojnë shtetin dhe shtetasin e 
vet.
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From adolescence to adulthood

Dr. Denis Çelçima

Dr. Sulejman Abazi

Abstract

I feel appreciated to refer in this event of national character. I am reporting here on a study 
topic, aiming to exchange experiences in the fi eld of psycho-pedagogical education of our 
children. The theme is product of observation of adolescents behavior, their motivation in 
forming civic and academic, based on the theme of doctorate in the same subject and a fruitful 
cooperation with the Doctor of Psychological Sciences, Mr. Sulejman ABAZI, with other 
colleagues in diff erent high schools in Tirana and Durres, judging modestly that somehow we 
will be valuable in achieving the objective of this scientifi c symposium.

Keywords: Adolescence, Egocentrism, Identity, Interaction, Adolescent egocentrism.

Introduction

Psychological and social shocks have to appear on all the structural elements of 
the Albanian society. Deeply troubled is family, community, social and individual 
conscience,  trying to front inability to overcome the stress that is causing from 
social and economic factors on diff erent layers of society. All of us are facing lack 
of psychological preparation and negative phenomena that are damageing  the 
our society during the transitional period. Stage of resistance for many reasons has 
hampered access of change. Interesting phenomena serve social change and progress 
just as society traumatize their consequences.
Through the need to change behavior, choices or the need to fi nd bett er solutions, we 
are still far in depth observation of reality. They are accepted as innovation inadvisable 
“natural development”. We face the consequences and “penalties” to  black chronicle. 
However, the changes have led to the slow transformation of life, thinking, att itude 
towards work, but everything up here is not what we expect. The typical structure of 
the Albanian family and the educative system are still an exception and not the rule. 
This requires a strong initiatives inside the educational system, as psychopedagogy 
subject in schools.
The most important issue has to do with social phenomena, which are experiencing 
strong infl uences on adolescents in school. Categorizing within the age limit, 
compared with the model of the Albanian family with new content, the need for forms 
advanced on new standards, enabling the treatment and the formation of certain 
students with special needs, children “at risk” , children with a parent, adolescents 
exposed to egocentrism, to drugs, teenage pregnancy, suicide, abuse, physical and 
sexual violence, to the risk of AIDS.
Pedagogical ability in the motivational point of view and increased adolescent 
competence to self-evaluation step their way, as an incentive for obtaining the 
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certifi cate of citizenship gradually, turning them into being conscious in social 
relations in society. Teachers become aware of their human and diffi  cult mission to 
prepare skilled people in the service of society.

Identity crisis during adolescence, “motivates them to accept themselves as they are 
and integrate into society appropriately, since society itself aff ects the development of the 
personality” 1. Sensitive periods of age in training, as an object exposed to risks, 
increases also the obligation to periodic comparative studies, toward the perfection 
of eff ective methodology for moral healthy education and academic, to prepare 
adolescents as valuable members of society and nation. 

2. Psychology and education in adolescence.

It is not easy to accept the change. This makes society go slowly, though not lacking 
progressive ideas. Time dictates turn to psychology as the science of knowledge in 
human behavioral system, which brings induces labor in view of education. It makes 
recommendations in perspective, but “we can not be overconfi dent approach with itself 
and the shoulder”. Understanding human nature is immense. Who ever keeps the 
psyche, it should be dominated by simplicity, as “a complex process, diffi  cult, but to give 
pleasure”. Its mission is noble and spiritual.
The scientifi c assessed on reports right to the fi eld of education, it takes precedence 
and become an integral part of educational work. As monitoring and observation, she 
manages to recommend the object and the subject to whom should apply eff ective 
forms and methods of education in function. Interdependence and intertwining 
takes place in space, according to the social and economic conditions, environment, 
relationships, interactions, which bring fundamental diff erences of individual and 
collective psychology.
Albanian social psychology in the transitional period has identifi ed occurrences 
and phenomena that today are subject to psycho-pedagogical studies advantage in 
diffi  cult road, the minimum conditions imposed by economic development. Social 
product has a stratifi ed population of the period, bringing the characteristic features 
which have prompted negative phenomena in social costs. It is not easy “to impose 
a new idea” as much as it is diffi  cult “to ruin an old idea.” Within the concept, the 
situation diffi  cult for the standard methodology of the application of psychology, on 
technology education, communication, motivation, internal motivation and external 
interaction, teaching, perception, collaboration, recognition, processing, self-esteem, 
relationships, interaction for productivity hard top in the education process. Change 
must be established, in order to justify the purpose of education to adolescents, as a 
process based “analysis of the applied behavior.”
Closer to reality. Some issues are based on psychological perspective, the development 
of thinking skills in problem solving, without underestimating the characteristic 
features of the social environment. No recommendations can be computed on 
the Albanian population that refl ects diff erences in connections north - south city 
- village school youth - youth student in social strata of society. Tradition on the 
collective psyche brings signifi cant diff erences in inherited behavior. Implementation 
of knowledge through testing categorized enables the processing of thought in the 
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fi eld of education, respecting the traditional elements that have persisted.
Processing of thought in education is not only associated with the school. It also 
summarizes other factors which act through propaganda in social strata, with direct 
or indirect eff ects on adolescents. Spontaneity in handling diff erent consequences 
as social psychology, as well as individual psychology. Towards thought processing 
function takes advantage of education and the role of institutions, schools, family. 
The consequences lead to clashes layers with diff erent social interests and inseparable 
from each - other. The conclusion, banality, de-motivation, barrenness and exposure 
to crime, in particular; aggressiveness, stealing, prostitution, drug use, teenage 
pregnancy, school drop etc. Loopholes in the fi eld of education, creates room for 
abuse, ordinary behavior, gangsterism, which in adolescence are fatal.
The conclusion is straightforward: Albanian society is able reanimation and spiritual 
crisis between generations is refl ected serious consequences in the social life of 
the country. The situation is refl ected on the school, family and society. Problems 
incurred by adolescents with pain refl ected in the family, the teachers, within and 
outside educational institutions, creating a frightening psychological basis for the 
future of young people, which is observed with concern the phenomenal eff ects on 
individuals.
Refl ections on the tasks arising psychological applications in function of education 
must be directed against the philosophy of consumption. In Albania, this is delicate 
problem, which so far has been subjected to study, but by preventive recommendations 
and eff ective action in the fi eld of education. then:
- What is the most eff ective psycho-pedagogical methodology would be 

recommended to the school system in the education of generations in Albania?
- A suffi  cient recommendations psychological studies and experiences received 

from abroad?
- A valid comparative lessons ‘loaded’ serious students with concepts, terms or 

phenomena that do not belong to the Albanian environment?
- Have a goal in itself terminology, vocabulary or other rules, which all costs are 

refl ected as foreign terms that penetrate Albanian daily lexicon?
-  Why educate so many psychologists in our university, are underestimated as 

usual contingent when psychology accept that transformation is the basis of 
overcoming the transition?

- Why acquiesce moral and spiritual degradation in the limits of depression, just 
because of the impossibility of dealing with the problems of life?

- What are the ages of adolescence disturbing to show aggressive behavior in 
criminal boundaries within the school premises, and the extent demotivated 
teachers and students?

- Where it is and where the main interest appears today in the relationship between 
adolescent students and teachers, as a legislated set of rules in view of educational 
psychology?

- How are conscious orientation toward the vision of transformation of society 
with high standards, against the return of the phenomenon “of hitt ing the table 
with his fi st”?

- Where rely impacts of phenomena prohibitive in the past, to the system, to the 
degree of social intelligence, economic conditions aggravated, or the tendency of 
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importing experiences with spirit scholarly far from reality, where we “produce” 
psychologists as others?

It is causing concern among teachers dilemma strong today. We can not deny the 
experience of advanced psychological schools. They “are not making decisions”, but 
regarded as a sampling basis “to understand and implement the decisions of the future”. 
It is important to link eff ectively with social education of homeless living in Albania, 
specifi c action in terms of negative phenomena, which are put face to face with the 
tradition and heritage aggressively on social psychology in terms of development.

3.  Pedagogical dilemma on Adolescence

Not without Purpose treatise start with the teachers. Reaction basis of the study and 
look at the core of the emergence of psychology, the Need for Practical Implementation 
of Its Standards, not only for the regulation of teacher Relations - teens, soft  to 
Organize Our consciousness. Protective Against psychic activity aggression behavior, 
“shouldnt give the Possibility for the Existence and development of harmless”. Precisely are 
the Ones We shouldnt WHO appreciate this, Because in Our mind passes hands and 
the futures of the nation.
Then, we found a selected line of human behavior in harmony with Our social life 
and we are Able to Convince this delicate Recognize and admin Their mistakes and 
beyond to show teens what are the Ways of Appropriate to harmonize individual 
relationships with the social environment?
We should try to give some explanations about possible solutions for the age group in 
adolescence, announcing an invitation for discussion for all those who feel they need 
to give advice and should remember in any case that the word “gold - care” , there is 
distrust of a generation that is experiencing fl ow of phenomena of the time change is 
ignored for age, ability and intellect, not braking feelings and psionet for life, there 
is depersonalization, but is “armor protection” is “protective screen antivirus” immoral 
fog, which will “catch the spirit” and without realizing it reaches the “blurring” the 
desire to learn, the desire to knowledge and productive life with personal and social 
interests.
In this fi eld of study, it is reasonable to treat psychological issues confi guration, 
under development for two periods more subtle; adolescence and early adulthood 
that, which are a continuation of one - another, aft er preparation in the fi rst period 
dominated by the eff ects of the formation of stable personality as the basis of its 
presentation in early adulthood.
Seeds of activity school academic and increasing personal wellness, without denying 
here the concerns school and family, not hinder us to think and judge that their 
opposite, the impact gradual situations intriguing and seductive, will be Perehera 
potential risk in system education. Is this the reason why the delicate age, why should 
I stay away from this type of risk, which will be discusses in detail a litt le lower. 
Errors in practical activity study is expensive and they deserve sympathy, but errors 
in choosing the way of life “can endanger human life itself.” Our goal should press on 
toward the goal.
So what is the mental activity and the nature of adolescents in social and educational 
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terms? 

4. The psychological impact on the growth stages of age

“Adolescence is a period of transformation of biological, psychological, social and 
economic”. According to the researchers of this age, development stages are: 
- Early Adolescence (11-14 years), 
- Middle adolescence (15-18 years), 
- Late adolescence or youth, it oft en recognized (18-21). 
It is the most emotional periods of life. Individuals interested in sexual and intimate 
relationships are biologically capable of reproduction. They become smarter, more 
sophisticated and capable of making decisions. It is known as a transitional stage 
where childhood is divided by age and during this period, individuals assess 
those trends that contribute to the production of positive aspects in specifi c areas, 
depending on the trends that have.
In the way of acting of personality based on core impact mechanisms exercise 
psychology, facing the fi erce batt le to dominate between the positive side and 
negativity. Att empts to cultivate calm, a sense of self-restraint and self-control, 
self-confi dence, authenticity, sense of reality, ambition, sense of humor and other 
qualities of personality, are pitt ed against shock spiritual sense of the presumption, 
the sincerity of exaggerated, the rebellion with undue irritability, falling into apathy, 
aggressiveness due to the feeling of eff eminacy, being rated, depression, inability to 
react to defeat and overcome major environmental stress and social life, etc.
Concept: We all try and “are ready” to give advice. This disease is carried to teachers 
in judgment “by their” moral recommending behind which lies the desire to change 
the students according to their abilities and personal feelings, according to the level 
of culture and professionalism, oft en without being able and prepared to understand 
the desires and motivate adolescents to protect and grow to become strong and wise 
as others, biles more than them. Because the concept inhibitors can not abandon them 
in their collision with obstacles in life, allowing for inhibiting or distortion of social 
feelings.
Finding: Seeing and evaluating the existence of social fog it is a very stimulating 
impetus gradual diffi  cult social situation from which stems variability (relativism) 
moral. Still missing standard psycho-pedagogical methodologies based on harmony 
between the rates of duty and individual freedom. As a necessity of social life, it will 
create in this layer full confi dence and adaptation to the environment that surrounds 
them.
Appreciating the diversity of literature and experiences, culture served the liberal 
tradition of the best, there are many norms of moral living, writt en and unwritt en, 
that relying on the basics of education character that apply today and in the tradition 
of the best, They returned to “standard”. They belong to everyone. They can not be 
changed as appropriate and personal desires.
In these conditions required idealist their assessment and demand for respect of the 
correct application in everyday life. To avoid the “trauma” is necessary fl exibility, 
variability against constant and permanent self-evaluation. Always, the psychological 
impact on the stages of change exposes before social strata dilemma that is as much 
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based on the solutions recommended, as opposed assessment unrealistic notion 
“living democracy”: A must maintain a level (means: mass) of certain idealism in the 
overall assessment of the rates of building social, moral fog that exists today?

5.  Most dangerous “slide” in the teens

In psychological conception will not talk about separation from the rest of the period, 
but o talk about the stages within it. Erikson believed that “... there can be studied 
adolescence as a period of separate and distinct, rather, those that occur during this age are 
related to previous events and also have an impact on those who will follow ...” 11. Beyond the 
borders of adolescence, it is diffi  cult make individual Native and Native encourage 
irresponsible in the way of evil, as it is diffi  cult in fact that he maintain consciousness 
facing reality with age problems and concerns.
Both sides of the emergence of consciousness in the family environment, academic 
and social development should be evaluated with the same seriousness, otherwise 
society will believe that would not be diffi  cult to teach the individual to know the 
deeds of wickedness. The conclusion is proved at a time when under the infl uence 
of mass psychology of evil spreads and penetrates faster than good. So what we 
see every day in fact we do not like. Psychological phenomena in the analysis of 
behavior and reaction has elements and reference points not only explain diffi  cult 
social situation, but also recommend solutions.
The way of life that they select, “is not yet clearly defi ned, a factor that also brings a high 
degree of uncertainty”.12 The road is very long and everything moves quickly. Decline 
able paradepresioni is based on the “slide to life”, which amounts to depersonalizojë 
and distort the far individual path.
Why so extreme? Swipe in life does not come by chance. It “cooked” and operates 
through active phase factors “shock” of the soul and the subconscious, with very few 
eff ects on the opposite reaction. For a wider lookingto what happens in the social 
environment, compare it to look around every day and feel perhaps unwitt ingly 
involved in such a state.
I will try exactly this phenomenon Native to several “zones” psychological action and 
the period of the emergence of social phenomena (means: negative). These areas display 
and slide action will be handled in two moments in human development; during 
adolescence and early adulthood, like two delicate areas of human age.
Three areas of subsidence in life, making their determination:
- areas of “suction”;
- areas “dangerous”;
- areas “fatal”.
These three areas outlining a “roadmap” simple psychological phenomenon action 
“slide” to individuals problematic for self, family, school and society.
According to the assessment most likely to accept, areas “suction” includes whole 
period of the age of adolescence. The area is open to a degree of risk, because at this 
age “customs” in the limits of subliminal awareness and are not very “specialized” to 
increase “income” in the treasury of human consciousness. In the area of   absorption, 
it can include two periods of negative action:
The fi rst time, socialization and environmental phenomena of “infected” occurs when 
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the teenager does not keep personal and social spaces. Omissions and adaptation 
condition assessments and does not shrink “is just a case”, “no problem”, “I am 
convinced that he will not repeat again.” These psychic back unwitt ingly worthless 
slogans. Self-obstrucion to become transformed him into tolerance without att ention 
to delicate situations, seductive and without realizing it, he has “fallen in.”
The second time, this area is dominated by gradual acceptance of the fact of the 
situation through vetëhandikapimit and passivity. In family and social space start 
“doubts”. The problem appears serious and deserves more att ention. We are parents, 
teachers, educators and feel pain when it comes to our children.
“Dangerous” zone is dominated by diff erent links between adolescents. And opinions 
and feedback can be diff erent too. Parental opinion headache connection is located on 
the family. Outside this view, if the link between adolescent becomes open discussion 
of social dangerousness “it does not rise to such an extent. Some believe that the link 
is normal, but if it will be required to accept that their son or daughter to have an 
aff ective regard to teens, will certainly shake his head in denial.
Next to an open discussion on this issue, other parents recognize a category dominated 
by the thought that, “... is only adolescence age of obeying authority of the family and the 
school ...” So time obligation. So, the crisis of confi dence appears higher when judge 
within our family. In conditions when the relationship works very few parents would 
think that it might be acceptable and not be under the control of the set and abrasive. 
However, here it is “that it sold” issue to others, because many had the Methodists 
psychopedagogic is a parent.
Some what reactions of the parents are justifi ed: they fear “skid be” consequences that 
appear with falling output in school, hasty decisions adolescents to their connections, 
the stress on the lack of income, risk of sexually transmitt ed diseases, unwanted 
pregnancies and others. Parental concern is a strong camp. In our argument to soothe 
concerns would treat the issue in several ways.
First, we will accept and adapt concuring opinion. Ties between adolescents are a 
natural part of the process of physical growth and the emergence of psychological 
and physical sensations/ changes. Physical changes is associated with the process 
of raising awareness. It is when all teenagers spend moments before the mirror, 
observing the growing body forms, beauty, extension, color of skin, muscle and sexual 
development, facial cleanliness and others. Satisfaction on physical growth makes it 
more acceptable in social environment. This promotes shaping relations within the 
community and show tendencies to “test” them abroad. Within the community there 
are stronger ties conditioned by distance, the possibility of mutual observation of 
behavior as elements  of personality.
Second: the impact of adolescent social group is present. Trends to become like 
others seen in the increasing demand for improved cost-eff ective dressing for the 
family. There are other reactions which show the desire not to appear diff erent from 
others in creating an aff ective relationship. These “signals” encourage thinking;      “... 
Why do I have loved ...”, “... what has your friend more than I ...” ; “Although I have to 
be diff erent,” ect.. In this general situation impacts on age are many that they are 
interesting detailing. Some boys and girls stay away wishing to establish connection. 
Later the boys involved in a relationship, partly because not feel safe in connection 
with the girls not having enough income to pay the bill. A diff erent situation is in the 
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treatment of girls.
Third: family control. The causes of change are legible for parental control that is 
much stronger. According to them, driven by parental care, they can not be anything 
other than school route - home. But here excist and other reasons. Some girls are 
unatt ractive and rejected, others have not reached sexual maturity, are not interested 
in relationships with boys, some are so fond of the teachings and under the infl uence 
of parents have undergone the concept that “... now is not age for mistress, but only teach 
and learn ... “.
Finally, changes in perception are not the result of changes in age, but are the 
product of other media eff ects. Young people are facing the eff ects of “the psychology 
of the handset”, spending hours in front of television screens, computer and mobile 
phones. They consume a good part of the time preferences to the songs, movies, VIPs, 
drawing, sexual images, communication in social networks and others. Specifi cations 
in their mental development of a soap diffi  cult to distinguish between what happens 
in reality and in life.
In the absence of auxiliary assistance, the real and unreal constitute a problematic 
combination that undermines the concept of life. They build expectations based on 
the stories of actors, singers, VIPs favorite. Love of them can be passionate, equally 
vehement promises, such as in the marketing of the screen. However, the mobile 
device screen and inexhaustible source of information remain imminent danger of 
slipping into this age. In many cases now are not valid messages or parents advice, no 
time to think about how the family’s economic situation, they believe that everything 
can be taken on the electronic network seamlessly.
Psychology of interdependence of means (especially by computer and mobile) has 
turned man from “man - because” to “man - a consequence”. Reports in such conditions 
parents - children and vice versa, have been hit hard. The situation within the social 
space have started to establish dominance of the psychology of the vehicle, which has 
turned into a “kind of rude” quietly and inconvenience caused. Man not only needs to 
read and meditate, but also be expressed in a language of communication that makes 
it respected in his social circle. This psychology of returning to “politely” is oriented 
towards a system of unwritt en norms as a guide for action, infl uenced by a host of 
anti-values, oft en justifi ed as “modernism”. A social fracture almost  show irreparable 
consequences.
Today social workers accept that a relationship is a social support and it off er or give 
more security. Through a link, your son or daughter meet the need for belonging and 
love and less think to switch to sex. Links adolescence they prepare them for full links 
early adulthood. They recognized the nature of the connection, acquire skills on how 
to run a relationship, how to solve confl icts, how to choose the right partner. If “bond 
‘’ fulfi lls these functions on adolescent life has no reason to be prejudiced as” heresy 
“and punished as such.
Reaction and lack of prompt reaction to psychological phenomena of adolescence, 
are next to each - other but can never claimed it would be hopeful elements to calm 
yourself in stress-causing teens to their behavior in family and social environments. In 
this system no one can claim immunity to these phenomena aimed at the phenomenon. 
As the reaction, as well as has a base reacting. The fact that the individual phenomena 
in many cases do not occur in the immediate situation, but this phenomena occur 
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gradually fading reaction occur. We may be faced with acute situations, without the 
possibility of their response.
The second area involves the study in terms of early adulthood to students. This 
period of change and cornering is associated with high social cost. Within it are found 
two dangerous moments or periods. Inclusion phase, which is subtle and obvious. 
Individual, not being able to withstand stress complex, fi nding no way to adjust 
against negativity in some climactic moments of life, then “subject to chance” and 
“collapsing”. Without realizing it violates that part of the personality. This is the “sin” 
to sense the biggest social policy.
The next period is the “gridlock”. Put simply, what can you do when it inside? It is 
the moment of “social coldness”, where the family is also evident concern and social 
environment. So it will be. Evil if “Give it to pick up a fi nger arm”, it aims being. The 
teenager must become the master of himself and not allow “that Native grabbing”. 
Setbacks will be very diffi  cult. Negative environment att ract those who have “invested” 
and seek “compensation”. Sick from drugs, vice, alcoholism, sex, spiritual wickedness 
to “exercise the trade” they want friends and collaborators. What they now have with 
you, ye shall ask you to follow suit with others. Continuing a path of no return need 
money, fi nancial support, resources ... .Therefore be many things, seeking to make 
“all”.
This period carries the anxiety, the fear of moral degradation, open to self - criminality. 
(Meaning: a crime against yourself). “Swipe” has occurred and at “loneliness” psychic 
distress associated with moral self-hurting. In such situations there is no one not be 
vetëlutur; “Ah ... if it was not so”!
In the “fatal phase”, punishment is present and expected. He can be moral and legal 
punishment. In both cases featuring extreme limit of failure of subliminal, awareness, 
instincts and other psychosocial elements. Ending extreme boundaries of the area in 
fatal is devastating moment. Recall for a moment the daily events and information: 
“... committ ed suicide, was shot him self, abortion, illegitimate children, prostitution, the 
drogue, raped, killed her mother in law, killed his wife because he found the boyfriend, crime 
motives poor, crime within familes ...ect “. The situation is retaliation against individuals 
who either have slipped in life, or become the subject of her. They have a common 
denominator: the destruction and spiritual degradation. Aft er this “fatality” peoples 
are hurt, crushed, destroy and entire families are experiencing anxiety and fear.
Assessing the social situation is necessary to specify some further thought. Analysis 
of individual fl air and everyone is entitled to make a deep and serious analysis to 
arrived to the roots and to the limits of hurting. Encouraged by teacher self-effi  cassity 
,we should do this analysis because it is a necessity to build close connection 
between refl ection, understanding, choices and consequences of the destruction of 
consciousness and slip into life. This link will help us to “take the turn at the right 
time.” In favorable environments in school and family, in accordance with the code 
of conduct will allow distribute this fog immoral and would make life more peaceful 
and more secure.
Again adolescents driven by public and professional awareness, we should remember 
the phrase: “Beware that not to be late tomorrow ...”.
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6.  Few words about psycho-pedagogical methodology

The basic contradiction between the stage today displayed the time spent resistance 
and development trends deserves specifi c studies. From western and eastern 
experiences, logic up in the 60’s, has proven its contradiction within, relying on basic 
popular methods of testing and reaching their conclusions. The results are returned 
in a comparative framework is binding, without appreciating and no deference to its 
environment, geographical conditions and living spaces.
Assuming the character of complex science in psychopedagogic space or dilemmas 
presented by the high level of knowledge, the increasing demands of the market 
social - economic and scientifi c - research, as well as concerns major regional and 
global (created by unemployment, demography, ecology), the actors involved in the 
subject of psychopedagogic study responded educational-forming process and have 
conducted research based, logical model criteria of time.
Some of the most prominent components enable a more comprehensive focus group 
methodology in improving teaching and transmitt ing eff ective psycho-pedagogical 
knowledge among adolescents. In addition, researchers can reach the human psyche 
or teachers oppose themselves to determine everything, or can allow aff ected by the 
results of their experiments? How many have to rely on testing methodology and 
how the study will respect the mature technological methods in the study of human 
nature and behavior?
Today’s criticism to the controversy has yielded results because of social, economic 
and technological passing them subservient nëndisiplina methods through the 
application of mathematical systems, the tests, observations and conclusions on the 
borders of prominent phenomena within human society. “Developing a philosophy of 
professional training and education” 14 and the math of many disciplines operating in the 
dimensions of social life, respect the diff erences and diversity of behavioral action.
It helps to understand and respect the fact that psychology remains dependent to the 
social development degree, what stage of development that feeds the continuation of 
active elements in the human psyche. Initially under the age division, psychological 
science is subject to specifi c youth-oriented school, what university, youth workers, 
in diff erent sectors to layer intelligence, targeting their categorization in relation to 
human behavior.
The issue is simple: Do they have (according to these groups) their psychology of 
action? The psychology of consumption fails to touch all these layers.  Psychology in 
school is a viable option supported between success and ethical liability categories 
and freedom.
Historical criteria, both consciously and expressive speaking Methodists laid before 
the dilemma of education; “... What happened, what have caused and what to expect in this 
area vital to our existence and national development; how to overcome it, if education in this 
phase will include the extraordinary tenderness, harmful, without inside his sense of human 
love; We will accept the pressure of a tough upbringing imposing strict rules, which would 
lead to social isolation among adolescents feelings?
Adolescens are ‘social creatures’ that deserve or need psycho-pedagogical specialists 
att ention. They have their interior “cosmos”, trying to explore according to their 
growing intentions. We need to understand how they see the world and the reality 
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that surrounds them; the ability of perception, memory, imagination, motivation, 
self-esteem and tendency to build more harmonious relationship interior elements of 
the human psyche. Putt ing forward some basic questions:
- How can appear “clashes” between the indications of the reality that 
surrounds them in relation to the boundaries of the unreal, fantasy and dreams of 
their own, thus creating empathetic blind belief in the future?
- Are they under the infl uence of hypnotic suggestion and the false splendor 
and luxury of life on its marketing and due to the demolition of these reports, are 
dominated by teenagers inferiority complex, or aggressiveness?
- How are we able to understand prepare them for life on the basis of 
psychological characteristics that exhibit in school and social activities?
- Does it merely a “psychological game” of parents or teachersor methodists 
in “huge school book” and the psyche of the adolescent life, or is it a human mission to 
national values?
- What is achieved today through psycho-pedagogical methodology, to 
provide an opportunity to motivate adolescents with confi dence and self-beliefs 
towards social interests of academic and vocational education?
then:
Against the dictates as moral crisis (dependence and obligation of service to another, 
eliminating alternatives, closure of trails, placement of barriers, restrictions). It is a 
phenomenon observed in teaching meaning today, which does nothing except that 
cultivates inhibiting research and obtaining knowledge among adolescents and 
stimulates not only att ention, but also confusion. This is not enough, as can feed so 
unconscious aggression and criminal negligence toward oblivion.
Against the loss of rights, denial and rejection leading to teenagers in crisis of 
social identity. Methodology of education in Albanian education, but the ones 
methodological takes pedagogical systems  in developed countries, maintains within 
its system tradition and valuable experience of teaching, based on the basis of a 
psychology of individual and collective character traditional national, which that 
distinguishes him in his typology psychopedagogic.
Between these two categories have confl ict, as if adolescence or categories of their 
faculty and educational front, resulting unprepared to cope with the psychological 
phenomenon. 

7.  Conclusions

Pedagogical logic and methodology chosen to respect “to strike a fi ne balance”, 
which harmonizes and creates an environment extremes education for adolescents.
The problem that appears is essential: Do exist any recommended selection based 
on actual studies to fi nd the “strike a fi ne balance” of Aristotle in the secondary and 
university school system, more acceptable to the remedies in service perspective? 
Determining indicators of the state of operational test are real and they must be 
respected for the accuracy of conclusions recommending prevention eff ects in the 
interest of civic education.
We are looking for solutions to avoid the contradictions in the system of academic 
training and education.
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Without observing the action of economic factors, factors forming and encouraging 
educational and cultural, environmental impact social issues, relations between 
tradition, heritage and outlook reports in respect of occurrences national relationship 
and interaction phenomena imported and infl uenced by external factors (or just takes 
and takes as is common in Albanian society) can not be found solutions for overcoming 
the contradictions that appear in the system of academic and civic education.
Psycho - pedagogical  methodology go beyond the framework of recommendations 
and return to a fi eld exploration to increase teaching skills.
Deductions in this fi eld can not be given empirically, whether well known names 
in the fi eld of social psychology, based on the implementation of several programs 
funded benefi ts and interest. Methods and achievements oft en go beyond the frame 
with compelling eff ects. Work depth study within social classes and especially 
within the age group of teens receive special values   and important, because on its 
base Methodists serving the academic and education are free to think and act in 
unity, without diff erences generalizations and spontaneous labor imposed by the 
conditions, circumstances, environment and human content with their specifi cations.
To respect and harmonize teaching and methodical knowledge within trinomial 
philosophy - psychology - pedagogy.
Not only under the philosophical divisions, but the actual dimensions have accepted 
logic given heft y pedagogical value and utility in the fi eld of traditional knowledge 
and scientifi c research, classical and modern. This background (phenomena, events 
and phenomena, the trend, the trend bias) integrated into public and private awareness 
model takes the value of research in the fi eld of Albanian psychopedagogy. Its 
dimensions, implied as essentially reasoning (to penetrate the secrecy of incomplete 
and undisclosed) in this long journey of the model set criteria.
Opposite the “cult” of psychologist, every teacher is a psychologist, educator, 
Methodist, with sensation and severe human habits.
Methodology of establishing and respecting the harmony between human activity 
and social environment, will support and give a new dimension to research work. 
Recommendation “not to be unkind, but to be exacting in respect of scientifi c standards” 
not to restore to the method of “fi st on the table”, but in sett ing up the right and 
harmonized between coercion and freedom in the educational system of the school, 
although the diff erence between them is multifaceted.
Creating the “cult” of psychologist fi nds it necessary to go in proportion with their 
appearance as an individual, in harmony and resonance spirits to be near Methodists 
education, to build with them bridges of communication supporting education 
of people. Space is full of processed psychology and act in dominance of thought 
to all strata of society. The short, he knows the psychology of living in the social 
environment of collective psychology, inside. Educational psychology and does not 
only schools, but also reading the great book of life that feeds the individual human 
psyche. Just so you can come to realize “hypnosis” on the adolescent age groups.
In every economic system - social derives a general psychology, which is refl ected in 
the att itude towards life, property, individual and collective human humanism. In 
Albania there is a phenomenon that occurs in individuals who represent the highest 
peaks of the acquisition and exercise science of psychology, imposing whatever 
they disclose to the Albanian social opinion. Our sacred duty is to become architects 
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worthy of the human spirit. 
Thanks to systematic work, support and sincere cooperation with colleagues, parents 
and students, we hope to convey a model and posts needed, which take character 
recommendation on improving the forms of civic education, academic and family to 
motivate our children in this period diffi  cult of their lives. Their life is life itself, our 
greatest spiritual wealth, which is our obligation to safeguard this and guarantee at 
any price.
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E drejta për informim e viktimave të trafi kimit të qenieve njerëzore
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Abstrakt

  Jo vetëm sot, por edhe në të kaluarën, viktima e krimit ka qenë e njohur si nocion, si subjekt i 
aktit kriminal, por nuk është marrë në konsideratë nevoja e saj për një mbrojtje apo kompensim 
të domosdoshëm. Pozita e vështirë e viktimës së krimit është e njohur që nga sistemet e hershme 
të drejtësisë (Archon Books, 1967, 383). Mirëpo, edhe në këtë kohë edhe shumë e shumë kohë 
më vonë pozita e viktimës nuk është përmirësuar sa duhet. Në aspektin historik vërehet 
përpjekja e autorëve të ndryshëm për të kontribuar, për të vënë në pah domosdoshmërinë e 
njohjes me nevojat e viktimës që ka pësuar nga krimi, për ta njohur raportin e saj me kryesin 
dhe nevojën për mbrojtje. Në fund të viteve 1970 dhe fi llimi i viteve 1980, në shumë vende, 
është bërë një ngritje e përgjithshme e vetëdĳ es mbi nevojën e përqendrimit të vëmendjes në 
viktimat e krimit dhe për të siguruar një sistem të gjithanshëm të drejtësisë. Në këtë drejtim ka 
qenë shumë me rëndësi kontributi i Këshillit të Evropës dhe OKB-së për mbrojtjen e viktimave 
të krimit që konsiston kryesisht në nxjerrjen e një numri të madh të akteve juridike për këtë 
qëllim. Pozita e viktimës së krimit historikisht ka ndryshuar shumë. Nga pozita kur të drejtat 
e saj nuk janë mbrojtur me ligj, vetëm është njohur si subjekt i krimit dhe është shfrytëzuar 
si burim provash, derisa tani te drejtat e saj janë njehsuar plotësisht me të drejtat e njeriut në 
tërësi. Në funksion të kësaj janë miratuar dhe fuqizuar shumë akte juridike. Por, prapë mbetet 
shumë aktuale nevoja për të përmirësuar statusin juridik të viktimave të krimit sidomos ne 
vendet që nuk kanë bërë sa duhet në këtë drejtim.

Fjale kyçe: informim, viktime, kompensim, dokumente nderkombetare.

Hyrje

Trajtimi i viktimave të krimit nga policia dhe marrja në pyetje e tyre pasi të jetë kryer 
vepra, kontakti i parë i viktimës me sistemin e drejtësisë bëhet zakonisht përmes 
policisë dhe ky kontakt mund të vazhdojë gjatë një pjese të konsiderueshme të 
procesit gjyqësor. Nga ky kontakt do të varen shumë rrjedha të procedurës lidhur 
me mbrojtjen e viktimave dhe kompensimin e tyre, por edhe lidhur me një punë më 
efi kase për parandalimin e krimit dhe viktimizimit në shoqëri. Bashkëveprimi i parë 
ndërmjet policisë dhe viktimës është thelbësor edhe në lidhje me atë se si viktima do 
ta përballojë viktimizimin dhe do ta rimarrë veten  (Elezi, Hysi, 2006, 199).
Në këtë drejtim është me rëndësi që ndihma e parë dhe mbrojtja e personave me 
nevojë fi llimisht të ofrohet nga organet shtetërore dhe të koordinohet nga to, këtu roli 
i policisë është shumë me rëndësi. 
Çështje me rëndësi por edhe mjaft  delikate me rastin e procedimit policor është edhe 
marrja në pyetje e viktimave. Për këtë edhe aktet ndërkombëtare rekomandojnë që 



88

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

të veprohet me kujdes të posaçëm dhe të mos riviktimizohet viktima. Me rastin e 
marrjes në pyetje viktima nuk duhet të vendoset në rolin e të akuzuarit, por duhet 
respektuar disa parime që përkojnë me nevojat e viktimave. Përveç kësaj, është me 
rëndësi që policia të ketë një bashkëpunim të afërt, por vetëm profesional dhe sa të jetë 
e mundur të krĳ ojë raport besimi me viktimat e krimit. Kjo njëherësh mund të siguroj 
bashkëpunimin dhe kontributin e viktimës në zgjidhjen e rastit, sepse të dhënat dhe 
informacionet e saj janë të pazëvendësueshme gjatë hetimit të rastit kriminal dhe 
zhvillimit të procesit penal në tërësi. Në anën tjetër kjo në fund do të garantonte edhe 
mbrojtje adekuate të të drejtave të viktimës së krimit.
Viktimat duhet të marrin informacion të mjaft ueshëm në një formë të atillë që ata mund 
të kuptojnë, për t’u mundësuar atyre akses të plotë të të drejtave të tyre dhe për t’u 
siguruar që të trajtohen në një mënyrë të respektueshme. Një informacion i tillë duhet 
të jetë në dispozicion nga momenti që një viktimë bën një ankesë për një vepër penale, 
si dhe mbi një bazë të rregullt gjatë procedurave penale dhe në lidhje me ecurinë e 
çështjes. Detaje të mjaft ueshme duhet të sigurohen për t’u mundësuar viktimave të 
marrin vendime të informuara në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në procedurë dhe në 
mënyrë të veçantë kur të vendoset nëse do të kërkojë rishikimin e vendimit apo nuk 
do të ndjekë penalisht çështjen. Për shumë arsye, viktimat mund të kenë vështirësi 
në të kuptuarit e informacioneve të ofruara në një standard, formë të shkruar. Në 
veçanti, viktimat mund të mos e kuptojnë gjuhën me të cilën jepet informacioni ose 
mund të ketë faktorë të tjerë të tillë si mosha e viktimës, pjekuria intelektuale dhe 
gjendja emocionale, nivelet e shkrim-leximit dhe çdo aft ësi të kufi zuara për shembull 
në lidhje me shikimin apo dëgjimin, të cilat mund të pengojnë një viktimë të kuptojë 
informacionin. Prandaj, informacioni duhet që sa më shumë të jetë e mundur, të jepet 
në një shumëllojshmëri formatesh për të marrë parasysh këta faktorë.

1. Burimet e te drejtes per informim ne te drejten nderkombetare

Burimet e të drejtës për informim të viktimave të trafi kimit të qenieve njerëzore në 
të drejtën ndërkombëtare janë: Protokolli i Trafi kimit të Kombeve të Bashkuara; 
Konventa Evropiane për Masat kundër Trafi kimit të Qenieve Njerëzore; Vendimi 
Kuadër i Këshillit të BE-së për Paraqitjen e Viktimave në Proceset Penale; Parimet 
Bazë të Drejtësisë për Kombet e Bashkuara; Rekomandimi (2006) 8 i Këshillit të 
Europës.Protokolli i Trafi kimit të Kombeve të Bashkura, në nenin 6(2) kërkon nga 
Shtetet palë të sigurojnë se sistemi i tyre ligjor përmban masa që i pajisin viktimat e 
trafi kimit me “informacionin e duhur për proceset gjyqësore dhe ato administrative” 
si dhe mbështesin viktimën në shprehjen e shqetësimeve të tyre gjatë procedurave 
penale.Konventa Evropiane për Masat kundër Trafi kimit të Qenieve Njerëzore 
në nenin 12, pika d kërkon nga Shtetet Palë të marrin masa për të ofruar ndihmë 
për viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore, e cila do të konsistojë në “këshillim dhe 
informacion, në veçanti në lidhje me të drejtat e tyre dhe me shërbimet në dispozicion të tyre, 
në një gjuhë që është e kuptueshme prej tyre.” Neni 15(1) detyron shtetet të sigurojnë që 
viktimat kanë akses në informacion në lidhje me procedurat përkatëse gjyqësore dhe 
administrative, që nga kontakti i parë i tyre me autoritetet kompetente, në një gjuhë 
që ato mund ta kuptojnë.Konventa Europiane mbi Kompensimin e Viktimave të 
Krimeve të Dhunshme në nenin 11 të saj parashikohet se çdo Shtet Palë duhet të 
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ndërmarrë hapa të përshtatshëm për të siguruar që informacioni mbi skemën t’u 
jepet kërkuesëve të mundshëm. Neni 4 i Vendimit Kuadër të BE-së për Paraqitjen e 
Viktimave në Proceset Penale kërkon akses në informacion për viktimat e trafi kimit 
të qenieve njerëzore nga organizatat që ofrojnë mbështetje për to, në shërbimet që 
këto organizata ofrojnë, ku dhe si të denoncojnë veprën penale, procedurat që duhet 
të ndjekin, tu ofrohet këshillim dhe/ose ndihmë ligjore, të informohen në lidhje me të 
drejtën për kompensim, si edhe të marrin informacion për vendimin e gjykatës.
Informimi i viktimave për proceset penale dhe ecurinë e tyre, shprehja e shqetësimeve 
dhe mendimeve prej tyre në çdo fazë të procesit përbëjnë parime Bazë të Kombeve të 
Bashkuara për Drejtësinë. Rekomandimi i Këshillit të Europës (2006) 8 rekomandon 
sigurimin e aksesit në informacion për viktimat, i cili do të konsistojë në informacion 
mbi shërbimet, procedurat ligjore dhe rolin e viktimës në këtoprocedura, informacion 
mbi të drejtën e viktimave për të qenë të mbrojtura dhe për të marrë kompensim 
nga autori i veprës penale ose nga shteti, ofrimin e këshillimit dhe asistencës ligjore. 
Rekomandimi 11 i Këshillit të Europës (85) rekomandon autoritetet që t’i japin 
informacionin përkatës viktimës. Ai parashikon për shembull që policia dhe gjykatat 
duhet të informojnë viktimat mbi mundësitë e marrjes së asistencës, këshillimit ligjor 
dhe praktikë dhe kompensimit. Përmbushja e të drejtës së viktimës së trafi kimit 
të qenieve njerëzore për tu informuar është e lidhur ngushtë me të drejtën për 
kompensim dhe ushtrimin e të drejtave të tjera. Vetëm nëse viktima i njeh të drejtat 
dhe mundësitë e tĳ /saj brenda sistemit ligjor, ai/ajo mund t’i ushtrojë këto të drejta 
dhe mundësi. Viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore kanë pak informacion mbi 
mënyrën sesi funksionon sistemi i drejtësisë penale dhe kjo i kufi zon viktimat që të 
përdorin të drejtat e tyre brenda këtĳ  sistemi. 
Në legjislacionin shqiptar nuk është parashikuar ndonjë detyrim për policinë, 
prokurorët apo gjyqtarët, që të informojnë viktimat e krimeve të dhunshmem, në 
mënyrë të veçantë trafi kimit të qenieve njerëzore mbi të drejtat e tyre ligjore. Informimi 
i viktimave mbi të drejtat ligjore përbën një komponent shumë të rëndësishëm që 
i jep viktimës siguri dhe e bën të kuptojë se ka mjete ligjore dhe sociale që mund 
t’i përdorë në favor të saj. Nevojiten masa legjislative që ti garantojnë viktimës së 
trafi kimit të qënieve njerëzore informim ligjor që në momentin e kallzimit, hetimit 
dhe gjykimit të çështjes.
Sakaq, nevojitet marrja e masave për të siguruar që viktimat e krimit, përfshirë 
viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore, informohen në lidhje me të drejtat e tyre 
dhe përfi tojnë asistencë që në kontaktin e tyre të parë policingë dhe prokurorinë 
dhe përgjatë procedurave gjyqësore. Kuadri ligjor dhe praktik i sistemit gjyqësor 
duhet të rishikohet me qëllim përcaktimin e detyrimeve të qarta për aktorët e tĳ  dhe 
mundësimin e aksesit të viktimave të krimit në informacion dhe të drejtat e tyre (si 
psh përmes dispozitave në kodin e procedurës penale, udhëzimeve për offi  cerët e 
policisë, prokurorët etj)

2. Nevoja për mbrojtjen e viktimës së krimit që nga momenti i pësimit të akti 
kriminal e deri në zgjidhjen e çështjes penale

Të gjithë personat që kanë pësuar nga krimi, në rend të parë kanë nevojë për një 
mbrojtje adekuate. Këtu pikësëpari kemi parasysh viktimat që kanë pësuar për herë 
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të parë nga krimi, i ashtuquajturi viktimizim primar. Këto viktima mund të kenë 
pësuar në mënyrë direkte apo indirekte, dëmi që kanë pësuar mund të jetë i natyrës 
fi zike, psikike, morale dhe materiale. Me një fj alë si persona për t’u ofruar mbrojtje 
konsiderohen të gjithë ata persona që njëherësh konsiderohen si viktima sipas akteve 
ndërkombëtare dhe kanë nevojë për një gjë të tillë. Orvatjet e deritashme në nivel 
ndërkombëtar për të përmirësuar pozitën e viktimave në administrimin e drejtësisë 
janë një pranim i faktit se sistemet kombëtare të drejtësisë shpesh janë fokusuar në 
kryesin dhe marrëdhëniet e tĳ /saj me shtetin, duke përjashtuar të drejtat, nevojat dhe 
interesat e viktimave. 
Një problem në vete me rastin e mbrojtjes së viktimave është ndërmarrja e masave 
që të mos ndodhë riviktimizimi i tyre apo i ashtuquajturi viktimizim sekondar. 
Mbĳ etuesit e krimit mund të ndiejnë viktimizimin përsëri kur të vendosin të shkojnë 
një hap më tej dhe të bisedojnë për krimin. Kjo mund të ndodhë përmes trajtimit 
intensiv dhe joadekuat nga ana e aktorëve brenda sistemit penal të drejtësisë dhe 
sektorit të mirëqenies sociale, e gjithashtu edhe gjatë pjesëmarrjes në procesin e 
hetimeve dhe gjykimit (Udhezues OSCE, 2001, 52). Në varësi të natyrës së krimit 
dhe të pozicionit të saj në ngjarje, pasojave të ardhura, shpesh viktimat kanë provuar 
edhe një viktimizim të dytë nga sistemi i drejtësisë. Pozicioni i viktimës është delikat 
dhe i vështirë në rastet e krimeve të tilla, si : plagosje, vrasje e të afërmve të familjes, 
abuzimet seksuale, grabitjet etj. Shpesh viktimës i duhet të përballet me autorin e 
saj dhe të rikujtojë momentet me të vështira të kaluara më parë (Elezi, Hysi,Tiranë 
2006,199). 
Për të evituar një pasojë të tillë kërkohet që organet përgjegjëse dhe personat që i 
trajtojnë viktimat e krimit të veprojnë me kujdes dhe profesionalizëm. Për arritjen e 
këtĳ  qëllimi nga shtete nevojitet hartimi i planeve për mbrojtje të viktimave të krimit, 
mbështetur në dispozita të qarta ligjore që iu garanton atyre realizim efi kas të të 
drejtave dhe trajtim adekuat prej kontaktit të parë me organet përkatëse e deri ne 
përfundim të rastit në lidhje me to. Në funksion të kësaj para së gjithash do të ishte 
një trajtim adekuat nga ana e policisë në kontaktin e parë me viktimat dhe marrjes 
në pyetje për here të parë, informimi dhe ofrimi i mbrojtjes juridike-profesionale dhe 
rregullimi me kujdes i procedurës për pjesëmarrje sa me te lehtë te viktimës në të 
gjitha fazat e procesit gjyqësor penal.
Me rastin e trajtimit të viktimës në procedurë gjyqësore duhet të merret parasysh 
jo vetëm pozita e saj si palë e dëmtuar, por edhe roli i saj si dëshmitare dhe burim i 
rëndësishëm i provave (Sahiti, Prishtinë 2007, 129). Informacionet të cilat mund t’i 
ofrojë i dëmtuari në procedurë penale kanë të bëjnë si me faktet që janë të rëndësishme 
për procedurë penale, ashtu edhe me rrethanat që kanë për qëllim realizimin e të 
drejtave të tĳ  të gjëra, në bazë të të mund të thuhet se ai është fi gurë procedurale e 
dyfi shtë. Duke marrë parasysh këtë rol të dyfi shtë të viktimës së krimit me rastin e 
pjesëmarrjes në procedurë gjyqësore mund të përfundojmë se mbrojtja adekuate e 
saj gjatë kësaj faze të zhvillimit të procesit penal është edhe e rëndësisë së dyfi shtë. 
Së pari, kjo mundëson realizimin e të drejtave të viktimës, zbutjen e pasojave që ka 
përjetuar nga krimi dhe evitimin e riviktimizimit eventual të saj, në anën tjetër, kjo bën 
të mundur edhe bashkëpunimin e viktimës me gjykatën, dhënien e informacioneve 
nga ajo për të provuar veprimet e kryerësit dhe për të zgjidhur drejtë çështjen penale. 
Kështu, konsiderojmë se në përgjithësi për të siguruar një rol aktiv të viktimës në 
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një procedurë gjyqësore penale dhe procedurë tjetër si parakushte kryesore janë: 
infrastruktura e plotë ligjore për këtë qëllim dhe informimi i viktimave për mundësitë 
juridike të tyre.

3. E drejta per t`u informuar per te drejtat
3. 1 Këshillimi ligjor dhe ndihma juridike

Pas dhënies së ndihmës së parë, strehimit, ofrimit të shërbimeve të caktuara nga 
policia, është e nevojshme që para fi llimit të procedurës gjyqësore viktimës së krimit 
t’i sigurohet edhe ndihma juridike-profesionale. Kjo në rend të parë, është me rëndësi 
për sigurimin e barazisë së palëve në proces, në anën tjetër kjo bëhet e domosdoshme 
kur dihet pozita e veçantë e viktimës së krimit dhe mundësia e cenimit të interesave 
të saj nga ana e kryerësit edhe gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësore. Gjendja e 
viktimës e krĳ uar nën ndikimin e viktimizimit, e bën atë shpeshherë të pafuqishme 
që t’i kërkoj dhe mbrojë të drejtat e veta, e gjithashtu edhe që të angazhojë avokat 
mbrojtës. Në të shumtën e rasteve viktima e krimit nuk ka as mundësi fi nanciare që të 
paguajë për shërbimet juridike-profesionale të cilat i nevojitën. Shumica e avokatëve 
mbështesin më mirë pafajësinë e të pandehurve derisa ata paguajnë, ndërsa viktimat 
e kanë shumë më të vështirë të paguajnë për punën profesionale të kryer. 
Sot, me akte ndërkombëtare parashihet detyrimi i shtetit që të heqë shpenzimet rreth 
ndihmës juridike për viktimat e krimit. Gjithashtu në shumë vende ekzistojnë sot 
edhe qendra për ofrimin e shërbimeve juridike falas për viktimat e krimit. Përveç të 
tjerash kërkohet të ngrihen qendra apo zyra enkas për ofrimin e ndihmës juridike për 
viktimat e krimit dhe të përgatiten kuadro që e njohin kuadrin ligjor në lidhje me të 
drejtat e viktimave, si dhe mënyrën e reagimit që i përshtatet veçorive të viktimave.
Konventa Evropiane për Veprim kundër Trafi kimit të Qenieve Njerëzore kërkon nga 
Shtetet Palë të parashikojnë në të drejtën e brendshme, ofrimin e asistencës ligjore 
falas për viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore, një komponent i rëndësishëm i së 
cilës është këshillimi ligjor, parashikuar kjo nga neni 15, paragrafi  i dytë: “Çdo Palë do 
të parashikojë në legjislacionin e saj të brendshëm të drejtën për ndihmë ligjore dhe konsulencë 
ligjore falas për viktimat në kushtet e parashikuara nga legjislacioni i saj i brendshëm.”
Vendimi Kuadër i BE-së për Paraqitjen e Viktimave në Proceset Penale kërkon që 
viktimat të kenë akses falas në këshillim, kur është e nevojshme. Garantimi i kësaj 
të drejte rekomandohet edhe nga një numër instrumentash politikisht detyrues. 
Kështu, Rekomandimi i Këshillit të Europës (2006) 8 rekomandon shtetet t’u sigurojnë 
viktimave akses efektiv ligjor. Parimet dhe Udhëzimet e rekomanduara nga Kombet 
e Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dhe Trafi kimin e Njerëzve kërkojnë garantimin e 
ofrimit të ndihmës ligjore për viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore (në një gjuhë 
që kuptohet prej tyre) në lidhje me çështjet penale, dhe jo vetëm, ose veprime të tjera 
kundër autorëve të veprave penale të trafi kimit të qenieve njerëzore. 
Ofrimi i ndihmës së përshtatshme për viktimat, gjatë gjithë procesit ligjor përbën një 
nga Parimet Bazë të Drejtësisë së Kombeve të Bashkuara. E drejta e këshillimit ligjor 
dhe garantimi i saj është shumë e rëndësishme në lidhje me garantimin e të drejtës 
për kompensim të viktimave. Garantimi i të drejtës për këshillim ligjor mundëson 
kërkimin e të drejtës për kompensim nga viktimat në mënyrë efektive duke kuptuar 
edhe kompleksitetin e procedurave të gjykatës. Në këtë kuadër, një rol shumë të 
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rëndësishëm luan edhe rritja e ndërgjegjësimit për juristët, avokatët dhe stafi n e 
Organizatave Jofi timprurëse. Ndërgjegjësimi i tyre do të ndihmonte që viktimat e 
trafi kimit të qenieve njerëzore të merrnin këshillim ligjor dhe të ndërgjegjësoheshin 
për të paraqitur padi efektive për kompensim, çështje që do të trajtohet në vĳ im të 
këtĳ  punimi.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë garanton mbrojtje ligjore falas për çdo shtetas, 
i cili gjykohet në një proces penal dhe nuk ka mjete të mjaft ueshme për të paguar 
një avokat. Neni 31/c i saj sanksionon se, “Gjatë procesit penal kushdo ka të drejtë të 
mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të zgjedhur prej tĳ ; të komunikojë lirisht 
dhe privatisht me të, si dhe ti sigurohet mbrojtja falas, kur nuk ka mjete të mjaft ueshme.”
Në të njëjtën frymë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në pikën 7 të nenit 
49 të Kodit të Procedurës Penale, është sanksionuar detyrimi i shtetit për të paguar 
shpenzimet e bëra për mbrojtjen vetëm ndaj të pandehurit, kur ky i fundit, nuk ka 
mjete të mjaft ueshmepër të paguar një avokat. Ndërsa, viktima e trafi kimit të qenieve 
njerëzore, në një proces gjyqësor penal ka vetëm pozitën e dëshmitares, e në këto 
kushte organi procedues dhe ai i gjykimit nuk kanë detyrimin ligjor për t’i siguruar 
asaj avokat mbrojtës. E drejta për tu mbrojtur me avokat i mundësohet viktimës se 
trafi kimit vetëm ne rastet kur merr pjesë në procesin penal me statusin e paditëses 
civile për te kërkuar dëmshpërblimin nga autori i veprës penale, në bazë të nenit 
61 e 62 të K. Pr. Penale. Edhe në këtë rast shteti nuk garanton shërbim ligjor falas 
për viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore. Edhe në këtë rast, shteti nuk garanton 
asistencë ligjore falas për viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore.
Në kuadrin e përmbushjes së standardeve ndërkombëtare dhe detyrimeve që burojnë 
prej tyre për Shtetet Palë, Shteti shqiptar ka bërë përpjekje serioze për të garantuar të 
drejtën e shtetasve për shërbim ligjor falas. Miratimi i Ligjit nr.10039, datë 22.12.2008, 
“Për ndihmën juridike” përbën një zhvillim të rëndësishëm në kuadrin ligjor në 
lidhje me garantimin e të drejtës për mbrojtjen ligjore falas.
Bashkimi Europian është përpjekur vazhdimisht të hartojë akte juridike, si edhe të 
marra masa për të mbrojtur viktimat e trafi kut në BE, duke synuar mbrojtjen dhe 
forcimin e të drejtave të tyre. Në lëmin e këtyre të drejtave, siç është trajtuar edhe më 
lart, i është kushtuar vëmendje të drejtës së informimit. Për këtë, përveç instrumenteve 
të analizuara më lart, është propozuar edhe Direktiva mbi standarded minimale mbi 
të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të trafi kimit. 
Këtyre viktimave duhet t’u jepet mundësia të njoft ohen kur personi i proceduar ose 
i dënuar për vepra penale që kanë të bëjnë me to është lëshuar nga paraburgimi. 
Viktimat do të marrin këtë informacion, në çdo rast që kanë shprehur dëshirën për 
diçka të tillë.

3.2 Kompensimi i viktimave të trafi kimit të qenieve njerëzore
Sistemi ynë ligjor nuk ka një ligj të veçantë të kompensimit dhe të dëmshpërblimit të 
viktimave. Në legjislacionin tonë procedural penal ne kemi vetëm një mundësi për të 
siguruar dëmshpërblimin e viktimës për shkak të dëmit të shkaktuar. Kjo nëpërmjet 
padisë civile në procesin penal. Padia civile në procesin penal parashikohet nga neni 
61 i Kodit të Procedurës Penale. Kjo dispozitë i jep të drejtë personit që ka pësuar 
një dëm material nga vepra penale, ose edhe trashëgimtarëve të tĳ , që të kërkojnë, 
me anë të një padie civile në procesin penal, kthimin e pasurisë dhe shpërblimin e 
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dëmit. Viktimat e trafi kimit mund të paraqiten në pozicionin e paditëses civile duke 
paraqitur padi civile në procesin penal kundër trafi kantit të tyre, por dhe mund të 
të paraqesin një padi të veçantë civile, në gjykatën civile duke iu referuar dispozitës 
mbi shpërblimin e dëmit jopasuror. Padia civile, në fakt, i siguron mbrojtje viktimës 
sepse me kërkesën e kësaj të fundit, si paditëse civile, organi procedues me qëllim që 
të sigurohet kthimi i pasurisë dhe shpërblimi i dëmit, mund të vendosë sekuestrimin 
e pasurisë së të pandehurit ose të të paditurit civil. Kjo masë qëndron deri në 
përfundimin e çështjes.
Çështja e kompensimit të viktimave të trafi kimit kompensimin e viktimës së 
trafi kimit ka nevojë për përmirësime ligjore. Krahas krĳ imit të një skeme shtetërore 
për kompensimin e viktimave të trafi kimit duhen ndryshuar dhe plotësuar edhe 
dispozitat e K.Pr.P për ngritjen e padisë civile në procesin penal dhe gjykimin e saj 
brenda këtĳ  procesi. Ky është edhe rasti i vetëm ku, sipas K.Pr.P nenet 58-68, viktima 
e trafi kimit mund të marrë pjesë si palë në proces, nëpërmjet padisë civile në procesin 
penal, për të kërkuar dëmshpërblimin e dëmit. Mungesa e parashikimeve të qarta në 
K.Pr.P për dhënien e ndihmës për viktimat e trafi kimit në mënyrë të pakushtëzuar 
në praktikë është zgjidhur duke iu referuar direkt akteve ndërkombëtare ose me 
instrumente të tjera si: Marrëveshja për Mekanizmin Kombëtar të Referimit për 
Viktimat e Trafi kimit. Nga praktika gjyqësore është konstatuar se, në kushtet kur 
viktimat e trafi kimit janë konsideruar si të dëmtuara nga vepra penale, organet e 
zbatimit të ligjit, në përgjithësi, nuk kanë aplikuar të drejtën e tyre sipas nenit 158 
të K.Pr.P. Por në të vërtetë, në mënyrën se si është aktualisht e formuluar dispozita 
e mësipërme krĳ on paqartësi lidhur me të drejtën e të dëmtuarve për të mos dhënë 
deklarime në fazën e hetimeve paraprake apo dëshmi gjatë gjykimit, në rastet kur 
deklarojnë se kanë bashkëjetuar apo kanë lidhur martesë me tutorët e tyre.
Nga ana tjetër, aktet ndërkombëtare kanë sanksionuar të drejtën për kompensim të 
viktimave të trafi kimit të qenieve njerëzore, si një të drejtë të realizueshme përmes 
pagesës së dëmit nga autorët e këtyre veprave penale, ashtu edhe përmes skemës 
shtetërore. Standardet ndërkombëtare kanë zhvilluar gjithashtu, parimin sipas të 
cilit përfi timet e nxjerra nga trafi kantët përmes shfrytëzimit prej tyre të aktiviteteve 
kriminale, duhet të përdoren për të dëmshpërblyer viktimat e rafi kimit të qenieve 
njerëzore, individualisht, ose kolektivisht. Këto standarde kanë nënvizuar në mënyrë 
të veçantë interesat e fëmĳ ëve dhe të grave.
E drejta për kompensim e personave të trafi kuar është forcuar si rezultat i sanksionimeve 
të saj në konventat dhe aktet ndërkombëtare që janë bërë pjesë e legjislacionit të 
brendshëm. Kështu, shtetet palë të konventës së Kombeve të Bashkuara kundër 
krimit të organizuar ndërkombëtar (UNTOC) dhe Protokollit kundër trafi kimit 
(2003), kanë detyrimin të sigurojnë ekzistencën e së paku, njërës prej procedurave 
ligjore, me qëllim që personat e trafi kuar të kenë akses për kompensimin e tyre. Ato 
gjithashtu duhet të sigurojnë për viktimën mekanizmin e informimit të saj në lidhje 
me këtë të drejtë. Sipas kësaj konvente, aksesi për kompensim duhet të njihet edhe 
jashtë kufi jve. Protokolli “Mbi parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e trafi kut 
të personave, veçanërisht të grave dhe fëmĳ ëve” (protokolli i Palermos) që plotëson 
Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar, 
kërkon nga Shtetet Palë, trajtimin e fenomenit të trafi kimit të qënieve njerëzore 
në mënyrë komplekse, duke adresuar jo vetëm parandalimin dhe luft ën ndaj këtĳ  
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fenomeni, por edhe mbrojtjen dhe mbështetjen e viktimave të trafi kimit. Në kuadrin e 
garantimit të mbrojtjes dhe mbështetjes së viktimave të trafi kimit të qenieve njerëzore, 
Neni 6(6) i Protokollit “Mbi parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e trafi kut të 
personave, veçanërisht të grave dhe fëmĳ ëve” në plotësim të Konventës së Kombeve 
të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar kërkon nga Shtetet Palë të 
sigurojnë që sistemet e brendshme ligjore të përfshĳ në masa që ofrojnë mundësinë 
e marrjes së dëmshpërblimit për dëmin e shkaktuar. E drejta për dëmshpërblim 
mund të përmbushet nga autori i veprës penale ose nga shteti. Pavarësisht se në 
parim është autori i veprës penale që duhet të paguajë dëmshpërblimin, shpesh kjo 
e drejtë nuk përmbushet prej tĳ , për shkak të mospërballjes së tĳ  me ligjin, zhdukjes 
së tĳ  dhe mungesës së mjeteve fi nanciare të autorit të veprës penale. Konventa e 
Këshillit të Europës “Për masat kundër trafi kimit të qënieve njerëzore” parashikon 
disa detyrime të rëndësishme që konsistojnë në sigurimin e aksesit për viktimat 
ndaj informacionit mbi procedimet e ngjashme gjyqësore dhe administrative, të 
drejtës për ndihmë ligjore falas për viktimat, të drejtës për kompensim nga autorët 
e veprës penale, ose nëpërmjet ngritjes nga shteti të një fondi për kompensim me 
qëllim integrimin e viktimave. Kjo Konventë ka hyrë në fuqi në 2008-ën. Neni 15(3) i 
Konventës Evropiane “Për masat kundër trafi kimit të qënieve njerëzore” kërkon që 
në të drejtën e brendshme, secila palë, të parashikojë të drejtën e viktimave për t’u 
dëmshpërblyer nga autori i veprës penale. Kjo konventë parashikon të drejtën për të 
kërkuar kompensim nga trafi kanti, si për dëmin material ashtu edhe për dëmin moral. 
Ajo, përcakton gjithashtu, të drejtën për akses të viktimës ndaj një fondi kompensimi 
shtetëror, një prej modeleve të të cilave u sanksionua në Konventën evropiane “Për 
kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme”. Garantimi i kësaj të drejte 
kërkon edhe marrjen e masave ose programeve që synojnë arritjen e ndihmës dhe 
integrimit social për viktimat.
Në kuadër të Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin (OSBE) është hartuar dhe 
një Plan - Veprim për Luft imin e Trafi kimit të Qenieve Njerëzore që ka të bëjë me 
mbrojtjen e viktimave, mos-penalizmin e personave të trafi kuar për vepra penale të 
lidhura me trafi kimin, ngritjen e Mekanizmave Kombëtarë të Referimit dhe hartimin 
e Udhëzuesve për identifi kimin e saktë, informimin dhe mbrojtjen e viktimave të 
trafi kimit, mbrojtjen, rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmĳ ëve të trafi kuar.
Konventa Evropiane “Për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme” 
është hapur për nënshkrim që prej 1983-it dhe ka hyrë në fuqi në vitin 1988. Konventa 
parashikon se viktimat duhet të dëmshpërblehen nga i gjithë komuniteti për çdo 
dëmtim që kanë përjetuar. Konventa synon në nxitjen e shteteve për përcaktimin e 
skemave që garantojnë kompensimin e viktimave. Kjo Konventë synon ndihmën e 
viktimave në rastet kur ato nuk mund të kompensohen në një mënyrë tjetër. Qëllimi 
është kompensimi i atyre që kanë pësuar një dëm trupor ose dëmtim të shëndetit. 
Neni 2 i kësaj Konvente parashikon detyrimin e shtetit për të kontribuar në 
dëmshpërblimin e viktimave që kanë pësuar një dëmtim të rëndë trupor ose dëmtim 
të shëndetit që ka rrjedhur drejtpërsëdrejti nga një krim i dhunshëm si edhe të 
personave të varur prej personave që kanë vdekur si rezultat i një krimi të tillë. Ky 
detyrim i buron shteteve palë në rastet kur kompensimi i viktimave të krimeve të 
dhunshme nuk mund të jepet nga burime të tjera. Konventa parashikon detyrimin 
e Shteteve Palë të ndërmarrin hapa të përshtatshëm për të siguruar që informacioni 
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mbi skemën e kompensimit t’u ofrohet kërkuesve të mundshëm. Kjo Konventë 
përcakton minimalisht përmbajtjen e kompensimit në kategoritë: të ardhurat e 
humbura, shpenzimet mjeksore, të shtrimit në spital dhe shpenzimet e varrimit, 
si dhe pensionin ushqimor për personat e varur prej personave që kanë vdekur si 
rezultat i një krimi të tillë.
Konventa evropiane “Për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme”, e 
kufi zon kompensimin nga shteti vetëm në dëmet materiale në rastet kur vepra penale 
ka qenë një krim i qëllimshëm dhune, me pasoja fi zike ose mendore për shëndetin. 
Ka gjithashtu, limite në përcaktim, i cili përfshin nevojën për të qenë një viktimë e 
llojeve specifi ke të krimeve, të dhunës dhe llojeve të dëmit.
Kjo Konventë nuk rezultoi një normë ndërkombëtare efi kase për shkak se ratifi kimi i 
saj nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës zgjati shumë, ndërkohë që Konventa e 
Këshillit të Evropës “Për Veprim kundër Trafi kimit të Qenieve Njerëzore”, trajtuar më 
lart, është akti më i plotë juridik ndërkombëtar. Kjo Konventë e Këshillit të Evropës 
ka veçantitë e saj në krahasim me instrumentet e tjerë ndërkombëtare të luft ës kundër 
trafi kimit të qenieve njerëzore. Përsa i përket fushës së zbatimit të kësaj Konvente ajo 
mbulon të gjitha llojet e trafi kimit cilitdo qofshin viktimat: burra, gra, fëmĳ ë duke 
siguruar në këtë mënyrë barazinë gjinore. Kjo Konventë është instrumenti i parë ligjor 
ndërkombëtar që përkufi zon termin “viktimë e trafi kimit të qenieve njerëzore’’ në 
ndryshim nga instrumentet e tjerë ndërkombëtarë të cilët limitohen duke i lënë secilit 
Shtet të çmojë se kush do të quhet viktimë dhe për rrjedhojë të përfi tojë mbrojtjen e 
nevojshme.
Përveç kërkimit të dëmshpërblimit nga trafi kanti, viktima mundet në disa vende 
(Francë, Mbretëria e Bashkuar, Rumani, SHBA, etj), të kërkojë gjithashtu kompensim 
nga fondi shtetëror. Eshtë zakonisht viktima e krimeve të dhunshme, ose persona 
dëmtimi i të cilëve është provuar që janë kompensuar përmes këtĳ  fondi. Sisteme 
të tilla kompensojnë lloje të veçanta të dëmit material (fi nanciar) por ka gjithashtu 
disa shtete (Francë, Mbretëria e Bashkuar) në të cilat kompensimi mund të kërkohet 
gjithashtu për lloje të tjera të dëmtimeve, si psh “dhimbja dhe vuajtja”. Këto 
mekanizma janë të drejtëpërdrejta dhe sigurojnë që kompensimi ju është paguar 
viktimave të trafi kimit të qenieve njerëzore. Në Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar ka 
Organizata Jofi timprurëse me eksperiencë në këtë fushë, të cilat asistojnë viktimat që 
të paraqesin kërkesa për kompensim nga fonde të tilla.

3.3 Njoft imi mbi të drejtën për të mos dëshmuar
Kjo është një e drejtë që duhet t’u bëhet me dĳ e të gjitha viktimave të trafi kimit të 
qenieve njerëzore, mirëpo gjatë pyetjes së viktimave, në praktikë gjyqësore është 
konstatuar se në kushtet kur viktimat e trafi kimit janë konsideruar si të dëmtuara nga 
vepra penale organet e zbatimit të ligjit në përgjithësi nuk kanë aplikuar të drejtën 
e tyre sipas nenit 158 te K.Pr.P Mund t’i referohemi kështu vendimit të Gjykatës së 
Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, sipas të cilit i pandehuri A. K. është 
gjetur fajtor edhe për veprën penale të pastrimit të parave të pista dhe në bashkim 
të dënimeve është dënuar me 20 (njëzet) vjet burgim. Ndërsa i pandehuri F. T. është 
gjetur fajtor nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, krahas veprave penale të 
falsifi kimit të dokumenteve dhe falsifi kimit të pasaportave, edhe për veprat penale 
të “Shfrytëzimit të prostitucionit” në rrethana rënduese, në dëm të shtetases M.D., 
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të “Shfrytëzimit të prostitucionit” në dëm të shtetases L.K., të “Pastrimit të parave të 
pista” dhe në bashkim të dënimeve është dënuar me 18(tetëmbëdhjetë) vjet burgim. 
Ndaj këtĳ  vendimi është bërë rekurs nga palët dhe Kolegji Penal i Gjykatës së Larë ka 
dhënë Vendimin nr. 555 datë 03.12.2008, sipas së cilit Vendimi nr 29 datë 11.06.2007 
të Gjykatës së shkallës së Parë dhe Vendimi nr 56 datë 11.12.2007 i Gjykatës së Apelit 
për Krime të Rënda, janë marrë në shkelje të ligjit procedural penal dhe si të tillë janë 
prishur duke e kthyer çështjen për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime 
të Rënda. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka konstatuar se “vendimet gjyqësore janë 
marrë në shkelje të ligjit procedural penal, posaçërisht dispozitave të nenit 158/ç/2 e 
151/4 të K.Pr.Penale”. 
Pasi citohet neni 158/ç/2 i K.Pr.Penale, në faqen 8 të Vendimit nr 555 të Kolegjit Penal 
të Gjykatës së Lartë arsyetohet se:“Duke analizuar përmbajtjen e kësaj dispozite, vërehet 
se ligjvënësi, për shkak të ruajtjes së parimeve të një marrëdhënie shoqërore të rëndësishme, 
sikundër është ajo mes bashkëshortëve apo bashkëjetuesve, e ka përjashtuar këtë rreth 
subjektesh nga detyrimi për të dëshmuar gjatë gjykimit të procedimit penal në ngarkim të të 
afërmve të tyre, në lidhje me ngjarje e fakte mbi të cilat ato kanë dĳ eni. Posaçërisht, ligjvënësi 
i ka njohur një status të veçantë bashkëshortit, ish bashkëshortit, bashkëjetuesit apo personit 
të lidhur me birësim me të pandehurin në një procedim penal, duke e bërë të detyrueshme për 
organin procedurës që në çdo rast, edhe kur kallëzimi i veprës të jetë bërë nga këto subjekte, 
në momentin e administrimit të dëshmisë atyre duhet t’i bëhet e njohur e drejta për të mos 
dëshmuar. Në këtë mënyre, vet ligjvënësi e ka veçuar këtë rreth subjektesh nga personat e 
tjerë që parashikon neni 16, të cilët pavarësisht lidhjes me të pandehurin, për sa kohë janë 
në cilësinë e kallëzuesit nuk mund të përjashtohen nga detyrimi për të dëshmuar. Në rastin 
konkret, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, vlerëson se ka qenë detyrim i gjykatës që zhvilloi 
seancën gjyqësore dhe mori dëshminë e shtetases H. Xh., që konform nenit 158/ç të K.Pr.
Penale, në momentin kur mori dĳ eni për lidhjen mes të pandehurit dhe të dëmtuarës, t’i 
bënte të njohur kësaj të fundit të drejtën që ajo kishte për të mos dëshmuar…. Për shkaqet 
e mësipërme, dëshmia e të dëmtuarës H. Xh. përbën një provë të administruar në shkelje të 
ligjit (neni 151/4 I K.Pr.Penale), e për rrjedhojë vendimet gjyqësore të cilat u bazuan në të 
duhet të prishen.“ Në bazë të nenit 440 dhe 447 të K.Pr.Penale, Gjykata e Shkallës së 
Parë për Krime të Rënda, gjatë hetimi gjyqësor të kësaj çështje ka qenë e detyruar që 
të respektojë dhe t’i përmbahet Vendimit nr 555 dt. 03.12.2008 të Gjykatës së Lartë, 
për çdo çështje të së drejtës që është vendosur në të, si dhe të zbatojë detyrat dhe 
konkluzionet e këtĳ  vendimi të Gjykatës së Lartë.
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Lëvizjet demografi ke dhe zonat periferike në Shqipëri. Ndryshimet e 
vendbanimit dhe ndryshimet kulturore - Rasti i Kamzës

PhD (C.) Alfred Halilaj
Qendra e Studimeve Albanologjike

                                                                Abstrakt

Kamza është zona më tipike e levizjeve demografi ke në Shqipëri pas viteve 1992.Liria e fi tuar 
dhe humbja e kontrollit të shtetit, hapën udhën për ndryshimin e vendbanimit.Përballja 
me ndryshimet kukturore, dallimet midis rurales dhe urbanes, ndryshimet në strukturën e 
familjes patriarkale, rithemelimi i raporteve sociale në kushtet e reja, sjellja e politikës, shtetit 
dhe institucioneve janë disa prej tematikave që do të ngerthejnë këtë kumtesë.A ka ndryshime 
kulturore midis ‘të ardhurve’ dhe vendasve, dhe  midis tyre në vetvete? Cilat janë raportet e 
reja që krĳ ohen?Si ndryshon midis brezave përballja me ndryshimet?Këto janë disa pyejtje që 
shtrohen.
Metoda e vëzhgimit me pjesëmarrje dhe intervistat e drejtpërdrejta do të jenë më të përdorurat, 
por edhe pyetësorët, fotografi të, përdorimi i raporteve zyrtare do të ndihmojnë në realizimin  
e plotë të materialit shkencor.

Fjalë kyçe: Lëvizje demografi ke, migrim, kulturë, popullsi.

Hyrje

Lëvizja migratore e popullsisë pas rënies së komunizmit në Shqipëri, ka rezultuar 
shumë e çorganizuar dhe e pakontrolluar, si në nivelin e lëvizjes së vërtetë ashtu edhe 
të llogaritjes së vendbanimeve të reja.
Migrimi në kuptimin e veçantë të fj alës, është një proces që shpreh zhvendosjen 
territoriale të popullsisë, kalimin e njerëzve nga një qendër banimi në një tjetër, të 
afërt apo të largët, për të jetuar në këtë të dytin dhe si rrjedhojë dhe për  të siguruar 
aty mjetet ekonomike për jetesën. Përdoret termi ‘migrim’ pasi përkon edhe me 
metatezën  migrim-mërgim dhe rrënjën  ‘migration’. Për nga shkëputja  ose jo nga 
bashkësia territorial e mëparshme, e traditës, ajo etnologjike ose etnike, lëvizjet 
migruese i ndajmë në të brendshme dhe të jashtme. Të brendshme quhen ato brenda 
për brenda truallit etnik ku kryhen këto procese, ndërsa të jashtme quhen migrimet 
që kapërcejnë kufi njtë e trojeve etnike të atĳ  populli për të jetuar dhe punësuar atje. 
Gjithashtu migrimet janë të organizuara(kur shteti planifi kon dhe i vendos vetë 
banorët në qendra të ndryshme banimi) dhe të paorganizuara( lëvizje që vĳ në prej 
nevojave të shoqërisë, që kanë në brendinë e tyre një lloj organizimi të veçantë që 
përputhet me nevojat e prodhimit e të zhvillimit shoqëror, me ligje dhe ligjësi të 
caktuara) (Tirta , 2003, 239-247).
Migracioni i brendshëm solli edhe një urbanizim, apo mbipopullim të disa rajoneve 
të vendit, çka për pasojë u shoqërua me ndryshime të mëdha sociale, ekonomike 
e mjedisore të këtyre zonave. Nga ana tjetër, vetë ndryshimet politike, sociale 
dhe ekonomike në vend, gjatë tranzicionit në vazhdim, sollën ndryshimin dhe 
shpeshherë përshpejtimin e fenomeneve demografi ke duke ndikuar në  cilësisë e 
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jetës së popullsisë.
Rezultat i mungesës së kontrollit ka qenë përhapja e ndërtimeve të karakterizuara nga 
konstruksione të reja në më të shumtën e rasteve në brendësi e periferi të qyteteve, 
duke rritur sipërfaqen e tyre, e cila natyrisht nuk është pajisur me ndonjë lloj shërbimi 
urbanistik ose ndërlidhjeje. Këtu mund të përmendet zgjerimi i qytetit të Tiranës në 
zonat periferike si: Bathore, Kamëz, Laprakë, Kombinat, Yzberish etj.
Ardhja e familjeve nga zonat e thella malore apo rurale, bëri që këto të fundit 
tëvendosen në  hapësira nëmënyrë aspak të organizuar dhe mjaft  spontane. Mungesa 
e kanalizimeve, e infrastrukturës rrugore, e ujit të pĳ shëm, elektricitetit etj, janë sfi da 
e jetës për familjet e ardhura kryesisht në 20-vjeçarin e fundit në kryeqytet dhe në 
qytetet e tjera kryesore. Situata aktuale ku dallohet mungesa e kushteve  minimale 
për të jetuar në lagjet e formuara nga të ardhurit gjatë viteve të fundit, nuk mund të 
ndryshojë lehtë.
Duhet të theksojmë se një veçori dalluese të migrimit të brendshëm në Shqipëri 
është fakti se edhe pse këto metropole janë qendra të fuqishme dhe destinacione të 
preferueshme, përsëri në proceset e tyre demografi ke të brendshme ndodhin lëvizje 
migruese që kanë të bëjnë kryesisht me lëvizjen e njerëzve në 2 drejtime: nga qytetet 
në drejtim të kryeqytetit dhe nga kryeqyteti në drejtim të vendeve të tjera (emigrimi).
Analiza dhe vlerësimi i thelluar i të dhënave demografi ke është bërë në dokumentin 
e ‘Politikës së Zhvillimit të Territorit të Bashkise Kamëz’. Nëpërmjet kësaj analize, janë 
evidentuar, në mënyrë të përmbledhur, çështjet e mëposhtme:
• Në vitin 1990, ka pasur 6,000 banorë të regjistruar, ndërsa në 2008 numërohen 

87,000 banorë të regjistruar dhe në 2012 rreth 92,000 banorë. Shkalla e përgjithshme 
e rritjes për këtë periudhë arrin në 1,400% dhe ky fakt mund të konsiderohet si një 
rekord në Evropen bashkëkohore. Rezultatet mesatare të rritjes vjetore rezultojnë 
të jenë rreth 80%.

• Zona e Bathores meriton një trajtim të veçantë, sepse aty është e përqëndruar 
rreth 1/3 e popullsisë totale të Kamzës dhe informaliteti është më i përhapur.

• Është e rëndësishrne të vërehet rënia e mprehtë në rritjen e popullsisë duke fi lluar 
nga viti 2007. Në të vërtetë, ajo numëron 2,2%, që nuk është shumë më e lartë se 
norma e rritjes natyrale, rreth 2%.

• Madhësia mesatare e familjes luhatet në rreth 4,5 persona në familje, tipike për 
popullsinë rurale, për të gjithë rajonin, por në disa zona të tilla si Bathorja, qëështë 
vlerësuar të jetë më i lartë se 5.

• Me qëllim që të vlerësojnë variacionet e mundshme janë përcaktuar tre kategori: 
skenar i ulët, skenar i mesëm, skenari i lartë:

o Rritja e popullsisë: e ulët 1.5% , e mesme 2.0% , e lartë 2,5% .
o Madhësia familjare do të reduktohet nga 4,5 persona për familje me 4 persona për 

familje deri në 2022.
• Kjo do tërezultojë për 2022 në një popullsi prej 124.062 (i ulët), 131.485 (mesme) 

dhe 139.313 (të lartë) banorë. Për hir të zhvillimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, 
skenari i lartëështë konsideruar të jetë më i mundshëm. Polet ekonomike të reja 
që do të propozohen nga PPV-ja parashikohet të përfshĳ në edhe 4400 persona, 
duke e rritur numrin e popullsisë së pritshme në 144 0001.

Në fi llim të viteve 1950, por dokumentet tregojnë se deri në fi llim të viteve ‘90, Kamza 
1 ‘Analiza dhe vlerësimi i thelluar për territorin’, Bashkia Kamëz.
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është vetëm një fshat bujqësor me 7.000 banorë.Rreth qendrës kryesore urbane, 
popullsia ishte e vendosur në fshatra të vogla, që kontrollojnë një territor të specializuar 
në produkte të ndryshme bujqësore. TerritoriiKamzës, ishtevendiihambarit kombëtar 
gjatëgjithëperiudhës sëpasluft ës nënregjimin komunist, si një prej fermave më 
të mëdha në vend, por duke e alternuar edhe me sektorin industrial siç ishte dhe 
miniera e qymyrit në Valias.Aktualisht Kamza është në fakt një pjesë e madhe urbane 
e Tiranës nga e cila ajo varet tërësisht për bazën e saj funksionale dhe ekonomike.

Ndryshimet dhe përvĳ imet

Këto ndryshime të mëdha demografi ke nën të cilat u gjend shoqëria shqiptare, do 
të çojnë natyrshëm në përballjen midis banorëve të vendosur rishtas dhe banorëve 
që ishin para vitit 1990 në këto zona, si dhe përballjen me njëri tjetrin të banorëve të 
vendosur rishtas. Vlen të theksohet se ajo që quhet tranzicion demografi k ka përfshirë 
edhe Shqipërinë.Kjo teori është propozuar në vitin 1929 nga demografi  Amerikan 
Warren Thompson, i cili vërejti ndryshimet apo tranzicionin e lindjeve dhe vdekjeve 
në shoqëritë e industrializuara. Vendet e zhvilluara e kanë  kaluar këtë tranzicion të 
uljes së numrit të lindjeve, ndërsa vendet në zhvillim janë në tranzicion të realizimit të 
kësaj ulje. Kujtojmë se në familjen tradicionale shqiptare, të përllogaritur nga studiuesit 
shqiptar, numri mesatar i anëtarëve të familjes shkon 7(shtatë), ndërkohë që vërehët 
tendenca e uljes së numrit në 4,5-5 anëtarë, siç edhe e tregon rasti i Kamzës, edhe pse 
nuk është mesatarja e popullsisë shqiptare, përbën një të dhënë të rëndësishme për të 
treguar tendencën. Edhe pse shifrat e Kamzës janë rezultat i pasqyrës tranzicionale 
të familjes shqiptare në vetvete si zona që ka mbledhur kategori të ndryshme sociale.
Ky model i vendos shoqëritë nën shpjegimin e raportit lindje-vdekje, përmes 
lidhjes korrelacionale midis industrializimit, zhvillimit dhe numrit të anëtarëve të 
familjes. I vendos në kohë shoqëritë me natalitet të lartë dhe vdekshmëri të lartë si 
paraindustriale(faza I), futja e mjekësisë moderne(faza e II) ul normën e vdekjeve 
veçanërisht në mesin e fëmĳ ëve ndërkohë që lindshmëria mbetet e lartë dhe si 
rezultat ndodh rritja e shpejtë e popullsisë(shumë nga vendet më pak të zhvilluara 
janë sot në këtë fazë), kur lindshmëria ulet gradualisht(faza III) kjo vjen si rezultat 
i përmirësimit të kushteve ekonomike, rritjes së statusit të grave dhe përdorimit të 
metodave kontraceptive, edhe pse rritja e popullsisë vazhdon, ajo mbetet në një normë 
të ulët(shumica e vendeve në zhvillim janë në këtë fazë), kur normat e lindjeve dhe 
vdekjeve janë të dyja të ulëta(faza IV) ndodh një stabilizim i popullsisë dhe në këto 
vende ekonomia është e fortë, me nivele të larta arsimimi dhe kujdesi shëndetësor, 
me përqindje të lartë të grave që punojnë dhe me normë fertiliteti rreth dy fëmĳ ë për 
grua(shumica e vendeve të zhvilluara janë në këtë fazë), dhe kur normat e fertilitetit 
bien në mënyrë të konsiderueshme(faza V), nën nivelin e zëvëndësimit të popullsisë, 
dhe popullsia e moshuar është më e madhe se ajo e re2. 
Bazuar në teorinë e demografi t Warren Thompson, shoqëria shqiptare është në fazën 
e tretë të zhvillimit, ku numri i lindjeve ulet gradualisht dhe statusi i grave rritet. 
Por duhet thënë se ky shpjegim i kësaj faze është i mangët në pjesën e fundit të saj, 
pasi norma e lidjeve edhe pse ka pësuar ulje, ajo prapë mbetet e lartë krahasuar qoft ë 
me të shkuarën, qoft ë me vendet e tjera pothuaj në të njejtën fazë zhvillimi. Si dhe 
2 - htt ps://www.populationeducation.org/content/what-demographic-transition-model.
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ky model nuk merr parasysh ‘emigrimin’ si faktor determinues në uljen e numrit të 
lindjeve dhe vdekjeve, si dhe në uljen e numrit të anëtarëve të familjes.
Pas kësaj paraqitjeje mund të biem dakort se në zonat paraurbane, siç edhe dëshmohet 
në zonën e Kamzës, ka një dinamikë demografi ke interesante.Këtu  ngërthehen e 
shkuara tradicionale e numrit të anëtarëve të familjes  që shkonte mesatarisht shtatë 
anëtarë, modeli shtetëror që impononte sistemi komunist diktatorial i cili e ‘shfrytëzoi’ 
traditën në këtë rast për të implementuar politikën e tĳ  të shtimit të popullsisë sidomos 
në vitet e para  për të përballuar ekonominë dhe gjendjen e rëndë të vendit, si dhe 
periudha post-diktatoriale në të cilën familja bërthamë vjen si përgjigje ndaj modelit 
të ri politik, ekonomik dhe social.

Ballafaqimet nënkulturore

Nuk vihet në diskutim se kultura shqiptare është unike, e diferencuar prej të tjerave, e 
po aq në marrëdhënie metë tjerat sa çdo kulturë tjetër. E bëj këtë shënim për saktësuar  
se në rastin e ballafaqimeve midis shqiptarëve nuk kemi të bëjmë me përballje midis 
kulturash, por kemi të bëjmë me një proces normal të uljes në sofrën e kulturës 
shqiptare të pjesëve të saj. Rasti i Kamzës na ft on të kuptojmë se si kjo mundësi e 
re për t’u njohur mes veti, shndërrohet në të njejtën kohë në pasqyrën ku kultura 
shqiptare mund të shikojë vetveten.
Një prej informatorëve tanë nga Korça kur e pyesim për dallimet midis tĳ  dhe 
komshiut nga Dibra, shprehet  se: ‘Ne jemi shumë pak që të kemi kaq  shumë dallime. 
Kemi dallime por jo thelbësore. Për shembull ne Korçarët jemi pak më alegro, kemi 
merak punët e holla e të padukshme shumë, pimë ndonjë gotë raki, e jemi pak më 
të butë kur na bëhet ndonjë padrejtësi. Komshinjtë tanë, për të cilët kemi respekt 
maksimal, kanë disa rregulla ndryshe nga tonat, por në thelb jemi njësoj’.Informatori 
ynëështë me profesion mësues, dhe gjuha e tĳ  është disi e kujdesshme. Ne na intereson 
pikërisht ajo pikë ku ata dallojnë, jo si një insistim thjesht për ta vertetuar në funksion 
të studimit tonë, por për të  kuptuar se si ata kanë ndërtuar urat e komunikimit 
ndërkulturor. 
Gjendja njerëzore, në të cilën njerëzit duan të dallojnë veten është normalitet.
As që mund të dyshohet, së paku personalisht kështu mendoj, se njerëzit duan të 
dallojnë veten prej tjetrit. A shkohet deri aty sa për ta dalluar veten prej tjetrit, mund 
të dëshirohet eleminimi fi zik i tĳ ? Sigurisht që po, dhe ne kemi raste në histori që 
kjo ka ndodhur, sidomos me modernitetin në periudhen e nazizmit, fashizmit apo 
komunizmit.A kemi raste që dallimet negociohen dhe shërbejnë si urë për t’u lidhur 
me njëri tjetrin?Sigurisht që po, dhe kjo qasje në historinë e kulturës njerëzore është 
më e zakonshmja.Në rastin tonë Kamza shërben si një habitat në të cilin duam të 
hulumtojmë raportin midis banorëve të vendosur këtu rishtas, të cilët i përkasin të 
njejtës kulturë dhe që po krĳ ojnë kushtet e bashkëjetesës normale midis tyre, si dhe 
raportin midis vendasve dhe të ardhurve.
Kur pyeten për mënyrën se si e kanë pritur faktin që shumë qytetarë tani vendosen 
me shtëpitë e tyre në Kamëz, ata që ne i konsiderojmë‘vendalinj’(konsiderojmë të tillë 
të gjithë ata që janë vendosur në Kamëz para se të ndodhnin ndryshimet demokratike 
në Shqipëri), një prej infromatorëve tanë shprehet: ‘Ne jemi mësuar pasi Kamza është 
vend në të cilin gjithmonë ka pasur  të ardhur, më saktë e gjithë zona është formuar 
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si e tillë. Ajo qëna ka bërë përshtypje është masivizimi i të ardhurve. Dhe shpesh 
kemi krĳ uar për to paragjykime sepse na dukeshin si shumë të ashpër dhe shumë 
të shkëputur prej nesh. Nuk i lejonin gratë të dilnin në pazar, vajzat ishin krejt të 
izoluara, dhe meshkujt e shumtë në familje ta krĳ onin frikën e familjes së madhe’.
Kyështë imazhi fi llestar i përballjes. Vihet re diferencimi midis vendalinjve dhe të 
ardhurve në mënyrën se si i qasen familjes. Të ardhurit përfaqësojnë familjen e madhe 
patriarkale me shumë anëtrë, të lidhur fort brenda vetes dhe me rregulla strikte të 
komunikimit e të lëvizjes. Pazari, si vendi tipik në të cilin mblidhen njerëzit, është në 
fakt edhe prezantimi që i bëjnë vetes palët.Ferma e Kamzës dhe modeli ekonomik 
i saj, vendosja e banorëve në pallatet e ndërtuara nga komunizmi, kishte dhënë 
mundësin e përvetësimit më shpejt të ndryshimeve të ndodhura.Gjithashtu fakti që 
Kamza është rreth 7 km nga Tirana, qoft ë dhe gjeografi kisht, ndikimet kanë qenë më 
të mëdha.
Midis të ardhurve ka pasur solidaritet, sidomos në fi llim të vendosjes së tyre në 
vendbanimin e ri. Kushtet e njejta në të cilat ndodheshin kushtëzonin në një farë 
mënyre dhe komunikimin, ndërveprimin dhe respektin midis tyre. Në ndihmëna 
vĳ në rrëfi met që banorët bëjnë për periudhen e fi llimit. Një prej tyre shprehet: 
‘Komshiu im nga Gramshi ka qenë edhe mbështetja ime kryesore. Më vonë e mësova 
prej tĳ  se ai kishte pasur nevojë që të vendosja shtëpinëna të zonë, që të mos ishte 
vetëm, që aty të bëhej një zonë e banuar. Por mund të them se komshiu im më ka 
ndihmuar pa fund familjarisht për të ndërtuar shtëpinë’.
Bëjmë disa shënime nga ky rrëfi m. Solidariteti i fi llimit vjen si nevojë njerëzore pasi 
ndjesia e vetmisë dhe pasiguria në të cilën gjinden banorët e rinj është shumë e madhe.
Shteti sado i pafuqishëm e kishte hĳ en e rëndë të injektuar prej komunizmit.Një prej 
banorëve shprehet: ‘Prej ujit, zjarrit dhe shtetit duhet me pasë frikë’. Nga bisedat vjen 
e qartë  frika që kishin në fi llim dhe mekanizmat që përdornin për ta mposhtur atë. 
Ai që ka marrë iniciativën i pari të vendoset në këtë zonë ka bërë përpjekje të marrë 
me vete sa më shumë njerëz, dhe ta masivizojë lëvizjen, për të krĳ uar klimën, frymën 
e lëvizjes. Nuk ka qenë aspak e lehtë të arrihej kjo.Ashtu siç nuk ka qenë aspak e lehtë 
të merrej inicativa e lëvizjes se venbanimit. Nuk është rasti të merremi me arsyet e 
lëvizjes, pasi nuk e kemi objekt të këtĳ  punimi, por mund të themi se u fi tua një e 
drejtë themelore njerëzorë që në kushtet e rënda  sociale,ekonomike e njerëzore në 
të cilat ndodhej shoqëria shqiptare në fi llim të viteve ’90, ishte shpresa e vetme për 
ndryshim.
Duke shfrytëzuar kontaktet në terren vërejmë se brezat e rinj kanë krejt tjetër 
mënyrë ballafaqimi midis tyre. Duket se realiteti iri botëror mediatik, me zhvillim të 
jashtëzakonshëm në tekonologjinë e informacionit, ka rilevuar shumëçka në drejtim të 
diferencave, por më shumë në drejtim të përballimit të diferencave. Referuar debateve 
midis atyre që e mbështesin Umberto Ekon mbi një lloj ‘degradimi’ të komunikimit 
publik për shkak të mundësisë së kujtdo për të komunikuar, siç shprehet ai sot edhe 
‘budallenjtë’ kanë mundësi të komunikojnë dhe të përdorin këtë komunikim, dhe 
atyre që e kundërshtojnë si një qasje elitare dhe të padrejtë, unë mendoj se kultura e 
‘internetit’ ka ndihmuar në krĳ imin e kulturës së brezit të internetit, që e bën më të lehtë 
komunikimin nënkulturor. Implikimet fi llestare të prejardhjes dhe dallimet midis 
tyre duket se janëfutur  nën ombrellën e kësaj kulture të re, që së pari është tred global 
dhe së dyti vjen si mundësi lokale për të mundësuar ndër brezin e ri bashkëjetesën 
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midis tyre. As që mendohet fort midis të rinjve nëse vĳ në prej fshatit apo prej qytetit, 
vĳ në prej zonave të thella apo prej atyre fushore, vĳ në prej familjeve të pasura apo 
të varfëra.Kjo mundësi e re rrafshon dallimet midis tyre, pasi pothuaj të gjithë kanë 
në dorë një smatphonë të pajisur me internet, dhe kjo ka ndikuar në përmbushjen e 
parimit të barazisë midis tyre.

Përfundime

• Lëvizjet demografi ke pas viteve 1990 në Shqipëri, janë shoqëruar me kaos 
dhe të paktrolluara nga shteti.
• Përballja midis të ardhurve dhe vendasve është shoqëruar me paragjykime të 
njëanshme që kanë dashur kohë të ndrsyhojnë.
• Solidariteti midis të ardhurve ka qenë mënyra më e mirë për tëpërballuar  
lëvizjen e realizuar në kushtet e mungesës së kushteve, dhe pa miratimin shtetëror.
• Të rinjtë rilevojnë dallimet midis tyre me shpejt, duke iu nënshtruar me sukses 
zhvillimeve të reja të teknologjisë së informacionit, që bën më të lehtë kumunikimin 
ndërkulturor.
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 Viktimat e keqpërdorimit të pozitës zyrtare

Driton Muharremi
Lecturer in College AAB, Kosovo

Abstrakt

Çdo marrëdhënie shoqërore nënkupton forcë apo fuqi, çdo akt social është veprim 
i fuqisë, çdo marrëdhënie shoqërore është e barazuar me fuqinë, kurse çdo grup 
shoqëror apo sistem i organizatave, kurse çdo grupshoqëror në sistemin e organizatave 
të forcës. “ Fuqia determinohet si aft ësi e ndikimit me anë të forcës. Pra, fuqia është 
forcë latente. Forcat udhëheqin me botën, jo vetëm me rënien e lirë (forcat natyrore), 
por edhe me fatin e botës të popujve dhe të individëve. Ato, forca pra mund të jenë 
pozitive, negative, fatkëqĳ a dhe qëllimmira, publike dhe të fshehta, të njohura dhe të 
panjohura. Fuqia paraqet interaksion. 
Funksioni i forcës për disa është pozitive, kurse për të tjerët negative. Efektet negative 
të forcës duhete liminuar për shkak të keqpërdorimit (abuse of power). Ekziston 
ndër të tjera edhe forca legjitime dhe ilegjitime, si dhe forca e grupit dhe individit.
Keqpërdorimi është i mundur në të gjitha nivelet nga të gjithë ata të cilët ekanë 
pushtetin informatat dhe ndikimin. Keqpërdorimi gjithmonë është idrejtuar kundër 
dikujt tjetër. Mundësitë e keqpërdorimit të forcës janë të pakufi zuara.

Fjalet kyçe: Viktim, Keqperdorim, Force, Pushtet.

Hyrje

E drejta është një grup normash dhe rregullash ligjore të cilat mbështetennë 
sovranitetin mbi territorin e caktuar, kurse ky sovranitet i ka burimet eveta, ndërkaq 
ato burime janë morali dhe forca (policia dhe ushtria). 
Në praktikë këto burime shpesh defi nohen si dhunë shtetërore pa të cilën e drejta nuk 
do të mund të dallohej shumë nga normat e zakonshme.
Pikërisht ajo dhunë shtetërore është edhe karakteristikë qenësore e çdosistemi 
juridik. Prandaj, kur themi drejtësi, atëherë e kemi shumë të qartëse fj ala është për 
një sistem të caktuar rregullash, kurse ky sistem ështësistemi juridik (i drejtësisë), të 
cilin e përbëjnë normat ligjore që erregullojnë realitetin shoqëror ose veprimtarinë e 
njerëzve në shoqëri.
Sistemi juridik është mënyrë e rregullimit të shoqërisë e cila shprehetpërmes mjeteve 
të detyrimit, të cilat ushtrohen përmes organizimit tëjashtëm, kurse mundësia e 
përdorimit të forcës, formon fuqinë rezervëvendimtare të sistemit juridi.
E drejta, pra, rezulton nga sovraniteti i shtetit dhe është në shërbim tërealizimit të 
drejtësisë në shoqëri. 

Viktimat e keqpërdorimit të pozitës zyrtare

E para nga veprat penale të keqpërdorimit të pushtetit apo të forcës është 
keqpërdorimi i pozitës zyrtare. “forma themelore e kësaj vepre penaleekziston kur 
personi zyrtar ose përgjegjës duke shfrytëzuar pozitën e tĳ zyrtare apo autorizimet, 
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i tejkalon kufi jtë e autorizimit zyrtar ose duke moskryer detyrën zyrtare i sjellë vetit 
apo tjetrit përfi time, kurse njëkohësishtt jetrin e dëmton, apo e shkel rëndë të drejtën 
e tjetrit (Tomiq 2003). Nëse personi zyrtar me qëllim të përfi timit të vet apo të tjerëve, 
gjegjësisht meqëllim të shkaktimit të dëmit tjetrit, ndërmerr veprim i cili në kuadër 
tëautorizimeve të tĳ , por nuk e bënë në interesin e shërbimit, por pikërisht imotivuar 
nga qëllimet e përmendura kundërligjore, bëhet fj alë përshfrytëzimin si( formë e parë 
e veprës) e pozitës zyrtare apo autorizimit.Tejkalimi i kufi rit të pozitës zyrtare apo 
autorizimit zyrtar ekziston atëherëkur personi zyrtar kryen veprime zyrtare jashtë 
autorizime të tĳ , gjegjësishtjashtë kompetencave dhe me qëllim të njëjtë sikur në 
formën paraprake tëkësaj vepre penale (Nojman, 2002, 29). Personi zyrtar ndërmerr 
veprime zyrtare të cilat vetvetiunuk janë kundërligjore dhe për kryerjen e të cilave 
dikush është kompetentpor jo personi zyrtar i cili i ndërmerr ato (Pavishiq, Veiq, 
1999: 550).
Përgjegjësia e nëpunësve shtetëror të cilët e kanë keqpërdorur pushtetin e vet duke 
u shkaktuar të tjerëve dëm mund të jetë:
1. përgjegjësia politike;
2. përgjegjësia e atyre të cilët kanë vepruar sipas urdhrit;
3. përgjegjësia e atyre të cilët i kanë tejkaluar autorizimet e veta. 
Me keqpërdorimin e forcës, pushtetit apo fuqisë (ndikimit) nënkuptojmë:
1. keqpërdorimin e pozitës zyrtare,
2. pranimin e mitos,
3. korrupsionin.

Marrja apo dhënia e mitos si vepër e keqpërdorimit të pozitës zyrtare, ndikimit 
apo fuqisë/pushtetit

Mito dhe ryshfeti janë vepër penale kundër detyrës zyrtare që paraqiten nëformë të 
dhënies së mitës (ryshfeti pasiv) dhe pranimi i mitës (ryshfetiaktiv).vepra penale e 
marrjes së mitës paraqitet në tri forma si vĳ on:
1. kur personi zyrtar kërkon dhuratë apo përfi tim tjetër për kryerjen endonjë veprimi 
në kuadër të autorizimit të tĳ  zyrtar, të cilin nuk do tëkishte guxuar ta kryej;
2. ose kur kërkon dhuratë apo përfi tim tjetër për të mos e kryer ndonjëpunë zyrtare 
të cilën ishte dashur ta kryen;
3. ekziston edhe forma më e rëndë kur vepra është kryer në raste veçmastë rënda.
Vepra penale e dhënies së mitës i ka dy forma: formën e rëndë e që ka tëbëjë me 
dhënien apo premtimin e dhuratës apo ndonjë dobie tjetër personitpërgjegjës apo 
zyrtar me qëllim të kryerjes së ndonjë veprimi të palejueshëmdhe forma e lehtë 
kur kjo bëhet me qëllim të kryerjes së ndonjë veprimi tëlejueshëm. Në të dy rastet 
kryesi i veprës është edhe ai i cili ndërmjetësonme rastin e ryshfetit të tillë. Çështja e 
përgjegjësisë së viktimës këtu ështëme rëndësi të jashtëzakonshme, sepse pikërisht 
kjo vepër penale dhe vepratpenale të korrupsionit tregojnë për faktin se” as të gjitha 
viktimat nuk janëtë pafajshme.
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Korrupsioni si vepër e keqpërdorimit të pushtetit apo forcës

Korrupsioni nënkupton shfrytëzimi i privilegjit dhe ndikimit të cilin në vetepërmban 
pozita e caktuar shoqërore apo zyrtare dh kjo nënkupton keqpërdorimin e asaj pozite 
në dëm të mirëqenies së përgjithshme, kursebëhet me qëllim të interesave personale 
apo individuale. 
Në parim tekorrupsioni fj ala është për përdorimin apo më mirë të themi 
shpërdoriminkundërligjor të autorizimeve dhe të ndikimit të detyrës shtetërore me 
qëllimtë realizimit të interesit individual. Korrupsioni është sidomos i rrezikshëmkur 
është i lidhur me kriminalitetin e organizuar, sepse atëherë viktimat etĳ  jemi të gjithë 
ne e jo vetëm individët, sepse me korrupsion dëmtohen” tëmirat e përgjithshme” apo 
të mirat e të gjithëve neve, shkelet ligji dhedëmtohet sundimi i së drejtës dhe me këtë 
prodhohet gjendje e pasigurisëligjore në shtet. Duke toleruar korrupsionin qytetarët 
e ndihmojnë atë nëmënyrë pasive prandaj është e domosdoshme që aktivisht t’i 
kundërvihemikorrupsionit me anë të kërkesave për përcaktimin e përgjegjësisë dhe 
përdënimin e pushtetarëve së korruptuar. Nepotizmi jo profesionalizmi dhepasiviteti 
politik apo opinioni i pa interesuar publik për jetë politike në shtetdhe për rezultatet 
e zgjedhjeve politike, si dhe padrejtësitë tjera brendashtetit i shkojnë për shtati 
korrupsionit.

Keqpërdorimi i pushtetit dhe viktimat e autoritetit

Krahas këtyre të përmendurave ekzistojnë edhe viktimat e autoritetit apo tëpushtetit 
autoritar që nënkupton pushtetin më të lartë brenda shtetit. Esenca e autoritetit 
qëndron në aft ësinë apo mundësinë që dikujt t’iaimponoj vullnetin e vet dhe ky 
mbivullnet, atëherë është në gjendje tarrënojë sistemin shtetëror juridik ose ta pushtoj 
botën (siç ishte nazizmi,stalinizmi, fashizmi, etj). Fjala është pra për autoritetin e 
forcës i cili ështënë gjendje që me fuqinë e vet t’i detyroj të tjerët të bëjnë atë që e 
dëshirojnë.Viktimat e autoritetit zakonisht janë masive, shumë të mëdha dhe mund 
tëjenë direkte dhe indirekte; reale dhe potenciale. Viktimat reale direkte tëautoritetit 
kanë rëndësi dhe janë interesant për të drejtën penale (Maljevici, 2006, 3-4). Siç 
shihetnë viktimat e autoritetit mund t’i radhisim edhe lojalët e verbër të disa liderëve 
politik të cilët për autoritetin janë të gatshëm të futen në zonat penale dhe të kryejnë 
krime.
Viktimat e autoritetit mund të jenë edhe të gjitha viktimat ushtarake dhecivile të luft ës. 
Njëra palë janë viktima, sepse janë vrarë, janë plagosur meqëllim të okupacionit, kurse 
pala tjetër janë viktima sepse kanë kryer dhunënë emër të autoritetit. Pra, përsëri po 
na paraqitet çështja e përgjegjësisëdhe e fajësisë së viktimës. Pikërisht për këtë arsye 
e drejta ndërkombëtare eka futur termin “përgjegjësitë e përcaktuara për veprat e 
kryera në luft ë”dhe “përgjegjësitë e kuadrit komandues”, sepse, ata janë zbatuesit 
e parë tëautoritetit, kurse ushtari i zakonshëm është vetëm kryerës i urdhrave 
dhevullnetit të tyre për ç’arsye përgjegjësia e tyre për krimin do të duhej tëzvogëlohej 
apo të ndahej me udhëheqësin, mirëpo për këtë do të bëhet fj alënë vazhdim kur do 
të fl itet për viktimat e luft ës.
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Perfundime

Gjyqësia si institucion për realizimin e drejtësisë për viktimën duhet te jete çdo 
here ne perputhje me Ligjin,  prandaj është akt normativ organi ligjvënës sipas një 
procedure të përcaktuar saktë. Kurse, ai paraqet para së gjithash gjykimin moral të 
cilin shoqëria ia drejton kryesit të veprës për shkak të shkeljes së caktuar. Pra,këtu 
qëndron ajo përmbajtja sociale-etike e dënimit. “Politika kriminale në këtë kuptim të 
zbatimit nënkupton tërësinë e masave në kuptimin më të gjerë të cilat në shoqërinë 
konkrete ndërmerren për ta luft uar kriminalitetin dhe me qëllim të mbrojtjes së 
shoqërisë nga dukuritë e rrezikshme të cilatnë kuptimin teorik defi nohen si shkencë 
e cila studion ato masa me qëllimtë gjetjes së mënyrave dhe masave më efi kase dhe 
më të dobishmeshoqërore për luft imin e kriminalitetit.1

Pra, askush nuk e mohon rolin dominues të parandalimit në luft imin e kriminalitetit, 
mirëpo është nevojë dhe domosdo e shoqërisë zbatimi i masave të detyrimit penalo-
juridik si dhetë atyre të cilat e shprehin karakterin retributiv siç janë dënimet. Janë 
tëpranueshme kërkesat dhe tendencat për gjetjen e alternativave të reja të dënimeve, 
mirëpo logjika e arsyes së shëndoshë dhe ndjenja e vetëdĳ esshoqërore dhe e realitetit 
na detyrojnë që në situata të caktuara të reagojnëdhe me zbatimin e sanksioneve 
penale më të ashpra.“Prandaj dilema e së drejtës penale, prandaj edhe e jona nuk 
qëndron në atëse a është legjitime apo jo por në atë se a është paraqitur realisht zona 
esanksionimit dhe a mbështetet ajo në parimet themelore dhe të mirënjohuradhe a 
janë të gjitha masat që shqiptohen legjitime. Problemi pra është që edrejta penale të jetë 
“ultima ratio” e jo “prima ratio” në luft imin ekriminalitetit. 107 Lidhja funksionale e 
së drejtës penale dhe e politikëskriminale në aspektin e tyre represiv sidomos është e 
shprehur përmesparimeve të individualizimit të sanksionit penal. Ky parim siguron 
që kryesitt ë veprës t’i shqiptohet sanksioni nga i cili pritet që në rastin konkret 
takënaqë viktimën apo familjen e saj. Viktima dikur ishte subjekti kryesor irepresionit 
në bashkësitë e para primitive. Pastaj ka ardhur shteti dhe e kamonopolizuar të drejtën 
e dënimit dhe prej atëherë deri sot viktima e veprëspenale habitativisht ka qenë e lënë 
pas dore Organet gjyqësore janë organe janë të ngarkuara për mbrojtjen e të drejtavetë 
të gjithë qytetarëve brenda shtetit. Ato janë organe të autorizuara ngashteti për t’ua 
shqiptuar dënimet kriminelëve. Ato janë të ngarkuara mepërmirësimin e padrejtësive 
gjatë realizimit të së drejtës në një shtet. Tëgjitha viktimat që vendosin ta paraqesin 
ndonjë krim apo kriminel, presinmë së tepërmi nga gjykata. Satisfaksioni i parë dhe 
kryesor për viktimatështë sanksioni apo dënim i cili i shqiptohet kryesit të ndonjë 
krimi, mirëponë praktikën e deritashme është konstatuar se vetëm në bazë të provave 
tëmbledhura nga policia me qëllim të zbulimit të kryesit të veprës penale,gjyqtarët 
nuk e kanë pasqyrën e vërtetë për efektin të cilin e ka ushtruarkrimi mbi viktimën, 
prandaj për këtë arsye ndodhë që shpeshherë tëshqiptohen dënimet e padrejta ose 
shumë të lehta. 
Përfshirja e informatavenë efektin e krimit mbi viktimën është shumë e rëndësishme 
1  Međunarodni priručnik o pravdi za žrtve i odnosno korištenju i primjeni Deklaracĳ e Ujedinjenih 
nacĳ a oosnovnim principima pravde za žrtve zločina i zloupotrebe moći (preveli Šejla Kulenović-
Latas, SamirKulaglić, Kadira Hadžić), Viktimološko društvo Bosne i Hercegovine, 2002. (str.153.)106 
Lazarević Ljubiša, Krivično zakonodavstvo kao osnov za konstituisanje politike suzbĳ anja 
kriminaliteta,izvor preuzet sa interneta htt p:// www. Informator.co.yu/informator/2003/tema_1003.
htm (str.1)
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për vlerësiminadekuat të dënimit, prandaj përgatitja e këtyre vlerësimeve dhe futja 
e tyrenë dokumentacionin gjyqësor do të ishin të domosdoshme në të ardhmen.
Gjyqtarët përveç kësaj, gjatë tërë procedurës kanë për detyrë:
1. që ta respektojnë dhe pranojnë viktimën ;
2. që ta informojnë viktimën;
3. që t’i sigurojnë personat të cilët do ta përcjellin viktimën me qëllim tëinkurajimit;
4. që t’i mbrojnë të gjitha viktimat gjatë tërë procesit;5. që të shqiptojnë dënime 
korrekte për kryesit e krimeve.2
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Abstrakt

Ky punim synon të analizojë në mënyrë kronologjiketregtimin dhe distribuimin e produkteve 
të ndryshme në territorin e Kosovës.Kosova ishte dhe mbetet një vend atraktiv i të bërit 
biznes,por me kalimin e viteve ka ndryshuar mënyra e të bërit biznes varësisht prej kushteve 
dhe rrethanave ekonomike dhe atyre politike.Globalizmi dhe përparimet teknologjike kanë 
mundësuar qarkullimin e mallrave dhe të ideve anembanë botës, e kuptohet që ato kanë 
ndikuar pozitivisht edhe në territorin e Kosovës.
Distribuimi është veprim, aktivitet apo proces i furnizimit me mallra nga prodhuesi te dyqanet 
apo bizneset e tjera që qëllim kanë shitjen e tyre te konsumatorët. Distribuimi, si një nga katër 
elementet e marketingut miks, është i destinuar në shpërndarjen e produktit nga prodhuesi 
te konsumatori fi nal duke përdorur format e përshtatshme për arritjen e këtĳ  qëllimi.Në të 
kaluarën i është kushtuar më pak rëndësi konsumatorit, por në ekonominë e tregut është 
konsumatori ai i cili është në qendër të vëmendjes dhe mu për këtë arsye ndërmerren një varg 
aktivitetesh deri në bindjen e tĳ  dhe njëkohësisht ruajtjen e tĳ . 
     Në Kosovë konkurrueshmëria në treg është shumë e lartë. Kemi një ekonomi të lirë të 
tregut. Produktet apo brendet (markat) botërore dhe ato vendore janë prezente nëpër pikat 
e shitjes me pakicë. Mirpo,pengesë kryesore në marrëdhëniet biznesore në përgjithësi është 
lëvizja e parasë apo mënyra e pagesës. 

Fjalë kyçe: treg, produkte, brende, prodhime vendore, shitje, distribuim, konsumator.

Hyrje

Kosova,si një vend me pozitë të mirë gjeografi ke,në të kaluarën ishte urë lidhëse 
ndërmjetvendeve të Lindjes dhe të Perëndimit. Ishte një vend i shquar për disa virtyte 
të veçanta,si “mikpritjen dhe besën”.Gjithashtu u dallua për aktivitetin tregtar të 
popullsisë vendëse, por edhe të tregtarëve që vinin nga vendet e ndryshme të Lindjes 
dhe Perëndimit.
Ishin hebrenjtë ata të cilët shquheshin me aktivitetet e tyre prodhuese dhe tregtare 
sepse ata kishin gjetur një mikpritje dhe siguri në trojet shqiptare. Ata erdhën në 
Kosovë në numër më të madh në shekullin e 15-të kur u dëbuan nga Spanja dhe 
shpejt u integruan duke mësuar gjuhën e popullsisë vendëse shqiptare, por edhe atë 
turke dhe serbe.  
Hebrenjtë dhe shqiptarët në Kosovë kanë bashkëjetuar në harmoni që nga kohët e 
lashta. Komuniteti hebraik në Kosovë përfshiu tregtarë, mjekë dhe zejtarë. Sinagogat 
e tyre i mbĳ etuan periudhës osmane, por u shkatërruan nga regjimi komunist. 
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Kryeqyteti, Prishtina, dikur kishte pazarin më të famshëm hebraik në këtë rajon.1

   Mënyra e të bërit biznes me kalimin e viteve u bë më bashkëkohore dhe 
gjithëpërfshirëse. Në ditët e sotme organizimi dhe dukja e një  qendre tregtare, 
supermarketi apo pike tjetër të shitjes me pakicë në Kosovë,ngjason shumë me ato të 
vendeve europiane. 

Metodologjia e punimit

Në këtë punim jemibazuar kryesisht në kujtesëntonë, por në shumë raste, për 
të qenë më të sigurt dhe më i saktë në ato që kemi shkruar, jemi konsultuar me 
bashkëpunëtorë që vĳ në nga qytete të ndryshme të Kosovës. Gjithashtu, për të qenë 
më zyrtar jemi mbështetur edhe në disa të dhëna nga interneti, kryesisht nga Ueb 
faqet e ndërmarrjeve të cilat i kemi përmendur në këtë punim. Disa të dhëna janë 
marrë nga ndërmarrja Passable, pasi i kishim në dispozicion edhe fi zikisht. Shumë 
informacione janë përdorur nga faqet zyrtare të prodhuesve vendorë, të distributorëve 
dhe të ndërmarrjeve që merren me shitje me pakicë. Duke pasur shumë kontakte të 
drejtpërdrejta me pronarët dhe stafi n tjetër të ndërmarrjeve më të rëndësishme,patëm 
mundësinë edhe të merrnimshumë informacione të rëndësishme.

Historia e aktiviteteve tregtare dhe distribuimi i produkteve në Kosovë nga 
shekulli i 15-të deri në ditët e sotme

Aktiviteti tregtar dhe historia e distribuimit mund të ndahet në katër periudha:
•Periudha nga shekulli i 15-të deri 1945
•Periudha 1945-1989
•Periudha 1989-1999
•Periudha 1999 e këtej.
     Në qendrat kryesore ekzistonin disa “Hane” apo bujtina, ku pos që shërbenin për 
akomodimin e udhëtarëve, aty mund të bliheshin edhe disa nga produktet bazike, si 
kripa, vaji etj.
Një formë e tillë e të bërit tregti dhe më pastaj edhe marrja e emrit të atĳ  vendi ishte 
Hani i Elezit, i ndërtuar në Grykën e Kaçanikut në gjysmën e parë të shekullit XIX nga 
një fshatar nga fshati Begracë, i quajtur Elez Duhani. Atëherë transporti i mallrave 
bëhej me karvanë kuajsh e qerresh dhe aty ishte një pikë për pushim dhe për të bërë 
tregti. Toponime të asaj periudhe kanë mbetur edhe në disa vende të tjera, si p.sh. 
Hani i Dilit në Prishtinë. 
Në fi llimet e para pas Luft ës së Dytë Botërore (1945) tregtimi i produkteve kryesisht 
bëhej nëpër tregjet publike të qyteteve apo vendbanimeve më të mëdha. Aty kryesisht 
tregtoheshin kafshë shtëpiake, produkte bujqësore, si drithëra, pemë dhe perime, si 
dhe produkte qumështi. Gjithashtu në këto tregje bëhej edhe shitblerja e produkteve 
të ndryshme artizanale, ku përfshiheshin veglat e punës, veshmbathje etj. 
     Në fi llim ekonomia ishte e qendërsuar dhe bartës iproceseve ishte shteti. Në fi llim 
si kompani të para për zhvillimin ekonomik nga sistemi socialist në Kosovë u krĳ uan 
“Trepça”, në fushën e bujqësisë “Agrokosova” dhe në sektorin e ndërtimeve KNI 
1 http://www.interfaithkosovo.org/news/367/kosova-dhe-hebrenjte-ndajne-nje-histori-por-edhe-nje-te-
ardhme-te-perbashket/?lang=Al    (11.10.2016)



111

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

Ramiz Sadiku. Me kalimin e kohës themeloheshin edhe fabrika të tjera që prodhonin 
produkte industriale, ushqimore, tekstile,veshmbathje etj. Me krĳ imin e fabrikave 
u paraqit nevoja të themeloheshin edhe ndërmarrje që do të merreshin me shitjen 
ekëtyre produkteve dhe të produkteve që prodhoheshin kryesisht nga vende të 
ndryshme të ish-Jugosllavisë.Disa nga ndërmarrjet shoqërore tregtare që u themeluan 
në Kosovë në fi llim ishin:

Emërtimi i 
ndërmarrjeve

Vendet ku zhvillonin 
aktivitetin e tyre 

tregtar

Sqarime shtesë

Gërmia Prishtinë dhe qytetet 
përreth, deri në Klinë, 
Deçan

Shtëpi të mallrave dhe shumë 
dyqane

Voçar Prishtinë dhe qytetet 
përreth

Kosovarja F u s h ë - K o s o v ë , 
Prishtinë dhe qytetet 
përreth

Fabrikë embelsirave dhe buke, 
60 shitore

Napredak Kombinati i industrisë 
së drurit dhe pylltarisë

Koperativa Bujqësore 
Kërpimeh

Podujevë, Prishtinë

Liria Prizren dhe rrethinë
Agrokosova Prizren Pas masave të dhunshme quhej 

“Prima”
25 Maj Prizren dhe rrethinë
Sillosi Xërxë, Rahovec, 

Prizren
Fabrikë buke, depo, 
dyqanemontazhe

Podrima Rahovec dhe fshatrat 
përreth

Agimi Gjakovë Veprimtari kryesore produktet 
e mishit

Ereniku Gjakovë dhe shumë 
qytete të Kosovës

Ereniku kishte një shtrirje të 
mirë 

Lux Mitrovicë dhe rrethinë, 
Skënderaj

Zhitopromet Mitrovicë dhe rrethinë
Qiqavica Vushtrri dhe rrethinë

17 Nëntori Ferizaj
Millan Zeqar Ferizaj

16 Nëntori Gjilan
Mlladost Gjilan
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17 Nëntori Pejë Mbi 30 dyqane
16 Nëntori Me seli në Deçan dhe 

dyqane Pejë, Gjakovë
Bashkimi Klinë Falimentoi dhe u transferua në 

Gërmi 
Gornja Morava Viti, Gjilan, Kamenicë, 

Ferizaj
Agro Morava Viti Shitje dhe grumbullim të 

pr.bujqësore
Fruti Pejë Ndërmarrja e parë private me 

shumë pika të shitjes me pakicë.

Këto ndërmarrje zakonisht në qytete kishin një qendër tregtare që quhej “shtëpi e 
mallrave”, kurse në lagjet më të mëdha kishin lokalet që quheshin “vetëshërbime”, 
dhe në pjesët e tjera periferike të qyteteve dhe fshatrave posedonin në rrjet të 
marketeve (dyqaneve). Në rrjetin e dyqaneve kryesisht kishte vetëm nga një të 
punësuar. Në ato markete ishte shitësi ai i cili të shërbente dhe nuk ishte forma e 
sotme e vetëshërbimit. Pra, shumica e këtyre pikave të shitjes ishin shitore klasike.Për 
t’u mbrojtur nga vjedhja e klientëve të pandërgjegjshëm, ndërtohej një tavolinë e gjatë 
që bënte ndarjen fi zike dhe pamundësonte vjedhjen e artikujve të ekspozuar në raft e. 
Sistemi i sotëm i vëzhgimit me kamera, atëherë ishte vetëm një iluzion.
Sektori privat në Kosovë fi lloi të zhvillohej sidomos nga data 23 mars 1989, kur 
Kosovës iu morsubjektiviteti dhe iu shfuqizua Kushtetuta e vitit 1974 nga Serbia. 
Nga data 30.06.1990 deri më 01.07.1990, u zhvilluan punimet e 600 delegatëve dhe 
u themelua BSPK (Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës).Më 2 korrik 1990 
delegatët e Kuvendit të Kosovës miratuan publikisht Deklaratën Kushtetuese, në të 
cilën Kosova u shpall njësi në kuadër të federatës jugosllave. Serbia menjëherë,që nga 
data 5 korrik 1990, fi lloi largimin masiv të punëtorëve nga vendet e tyre punës duke i 
zëvendësuar ata me pjesëtar të komunitetit serb dhe malazez.Në këtë frymë u veprua 
edhe nëndërmarrjet shoqërore tregtare, të cilat pësuan një ngecje dhe shkatërrim. 
Me fi llimin e zhvillimit të sektorit privat dhe me ngecjen e zhvillimit të atĳ  shoqëror, 
shumë pika të shitjes me pakicë të ndërmarrjeve shoqërore tregtare u lëshuan me 
qira. Në shumë raste ish të punësuarit shqiptarënë ato pika të shitjes i merrnin me 
qira dhe fi llonin aktivitetin e tyre privat.

Ndërmarrjet e para tregtare në Kosovë 1989-1999
Nga viti 1989, pasi shqiptarët u dëbuan nga puna, lindi nevoja që ata të kishin 
aktivitetet e tyre biznesore dhe kështu fi lloi themelimi i ndërmarrje tregtare private 
në tërëterritorin e Kosovës.
Kështu, disa nga ndërmarrjet kryesore që ishin themeluar të zhvillonin veprimtari 
tregtare ishin:

Emri i ndërmarrjes Adresa Viti i themelimit
Vlora-Commerce “Vëllezërit Fazliu” Prishtinë 1990
Albi-Commerce “Vëllezërit Fazliu” Prishtinë 1990
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Passable “Vëllezërit Fazliu” Prishtinë 1992
Dinamika Prishtinë
Inter-Eminex Prishtinë 1990
Elkos Pejë, Prishtinë 1990
Jupiteri Dardania SUI 9/7 Prishtinë 1990
Lupçi N.T “Vëllezërit Fazliu” nr.311 

Prishtinë
1991 (e regjistruar në 
Gjakovë) 

Beka-Commerce “Vëllezërit Fazliu” Prishtinë
Buçaj Prishtinë 1994
Agrokosova Prishtinë Sistemi Afarist ndërmarrje 

e përzier aksionare

Është interesant fakti se në ndërmarrjet që operonin në Kosovë e të cilat kryesisht ishin 
në Prishtinë mund të bliheshin mallra me çmime më të lira dhe atë mesatarisht 20% 
deri 30% sesa në Serbi.Pagesa me para të gatshme dhe në sasi të mëdha mundësonte 
që ndërmarrjet private me pronar shqiptar të blinin mallra me çmime më të mira 
nga prodhuesit e ndryshëm nga Mal të Zi,Vojvodina dhe Serbia. Kishte përplot depo 
dhe dyqane  nga Lugina e Preshevës, Kurshumlia, Prokupla, Novi-Pazari dhe qytete 
të tjera që furnizoheshin në Kosovë.Ishte ndërmarrja Passable një nga ndërmarrjet 
më të fuqishme e cila merrej me importimin e shumë produkteve nga vendet e 
rajonit dhe më gjerë dhe ato pastaj ua shiste ndërmarrjeve të tjera që merreshin me 
shumicë apo pakicë. Këto produkte ishin Pepsi, Coca Cola,të cilat importoheshin nga 
Maqedonia dhe Hungaria, çaj Cejloni nga Siri Lanka dhe gota qelqi nga Turqia. Vlera 
e importeve ishte e limituar dhe për çdo import duhej aplikuar për leje importi, sepse 
favorizoheshin prodhimet e brendshme. Valutë zyrtare ishte dinari, por jozyrtarisht 
krahas kësaj përdoreshin valutat: marka gjermane, franga zvicrrane dhe dollari 
amerikan. 
Produktet kryesore të cilat gjendeshin nëpër ndërmarrjet tregtare me shumicë dhe 
pakicë ishin:
Ndërmarrjet prodhuese, industritë 
ushqimore

Adresa Produktet

Yucom, Ndërmarrje për prodhimin 
dhe përpunimin dhe shitjen e pemëve, 
perimeve, lëngjeve, frutave të malit, 
Export-Import

24214 Tavankut

Nova pn Suboticë

Vojvodinë
Aleva D.D. , Industria Ushqimore Svetozara Miletica nr.15

Novi Knezevac
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Subotiçanka, 

Ndërmarrje për prodhimin dhe përpunimin 
dhe shitjen e pemëve, perimeve, lëngjeve, 
frutave të malit, Export-Import

Djordja Natoshevica 
nr.44

Suboticë

Bambi, Fabrika e ëmbëlsirave dhe 
biskotave

Gjure Gjakovica 
pn.12000 Pozharevc

Plazma keks

PionirDD Ndërmarrje për prodhimin e 
çokolatave, bomboneve, biskotave...

Rr. Marksov Put 83 
(Secanski nr.83)  24000 
Suboticë

B o m b o n e , 
karamele

Jafa, fabrika e biskotave Marshala Tita 245 25220 
Cervenka

Soko Shtark, Fabrika për prodhimin e 
produkteve konditorike 

Komodrashka 249, 
Beograd

Nevena, Industria kimike Leskovc S h a m p o n 
Kosili, pasta 
dhëmbësh, 
cremlëkurë 
etj.

Produkte të fabrikës Pepsi nga Prilepi, 

Produktete e fabrikës Pivara nga Shkupi 
(Coca Coal, Fanta.)

Produktet nga prodhuesit e çajit nga Siri 
Lanka

Produkte nga prodhuesit e qelqit nga 
Turqia

Prilep, Shkup, Siri 
Lanka, Stamboll

Disa nga ndërmarrjet që merreshin me shitjen me pakicë e të cilat ishin blerës në 
ndërmarrjen Passable (në vitin 1992-99) ishin: 

Emri i ndërmarrjes Adresa
Agromarket NT S.Humolli Prishtinë
Albi-Commerce S.Humolli Prishtinë
Alaska Haki Zuqaku Vushtrri
Elkos Pejë
Buçaj Prishtinë
Arkos Lizing Gjakovë
Beli Bekim Senmaxhaj Gjilan
Braina Hysen Saduku Podujevë (më vonë Te Hysi)
Bregu i Diellit Adem Krasniqi B. i Diellit,Prishtinë
Qendrimi-Commerce S.Musa Obiliq
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Drita Isa Avdyli Viti
Durimi Nazmi Rapuca Gjilan
Liria Fazli Cakiqi Drenas
Gazi Xhevat Syla Podujevë
Mirëdita Izet Gashi Kurriz, Prishtinë
Korriku Aziz Ferizi Prishtinë
Kamlem Rrustem Ulaj Obiliq
Sah-Commerce Sadik Abazi Shtime
Vjosa Misefa Hetemi Ferizaj
Besa Preshevë
Centar Lenbanë
Ulpiana Avni Rexhepi Ulpianë, Prishtinë
Fatlumi Mustafë Mustafa Prishtinë
Fitorja Tahir Maloku Ferizaj Tani ndërtimore dhe 

tregti me derivate të 
naft ës

Besa-Impex NT Afrim Hasani Prishtinë
Albana-Commerce Nuhi Hamiti Prishtinë
Dushkaja NT Arsim Shurdhani Kaçanik
Goni Skënder Rudari Prishtinë
Agron-Commerce NT Mitrovicë
Mediteren NT. Nikollë Dota Viti Tani qendër tregtare në 

Viti
Nora Burim Haxhibeqiri Gjakovë
Mleqani KB Rrustem Kryeziu Mleqan
Bleroni SHPT Esat Haxhiu Podujevë
Klina-Promet NT. Goran Mikiq Klinë
Pre Commerce Prek Prenaj Klinë Ende vepron 

suksesshëm
GB Comerce Gani Berani Mitrovicë
Banana BNT Rexhep Nimani Pejë
Union NT Xhabir Kajtazi Vushtrri Distributor aktual i 

disa brendeve
Shpeta Commerce Prishtinë

Aktiviteti tregtar dhe distribuimi në Kosovë në periudhën 1999-2016
Gjatë luft ës ekonomia e Kosovës kishte pësuar dëme edhe më të mëdha nga aktivitetet 
luft arake, si dhe nga plaçkitja e pushtetit serb. Me mbarimin e luft ës nevojat e 
popullsisë për të gjitha llojet e produkteve ishin të madha. Që në ditët e para, 17.06.2016, 
Ndërmarrja Passable ishte nga ato ndërmarrje që fi lloi aktivitetin tregtar. Passable, 
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sikurse shumë ndërmarrje, kishte pësuar dëme të mëdha gjatë luft ës (25 mars 1999-
10 qershor 1999). Mallrat që ishin në depon nr.1ishin plaçkitur në tërësi nga pushteti 
serb. Mallrat në depon 2 ishin marrë nga njerëzit nevojtarë shqiptarëtë zhvendosur 
nga rajoni i Llapit dhe një pjese të fshatrave të Prishtinës,që ishin kthyer detyrimisht 
nga zona e Gollakut në rajonet nga kishin ardhur. Automjetet e ndërmarrjes të cilat 
ishin shumë të nevojshme për të zhvilluar një aktivitet të mirëfi lltë tregtar gjithashtu 
ishin plaçkitur nga pushteti serb. Kompjuteri u gjet në zyrat e “Policisë Financiare” 
në ndërtesën e tanishme të Kuvendit të Kosovës. Kështu iu kishte ndodhurpothuajse 
shumicës së ndërmarrjeve private në Kosovë.
Passable fi lloi aktivitetin në depon që ishte pronë e saj dhe që në ditët e para importoi 
shumë maune me mallra. Ishte një vlerë e konsiderueshme e valutës marka gjermane 
shpëtuar nga luft a që mundësoi fi llimin e aktivitetit tregtar.Gjithashtu edhe pagesa 
e inkasuar e borxhit nga Oxfam, e cila kishte blerë para luft ës pako higjienike për të 
shpërndarë si ndihma humanitare, si dhe disa blerësve të tjerë. Shumica e blerësve që 
fi guronin në regjistrin e llogarive nuk e bën shlyerjen e obligimeve të tyre. 
Furnizimet dhe shitjet ishin shumë të shpeshta. Disa nga funizimet e parë më të 
mëdhaishin:

Furnitori Adresa Data Produktet
Pivara Skopje AD. Shkup 24.06.1999 CocaCola, Fanta 2/1
OHIS AD Shkup 28.06.1999 Biljana 200g, Gong 3/1
Pivara Skopje AD. Shkup 28.06.1999 CocaCola, Fanta 0.33 lit.
EUROPA Shkup 01.07.1999 Llokume, praline, bombonjere...
Saponĳ a Komerc Shkup 01.07.1999 Detergjent “Faks” , “Radion”...
Pivara Skopje AD. Shkup 06.07.1999 CocaCola, Fanta, Sprajt 2/1
Mig Prilep 07.07.1999 Mallra konditorike
Vitaminka AD. Prilep 06.07.1999 Mallra konditorike
Divella S.P.A. Itali 15.07.1999 Makarone
Vitaminka AD. Prilep 20.07.1999 Mallra konditorike
Agroplod Reisen 21.07.1999 Agrokrem blok...
Kras-Progres D.O.O. Manastir 26.07.1999 Donika keks, Mozaik, Loto

Shitja dhe distribuimi dallonin shumë nga ai i ditëve të sotme. Ishin pikat e shitjes me 
pakicë të cilat duhej  të vizitonin pikat e shitjes me shumicë-depot për t’u furnizuar 
me produktet e ndryshme të cilat ata i tregtonin. Mënyra e pagesës ishte mbi 90% me 
të holla të gatshme, kurse në disa raste shitoreve, kur nuk kishin mjete të mjaft ueshme 
fi nanciare dhe kur ekzistonte besimi, u lejohej një faturë me pritje për t’u paguar 
herën tjetër, me rastin e furnizimit të ri.
     Në periudhën nga gjysma e qershorit të vitit 1999 deri në fi tin fi llim të vitit 
2005 sistemi i shitjeve me shumicë ishte i organizuar në atë mënyrë kupërpos 
ndërmarrjevetë mëdha për shitje me shumicë dheimportuesve, veprimtarinë e 
tyre tregtare e zhvillonin me mjaft  sukses edhe ndërmarrjet të cilat kishin depot e 
tyre, ndonëse me një sipërfaqe të vogël,  mesatarisht  70m² deri 150m² për shitje me 
shumicë. Ata furnizoheshin nga importuesit dhe ato produkte pastaj i plasonin nëpër 
depot e tyre me shumicë. Shitja bëhej në mënyrë pasive, pra nuk ishte forma aktive 
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e distribuimit sikurse është sot. Vendndodhja e tyre ishte kryesisht në lagjen Kodra e 
Trimave, lagjen Tophane dhenë bodrumin e Pallatit të Rinisë dhe të Sporteve. Mirëpo 
zjarri që shpërtheu më 01.03.2000 i dogji në tërësi të gjitha mallrat e ndërmarrjeve 
që kishin zhvilluar aktivitetin e tyre tregtar me shumicë në Pallatin e Rinisë dhe të 
Sporteve në pjesën e bodrumeve.
Kjo mënyrë e të tregtuarit ishte e mundur, pasi asnjëri nga importuesit nuk ishte i 
përgatitur të bënte një distribuim të mirëfi lltë nëpër të gjitha pikat e shitjes me pakicë 
në territorin e Kosovës. Ishte edhe kostoja e lartë pasi pikat e shitjes me pakicë ishin 
mësuar vetë të vizitonin ndërmarrjet (depot) që merreshin me shitjen me shumicë. 
Gjithashtu edhe infrastruktura rrugore ishte në një gjendje shumë të keqe.Disa nga 
vendbanimet me shumicë serbe ishin të mbyllura për distributorët potencialë dhe 
nuk kishte siguri të mjaft ueshme për të hyrë në ato zona. Gjithashtu ishte ekonomia 
joformale në lulëzim, sidomos nga ndërmarrjet që operonin nëpër enklavat serbe. Ata 
furnizoheshinme mallra në mënyrë ilegale nga veriu i Mitrovicës dhe i shpërndanin 
nëpër enklavat serbe, por në shumë raste tregtonin jashtë atyre vendbanimeve. Kjo 
ishte njëra ndër pengesat kryesore e të bërit biznes për bizneset legale. Me kalimin 
e viteve doganat e Kosovës dhe administrata tatimore pothuajse arritën ta vinin në 
binar këtë invazion fi skal.
Ndërmarrjet që merreshin kryesisht me shitje pas përfundimit të luft ës në Kosovë 
ishin:

Ndërmarrja Adresa Themelimi i ndërmarrjes
“V. Fazliu” 
Prishtinë

Kompania është themeluar ne 
vitin 1992 dhe merret kryesisht 
me distribuimin e mallrave 
ushqimor - higjienik dhe 
kozmetikë1. 

Albi-Commerce Prishtinë Albi Group ka fi lluar 
veprimtarinë e saj më 5 shtator 

të vitit 1990, i njohur si Albi 
Commerce.2

Prishtinë InterEminex u themelua më 
19903

Prishtinë

Pejë U themelua në vitin 1990 si një 
pikë e vogël tregtimi prej jo më 
shumës se 70m².4

Vushtrri

Buçaj Prishtinë Korporata Buçaj është 
themeluar në vitin 1994. 5

Prishtinë Kosmonte Foods ShPK është 
themeluar në vitin 2000 dhe ka 
qendrën e saj në Fushë-Kosovë6. 
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Ndërmarrjet shoqërore tregtare fi lluan gjithashtu aktivitetin. Ish-drejtorët shqiptarë 
ishin prapë në vendet e tyre. Ata u munduan të bënin një organizim të ri dhe t’i 
riaktivizonin shitoret e tyre por ia arritën vetëm pjesërisht. NSHT “Voçari” në 
Prishtinë ndërroi emrin në “Urata” NTSH. Mirëpo, për shkak të fi llimit të procesit 
të privatizimit të gjitha ndërmarrjet shoqërore tregtare ndërpren veprimtarinë e tyre. 
Gjithashtu shumë objekte apo pika të shitjes me pakicë u lëshuan me qira nga këto 
ndërmarrje. 
Disa nga blerësit-marketet në (8-12/2000) në ndërmarrjen Passable ishin:

Blerësi Adresa
Urata NTSH 038-24-643 Prishtinë
Kosova K.H.T Hotel Grandi, Prishtinë
Albulena-Impex NT.Xh.Arifi “Vëllezërit Fazliu” T a n i 

distributor 
...

Cufa-CommerceNT.Islam Domaneku Ferizaj
Kujdestaria Shpt.Shemsi Nuhiu Te ndërtesa e RTK
Ejona SHPT.Fahri Caka “Bajram Curri” Vellushka T a n i 

Autosallon 
“Prishtina”

Mani-Commerce Mehmet Mani “29 Nëntori” Podujevë
Valbi SHPT. Ismet Muqiqi “Skënderbeu” Podujevë
Blendi NT. Bedri Begolli “B.Diellit” , Prishtinë
Matyra KB Berat Nuredini Rr. Spitalit Ferizaj
Xhida NT. Safet Aliu Obiliq i Vjetër, Obiliq
Svirca Shpt. Besim Rama “Nëna Terezë” 32 Prishtinë
Besa NT. Ahmet Kyçyku “R.Agushi”, Kaçanik
Pashtriku SHPT. Shaip Mustafa “Brigadat”, Podujevë
Dushi SHPT. Hilmi Dushi Velani, Prishtinë
Aga SHPT. Islam Krasniqi “UÇK” Prishtinë T a n i 

distributor 
“Delfi n”

Kauboj Xhema SHPT. Ramiz Jakupi Te Xhamia e Llapit, Prishtinë
Beka Trade NT. Milaim Beka “Xh.Ibishi”, Prishtinë
Endra SHPT. Enver Rama Batllavë, Podujevë
Nertili Gjakovë

Aktiviteti tregtar dhe distribuimi i produkteve në ditët e sotme

Kosova, për fat të keq, ka një balancë të keqe tregtare me shtetet e tjera, sepse raporti 
është rreth 90% importe dhe 10% eksporte. Pra, defi citi i lartë tregtar ështënjë 
pengesë për rritjen makroekonomike të vendit. Një rritje afatgjate dhe eqëndrueshme 
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ekonomikedo të jetë e mundur vetëm me përmirësimin e këtĳ  bilanci tregtar. Kosova 
ka një ligj liberal të tregtisë së lirë, që është një gjë e mirë, por mungojnë politika për 
stimulimin e prodhimit vendor. Si shkaktar i këtĳ  bilanci në Kosovë ka një aktivitet 
tregtar shumë konkurrues dhe mjaft  të përparuar.
Produktet kryesore ushqimore dhe të konsumit në përgjithësi importohen nga 
ndërmarrje të ndryshme në Kosovë, të cilat zakonisht edhe bëjnë distribuimin e atyre 
produkteve. Në tregun e  Kosovës ka një llojllojshmëri produktesh duke fi lluar nga 
markat më të njohura e deri tek ato më pak të njohura. Globalizmi është më prezent 
se kurdoherë më parë. Kemi ndryshime të shpeshta dhe në vazhdimësi blerje dhe 
shitje të kompanive dhe brendeve të ndryshme botërore. 
     Ndërmarrjet tregtare, të cilat kanë rrjete të pikave me pakicë pothuajse të gjithë 
në vizionin dhe strategjinë e tyre kanë hapjen e sa më shumë pikave shitëse dhe 
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Tel: 038 502 557; 044 304 258 

Frutex SHPK Rr.Brigada 123, 
Suharekë 

frutex1994@yahoo.com 
info@galdeneagle-ks.com 

Tel: 049 119 925 

Prodhimi i lëngjeve 

 

FLUIDI&RC Cola NP 

Gjilan info@rccola-f.com 

044 501 843; 044 501 842 

Prodhimi i lëngjeve 

Bibita Vitomiricë Tel:039-441-333 Prodhimi i lëngjeve 

Don Castile Rahovec hysen@stonecastlewine.com Pije alkoolike 

 

Birra Peja 

Pejë info@birrapeja.com  

Tel:49 772 558 039 432 661 

Prodhimi i birrës 

●Produktet e mishit  janë ekspozuar nga ndërmarrjet kryesore që merren me prodhimindhe 
paketimin e produkteve nga mishi, si: 

Ndërmarrja Adresa Kontakti Produktet 

Koral Zona Industriale Veternik Prishtinë  Tel:038-541-910  

Apetit-Grpup Jeton Tërstena nr.64 Vushtrri, Kosovë 

Fabrika e mishit: Fsh. B.Most, Obiliq 

info@apetitgroup.com 

www.apetitgroup.com 
 

Meka Fsh. Plavë, Dragash www.meka-mish.com 

tel:044-119-434 
 

Floren Zona Industriale, Shirokë, Suharekë www.floren.com Përpunimi i mishit 

Buquku Rr.Pejë-Radavc,Fshati Cige, Pejë http:/buquku.com Përpunimi i mishit 

Ada Group ka një rrjet të organizuar të shitjes në tërë territorin e Kosovës. Në bazë të 
organizimit të mirëfilltë dhe përkushtimit të vazhdueshëm për efikasitet në punë, teknologji të 
avancuar, orientim kah blerësi, si dhe në bazë të angazhimit të 40 punonjësve të kualifikuar, janë 
arritur suksese shumë të larta dhe të qëndrueshme.22 

●Produktet të qumështit dhe produkteve të qumështit janë nga prodhuesit: 

Ndërmarrja Adresa Kontakti Produktet 

                                                            
22 http://www.adagroup-ks.com/floren/sq/distribucioni 
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përgatitjen e biznesit për ta shitur te ndonjë investitor i madh i jashtëm.
●Importues dhe distributorë më të  njohur në tregun e Kosovës janë:

  ●Produktet kryesore higjenike të ekspozuara në tregun e Kosovës janë të këtyre 
prodhuesve: Abi nga Prizreni, Fresh Co nga Peja, Cadi, Ferizaj, AlmGroup nga 
Prishtina, Elkos-PiKi nga Peja.
     ●Pajisje shtëpiake dhe veshmbathje janë nga prodhuesit:
Solid nga Suhareka, ArtaTex nga Peja, S Sprint nga Podujeva, Vava nga Podujeva, 
Cadi nga Ferizaj.

Mbikëqyrja e tregut

     Inspektoriati i Tregut(IT) është i mandatuar për mbikëqyrjen e një sërë grupesh 
të produkteve joushqimore të cilat janë të pranishme në treg, si dhe cilësinë e 
shërbimeve.  
Gjithashtu tregu mbikëqyret nga Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore e 
Kosovës, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës, Departamenti për Mbrojtjen e 
Konsumatorit pranë MTI-së etj, etj.
Dogana e Kosovës ka një mision të gjerë, duke fi lluar nga mbrojta e shtetit, 
ekonomisë dhe qytetarëve. Pra, misioni i Doganës së Kosovës mund të ndahet në dy 
kategori kryesore:
Kontributi në çështjet ekonomike
• Mbledhja e taksave doganore: si, Taksa doganore, Tatimit mbi Vlerën e Shtuar; 

Akcizën  për Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.
• Kontrollimi  importit dhe eksportit, mbroja e ekonomisë; mbrojta e markave 

tregtare etj.
• Statistika të sakta mbi tregtinë me jashtë.
Kontributi për sigurinë
• Luft imi i aktiviteteve ilegale
• Rritja e sigurisë përmes prezencës në pikat kufi tare; luft imi i krimit kufi tar; 

luft imi i trafi kut të drogës etj.
• Mbrojta e popullatës dhe e ambientit, parandalimi i kontrabandimit të armëve 

dhe substancave eksplozive2.
Ndërsa si mission i ATK-së është: 
“Ne jemi këtu që të mbledhim tatimet dhe kontributet, për të mbështetur zhvillimin 
ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.”3

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit janë:
1.1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve strategjike/të politikave 
për mbrojtjen e konsumatorit;
1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së 
konsumatorit;
1.3. Mbështetë veprimtarinë e organizatave joqeveritare për mbrojtjen e 
konsumatorit;
1.4. Zhvillon sistemin e trajtimit të ankesave të konsumatorëve dhe  mjeteve 
2  https://dogana.rks-gov.net/sq/misioni#misioni
3  http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2016/01/Plani-Strategjik-2015-2020Shqip.pdf
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alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;
1.5. Ofron mbështetje në zhvillimin e fushatave për ndërgjegjësimin e konsumatorit, 
sensibilizimin dhe njoft imin e vazhdueshëm të konsumatorit.
2. Udhëheqësi i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit raporton te Sekretari i 
Përgjithshëm.
3. Numri i të punësuarve në  Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit është tre 
(3).4

Falimentimi i disa ndërmarrjeve si dukuri (2010-2015)
„Nuk ishin speciet më të forta që mbĳ etuan, as më inteligjente që mbĳ etuan. Ishin 

ato që u adaptuan ndaj ndryshimeve“. Charles Darvin (1809-1882)

Gjatë periudhës kur Jugosllavia fi lloi të shpërbëhej, vlera e dinarit u zhvleft ësua, 
e sidomos pas vitit 1992. Devalvimi i dinarit dhe infl acioni marramendës bëri që 
shumë biznese të falimentonin. Disa nga ndërmarrjet iu përshtaten ndryshimeve dhe 
ia arritën të mbĳ etonin. Disa të tjera arritën ta përballonin periudhën e infl acionit, 
por nuk arritën t’i përshtateshin ekonomisë së lirë të tregut (ndërmarrjet shoqërore) 
dhe disa nga ndërmarrjet nuk arritën të adaptoheshin në përputhje me ndryshimet 
në ekonominë moderne. 
Në vitet e fundit shumë biznese po falimentojnë si pasojë e pamundësisë për të 
operuar në treg. Gjithashtu,vazhdimishtpo hapen biznese të reja, por në shumë raste 
këto sikur i mban vetëm inercioni pa pasur një analizë të mirëfi lltë se cila veprimtari 
është më fi timprurëse dhe më e qëndrueshme.
     Ndër qendra e para tregtare të hapura në Kosovë në ZonënIndustriale ishte 
“Ylli-Bec”, e cila falimentoi pasi u hapën shumë qendra tregtare, sepse nuk arriti t’u 
përshtatejkonkurrencës dhe ndryshimit. 
Kemi qenë dëshmitar se kanë falimentuar qendra tregtare “Era Center”, e cila 
pastaj u shëndrrua në “City Park” SHPK, kursepërsëri falimentoi dhe ndërroi pakëz 
fushëveprimtarinë, duke u fokusuar vetëm në veshmbathje si biznes i ri me emërtimin 
“Emporium”.
Biznesi Ben-af SHPK me seli në Suharekë ishte një nga më të suksesshmit, sepse ishte 
i pari që kishte hapur disa qendra tregtare, si në Suharekë, Prizren, Prishtinë, Ferizaj, 
Skënderaj dhe Malishevë, ku kishte 12 objekte apo pika të shitjes. Para se të shpallte 
falimentimin kishte vështirësifi nanciare, por ishte shumë e mistershme si ndodhi që 
brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, si të ishte një piramidë nga letra, të 
mos mbetej asgjë nga tërë ajo ndërmarrje. 
Në vitin 2014 gati ndaloi aktivitetin edhe ndërmarrja  nga më të njohurat në Prishtinë, 
Inter-Eminex.
  Në vitin 2015 Viva SHPK u bashkua apo u shit te Viva-Fresh.
Raste të tilla falimentimi apo ndërrimi të veprimtarisë ishin të kohëpaskohshme.

Përfundime

Nga analiza dhe hulumtimet e bëra, opinionet e pranuara nga njerëz që janë marrë 
apo merren me biznes, kemi nxjerrë përfundimin se gjatë viteve të fundit ka pasur 
4  http://www.mti-ks.org/sq/Departamenti-per-Mbrojtjen-e-Konsumatorit
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zhvillime pozitive në fushën e shitjes dhe të distribuimit të produkteve në tregun e 
Kosovës. Konsumatori me pakicë tani e ka më të lehtë furnizimin me të gjitha llojet e 
produkteve sepse kudo nëpër vendbanimet e mëdha janë hapur qendra tregtare, të 
cilat ofrojnë produkte cilësore me çmime të arsyeshme.
Aktiviteti biznesor dhe tregtar ka ndihmuar Kosovën të krĳ ojë miqësi me popujt nga 
vende të ndryshme e sidomos me hebrenjtë. Miqësia e krĳ uar dhe virtyti i shqiptarëve 
për mikpritje dhe besë i shpëtoi shumë hebrenj gjatë Luft ës së Dytë Botërore, por kjo e 
mirë u shpërblye pas shumë vjetësh, pasi hebrenjtë si popull me ndikim në Amerikë 
ndihmuan Kosovën.
Risitëteknologjike, globalizmi në të gjitha fushat ka mundësuar një lëvizje të lirë të 
ideve, mallrave dhe njerzëve sa dallimet po shëndrrohen në ngjashmëri.
Privatizimi i aseteve të ndërmarrjeve shoqërore tregtare nuk është bërë në mënyrën e 
duhur.Objekteve të këtyre ndërmarrjevenë shumë raste i është ndërruar destinimi në 
mënyrën më të keqe të mundshme.
Shumë ndërmarrje private dyshohet se ishin apo janë të lidhura me politikën apo 
klanet e ndryshme dhe kanë qenë të favorizuara nga ato struktura, duke marrë 
tenderë në mënyra jo të meritueshme, duke bërë shmangieje fi skale etj. 
Vazhdimisht po hapen ndërmarrje apo shitore, por kjo bëhet pa bërë një analizë të 
mirëfi lltëarsyeshmërie (fi zibiliteti) dhe ato në shumë raste, në vend se të krĳ ojnë 
fi time, krĳ ojnë humbje dhe pastaj detyrohen të falimentojnë.
Disa nga pronarët, duke shfrytëzuar vakumin ligjor, hapin biznese me status “Shoqëri 
me përgjegjësi të kufi zuar” dhe pas një periudhe kohore, pasi të kenë krĳ uar obligime 
tatimore ndaj shtetit dhe ndaj furnitorëve, shpallin falimentimin, duke mos u 
ndëshkuar për veprimet e tyre. Ata hapin prapë biznes tjetër pas një kohe në emër të 
tyre apo në emër të familjarëve, madje sikur asgjë nuk ka ndodhur dhe sikur fi llojnë 
“një jetë të re”.

Rekomandime

Duke shqyrtuar shumë aspekte të veprimtarisë tregtare, që nga furnizimet, shitja 
dhe shpërndarja deri te konsumatori i fundit, mendoj se dalin disa rekomandime të 
dobishme. 
Me rastin e hapjes së qendrave tregtare, pikave të shitjes etj., Ministria e Tregtisë 
dhe e Industrisë nuk duhet të lejojë hapjen e pakontrolluar dhe pa kritere të këtyre 
pikave, por duhet të krĳ ohen disa standarde ku të përfshihet distanca në mes të 
këtyre qendrave tregtare apo pikave shitëse. Infrastruktura materiale ku përfshihet 
objekti dhe inventari duhet të jenë sipas standardeve të pranuara.
Edhe ndërmarrësia, po e shikuam nga një këndvështrim, duhet të jetë si një art 
që pikësynim ka zgjidhjen e problemeve, plotësimin e nevojave dhe dëshirave të 
klientëve dhe njëkohësisht pas këtyre aktivitetevegjithsesi të jetë fi timprurës.  
Në rastet kur një biznes falimenton duhet të merren informata më të sakta për 
arsyen e falimentimit dhe të mos lejohet pa u ndëshkuar në rast se falimentim është 
i qëllimshëm. T’i ndalohet personit hapja përgjithmonë e biznesit me veprimtari të 
njëjtë në emrin e tĳ  dhe gjithashtu të familjarëve të ngushtë.
Për një qëndrueshmëri afatgjate ekonomike duhet të krĳ ohen politika stimuluese për 
prodhuesit vendorë, si dhe të ngrihet vetëdĳ a te komuniteti i biznesit që të bëjnë më 
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tepër promovimin e tyre. Të bëhet ngritja e vetëdĳ es së konsumatorëve me pakicë 
duke zhvilluar fushata të ndryshme mediale kudo që shihet e nevojshme.
Për të siguruar mënyrën e pagesave kur kemi të bëjmë me shitblerjet në tregun e 
Kosovës, është tepër e rëndësishme dhe domosdoshme krĳ imi i politikave dhe i 
instrumenteve apo instutucioneve të nevojshme që bëjnë të mundur funksionimin 
normal dhe të sigurt.
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Inadmissible evidence and juridical consequences of their use

Fitim Shishani

Introduction

Every well-organized state, since the slavery system, has certainly seen as reasonable 
draft ing of the rules which determine the behaviour of individuals in society. 
However, in order to fi ght successfully occurrence of crime, the state has foreseen the 
procedural rules on the activities of entities such as the courts, police and prosecutors, 
with the aim of lighting and solving a particular criminal matt er.To accomplish 
this goal, it is required to verify certain relevant legal facts as the existence of a 
criminal off ense, the existence of responsibility of the perpetrator, etc. The facts in 
criminal proceedings can be verifi ed only with evidence. However, despite the great 
importance of establishing the facts in criminal proceedings, such a thing must not 
be achieved in any manner or by any means.Contemporary procedural laws prohibit 
that certain evidence, whether the statement of the defendant, witness or material 
evidence, be obtained by force, threat etc. The fi rst test that the evidence must pass 
is their verifi cation in court.All investigators must not only have knowledge of the 
rules of evidence admissibility, but also the basic working knowledge on all kinds of 
evidence that are considered valid before the court. (Becker, Ronald F., 2005, 16). The 
Code of Criminal Procedure of the Republic of Kosovo pays particular importance to 
the issue of evidence. General provisions for evidence are aimed at ensuring the good 
quality in understanding the facts and evidence, while other provisions are focused 
on data protection of persons, statement of which constitutes evidence, or protecting 
some other values such as for example protection of privacy, etc. 
The Criminal Procedure Code of the Republic of Kosovo, in general, establishes the 
procedural form in which concrete evidence must be submitt ed for verifi cation of 
facts in criminal proceedings, which to some extent determines the manner of their 
use. First, CPC regulates the procedures for obtaining evidence prior to indictment 
which include obtaining of the evidence during the investigation (Articles 119-123); 
examination of witnesses (Articles 124-135); Expert examination (Articles 136-148); 
and the examination of the defendant (Articles 151-155). Secondly, it regulates 
evidence in the main trial (Articles 157-263). 

1. Juridically invalid evidence

The Criminal Procedure Code of Kosovo contains norms which determine when a 
certain way of obtaining any kind of evidence makes the evidence invalid and, as 
a rule, determines juridical consequences in case of their use in rendering a judicial 
decision. Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights requires 
that in obtaining evidence consisting of a statement, personality of the examined 
(defendant) be respected. Something similar to that is required by the CPC of Kosovo.
On the other hand, some actions that violate the integrity of the personality of the 
defendant or witness or which restrict the rights of certain citizens are incriminated 
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as criminal off enses. Therefore, on obtaining the statement from the defendant or 
witness, it is prohibited that the freedom of expression in formulating and expressing 
their opinion, be aff ected by ill-treatment, induced fatigue, physical interference, 
administration of drugs, torture, coercion or hypnosis, etc., or the prohibition to 
appoint the expert for expertise who should be excluded etc. (Sahiti&Murati, 2016, 
247)
If the court has obtained the statement of the defendant or witness in such form, the 
verdict cannot be supported on their statement1. From these provisions, it appears 
that the statements obtained in such a way from the defendant, witness or expert 
are legally invalid evidence. From categorical provisions of the law that the verdict 
cannot be supported on some statements if they aretaken detached from the other 
provisions of procedure, it can be concluded that such statements may never be used 
as evidence in criminal proceedings, since according to them they are invalid. 
However, since during the implementation of any legal provision such may not 
be considered in isolation, but in connection with other procedural provisions, it 
appears that the real situation is not always like that. Indeed, the Code, Article 249, 
para. 4 requires that inadmissible evidence be separated from the case fi les, be closed 
and stored separately from other records and evidence. They cannot be examined or 
used in criminal proceedings, except in the case of appeal against the ruling on the 
admissibility.

Code of Criminal Procedure, considers that, in principle, the following evidence be 
inadmissible:

1. The statement of the defendant in accordance with Article 257, para. 4, 
subparagraphs. 1- 4, CPC (if examination of the defendant was conducted in 
violation of the provisions of Article 257, para. 4, Article 152).
2. The testimony of the witness in accordance with Article 128:
 when as witness is examined the person, who cannot be examined as a 

witness (Article 126);
 when examined the person, who is not obliged to testify (Article 127) without 

notifying or without expressly waiving this right or if the notice and waiver were 
not entered in the record;
 when the person is a child, who does not understand his right to refuse to 

testify Article 127, para. 4), or
 the testimony of the witness was taken by force, threat or any other similar 

means prohibited by Article 257 of the CPC.
3. Expert statement, when as expert is assigned a person who should be excluded 
(Article 45, para. 1). 
4. Examination or reconstruction of the scene exercised by the state prosecutor or the 
police if the defendant or his lawyer were not notifi ed on taking such action (Article 150, 
para. 2).
5. Control of the person, home or other premises, implemented in contravention 
of the provisions of criminal procedure without the order of the pretrial judge, 
or the order is contrary to law, or control is applied against the order issued etc. 
(Article111).

1 Articles 257, 126, Criminal Procedure Code of the Republic of Kosovo.
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6. Evidence was obtained through technical measure of secret surveillance and 
investigation on the basis of an unlawful order (Article 97, para. 1), etc.

Kosovo CPC also prohibits the questions which are made to the defendant based on 
the assumption that the defendant has confessed something he has not confessed, 
captious questions (Article 154, para. 4). CPC can be noticed not to contain the 
prohibition of suggestive questions. Indeed, suggestive questions upon examination 
of the defendant are considered prohibited since the application of torture has 
been in eff ect because the combination of torture with suggestive questions would 
bring more false allegations. Such prohibitions, supported also by experimental 
psychology, have been passed in contemporary legislations. Thus, relying on the 
legal prohibition, a large part of the procedural literature, without entering deeper 
into this issue, calls suggestive questions prohibited.(Sahiti&Murati, 2013, 247).Some 
authors fi nd the justifi cation of the prohibition in that the use of suggestive questions 
violates the freedom of decision of the defendant. Others consider that suggestive 
questions should not be prohibited absolutely, especially when they are made in the 
interest of the defendant, in order to detect his/her false statement or in order to 
discover the false testimony of the witnesses or in order to fi nd the suggestibility 
of the examined.By treating the issue of suggestive questions, we see that the CCP 
regarding the process of examination has taken solutions from the Anglo-Saxon 
system. Examination (analysis of personal evidence) in court is done by the parties 
through the so-called cross-examination. Therefore, on examination, the witness 
does not make a spontaneous continuous statement on what he/she knows about the 
criminal case, but briefl y answers to questions posed to him/her. 
The examination in court has several stages: Direct examination from the party that 
has called the witnessand cross examination by the opposing party. There can also 
be re-examination where the party who has called the witness can make again some 
brief questions.(Bayer, 1943, 231).
Articles 332-335 of the Code of Criminal Procedure regulate the examination process 
in cross examination way. According to them, the examination process takes place in 
three stages: 1) obtaining direct examination, where the party off ering the evidence 
shall question the witness or present evidence fi rst; 2) cross-examination, where 
other parties are given the opportunity to obtain cross-examination of the witness 
or challenge the credibility of the witness; and 3) examination where the party has 
presented evidence of the last opportunity to clarify answers with the witness or to 
rehabilitate the witness credibility. There are examination rules for these stages; the 
direct examination i.e. the examination by the party which called the witness to court 
and re-examination, which consists of additional questions, no suggestive questions 
are allowed, while at cross-examination, there is no such prohibition.(Sahiti&Murati, 
2016, 249).We would like to mention also that, despite the fact that CCP has no 
provision that prohibits the use of technical recording made with the criminal off ense 
- unauthorized interception or unauthorized photographing, we think that in this 
case should be acted as in cases where statement is taken by force.

2. Separation of legally inadmissible evidence from the case fi les

In order for evidence to be used as support for judicial decision in criminal 
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proceedings, it must be secured by applying the relevant procedural form provided 
by law. Failure to respect proceeding form provided for obtaining statement (of 
defendant, witness or expert) as seen above, has the eff ect that such statement, is 
duly considered inadmissible.
Therefore, the CCP (Article 249, para. 4, Article 259, para. 1 and 2 and Article 338, para. 
2) provides for an obligation for the court to separate unlawfully obtained statements 
from the fi le. According to Article 249, the defendant before the second reading can 
fi le objections to the evidence listed in the indictment, which leads to the ruling by 
the judge, single trial judge or the presiding judge regarding the admissibility of 
evidence. 
When the judge rules an evidence as inadmissible, it is separated from the case 
fi le. With exception to the proceedings of the appeal lodged against the decision to 
a review panel, such evidence cannot be used in criminal proceedings.2In criminal 
procedure theory there is a principle that the poisonous tree produces poisonous 
fruit.(Sahiti&Murati, 2016, 250).
The rights and freedoms guaranteed by international agreements and instruments 
are guaranteed by the Constitution of the Republic of Kosovo, Article 22. These 
international agreements stipulated in Article 22 of the CC are directly applicable 
in Kosovo and have priority in case of confl ict to legal provisions and other acts of 
public institutions. In this context, the issue of the regularity of evidence in judicial 
proceedings must be given special care.

3. Legal consequences of the verdict based on inadmissible evidence

As mentioned earlier, the CPC prohibits certain forms, as ways, of obtaining evidence. 
If the body of the procedure acts contrary to such provision, evidence obtained in such 
a way, the law regards as inadmissible since “judicial decision cannot be supported” 
on such evidence.(Sahiti&Murati, 2013, 249).
Furthermore, the law provides for obligation of separation from the case fi les of the 
legally void (invalid) evidence, and its possible examination only through the appeal 
against the decision of admissibility of evidence. On the other hand, the question 
is what are the legal consequences of the verdict, which is based on inadmissible 
evidence? CCP ranks the use of inadmissible evidence in the provisions which are 
about the violation of the criminal procedure.3

Conclusions

It is clear that the court is notifi ed on the disputed facts due to evidence process, 
whether by personal perception, or by statement of physical persons from the 
content that they or other state institutions, or any legal entity, have submitt ed in 
writt en. Therefore, in order to ascertain the truth in criminal proceedings, the court, 
by analysing and assessing evidence should with dedication and precision establish 
the facts that may be levied crucial, important, to illuminate and to resolve issues of 
criminal off ense. Despite the importance of the process of establishing the facts, it can 
2 Article 249, para. 3. Criminal Procedure Code of the Republic of Kosovo.
3 Article 384, para. 1, subparagraph 8.
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be said that it is the most diffi  cult function in the work of the court. Therefore, it is 
important to note, that it is a general interest and value that in criminal proceedings 
facts beverifi ed in a right way.  
As noted above, in order for criminal proceedings to have their eff ect, and expressing 
commitment that the court assesses evidence right, during the process of examination 
– contemporary criminal codes contain the norms which stipulate when evidence 
can be valid and duly determine the legal consequences in case of invalid use of 
evidence upon rendering of the court decision. In order to use evidence as support 
for a judicial decision in criminal proceedings, it should therefore be obtained by 
implementing the relevant procedural form provided by law. Non-compliance with 
the procedural form provided for obtaining evidence from the defendant, witness 
or expert, as elaborated above, can result in such statement to be duly considered 
inadmissible evidence.
Therefore, the Criminal Procedure Code of Kosovo, Articles 249 paragraph4, then 
Article 259 para. 1 and 2, and Article 338 paragraph 2, provides an obligation for the 
court that statements obtained illegally be separated from the case fi le. From all that 
was said so far, we can conclude that the issue of the regularity of the evidence in 
judicial proceedings should be paid special att ention.
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Muzika dhe shoqëria

Ilir Ramadani
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Arti muzikor është i drejpërdrejt, i pasqyruar me tinguj që janë të pëlqyer për njeriun, argëtues 
në njërën anë dhe mobilizues e identifi kues i shoqërisë. Arti të bënë të jesh person i dalluar 
në kohën e globalizmit që po jetojnë, por njëkohësisht është bashkues dhe urë lidhëse midis 
popujve.Muzika ndikon në formimine karakterit individualdhe kolektiv, duke gjetur rrugën e 
saj plotë emocion përmes shfaqjes së tingujve muzikor në të gjitha etapat e zhvillimit të njeriut. 
Gjuha muzikore është abstrakte për ta kuptuar, por ne jemi të rrethuar me tinguj që i kuptojmë 
ose nuk i kuptojmë.Niveli i zhvillimit individual muzikor na bënë të mundur ta kuptojmë 
muzikën dhe të komunikojmë përmes saj. 
Muzika pa dallim është për të gjithë. Atë e ndjejnë muratori e blegëtori, i riu e plaku, i sëmuri, 
i shëndoshi, mësuesi e mjeku. Arti muzikor është i kategorizuar sipas zhvillimit profesional 
të njeriut,aishërbenpër të shprehur ndjenjat dhe emocionet, mundëson shprehjen kreative në 
cilindo gjendje shpirtërore që gjendet njeriu. Tingujtë kanë fuqinë depërtuese dhe shprehëse 
që në të vërtetë nuk mund t’a gjejmë tek artet tjera.
Arti folklorik është shumë lehtë i kuptueshëm dhe i pranueshëm, sepse është përcjell brez 
pas brezi. Arti popullor është i ndjeshëm dhe i përjetuar çdo ditë me dinamikën e zhvillimit 
shoqëror, kurse arti profesionist që të kuptohet, njeriut i nevojitet shkollim profesional 
muzikor.

Fjalët kyçe: Art, emocione, përjetim, shoqëria, tinguj muzikor.

Hyrje

Muzika ka luajtur rol të rëndësishëm në procesin e zhvillimit shoqëror të çdo civilizimi. 
Qysh në Greqinë e lashtë, muzika kishte vend prioritar në mesin e arteve të tjera. 
Krahas matematikës, poezisë dhe fi lozofi së, muzika ishte lëndë kyçe në zhvillimin 
e shtetit. Në fi lozofi në e Platonit dhe të Aristotelit, ajo u tregua si një mjet shumë i 
rëndësishëm pedagogjik e politik. Rolin që e kishte muzika në procesin edukativ dhe 
arsimor tek të rinjët e hasim edhe në thënjen e Platonit: “Muzika meret me të bukurën 
e sferës së tingujve, vetëm njerëzit e mirë mund ta gjejnë kënaqësinë në të bukurën”.
Në kulturën e Kinezëve, në Egjipt, në Greqi e vende tjera muzika paraqitet si faktor 
në ndikimin e formimit të karakterit të të rinjëve. 
“Unë do t’u mësojë fëmĳ ëve muzikën, fi zikën dhe fi lozofi në; por më e rëndësishmja 
është muzika, për model muzika dhe të gjitha artet janë çelësat e të mësuarit” thoshte 
Platoni. Kurse, Aristoteli konsideronte se muzika ka një fuqi në formimin e karakterit 
dhe për këtë arsye duhet të futet në edukimin e të rinjëve. Edhe Platoni ishte i 
mendimit që “muzika është një element përcaktues i karakterit”.Njeriu në hapësirën 
globale ka qenë dhe është pjesë e situatave të ndryshme, ku edhe arti - pjesë e jetës së 
tĳ  nuk është i ndarë prej tĳ , porpërjetohet dhe konceptohetsipas shkallës së zhvillimit 
të njeriut duke qenë në gjendje të marrë mesazhin që lanson arti. “Arti përfaqëson 
formën më të lartë të krĳ imtarisë estetike dhe shërben si pikë referimi për të gjitha 
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format e tjera të saj” (Hysi, 2005).
Arti është shfaqje e mendimeve individuale artistike përmes mjeteve shprehëse, ku 
në shoqëri është i shfaqur përmes formës së artit folklorik, artit popullor dhe atĳ  elitar 
apo profesionist.Opinioni i Kantit rreth muzikës cituar nga Caramel (1980): Ajo e ka 
një lloj përmbajtjeje; një përmbajtje që materializohet nga plotësia e mendimit dhe 
që duke mos pasur formën logjike të konceptit, është e papërkthyeshme në termat 
e gjuhës së folur”. Forma më e lartë e një mendimi arsitik paraqet vlerë që i kalon 
konturat e zhvillimit në kohë.
“Muzika luan një rol të rëndësishëm në jetën e përditshme: ne e dëgjojmë atë në radio 
dhe televizion, në supermarket dhe në kisha; ne valle me të, pushojmë me të. Ne 
duket se kemi nevojë për atë; në fakt është e vështirë të imagjinohet një shoqëri pa një 
formë të muzikës(Gilbert, 1981, p. 6). 
“Kuptimi i saktë i gjuhës së muzikës do të ishte një lloj kriteri profesionist për të 
dalluar artin nga jo arti; artistin profesionist nga ai amator e diletant dhe më në fund, 
artistin e madh nga artisti i zakonshëm dhe i përditshëm i muzikës”(Hysi, 2005, p. 
185). Njeriu qysh në ditët e para të jetës së tĳ  është në impakt me fenomenin tingëllor, 
ku bëhet pjesë e situatave tingëllore qysh në fëmĳ ëri. Qysh në Greqinë antike 
Aristoteli ishte i mendimit që fëmĳ ët fi llojnë veprimet e tyre përmes imitimit, të cilët 
ndaj elementeve muzikor reagojnë në mënyrë instiktive. Imitimi që bëjnë fëmĳ ëtnë 
fi llim ka lidhje të drejtëpërdrejt me anëtarët e familjës, më vonë me kopshtin dhe 
rrethin shoqëror.“Prirja fëmĳ ërore e njeriut është për të treguar aft ësitë e tĳ  të 
imitimit, por imitimi nuk mund të nxisë dhe as të krĳ ojë mjedisin e duhur të shĳ es për 
njerëzit. Imitimi, ashtu si tekat e fëmĳ ëve mund të tolerohet nganjëherë, por ai mbetet 
deformim i personalitetit dhe i shĳ es dhe asnjëherë s’mund të jetë model i ardhmërisë 
së formimit shpirtëror e intelektual të njeriut”(Hysi, 2005, p. 200).
Muzika përjetohet në mënyrë direkte duke gjetur rrugë drejtë shpirtit të njeriut në 
formën emocionale përmes së cilës të bënë që të jesh më sentimental.“Muzika shfaqet 
vetiu si shprehje e përditshme dhe e domosdoshme e kulturës dhe e jetës intelektuale 
të njerëzve”(Hysi, 2005, p. 241).Ngritja e personalitetit në aspektin muzikor është një 
kontribut i domosdoshëm ishoqërisë dhe institucioneve kulturore që tëmobilizojnë 
njerëzit rreth aktiviteteve të ndryshme artistike në pasqyrimin e krĳ imtarisë 
shpirtërore. “Muzika është objekt i rëndësishëm për të cilësuar vlerat sociologjike 
të humanizmit; aspektet psiko–fi ziologjike të ndjeshmërisë dhe gjithëfarë prirjesh 
njerëzore fi lozofi ke që kanë të bëjnë me format e zhvillimit të shoqërisë dhe pamjet e 
saj të qytetërimit”(Hysi, 2005, p. 241).
Nxitja për art duhet të jetë sistematike, që njerëzit të bëhen pjesëmarrës aktiv, të 
zhvillojnë aft ësitë dhe shkathtësitë e tyre në mënyrë spontane dhe të vullnetshme, ku 
do të jenë të gatshëm në refl ektimin e kulturës së tyre në secilin mjedis që ata jetojnë 
dhe veprojnë. “Veç kësaj, muzika mundëson formimin e një shpirti kolektiv. Njerëzit 
që këndojnë së bashku, marrin frymë me të njejtën ritëm dhe janë në marrëdhënie 
të përbashkëta midis tyre. Muzika, unin e kthen në ne”(Çaushi, 1998). Muzika është 
pjesë e formimit individual dhe kolektiv, shpirtëror dhe kulturor, nevojë e përhershme 
e njeriut për të komunikuar dhe për të shfaqur ndjenja. Fatmir Hysi duke cituar 
Haralambos & Heald(Sociologjia, motivi dhe perspektiva)“Kultura e një shoqërie 
është rruga e jetës e anëtarëve të saj; koleksioni i ideve dhe zakoneve që ata i mësojnë, 
i shkëmbejnë dhe i transmetojnë brez pas brezi”.
Stokes (1994, f. 3-5) pohon se muzika nuk është thjesht vetëm një gjë që ndodh 
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në “shoqëri”, por “bota sociale dhe kulturore nuk mund të paramendohet pa 
muzikë” dhe se “muzika është kuptim krejtësisht i shoqërisë, kryesisht për shkak 
se ajo siguron mjetet me të cilat njerëzit njohin identitetet, vendet dhe kufi jtë të 
cilat i ndajnë ato”. Fëmĳ ët janë të natyrshme muzikal. Angazhimi muzikor është në 
qendër të praktikave dhe rrethanave të përvojës së përditshme “Shumë fëmĳ ë e të 
rinjë janë si një forcë e fuqishme në zhvillimet kulturore”(Barrett , 2009).Trevarthen 
& Aitken(2001) theksojnë“Ekspozimi në një mjedis të pasur muzikore mund të jetë 
vendimtar për zhvillimin e të miturëve dhe për këtë arsye duhet të theksohet”. Muzika 
është edukuese, është urë lidhëse në mes të popujve, sepse merr dhe jep nga tradita 
e secilit popull. “Muzika ka marrëdhënie të veçanta me botën emotive të njeriut dhe 
brenda kësaj hapësire ajo është në gjendje të shfaqet si dinamikë e ndjenjave dhe e 
ndjeshmërisë së tĳ ”(Hysi, 2005, p. 249).
Në të gjitha pikëpamjet ka për qëllim shpalosjen shpirtërore të vlerave të çdo 
komuniteti apo individi (pa marrë parasysh formën dhe mënyrën e gjetjes së rrugëve 
individuale). Prof. Dr. Fatmir Hysi në veprën e tĳ  “Estetika në tri pamje” thekson: 
“Arti në të gjitha format e shfaqjes së tĳ , popullore, folklorike apo profesioniste, është i 
përirur të përditësohet e të gjejë vendin e vet të saktë në kompozimin superstrukturor 
të një shoqërie”. Ky do të ishte shembulli më i mirë i shfaqjes së artit në jetën e njeriut 
përmes artit folklorik, artit popullor dhe artit profesionist.

II.Arti folklorik

Arti folklorik duke qenë baza e çdo interpretimi të mundshëm individual dhe 
shoqëror është më i afërt me shumicën e njerëzve, të cilët për nga ana e zhvillimit 
të ngjarjeve historike kanë qenë bartës të idealeve dhe patriotizmit, që në njërën anë 
pasqyrojnë edhe thesarin që populli bartë me vete shekuj me radhë gjatë ekzistencës 
së tĳ . Sa i përket mënyrës dhe vendit që ai trensmetohet gjeneratë pas gjenerate, është e 
kuptueshme për vështirësit e rrugëtimit që nganjëherë ka ardhur edhe në momente të 
ndryshimit si në anën deskriptuese dhe në anën tingëllore apo pamore. Arti folklorik 
për nga mundësitë e tĳ a artistike është i kornizuar dhe nuk gëzon mundësitë e zgjerimit 
dhe përdorimit të mjeteve të reja shprehëse dhe kjo është për shkak të bazës së saj që 
ka te rrethanat e zhvillimit dhe avancimit artistik (baza e saj është në specifi kimin e 
traditës përmes elementeve të saj), që në realitet është në një nivel që nuk mund ta 
kaloj vetveten, përderisa arti popullore e ka këtë mundësi, duke gjetur frymë të re të 
përditësimit dhe zhvillimit dhe kjo falë teknologjisë së përdorimit të saj dhe dinamikës 
në kohën që jetojmë. Muzika folklorike apo tradicionale është mësuar në mënyrë 
autodidaktike brenda grupeve familjare apo dhe në muzikë të komunitetit, duke 
përvetësuar aft ësitë e tyre muzikore pa pasur nevojë për të mësuar notat muzikore. 
Muzika folklorike në shoqëri është mjet shprehës i vuajtjeve, i periudhave të vështira 
që kalon komuniteti, i dasmave dhe i ahengjeve, i heronjëve dhe i legjendave.Tradita 
që përcillet përmes muzikës folklorike është ajo që identifi kon identitetin shoqëror, 
identitetin kombëtar dhe kulturor.Ajo më shpesh është e kultivuar në zona rurale dhe 
atje mbetet e pandryshuar brez pas brezit. Përdorimi i folklorit, duke përfshirë këngë, 
balada, legjenda dhe betejat heroike, janë forma materiale të kulturës shpirtërore të 
studiuar nga shumë studiues (Bieber, 2002; Knaus dhe Warrander, 2011; Malcolm 
1998; Schmitt  2012, Troebst, 1999).
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III.Arti popullor

Arti popullor mund të kuptohet më lehtë për shkak që zhvillohet në bazë të 
dinamikës së zhvillimit teknologjik, ku njeriu zhvillon veprimtarinë e tĳ .Në raport 
me artin folklorik, arti popullor është më i avancuar dhe është më popullor duke 
i’u bashkuar dita – ditës masave të gjëra, e cila i ngjason rrugës së ndryshimit të 
modës dhe mënyrës së konceptimit të saj, e cila gjenë më lehtë rrugë për përqafi m 
nga masa popullore. Nuk do të themi që për nga vlera e saj arti popullor është më 
i avancuar apo edhe më i lartë artistikisht, sepse është në përputhje me rrugët dhe 
mënyrat e reja të gjetjes së asaj që është modë në ditën e sotme dhe plasimin e saj 
përmes një teknologjie që edhe i anashkalon dhe i injoron të gjitha ligjet estetike. 
Në këtë këndvështrim krĳ ohen stile të reja që nuk kanë qenë më parë apo që janë 
kopjuar nga vendet e ndryshme, sepse në kohën e globalizimit është e pamundur 
që një popull të mos merrë e të mos jep pjesë nga kultura e tĳ . Ndikimi i mediave 
dhe rrjeteve sociale është shumë i fuqishëm në kohën e sotme dhe asgjë nuk mund 
të ndaloj rrjedhën e zhvillimeve me hapa shumë të shpejt. Kjo ndodh sidomos tek të 
rinjët të cilët janë pjesa më me ndikim në krĳ imin e shĳ ës muzikore. Derisa shembuj 
të ndryshën nga bota e artit janë më lehtë të pranueshëm për të rinjët, kjo nuk do të 
thotë që gjithmonë janë në suaza të vlerave tëcaktuara estetike. Arti popullor është 
i mundur të përditësohet nga pjesa më e madhe e shoqërisë, si faktorë me infl uencë 
në përzgjedhjen edhe në planprogramet shkollore në vende të ndryshme si në SHBA, 
Angli e në vende tjera. Kjo rezulton edhe me krĳ imin e një forme të të pëlqyerit të 
muzikës përmes adhuruesëve të saj. Arti nuk jeton pa publikun e tĳ , prandaj publiku 
është faktorë që e mban gjallë artin popullor. 

IV.Arti profesionist

Duke i’u referuar artit popullor dhe atĳ  folklorik, në raport me dy të parat, arti 
profesionist është i thelluar, i medituar, sipas rregullave dhe formave artistike, është 
universal për nga mjetet shprehëse dhe gjithashtu përbën pjesën elitare të arritjeve 
artistike. Tillman (1988) dhe Ward (1993) konsiderojnë se muzika është elitare. 
Arti profesionit parasëgjithash është në një nivel të ngritur intelektual e shpirtëror, 
duke u bazuar në mënyrën e modelimit, formulimit dhe shpalosjes së mendimeve 
të avancuar të kohës, e cila është pjesë e vlerave integruese në hapësirën estetike.
Arti profesionist dallohet për nga pikëpamja e tĳ  artistike, estetike, fi lozofi ke, duke 
kërkuar një nivel të ngritur artistik dhe estetik të përgatitjes, ku edhe adhuruesit e 
muzikës profesioniste padyshim duhet të jenë në gjendje që t’a konceptojnë dhe të 
jenë në hap me zhvillimin intelektual që kërkon kuptimi dhe përjetimi i tĳ . Kjo arrihet 
atëherë kur ne jemi pjesë e sistemit të kërkesave të përjetimit të artit profesionist 
përmes shkollimit profesional në disa faza, që nga shkolla e ultë e deri në studime 
universitare. Që ta përjetosh dhe ta interpretosh Bach-un, Mozzart-in, Bethoveen-
in, apo veprat e kompozitorëve të shekullit XX-të, është e domosdoshme që të kesh 
ngritje profesionale dhe intelektuale. Gjuha e veprave të tyre është universale dhe e 
pakontestueshme si për nga vlera gjithashtu edhe për nga mesazhi që transmetojnë. 
Arti profesionist nuk mund të vlerësohet vetëm në bazë të formës apo përmbjatjes, 
por vlerësimi i drejtë i saj ka të bëjë me mesazhin universal që përcjell tek masat e 
gjëra intelektuale ndër shekuj. 



144

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

Përfundime

Muzika në shoqëri luan rol të rëndësishëm në formimin njerëzor e intelektual. Ajo 
është e pranishme në të gjitha periudhat e njeriut që nga lindja e deri në vdekje. Ajo 
të argëton, të bën të ndihesh mirë, të jep stimul në aktivitetet shoqërore, por është e 
pranishme edhe në raste jo të mira si në vdekje e në rituale të ndryshme. Shoqëria 
dhe muzika janë të ndërlidhura në mes vete, ku secila prej tyre përfaqëson një formë 
të krĳ imtarisë shpirtërore të popullit.
Arti folklorik është formë e cila e mban në shpatulla historinë me shekuj. Nuk 
evoluon në risitë dhe trendet e kohës, por është bartëse e historisë dhe traditave të një 
populli.Arti popullor është më i drejtpërdrejt dhe ecë me zhvillimet e kohës nëpër të 
cilin kalon, duke i’u nënshtruar zhvillimit të teknologjisë dhe ndjekjes së modës. Arti 
profesionist kërkon angazhim të njeriut në shkollim adekuat, që të jenë përjetues dhe 
interpretues të muzikës profesioniste. Kjo arrihet me një vullnet dhe një seriozitet në 
kërkesat që duhet të përmbushën në njohuri dhe shkathtësi individuale.
Që nga kohët e lashta e deri më sot nuk njohim shoqëri pa art apo pa përjetim 
muzikor. Në kohën e globalizimit edhepse ka shumë divergjenca, shoqëritë muzikën 
e përdorin për të ndërtuar ura bashkëpunimi. 

Literatura

ACEI. (1998). Preparation of early childhood education teachers. (2. f. Retrieved May 10, Trans.).
Achilles, E. (1999). Creating musical environments in early childhood programs. Young Children, 
54(1).
Barrett , M. S. (2009). Sounding lives in and through music: A narrative inquiry of the ‘everyday’ 
musical engagement of a young child. Journal of Early Childhood Research, 7, 115-134.
Beauchamp, G. (1997). INITIAL TRAINING + INSET = Confi dent Teachers. A Formula for Success? 
(1. p.-8. B. J. Music Ed. (1997, Trans.) Castell.
Broad, K., & Evans, M. (2006). A review of literature on professional development content and delivery 
modes for experienced teachers. University of Toronto, Ontario Institute for Studies in Education.
Caramel, G. (1980). Arti come creazione di forme nuove. Pisa: Pisa.
Clayton, T. E. (1965). Teaching and learning: a psychological perspective: . Englewood Cliff s, 
N.J.Prentice-Hall.
Çaushi, T. (1998). Fjalor i estetikës. Tiranë: Onurfi .
Durrant, C., & Welch, G. (1995). Making Sense of Music: Foundation for Music Education. London: 
Cassell.
Flash, L. (1993). Music in the Classroom at Key Stage 1 (in Glover, Joanna and Ward, Stephen 
(eds., 1993) Teaching Music in the Primary School ed.). Cassell.
Frost, J. L., & Kissinger, J. B. (1976). The young child and the educative process. New York: Holt, 
Rinehart and Winston.
Gardner, H. (1985). Frames of Mind: The Theory Of Multiple Intelligences. London: Paladin.
Gardner, J. W. (1981). Self-renewal: The individual and the innovative society. ((. ed.), Trans.) New 
York: W. W. Norton.
Gauthier, D., & McCrary, J. (1999). Music courses for elementary education majors: An investigation 
of course content and purpose. . Journal of Research in Music Education, 47.
Gilbert, J. (1981). Musical Starting Points with Young Children. Ward Lock Educational.
Green, L. (2005). Meaning, Autonomy and Authenticity in the Music Clasroom. London: Institute 
of Education.
Green, L. (2011). Learning, teaching, and musical identity: Voices across cultures. Bloomington: 



145

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

Indiana University Press.
Hargreaves, D. J., & North, A. C. (1999). The Function of Music in Everyday Life: Redefi ning the 
Social in Music Psychology. Psychologv of Music. 27, p. 71-83.
Hysi, F. (2005). Estetikë në tri pikëpamje. Tiranë: Uegen.
Jorgensen, E. R. (2008). The art of teaching music. Indiana: University Press.
Mark, M. L. (2002). Music Education: Source Readings From Ancient Greece To Today. London & 
New York. Routledge.
Mills, J. .. (1997). Knowing the Subject Versus Knowing the Child: Striking the Right Balance for 
Children Aged 7-11 Years. . Research Studies in Music Education. 9, p. 29- 35.
Mills, J. (1991). Music in the primary school. Cambridge: Cambridge University Press.
NAEYC. (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children 
from birth through age 8 (NAEYC position statement). (2. f. Author. Retrieved January 16, Trans.) 
Washington, DC.
Nett l, B. (2000). An ethnomusicologist contemplates universals in musical sound and musical culture. 
(N. L.-4. In Wallin, Trans.) Cambridge, Massachussets: MIT Press. 
Plummeridge, C. (1991). Music Education in Theory and Practice. London: The Falmer Press.
Raths, J., & McAninch, A. C. (2003). Teacher beliefs and classroom performance: The impact of teacher 
education. (Vol. 6). Information Age Pub Incorporated. 
Regelski, T. A. (2006). Music appreciation’as praxis. Music Education Research, 8(2), 281-310. 
Snyder, T. D., & Hoff man, C. M. (1994). Digest of education statistics 1994. (NCES 94-115). . 
Washington, DC: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. 
Department of Education.
Snyder, T. D., & Hoff man, C. M. (1994). Digest of education statistics 1994. (NCES 94-115). National 
Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences. U.S. Department of Education: 
Washington, DC.
Stokes, M. (1994). Ethnicity, Identity and Music - The Musical Construction of Place. Bridgend: 
WBC Bookbinders.
Swanwick, K. (1994). Musical Knowledge: Intuition and Analysis in Music Education. Routledge.
Trehub, S. E. (2002). Mothers are musical mentors. Zero to Three. (1.–2. 23, Trans. 
Trevarthen, C., & Malloch, S. (2002). Musicality and music before three: Human vitality and 
invention shared with pride. Zero to Three. (1.–1. 23, Trans.)



146

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

The positive eff ects of ABA therapy in reducing aggressive behavior in 
children with ASD, 3 - 6 years old

PhD (C.) Jonida Mustafaraj
“A. Xhuvani” University of Elbasan

Abstract

Applied Behavior Analysis is a process of systematically applying interventions based upon 
the principles of learning theory to improve socially signifi cant behaviors to a meaningful 
degree, and to demonstrate that the interventions employed are responsible for the 
improvement in behavior(Baer, Wolf &Risley, 1968). ABA has been used to help individuals 
acquire many diff erent skills, such as language skills, self-help skills, and play skills; in 
addition, these principles can help to decrease maladaptive behaviors such as aggression, 
self-stimulatory behaviors, and self-injury. Challenging behaviors represent some of the most 
concerning and stressful features of autism. 
This study has investigated the eff ectiveness of ABA therapy in minimizing aggressive behavior 
in children with Autism Spectrum Disorder (ADS) , 3 - 6 years old. The aim of this study is 
to record the importance of the positive eff ects of ABA Therapy in minimizing aggression 
in children with ADS, 3-6 years old. The study sample consisted of 6 childrens  withADS. 
Children are treated with ABA Therapy at age 3 years. Currently children are 6 years old. 
Children involved in the study have had a high level of aggressive behavior when they have 
been diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ADS). Sample selection was carried out in 
Autism Center in the city of Elbasan. For the methodology of this study are used qualitative 
methods. The collection of data for this study was conducted in a period of 3 years.   
 Results of this study showed that 75% of the cases included in the study diagnosed with ADS 
and treated with ABA Therapy by age 3-6 years the level of aggressiveness of the very high 
level is reduced to moderate in 65 % of cases.

Keywords: ABA Therapy; Autism Spectrum Disorder (ADS) ;Early Childhood ; Aggression.

Introduction
 
Overview of the problem of study
Applied Behavior Analysis is a process of systematically applying interventions 
based upon the principles of learning theory to improve socially signifi cant behaviors 
to a meaningful degree, and to demonstrate that the interventions employed are 
responsible for the improvement in behavior (Baer, Wolf &Risley, 1968). ABA has 
been used to help individuals acquire many diff erent skills, such as language skills, 
self-help skills, and play skills; in addition, these principles can help to decrease 
maladaptive behaviors such as aggression, self-stimulatory behaviors, and self-injury.
ABA is focused on positive reinforcement strategies. It can help children who are 
having diffi  culty learning or acquiring new skills. It can also address problem 
behaviors that interfere with functioning through a process called “functional 
behavioral assessment.” The principles and methods of behavior analysis have been 
applied eff ectively in many circumstances to develop a wide range of skills in learners 
with and without disabilities.
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Behavior analysis is a scientifi cally validated approach in understanding a behavior 
and how it is aff ected by the environment. In this context, “behavior” refers to actions 
and skills. “Environment” includes any infl uence – physical or social – that might 
change or be changed by one’s behavior.
On a practical level, the principles and methods of behavior analysis have helped 
many diff erent kinds of learners acquire many diff erent skills – from healthier 
lifestyles to the mastery of a new language. Since the 1960s, therapists have been 
applying behavior analysis to help children with autism and related developmental 
disorders.
Applied behavior analysis (ABA) is the use of these techniques and principles to 
bring about meaningful and positive change in behavior.
As mentioned, behavior analysts began working with young children with autism 
and related disorders in the 1960s. Early techniques oft en involved adults directing 
most of the instruction. Some allowed the child to take the lead. Since that time, a 
wide variety of ABA techniques have been developed for building useful skills in 
learners with autism – from toddlers through adulthood.
These techniques can be used in structured situations such as a classroom lesson 
as well as in “everyday” situations such as family dinnertime or the neighborhood 
playground. Some ABA therapy sessions involve one-on-one interaction between the 
behavior analyst and the participant. Group instruction can likewise prove useful.

Aggression during Early Childhood

The defi nition of aggression proposed by Shaw et al. (2000b) is to accept the purposes 
of this paper. Shaw et al. described early aggressive behavior as an “act directed 
toward a specifi c other person or object with intent to hurt or frighten, for which there 
is a consensus about the aggressive intent of the act” (p. 398).
The principle of universality would suggest that children of all cultures should 
exhibit some degree of aggression as a developmental path and progression rather 
than as the exclusive expression of environmental factors. There are, however, 
notable exceptions to this hypothesis. Pygmies of Africa, Mennonites, the Amish and 
Hutt erites of North America do not readily engage in physical violence (Moghaddam 
et al., 1992). Nevertheless, many other children live with violence and will be subjected 
to aggression at some point in their lives (Perry, 1997). Both acculturation and cultural 
social codes may determine the extent of exposure to aggressive events and the levels 
of expressed aggression among young children.
The temper tantrum of the ‘terrible twos’ is generally a universally accepted notion. The 
aggression associated with these tantrums (kicking and throwing things), is therefore 
bett er tolerated. The notion of specifi c developmental periods when an increase or 
decrease in aggression is expected, it is supported. Tremblay (2002) studied a sample 
of Canadian children and reported that the vast majority of children reduced the 
frequency of their physical aggression from the time they began school until the end 
of high school. These fi ndings are consistent with the results of other longitudinal 
surveys (Choquet and Ledoux, 1994). Fagot and Hagan (1991) also noted that there 
was a diff erential patt ern in aggressive acts during the early years; aggressive young 
toddlers had brief interactions, whereas older toddlers engaged in aggressive acts for 
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longer periods.
Clinicians and researchers agree that problematic expression of aggression is 
related to disinhibition and poor self-regulation. As capacity for self- regulation 
and inhibition is being modulated in the fi rst 30 months the frequency of physical 
aggression increases and then decreases steadily (Tremblay et al., 2004).
Several points need to be considered before identifying aggressive behavior as a 
disorder. The typical rough and tumble play of preschoolers forms a scaff olding to 
support prosocial assertive play. What distinguishes playful fi ghting from aggressive 
behavior is the lack of intent to hurt or frighten. During the preschool years, children 
tend to resort to instrumental and physical expression of aggression such as snatching 
toys and pushing a playmate. Hostile aggression that is exhibited as aggressive 
behavior directed to others, such as name-calling, criticizing and ridiculing, comes 
much later, at around 7 years of age (Coie and Dodge, 1998).
Aggressive symptoms may change with developmental competence in motor and 
cognitive domains. A motorically competent toddler can throw objects at siblings 
with intention to hurt, and an irritable, frustrated preschooler can easily poke his 
peer with a crayon.

Addressing behavioral plan for not cooperating and destructive behaviors during 
therapy

 Who are destructive behavior ??  Destructive behavior is determined when the child: 
- Cries
 - Roaring
 - Screams 
- Discard items that are on the table. 
-  Broke facilities 
- Hurt yourself when you give a task. 
It will appear hypothetical function (change) of problematic behavior (why perform 
these behavioral problems). Every day during therapy should collect data on episodes 
of disruptive behavior. 
Prevention of destructive behavior: One of the best ways is to use preventive a large 
number amplifi ers for good behavior, appropriate to the child makes. At all times 
must use a tone of calm and safe when the child gives a wrong answer. For example : 
“This was a very good eff ort, now leave me to tell you.” Try that with these children 
as early to eliminate the diffi  cult tasks. Use the bell to show that the game / end 
holiday, this is a natural stimulus that could help to divert the anger of the therapist. 
When the child is given an instruction, a task is left  for 3-4 seconds to accomplish. 
When the child begins to have tantrums and cooperates for the job, do not take the 
child from his hands and asked whether a break while shaking the child receives the 
alarm bell and shakes himself. If the child becomes very agitated wait for it to relax 
and get out of it. Do not comment on the behavior and intervene to appease them, 
just wait. When the child has calmed down to the point where there is shouting enter 
a game in hand - forming to know that the child makes and near to complement the 
rest. If you have misunderstood the situation / calming the child, will happen that he 
will become aggressive, it will throw the game. If this were only occurs try to stay 
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neutral. Do not step in to get the item immediately, wait for the child to relax and give 
the game again. Vacation child should be neutral, save most of reinforcements and 
body language, the voice in the moment when you give the task. You need to keep 
track of any disruptive behavior, verbal or physical.

The Benefi ts of ABA Therapy in children with ADS

Educational and behavioral approaches are oft en a core feature of the overall 
treatment plan for children with an Autism Spectrum Disorder (ASD).  There are 
many diff erent strategies currently being used, and new ones are being promoted on 
a regular basis. Many of these interventions diff er not just in their implementation, 
but also in their philosophical approach to treating children with an ASD.
Challenging behaviors represent some of the most concerning and stressful features 
of autism. Challenging behaviors, such as aggression, disruption, or self-injury are 
oft en a chief concern of caregivers of individuals with autism and other developmental 
disabilities. Many of these challenging behaviors are learned and maintained by 
what happens immediately before and aft er the problem behavior. Because they are 
learned behaviors, problem behaviors can be modifi ed by manipulating or changing 
situations in the environment, especially the events before and aft er the problem. 
In most cases, challenging behavior is seen as a way to request or communicate a 
preferred outcome (e.g., access to toys, food, social interaction, or cessation of 
unpleasant activity). Therefore, the goal is to replace the inappropriate “request” 
with more adaptive (appropriate and eff ective) communication (Ricki G. Robinson, 
M.D., M.P.H., 2011).
Applied Behavior Analysis, or ABA, is the most well known of the behavioral 
approaches (Jensen, V.K., & Sinclair, L.V. 2002). Such programs focus on encouraging 
(or reinforcing) positive behaviors while discouraging negative ones. Practitioners 
carefully assess whether a child has been rewarded for any negative behaviors, 
and work to ensure that this no longer happens. They then work to establish new 
behaviors using a variety of methods, including discrete trial training. A child, for 
example, may be directed to hand his therapist a pencil. If he does, he will receive 
a reward – perhaps praise and a sticker or goldfi sh cracker. If he doesn’t, he won’t 
get the reward, but a prompt of some kind – such as the therapist moving his hand 
to the pencil. In the past, physical punishments, were used to extinguish unwanted 
behaviors. Such practices are no longer considered acceptable, (Simpson, R.L. (1999)
Many studies have shown that ABA and similar behavioral interventions can improve 
intelligence test scores, language skills, and academic performance of young children 
with ASD (Howard, J.S., Sparkman, C.R., Cohen, H.G., Green, G., & Stanislaw, H.  
2005). Some studies have also shown some measure of improvement in behavior or 
personal and social skills, while others have not (Reed, P., Osborne, L.A., &Corness, M. 
(2006). One issue has been generalization – that is, there has not been much evidence 
to show that children can transfer the skills they have learned through behavioral 
interventions to contexts outside the sett ing in which skills are acquired ( Smith, T., 
Groen, A.D., & Wynn, J.W. 2000).
Many children taking part in these programs make signifi cant strides. It is clear at this 
point, however, that such interventions do not result in a great number of aff ected 
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children achieving “normal” developmental status,as was once claimed (Lovaas, O.I, 
& Smith, T. (1987). 
ABA is considered by many researchers and clinicians to be the most eff ective 
evidence-based therapeutic approach demonstrated thus far for children with autism. 
According to the U.S. Surgeon General, thirty years of research on the ABA approach 
have shown very positive outcomes when it is used as an early intervention tool 
for autism. The studies show about 50% of children with autism who were treated 
with the ABA approach before the age of four had signifi cant increases in IQ, verbal 
ability, and social functioning. Even those who did not show as good results still had 
signifi cantly bett er improvement than children who did not receive the intervention. 
In addition, some children who received ABA therapy were eventually able to att end 
normal schools.  (U.S. Department of Health and Human Services, 1999) .
Although many psychosocialinterventions have some positive evidence, suggesting 
that some form of treatment is preferable to no treatment, the methodological 
quality of systematic reviews of these studies has generally been poor, their clinical 
results are mostly tentative, and there is litt le evidence for the relative eff ectiveness 
of treatment options. Intensive, sustained special education programs and behavior 
therapy early in life can help children with ASD acquire self-care, social, and job 
skills, ( KrebsSeida J, Ospina MB, Karkhaneh M, Hartling L, Smith V, Clark B ; 
2009 )  and oft en can improve functioning, and decrease symptoms severity and 
maladaptive behaviors; claims that intervention by around age three years is crucial 
are not substantiated.Available approaches include applied behavior analysis(ABA), 
developmental models, structured teaching, speech and language therapy, social 
skills therapy, and occupational therapy (Myers SM, Johnson CP, 2007;) .  Educational 
interventions have some eff ectiveness in children: intensive ABA treatment has 
demonstrated eff ectiveness in enhancing global functioning in preschool children, 
( Eikeseth S. 2009;) , and is well established for improving intellectual performance 
of young children.

Defi nition of terms and their operationalization

Applied Behavior Analysis (ABA):  ABA is a set of principles that form the basis for 
many behavioral treatments. ABA is based on the science of learning and behavior 
(Johnson, C.R., et al. 2007). This science includes general “laws” about how behavior 
works and how learning takes place. ABA therapy applies these laws to behavior 
treatments in a way that helps to increase useful or desired behaviors. ABA also applies 
these laws to help reduce behaviors that may interfere with learning or behaviors 
that may harmful. ABA therapy is used to increase language and communication 
skills. It is also used to improve att ention, focus, social skills, memory, and academics. 
ABA can be used to help decrease problem behaviors. 
ABA is considered an evidence-based “best” practice treatment by the US Surgeon 
General and by the American Psychological Association. “Evidence based” means 
that ABA has passed scientifi c tests of its usefulness, quality, and eff ectiveness 
(National Research Council ,2001). 
ABA therapy includes many diff erent techniques (Lovaas, O.I. ; 1987). All of these 
techniques focus on antecedents (what happens before a behavior occurs) and 
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on consequences (what happens aft er the behavior). One technique is “positive 
reinforcement.” When a behavior is followed by something that is valued (a reward), 
that behavior is more likely to be repeated. ABA uses positive reinforcement in a way 
that can be measured in order to help bring about meaningful behavior change.
Autism Spectrum Disorder (ADS):A disorder beginning in childhood. It is marked 
by the presence of markedly abnormal or impaired development in social interaction 
and communication and a markedly restricted repertoire of activity and interest. 
Manifestations of the disorder vary greatly depending on the developmental level 
and chronological age of the individual. (DSM - IV)
A disorder characterized by marked impairments in social interaction and 
communication accompanied by a patt ern of repetitive, stereotyped behaviors and 
activities. Developmental delays in social interaction and language surface prior to 
age 3 years.
Autism is a disorder that is usually diagnosed in early childhood. The main signs 
and symptoms of autism involve communication, social interactions and repetitive 
behaviors. Children with autism might have problems talking with you, or they might 
not look you in the eye when you talk to them. They may spend a lot of time putt ing 
things in order before they can pay att ention, or they may say the same sentence 
again and again to calm themselves down. They oft en seem to be in their “own 
world”because people with autism can have very diff erent features or symptoms, 
health care providers think of autism as a “spectrum” disorder. Asperger syndrome 
is a milder version of the disorder. The cause of autism is not known. Autism lasts 
throughout a person’s lifetime. There is no cure, but treatment can help. Treatments 
include behavior and communication therapies and medicines to control symptoms. 
Starting treatment as early as possible is important. nih: national institute of child 
health and human development. (ICD-10-CM F84.0)
DSM-5 Diagnostic Criteria(299.00; F84.0; PP.50) : 
A. Persistent defi cits in social communications and social interaction across multiple 

contexts, as manifested by the following , currently or by history:
1.Defi cits in social – emotional reciprocity, ranging , for example, from abnormal 

social approach and failure of normal back –and-forth conversation ; to reduced 
sharing of interests, emotions, or aff ect, to failure to initiate or respond to social 
interactions.

2.Defi cits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction, ranging, 
for example , from poorly integrated verbal and nonverbal communication; to 
abnormalities in eye contact and body language or defi cits in understanding and 
use of gestures ; to a total lack of facial expressions and nonverbal communication.

3. Defi cits in developing , maintaining, and understanding relationships , ranging, for 
example , from diffi  culties adjusting behavior to suit various social contexts ; to 
diffi  culties in sharing imaginative play or in making friends; to absence of interest 
in peers. 

B. Restricted, repetitive patt erns of behavior , interesrs , or activities , as manifested 
by at least two of following , currently or by history :

1. Stereotyped or repetitive motor movements , use of objects , echolalia , idiosyncratic 
phrases.)

2. Insistence on sameness, infl exible adherence to routines, or ritualized patt erns of 
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verbal or nonverbal behavior ( e. g. , extreme distress at small changes , diffi  culties 
with transitions , rigid thinking patt erns , greeting rituals , need to take same route 
or eat same food every day ) . 

3. Highly restricted ,fi xadet interests that are abnormal in intensity or focus (e 
.g., strong att achment to or preoccupation with unusual objects , excessively 
circumscribed or perseverative interests ) . 

4. Hyper – or hyporeactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects 
of the environment (e.g apparent indiff erence to pain / temperature , adverse 
response to specifi c sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, 
visual fascination with lights or movemtnt .) 

C. Symptoms must be present in the early developmental period ) but may not 
become fully manifest until social demands exceed limited capacities , or may be 
masked by learned strategies in later life ) . 

D. Symptoms cause clinically signifi cant impairment in social , occupational , or 
other important areas of current functioning .

E.  These disturbances are not bett er explained  by intellectual disability ( intellectual 
developmental disorder ) or global developmental delay . Intellectual disability 
and autism spectrum disorder frequently co – occur ; to make comorbid diagnoses 
of autism spectrum disorder and intellectual disability , social communication 
should be below that expected for general developmental level .

Early Childhood (ECD):refers to the physical, cognitive, linguistic, and socio-
emotional development of a child from the prenatal stage up to age eight. This is a time 
of critical change and development as a child att ains the physical and mental skills 
she will use for the rest of her life. The Center on the Developing Child at Harvard 
University compares brain development to the architecture of a house: building a 
strong foundation during this early childhood period helps ensure a solid structure 
in the future (Layne Wood ; 2015 ).
Aggression:is  angry or violent behavior or feelings  (Merriam-Webster’s, 1828); a 
forceful action or procedure (as an unprovoked att ack) especially when intended to 
dominate or master; the practice of making att acks or encroachments; especially :  
unprovoked violation by one country of the territorial integrity of another; hostile, 
injurious, or destructive behavior or outlook especially when caused by frustration.

Methodology

For the methodology of this scientifi c study are used qualitative methods. The 
collection of data for this study was conducted in a period of 3 years.   
The purpose and objectives of research:
This scientifi c study  investigated the eff ectiveness of ABA therapy in minimizing 
aggressive behavior in children with Autism Spectrum Disorder (ADS), 3 - 6 years 
old. The aim of this study is to record the importance of the positive eff ects of ABA 
Therapy in minimizing aggression in children with ADS, 3-6 years old.

Objectives of the study
This scientifi c study aims:
1. To determine the level of aggression in children with Autism Spectrum Disorder 
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(ADS) aft er their treatment with ABA Therapy.
2. To determine the positive eff ects of ABA Therapy in minimization of aggressive 

behavior in children with Autism Spectrum Disorder (ADS)

The focus of research

This research will be focused on :
By involving in the sample only children diagnosed with Autism Spectrum 
Disorder (ADS) aged 3-6 years who have 3 years was treated with ABA Therapy. 
Children involved in the study have had a high level of aggressive behavior when 
they are diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ADS). 

Sample

The study sample consisted of 6 childrens  with ADS. Children are treated with ABA 
Therapy at age 3 years. Currently children are 6 years old. Children involved in the 
study have had a high level of aggressive behavior when they are diagnosed with 
Autism Spectrum Disorder (ADS). Sample selection was carried out in Autism Center 
in the city of Elbasan.
Study measuring instrument:
- Children’s Aggression Scale (CAS)
The purpose of this instrument in the study is : To evaluate frequency and severity of 
child aggression.
- The Children’s Aggression Scale (CAS) is a multi-informant rating scale to 
evaluate the sett ing-specifi c frequency and severity of aggressive acts in children. 
This Instrument value : Verbal Aggression (VA) ; Aggression Against Objects and 
Animals (AOA) ; Physical Aggression (PA) .
- In this study I value only Aggression Against Objects and Animals (AOA) ; 
Physical Aggression (PA) because children with Autism Spectrum Disorder (ADS) 
have defi cits in Verbal Development.
- This instrument was applied to parents of children diagnosed with Autism 
Spectrum Disorder evaluation process of the children. The data obtained are objective.

Results

Descriptive results on the level of aggressions in children with Autism Spectrum 
Disorder in Descriptive analyzes were conducted to determine how ABA Therapy 
minimize aggressive behavior.
Manifestation of aggressive behavior in children with ADS at age 3 years.
Note: At this age children are not treated with ABA therapy and any other kind of 
therapy. The level of aggressiveness was assessed by the application of Children’s 
Aggression Scale (CAS) instrument applied with parents during the evaluation of 
the child.
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The above results refl ected in Pie indicated a high level of manifestation of aggressive 
behavior in 75% of cases in the study and only 25% of them manifest aggressive 
behavior at moderate levels. These results are obtained by applying to parents of 
Children ‘s Aggression Scale (CAS). These results refer to 2013, when children in the 
study are not treated with ABA Therapy .
Aft er treatment of children with ABA Therapy level of manifestation of aggressive 
behavior was minimized signifi cantly. Currently children are 3 years that dealt with 
the following data and statistics say that 65% of cases in the study manifest aggressive 
behavior at moderate levels; 28% at a low level and only 7% at a high level.

Conclusions

This scientifi c studydetermine the positive eff ects of ABA Therapy in minimizing the 
aggressive behavior in children with Autism Spectrum Disorder (ADS).
The results showed a high level of manifestation of aggressive behavior in 75% of 
cases in the study and only 25% of them manifest aggressive behavior at moderate 
levels. These results are obtained by applying to parents of Children ‘s Aggression 
Scale (CAS). These results refer to 2013, when children in the study are not treated 
with ABA Therapy .
Aft er treatment of children with ABA Therapy level of manifestation of aggressive 
behavior was minimized signifi cantly. Currently children are 3 years that dealt with 
the following data and statistics say that 65% of cases in the study manifest aggressive 
behavior at moderate levels; 28% at a low level and only 7% at a high level.
ABA Therapy increase the quality of life and functional independence of autistic 
individuals  , especially children. Intensive ABA treatment, has demonstrated 
eff ectiveness in enhancing global functioning in preschool children, and is well 
established for improving intellectual performance of young children.
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Abuzimi i të drejtave të punëtorëve në Republikën e Kosovës

Mustafë Kadriaj

Lulzim Beqiri

Abstrakt

Duke u nisur nga parimi shkencor ekonomik qëllim içdo qeverie është rritja ekonomike, 
mirqenia, mbajtja nën kontroll e infl acionit si dhe ulja e papunsisë.Që nga mbas luft a në Kosovë 
të punzënia dhe të drejtat e puntorëve ka qenë dhe vazhdon të jetë një palgë e pa shërueshme 
për shoqërinëkosovare. Abuzimi fl agrant dhe i vazhdueshëm i qvereive dhe i spubjekteve 
ka qenë se në emër të punsimit është marr vota e qytetarit të Kosovës,ndërsa Republika e 
Kosovës është me një papunësi përafërsisht 40%.Abuzimi në sektrin publik është evidente 
punsimi në afërsi familjare, animi partiak, punsimi përmes mitos, si dhe më e rënda abuzimi 
moral kur fl asim për gjinin femrore, ndërsa thirrja akademike dhe profesionalizmi as që vie 
në shprehje për kundër kërkesave në konkurse nga ana e institucioneve. Abuzimet evidente 
në sektorin privat janë pranimi pa konkurs, puna provuese sipas tekve të pronarit, punsimi 
informal, punsimi nën moshën 18 vjeq, sidhe moskompensimi i punës jasht orarit si dhe mos 
dhënia e pushimit vjetor dhe shëndetësor.Hulumtido të jetë një hap i vogël për përmirsimin e 
punsimit dhe të drejtave të puntorve në Kosovë.

Fjalët kyçe: Punsimi, të drejtat e puntorëve, sektori publik dhe privat.

Hyrje

Ekonomiksi i punës është një degëzim i shkencës ekonomike pra, i Ekonomiksit.
Ekonomiksi i punës studion mënyren e organizimit, funksionimit të tregjeve të punës 
si dhe proceset dhe pasojat që ndodhin në tregjet e punës.Ekonomiksi i punës merret 
gjithashtu edhe me studimin e mënyrës së sjelljes të pjesmarrësve në tregjet e punës 
si dhe me politikat shtetërore që kanë të bëjnë me punsimin dhe pagesën e faktorit 
punë. (Qirici, 2005, p. 6). Me page kuptojm e ardhura nga të punsuarit në një biznes 
privat, shtetror, apo në shërbim civil të një vendi. Ndërsa pagë reale është emërore 
të pjestuara me indeksin eçmimeve. Tregon çfarë dhe sa mund të blejë realisht 
konsumatori me pagën që merr. (SKENDERI, 2010, p. 181). Me punë kuptojm çdo 
veprimtari që prodhon sende ose shërbime që kanë vlerë këmbimi.Me një kuptim më 
të ngusht puna e një njeriu është një veprimtari që prodhon diçka e që ka vlerëpër një 
njeri tjeter.Punsimi është gjetja ose sigurimi i një pune nga persona të pa punëpor që 
janë në kërkim të një pune. Punsim iplotë është masa e punsimit që i përgjigjet normës 
natyrore të papunësisë, d,m.th. niveli më i lartë i punsimit në afatgjatë. Punëdhënësi 
është personi apo organizata që ofron punë kundrejt një page ose rrogë të caktuar. 
Punonjës: person i punsuar në një organizatë shtetërore apo private kundrejt pagës. 
(SKENDERI, 2010, p. 209).Papunësia: përbën një prej statistikave ekonomike më të 
rëndësishme të botës. Kjo u tregon politikanëve dhe ekonomistëve se sa mire është 
duke punuar një ekonomi,kur papunsia është ekonomia shumë e ulët, ekonomia 
duhet të ngadalësohet, Pakëz papunësi konsiderohet një gjë e mire për  ekonominë 
( është  mirë të ketë në xhiro njerëz që kërkojnë punë, pasi vetëm kështu ekonomia 
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ecën shtruar dhe rrogat nuk ngrihen me shpejtësi). (Epping, 2007, pp. 266-267). 

Të drejtat e puntorëve siaps Organizatës ndërkombëtare e Punës

Organizata ndërkombëtare e Punës (International labor Organization – ILO). ILO 
është me seli në Gjenevë, është përgjegjëse për mbikqyrjen e atyre aspekteve të 
ekonomisë botërore, të cilat lidhen me punën.Një prej synimeve kryesore të ILO-s 
është të sigurohet që puntorët e vendeve në zhvillim gëzojnë të drejta e standarte 
minimum. (Epping, 2007, p. 266). Organizata ndërkombëtare e Punës (ILO) miratoi, 
me 18 qershor 1998, në Gjenevë, Deklaraten e ILO-s lidhur me parimet dhe të 
drejtat themelore në punë dhe ndjekjen e saj. Me këtë ILO ka si qëllim t’i përgjigjet 
sfi dave të globalizimit të ekonomisë të cilat kanë qenë objekt i debateve të shumta 
brenda saj qysh nga viti 1994. Edhe pse globalizimi i ekonomisë është një faktor i 
rritjes ekonomike, dhe rritja ekonomike është parakusht për progres social, mbetet 
fakt se ajo nuk është e mjaft ueshme në vetvete për ta garantuar këtë progres.Pra, ajo 
duhet shoqëruar me një minimum rregullash të lojës sociale të bazuara në vlera të 
përbashkëta që i mundësojnë vetë të interesuarve të kërkojnë pjesën e tyre legjitime 
në pasurine per krĳ imin e se ciles ato kane kontribuar.Synimi i Deklaratës është të 
pajtojë dëshiren për të nxitur përpjekjet e te gjithe vendeve që progresi social të ec krah 
për krah me progresin ekonomik, me nevojën për respektim tëshumellojshmërisë së 
situatave, mundësive dhe preferencave të secilit vend. (htt p://www.ilo.org/public/
english/standards/declaration/declaration_albanian.pdf, n.d., p. 3).

Të drejtat e puntorëve sipas Ligjit të punës

Sindikatatjanë organizata të pavarura, që krĳ ohen si bashkim vullnetar të të 
punësuarve, qëllimi i të cilave është përfaqësimi dhe mbrojtja e të drejtave ligjore 
dhe interesave ekonomike, sociale dhe profesionale të anëtarëve të tyre.Ndërsa 
Organizatë sindikale është çdo organizatë e të punësuarëve e krĳ uar në formë të 
shoqatës apo njësisë organizative te federatës, konfederatës, e cila ka për qëllim të 
përfaqësojë dhe mbrojë interesat e punëtorëve të bashkuar në organizata sindikale.
Organizata e punëdhënësveështë organizata në të cilën punëdhënësit bashkohen 
në bazë të vullnetit të lirë për mbrojtjen e interesave të tyre; (htt ps://mpms.rks-gov.
net/Portals/0/Ligji/Ligji%20per%20organizimin%20sindikal.pdf, n.d., p. 2)Qëllimi 
kryesor i themelimit të sindikatave është: a) krĳ imi i kushteve dhe standardeve 
më të mira të punës së të punësuarve, b) mbrojtja e të drejtave ligjore, ekonomike, 
sociale, profesionale, për të punësuarit, c) avancimi dhe zhvillimi i dialogimit social 
mes partnerëve social. (htt ps://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Ligji/Ligji%20per%20
organizimin%20sindikal.pdf, n.d., p. 4).

Trajtimi I të drejtave të puntorve nga mediat

Dita e punëtorëve festohet në shumë vende të botës në 1 maj, për të kujtuar angazhimin 
e lëvizjeve sindikaliste dhe kushtet ekonomiko-sociale të punëtorëve.  Më saktësisht, 
i referohet protestave të punëtorëve që synonin një të drejtë të madhe dhe që 
konsistonte ne orarin e punës, në 8 orë.Këto protesta çuan në nxjerrjen e një ligji 
që u miratua në 1886 në Illinois (SHBA).htt p://historia-ime.com/2015/05/01/aleanca-
gjinore-per-zhvillim-respektoni-te-drejtat-e-punetoreve-ne-vendin-e-punes/. Të 
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drejtat e punëtorëve në Kosovë nuk po respektohen aspak.Madje shkelësi më i 
madh i këtyre të drejtave, mbetet sektori privat. Kështu pohoi kryetari i Bashkimit të 
Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), Haxhi Arifi , në shënimin e 7 tetorit, Ditës 
Ndërkombëtare për Punë dhe Jetë Dinjitoze. (htt p://www.telegrafi .com/arifi -sektori-
privat-nuk-po-respekton-te-drejtat-e-punetoreve/, n.d.)Të punësuarit në sektorin 
privat në Kosovë fl asin për shkelje të mëdha të të drejtave të tyre nga punëdhënësit. 
Orari i stërzgjatur i punës, punësimi pa kontratë pune, pagesa jo e rregullt, janë disa 
nga shkeljet, me të cilat përballen këta punëtorë. I.I ( puntor anonim)emër i njohur për 
redaksinë, është i punësuar në një kompani private tregtare në Kosovë. Ai fi llimisht 
tregon se për tre vjet ka punuar pa kontratë pune dhe me një pagë të vogël.Pas tre 
vjetësh ka arritur të nënshkruajë një kontratë pune me kompaninë, por siç thekson 
ai, kontrata është vetëm një letër, e cila aspak nuk respektohet.“Në kontratë paga është 
400 euro, derisa unë këtë pagë nuk e marr rregullisht.Në kontratë shkruan se duhet të punoj 
tetë orë në dite, unë punoj deri në 10 apo 12 orë. Në kontratë shkruan se dy ditë në javë i 
kam pushim, derisa unë punoj 6 ditë në javë dhe vetëm një ditë e kam pushim”, tregon 
ai.Përveç kësaj, trajtimi i punëtorëve, shton ky punëtor, nuk është aspak në nivelin 
e duhur.“Arroganca e shefave është e pranishme çdo herë.Nënçmohesh shumë 
herë.Puna që ti e kryen, nuk vlerësohet. Nëse punon mirë askush nuk të vlerëson, 
por nëse bën një gabim në punë, qortimet janë të mëdha, deri edhe me largim nga 
puna”, shton ai.Të gjitha këto shkelje, të cilat sipas ligjeve në fuqi dënohen, I.I nuk i 
ka raportuar tek organet kompetente asnjëherë, nga frika se mund të mbetet pa punë 
dhe pa ato pak të ardhura që merr.Në Kosovë, ligji i cili mbron të drejtat e punëtorëve 
është në fuqi që nga viti 2011, por që si i tillë ky ligj nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, 
në veçanti për punëtorët që punësohen në sektorin privat, pasi që për punëtorët 
që punojnë në sektorin publik, ky ligj ka gjetur zbatim.Në sektorin privat, sipas të 
dhënave, janë të evidentuar mbi 222 mĳ ë punëtorë që është numër shumë më i lartë 
se i atĳ  në sektorin publik që është 80 mĳ ë. (htt p://www.evropaelire.org/a/27032551.
html, n.d.).Punëtorët e sektorit privat në Kosovë po përballen me shkelje të të drejtave 
të tyre nga punëdhënësit. Orari i stërzgjatur i punës, punësimi pa kontratë pune, 
pagesa jo e rregullt janë vetëm disa nga shkeljet me të cilat përballen ata.L.B nga 
Prishtina, e ka të përfunduar Fakultetin Ekonomik, mirëpo nga pamundësia për të 
punuar në profesion, ajo kishte gjetur punë në njërin prej marketeve në Prishtinë 
e që edhe këtë punë u detyrua të lërë, për shkak të kushteve jo të mira. “ Kushtet i 
kemi pasur shumë të këqĳ a, orarin e punës e kemi pas prej orës 8 deri në orën 17, 
nuk kemi pasur orë të caktuar të pauzës, vetëm nëse kemi ngrënë bukë, nëse s’kemi 
ngrënë buke s’kemi pasur pauzë hiç, ka ndodhur një muaj s’kam pasur pushim 
hiç.Kemi bartur gjëra të rënda, që nuk i kanë hĳ e një femre, prandaj jam detyruar 
ta lërë punën”,ka thënë L.B.E.I. e cila punon si mirëmbajtëse në një hotel, thotë se 
punon me orar të stërzgjatur, mirëpo ajo ka dy fëmĳ e, që duhet të kujdeset për ta.
“Unë kam dy fëmĳ ë që duhet të kujdesem për ta, prandaj duhet me punu çfarëdo 
pune që më ofrohet. Punoj edhe jashtë orarit, rrogën nuk e kam ku me dite se sa të 
madhe, mirëpo nuk kam zgjedhje tjetër, kushtet nuk janë shumë të mira, nuk kam 
të drejtë me marrë as pushimin që me takon, po pasi ligji nuk funksionin duhet me 
nejt kështu”, ka thënë E.I.  Një tjetër qytetare L.G, e cila është me profesion mjeke, 
thotë se pushimi veç lindin më pak fëmĳ ë. “Kriza ekonomike dhe kostoja e lartë për 
të rritur fëmĳ ë ndikon shumë, të paktën ky është mendimi edhe i shumë kolegeve të 
mia, sepse në ditët e sotme secili çift  i ri, i cili po ashtu është në periudhën e krĳ imit të 
familjes, po është i zhytur në kredi (për shkak të sigurimit të banimit) dhe numër më i 
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madh i fëmĳ ëve do të thotë zhytje në krizë fi nanciare. (htt p://zeri.info/aktuale/50539/
te-drejtat-e-punetoreve-shkelen-ne-menyre-drastike/, n.d.).

Të drejta e puntorëve sipas hulumtimit te Aleancës Kosovare të Biznesit

Ne baze te analizës se këtĳ  hulumtimi “ushqimi apo pagesa e ushqimit”
te 65% ndërmarrjeve respektohet, ndërsa 13.5% ndërmarrje nuk e ofrojnë ketë 
shërbim dhe 21.5% ndërmarrje nuk janë deklaruar apo çështjen e ushqimit e kane te 
inkorporuar brenda pagës mujore.
Pushimi vjetor me pagese respektohet te 60.3% ndërmarrje ndërsa 12.8% ndërmarrje 
nuk e respektojnë dhe 26.8% ndërmarrje nuk deklarohen me këtë çështje. Pushimi 
mjekësor me pagës vetëm 48.2% ndërmarrje e realizon te stafi  i tyre, kurse 20.5% 
ndërmarrje nuk e aprovojnë këtë pushim dhe 31.4% ndërmarrje nuk deklarohen. 
(http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Librat/Shqip-Hulumtimi%20Tregut%20te%20
Punes.pdf, n.d.).

Planet e Ministrisë së Punës dhe Mirqenies Sociale

Jemi në kontakt me shumë shtete dhe ambasada të akredituara në Kosovë, që nëpër 
vende të zhvilluara të botës kosovarëve t’ju mundësohet punësimi sezonal, ka thënë 
në një intervistë për Telegrafi n, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), 
Arban Abrashi.Sipas tĳ , krĳ imi i mundësive të tilla të punësimit, është një nga çështjet 
ku ai është angazhuar më së tepërmi – që prej ardhjes së tĳ  në krye të MPMS-së.
Vendet e BE-së kanë nevojë për punëtorë të kualifi kuar në profi le të ndryshme. Ndaj, 
kosovarët mund të sigurojnë punësim nëpër profi le të cilat kërkohen nga shtetet e 
BE-së. E ne, si Qeveri, do të ndërmjetësojmë në këtë proces. Indikacionet e para janë 
pozitive. Unë, gjatë muajit mars dhe prill, për këtë çështje do të vizitojë disa shtete 
të BE-së. Kërkesat e para që i kam në evidencë, për profi let e kërkuara, kanë të bëjnë 
me përkujdesjen shëndetësore”, ka theksuar ai.Gjatë kësaj interviste Abrashi ka folur 
edhe për papunësinë dhe për angazhimin e tĳ  në zbutjen e këtĳ  problemi. Ministri i 
Punës ka thënë se numri i punëkërkuesve aktivë, të cilat janë regjistruar nëpër qendrat 
e punësimit gjatë dy gjashtë mujorëve të fundit, sillet nga 90-100 mĳ ë punëkërkues. 
“Se sa është i vërtetë ky numër, kjo mbetet të diskutohet. Ka shumë indikacione se 
nuk përputhen këto të dhëna, pasi një numër i madh i njerëzve nuk regjistrohen 
nëpër zyrat e punësimit, meqë ose e kanë humbur besimin ose thjesht nuk duan 
të regjistrohen”, ka deklaruar Abrashi. Duke folur për numrat e të papunëve, ai ka 
thënë se të dhënat nuk janë të sakta. Sipas tĳ , numrat që prezantohen nëpër medie, 
ose nëpër institucione tjera – si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar apo 
Bashkimi Evropian – vĳ në nga databazat pasive. Sipas këtyre të dhënave, numri i të 
papunëve në Kosovë sillet nga 280-290 mĳ ë. (htt p://www.telegrafi .com/abrashi-fl et-
per-planet-e-ministrise-se-punes-dhe-mireqenies-sociale/, n.d.).

Hulumtimi për të drejtat e puntorve në Kosovë

1. Numri i orëve të punës gjatë një dite?
Grafi ku 1.
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Burimi:autoret
Sipas keti hulumtimi 50% e puntorve kosovar punojne me orare prej 8 oresh ne dite, 

36.36% punojne me orar prej 9 oresh ne dite, 10 ore 4.5%, nderkaq 3.63% me orar 
prej 11  oresh dhe ne fund me 12 ore pune 5.45%.

2. Eprorët tuaj a ju detyrojnë të punoni jashtë orëve që parashihet me kontratë 
(marrëveshje)?

Grafi ku 2.

Burimi:autoret
Ne pyetjen drejtuar te anketuerve se eprorët tuaj a ju detyrojnë të punoni jashtë 

orëve që parashihet me kontratë (marrëveshje),  jane deklaruar se 66.36% 
detyrohen te punojne jasht orari, nderkaq 33.63% nuk detyrohen te punojne jasht 
orari ose paguhen nese veq eshte e doemosdoshme me punu.

3. Numri i ditëve që punoni brenda një jave?
Grafi ku 3.

Burimi:llogaritja e autoreve
Nga gjithsej 110 anketues vetem 10 nga ta punojn me orar prej 5 diteve ne jave, 70 
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me oror pre 6 ditve ne jave dhe 30 anketues me 7 dite ne jave.
4. Paga që merrni a është i mjaft ueshëm për plotësimin e nevojave familjare?

Grafi ku 4

Burimi  i autorve
Paga që merrni a është i mjaft ueshëm për plotësimin e nevojave familjare te 
anketuarit jane deklaru se 63.63% nuk I eshte e mjaft ueshme paga qe marrin, dhe 
27.27 % kane deklaruar si paga qe marrin ua plotson nevojat.

Konkluzione

Në të dhenat e ofruara nga hulumitmi, trajtimi nga mediat perkatese, institutet 
hulumtuese sidhe nga ministria e punës rezulton me të dhëna shqetsuese ku punsimi 
ende është aqsa  problem për shoqërine tonë, ku mbete fontan deshirash nga qeveria  
eKosoves. Duke u bazuar ne hulumtim si dhe prononcimet zyrtare nga institucionet 
perkatese mund gte konkludojm se:
Organet kompetente siq jane minitria e punëssidhe komunat nuk duhet te vajtojn 
këtë plagë por duhet të marrin vendime të guximshme dhe se paku afatmesme që 
qytetarve të Kosovës tëju kthehet shpresa dhe perspektiva për jetë në Kosovë.
Sindiakta duhet të jenë me plane afatgjate në kërkesat e karshi Qeversë sepse populli 
nukështëi interesur për përkujtim të ditëve dhe datave por me planekonkrete.
Mediat duhet të luajn rolin për senzibilizimin e opinionit si dhe ncitjen e Qeverisë per 
plane tëafatgjata.
Fuqizimi i inspektoratit të punës si në nivel qëndror dhe lokal që me veprimet e tyre 
zvoglojnë abuzimin me fuqinë puntore.
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Ftohja politike Noli – përfaqësuesit e Shkodrës gjatë qeverisjes së Fan Nolit 
në 1924

Dr. proc Marsel Nilaj
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Abstrakt

Qeveria e dalë në qershor 1924, nën drejtimin e Fan Nolit si Kryeministër, do të shihej si një 
ndër më të veçantat në Shqipëri, të dala që nga fi llimi i viteve ’20. Si pjesë e kësaj qeverie do 
të ishin edhe personalitete nga Shkodra ku ndër më kryesorët do të ishte Luigj Gurakuqi, i 
cili do të mbante postin e Ministrisë së Financave. Në këtë kohë Shkodra do të varte shpresa 
të mëdha tek përfaqësuesit e saj, e cila mendonte se do të kishte një trajtim më të lartë dhe do 
të përfi tonte më shumë falë tyre në qeveri. Por s’qe e thënë të shkonte kështu. Krahu katolik i 
Shkodrës, do të ishte ai që do të ndihej i zhgënjyer nga kjo qeveri, duke parë se Shkodra nuk 
po merrte trajtimin e duhur, ku një pjesë e shkodranëve kishin menduar se kryeqyteti do të 
vendosej në Shkodër. Gjithashtu pakënaqësi të madhe patën edhe në lidhje me administratën 
që ishte vënë në qytet, si një administratë jo efektive, dhe pa meritokraci.
Sjellja e Ministrit Rexhep Shala, la shumë për të dëshiruar, duke qenë ndër ministrat më të 
akuzuar në atë kohë, në lidhje me sjelljen e tĳ  me dorë të fortë e mbi të gjitha për gjyqet politike 
që ishin ndërmarrë për t’u bërë në Shkodër. Gjithashtu situate për vendosjen e zgjedhjeve të 
reja, shihej si e turbulltë, duke lënë të kuptohej se vendosja e zgjedhjeve nga ana e qeverisë pos 
shihej nga Shkodra si aspak e favorshme.
Shtypi i përhershëm opozitar në Shkodër, nën gazetën e “Orës së Maleve” do të ishte ai ndër 
më kritikuesit ndaj qeverisë. Kjo gazetë me një ndikim të madh në Shkodër, ose nxirrte në pah 
pakënaqësitë e qytetarëve, ose ndikonte që këto pakënaqësi të rriteshin ndaj qeverisë.

Fjalë kyçe: Qeveria e Qershorit, Shkodra, Fan Noli, Ora e Maleve, Shqipëria.

Hyrje

Qeveria e dalë pas grushtit të shtetit të qershorit 1924, pati si qëllim të bënte ndryshime 
në Shqipëri, të cilat ishin pritur nga të gjithë, ishin thënë nga shumë pushtetarë të 
kohës, dhe as që ishin nisur e jo më të realizoheshin. Kjo për disa arsye; së pari sepse 
nuk kishte qenë mundësia nga faktorë pengues të brëndshëm, por edhe të jashtëm 
jo rrallëherë. Së dyti, se në shumë raste njerëzit që përbënin qeveritë apo që kishin 
aft ësi dhe mundësi për të bërë këto ndryshime, duke u nisur nga qëllimet e tyre 
subjektiviste, nuk i kishin çuar deri në fund reformat e ndryshme. 
Këto reforma shpeshherë kishin mbetur vetëm në letër, apo kur kishin nisur nuk 
kishin përfunduar pasi ishin lënë në mes. Por edhe në disa raste kur reformat kishin 
nisur dhe po ecnin, ndodhte që ato ecnin aq ngadalë saqë populli akoma ndihej i 
pakënaqur. Kjo nuk mund të themi se i bënte ata me faj, pasi vendi gjendej në një 
situatë të përgjithshme vështirësie dhe në shumë raste, në fusha të ndryshme edhe në 
krizë, saqë kërkohej më shumë punë për t’u bërë.
Zĳ a e bukës, herë pas here, situata e një kriminaliteti në vend si rezultat i trazirave 
të shumta, një gjendje e korrupsioni e lartë dhe një popullsi fshatare e ngjashme me 
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kushtet e mesjetës, do të thoshte se vështirësitë ishin tepër të mëdha. 

Kundërshtitë mes klerit katolik dhe qeverisë së Nolit

Të gjitha situate e vështira që gjëndej vëndi, duheshin zgjidhur nga kjo qeveri e 
ardhur me një formë jo ligjore, gjë që i kishte siguruar atyre ardhjen e menjëhershme 
në pushtet. Një situatë e tillë e ngjashme ishte në të gjithë vëndin.Pas gjithë atyre 
peripecive, shqiptarët duke mbajtur vetëm shpresën gjallë besuan jashtëzakonisht 
tek kjo qeveri. Diku sepse ajo në programin e saj përfshinte më shumë shpresat e 
tyre, se sa mundësitë reale të vendit, si dhe dëshirën e madhe për të bërë ndryshime 
të menjëhershme. Brenda kësaj qeverie gjendeshin tre personalitete si përfaqësues të 
Shkodrës; Luigj Gurakuqi, ministër i fi nancave, Regjep Shala, ministër i brendshëm, 
si dhe Xhemal Bushati si ministër pa portofol (Dervishi, 2007, 216), por që në rast 
mungese në më të shumtën e rasteve zinte postin e këtyre dy të parëve.
Qeveria Noli e përbërë nga përfaqësues të ish opozites së para qershorit 1924, të cilët 
kishin qenë të një mendje për shumë problematika në parlament, dhe duke qenë se 
pjesë e kësaj qeverie ishin edhe tre përfaqësues të Shkodrës, në Shkodër ngjalli shumë 
shpresa. Shpresa këto se me anë të kësaj qeverie, ky qytet do të përmbushte pjesën 
më të madhe të atyre kërkesave të cilat kishte vite që i pretendonte. Ajo që kemi bërë 
të ditur deri tani ishte çështja e kryeqytetit aq e debatuar edhe nga shumë qytetet të 
tjera si pretendente.Megjithatë kjo nuk ishte e vetmja çështje.
Por kundërshtitë shohim se nxjerrin krye që në hapat e fi llimintë punimeve të 
qeverisë, dëshmitarë të kohës shprehen se Luigj Gurakuqi nuk ishte që Noli të ishte 
kryeministër.Dy ishin arsyet kryesore; së pari Noli kishte ardhur nga Amerika, dhe 
së dyti ai nuk ishte shumë popullor në Shqipëri (A.Q.SH., 1924, 131\1). Ardhja e tĳ  
nga Amerika ishte diçka shumë positive, sepse sillte mendësi të reja në vend dhe në 
të njëjtën kohë, i jepte një imazh më përendimor vendit edhe përballë diplomacisë 
ndërkombëtare, por kjo ishte ana më e mirë dhe më pozitive e medaljes. Nga ana 
tjetër, ky njeri nuk e njihte mirë Shqipërinë, gjendjen e vendit, mentalitetin që kishte 
ky popull, i cili ndryshonte shumë nga vendi, nga i cili vinte. Shqiptarët të cilët kishin 
jetuar në një ekonomi mesjetare, të një bujkrobërie orientale ishin shumë të largët nga 
populli që kishte çuar para kapitalizmin, në të cilin edhe Noli ishte formuar.Megjithatë 
edhe mënyra e tĳ  e zgjedhjes si kryeministër ishte gati qesharake.Në “garë” ishin 
katër vetë, Gurakuqi, Noli, Koculi dhe Delvina, por falë shortit të hedhur fi toi Noli 
(A.Q.SH., 1924, 131). Një qeveri e cila dilte me short, do të thoshtese kryeministrine 
saj e kishte ndihmuar fati për të marrë këtë post, e po ashtu u duhej fati përsëri për të 
ecur përpara. Megjithatë Gurakuqi, nuk kishte qenë i gatshëm të merrte vetë postin 
e kreut të qeverisë, ama ai kishte dashur që në krye të saj të ishte Qazim Koculi.
Ky person sipas këndvështrimit të Gurakuqit, me të cilin kishte bashkëpunuar gjatë 
viteve në parlament dhe e njihte, ishte më i shkathët dhe më i përshtatshëm për 
situatën ku gjendej vendi. 
Që në mbledhjen e parë që kishte bërë qeveria, përfaqësuesit e Shkodrës kishin dashur 
të diskutohej edhe një herë problem i kryeqytetit i cili nëse plotësisht nuk mund të 
çohej menjëherë në Shkodër, të paktën Asambleja Kushtetuese kur të mblidhej, të 
niste punimet në Shkodër.Por nuk ishin të pakta kundërshtitë, ku ajo kundërshti që 
çonte peshë ishte e vetë Fan Nolit, i cili deklaronte se ishte herët për një veprim të tillë.
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Nga ana tjetër edhe Regjep Shala, i cili mbante postin e ministrit të brendshëm nuk 
pranoi që të bëhej kjo gjë me dhunë me anë të një revolte. Ai e shihte se koha për 
këtë punë nuk ishte në atë moment (A.Q.SH., 1924, 131\1). Veprimi i tĳ  ishte mbase 
shumë me vënd, se ky veprim nuk do të kishte jetë të gjatë nëse do të vendosej me 
forcëne armëve. Megjithatë nisi çarjen e parë jo vetëm në mes të palëve të të njërës 
anë, përfaqësuesve shkodranë dhe Nolit dhe krahut të tĳ , por gjithashtu edhe mes 
përfaqësuesve shkodranë brenda qeverisë, sidomos krahut katolik dhe Regjep Shalës. 
Ky madje premton se Asamblenë ka për t’u mbledhur në Shkodër në të ardhmen, dhe 
nëse kjo s’ndodh do të jepte dorëheqjen (A.Q.SH., 1924, 132). Premtimi edhe pse e 
bëri efektin e vet duke ulur gjakrat, nuk ndodhi asnjëherë sepse koha dhe ngjarjet që 
rrodhën nuk i dha mundësinë për të provuar këto fj alë. Po nisur nga ngjarjet të cilat 
do të ndodhnin më vonë shihet qartë se kjo thyerje mes vetë shkodranve, e bënte të 
pamundur realizimin e këtĳ  premtimi. 
Megjithatë, sapo erdhi në postin e ministrit, Regjep Shala, nisi të interesohej për 
dëmet e bëra gjatë kohës së trazirave të qershorit 1924 në Shkodër, duke i dërguar 
bashkisë së këtĳ  qyteti, urdhërin për të bërë një preventim të dëmeve tëkësaj kohe 
(A.Q.SH., 1924, 1). Kjo do të thoshte se po rritej interesimi për zonat të cilat kishin 
marrë pjesë në krahun e Nolit  dhe po fi llonin të zhdëmtoheshin, e sidomos zona e 
Shkodrës, qytet nga i cili vinte edhe ministri. 
Megjithatë më në thellësi situate ishte krejt ndryshe. Pakënaqësitë tek shkodranët 
nisën të rriteshin në varësi të shtresave të ndryshme dhe të grupeve të interesit.Ndër 
të parët që kanë pakënaqësi ndaj qeverisë dhe mënyrës së punës së saj janë katolikët 
dhe përfaqësuesit e klerit. Në një letër të At Gjergj Fishtës dërguar At Ambroz 
Merlaskës, ai  shpreh një pakënaqësi të kthyer në shqetësim. Një ndër veprimet më 
të pakënaqshme që kishte bërë kjo qeveri që në javën e parë të krĳ imit të saj, ishte 
emërimi i drejtuesve të lartë të prefekturave dhe nënprefekturave. Duke dashur që 
qeveria të kishte njerëzit e saj, në çdo zonë, ajo kishte emëruar në këto lloj postesh 
njerëz të rinj përkrahës të qeverisë. Shqetësimi që erdhi këtu ishte se të gjithë këta 
përfaqësues ishin të besimit musliman, duke mënjanuar plotësisht përfaqësuesit e 
komunitetit katolik në prefekturën e Shkodrës (A.Q.SH., 1924, 105\1). Në Koplik, 
Bajzë, Selcë, Reç, madje edhe në Mirditë fl itej se do të sjellin përfaqësues nga 
muslimanët (A.Q.SH., 1924, 105\2). Kjo qeveri, duke qenë se kreun e saj e kishte 
të besimit të krishterë ortodoks,dhe duke dashur të mos ndihej e përgojuar për një 
mbajtje të besimit të krishterë, mundohej të jepte shembuj të tillë për një paanësi 
dhe paparagjykim nga ana e drejtuesit të saj, Nolit. Ai kishte parë gjatë viteve se 
në Shkodër, në këtë kohë kishte qenë i ndjeshëm emocionalisht problemi fetar, ndaj 
kishte vepruar në këtë formë për të afruar më shumë krahun musliman të Shkodrës, 
megjithatë kjo ft ohu së tepërmi marrëdhëniet me krahun katolik të Shkodrës.Ky ishte 
një gabim që do t’i kushtonte më vonë përkrahjen e këtĳ  komuniteti në vend. Se pari, 
brenda kësaj prefekture numri i katolikëve nuk ishte i vogël, por përkundrazi kishte 
një peshë të madhe. Së dyti, katolikët, kishin një komunitet të organizuar me një elitë 
të mirëfi lltë intelektuale e cila nuk e kalonte pa e vënë re, dhe pa e kundërshtuar.Së 
treti katolikët kishin një shtyp të një niveli të lart kritik me gazeta dhe revistat e saj, 
çka do të thoshte se edhe forca propagandistike e tyre në popull ishte e madhe.
Gjatë kësaj kohe, pa kaluar pothuajse asnjë muaj nga vendosja e qeverisë së re, 
përfaqësuesit e grupit të Orës së Maleve, me anë të një letre të cilën ia dërgojnë 
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Fan Nolit, shprehin gjithë problematikën që kanë ata në këtë kohë. Shprehja hapur 
e pakënaqësisë së tyre jepet direkt duke thënë se populli ka nistë zhgënjehet nga 
premtimet e shumta që nuk janë realizuar (A.Q.SH., 1924, 3). Ata madje arrĳ në deri 
në atë pikë saqë i vendosin edhe kushte qeverisë, duke ia kërkuar në mënyrë zyrtare, 
asamblesë që të nisë punimet në Shkodër, të ketë një ushtri rajonale, të sigurohet 
nëpërmjet shkollimit një edukim i mirë me moral të mbështetur në fe, si dhe të 
ndalojë gjaqet në Shqipëri të cilët po kërcënojnë shumë popullin (A.Q.SH., 1924, 4). 
Mbase fj ala zhgënjim ishte diçka tepër e madhe, e thënë në një periudhë më pak se 
një mujore ndaj cilësdo qeveri e e kjo mund të shihet edhe si një lloj presioni ose një 
hiperbole ndaj mangësive të qeverisë, por e thënë nga goja e një grupi të fuqishëm dhe 
me ndikim jo vetëm në prefekturën e Shkodrës, kishte një peshë të madhe. Brenda 
notës së protestës ndaj qeverisë nuk ishte vetëm një prfaqësues i vetëm, por bashkë 
me Arqipeshkvin e Shkodrës, Lazer Mjedën, të një këtĳ  mendimi dhe fi rmëtarë ishin 
edhe rreth 200 katolikë shkodranë(A.Q.SH., 1924, 7-8). Kjo listë me këta përfaqësues 
nuk ishte e vënë pa qëllim dhe nuk mund të themi se kishte vetëm peshë numri.Ajo 
listë përbëhej nga katolikët më me peshë në qytet dhe që njiheshin fare mirë nga 
ministrat e qeverisë që vinin nga Shkodra, sidomos Gurakuqi. Kjo do të thoshte se 
pesha e letrës merrte vlerësimine duhur nga qeveria. Megjithatë kjo lloj pakënaqësie 
sapo ka nisur të shprehet, nga Ora e Maleve.Brenda një jave, në gazetën e po këtĳ  
grupi shprehet haptas pakënaqësia ndaj kësaj qeverie pothuajse me të njëjtat konture 
si edhe letra ndaj qeverisë. Në një shkrim therës shprehen se tashmë Shkodra po 
ndihet e pavlerësuar sa duhet edhe pse, në atë periudhë trazirash të mëdha Shkodra 
mbajti peshën kryesore të ngjarjeve në veri. Të bienë sy një citim që shprehet se Zogu 
ishte betuar se do t’a shkatërronte Shkodrën (Redaksĳ a, 1924, 1-2), dhe fraza mbetet 
me aq. Kjo nënkuptonte se një krahasim i tillë, edhe pse me nënkuptim poi bëhej edhe 
kësaj qeverie, që me veprimet e saj po ndiqte të njëjtën rrugë sikurse Ahmet Zogu. Por 
duke qenë se ky i fundit kishte qenë një ndër njerëzit që Shkodra, sidomos katolikët, 
nuk e kshte dashur,dhe organi i Orës së Maleve kishte bërë shumë artikuj kundër tĳ , 
krahasimi me këtë person edhe i kësaj qeverie do të thoshte se po niste tashmë një 
kundërshtim po ashtu serioz edhe ndaj kësaj qeverie. 
Pavarësisht se katolikët e Shkodrës përfaqësoheshin nga Luigj Gurakuqi, në një 
ministri shumë të rëndësishme sikurse ishte ajo e fi nancave, ata kishin dashur me sa 
duket të kishin mbase edhe ministrinë e arsimit. Njeriu të cilin ata mendonin se mund 
ta bënte këtë punë më së miri ishte At Ambroz Merlaskaj, asamblist i Shkodrës, dhe 
njëkohësisht një njeri që kishte marrë pjesë edhe në tubimin e Vlorës në fi llim të majit. 
Ky njeri shihej pra si i afërt me kontributin që kishte dhënë që kjo qeveri të vinte në 
krye të vendit dhe njëkohësisht si  një njohës i mirë i arsimit. Madje At Gjergj Fishta e 
këshillon Merlaskajn që mos të refuzonte, në fi llim, nëse ia propozonin,  duke dashur 
të pyesë përfaqësuesit më të lartë të tĳ  në Shkodër, po ta pranojnë sepse padyshim 
që ata e mbështesnin këtë vendim (A.Q.SH., 1924, 105\1). Këtë post kleri e donte për 
tre arsye; së pari, ky post i duhej që ta kishin nën kontroll arsimin, për çfarëdolloj 
reforme që të bëhej në të, mos të rrezikohej aspekti i tyre arsimor. Në programin 
e qeverisë së Nolit, një ndër pikat e qeverisë ishte edhe arsimi, i cili shprehej se do 
të ishte me parametra modern evropianë (Austin, 2003, 101). Por karakteristika 
kryesore dhe një tendencë e kohës në Evropë ishte kalimi drejt një laiciteti të plotë 
të arsimit. Kjo do të thoshte një rrezik direkt ndaj këtĳ  grupimi aq kualitativ, dhe 
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me kuadër fetar. Së dyti, arsimi për klerin katolik ishte fusha në të cilën, për dekada 
me rradhë dhe pandërpreje ata kishin dhënë një kontribut të pakrahasueshëm në 
vend dhe ishte “profesioni” i tyre më frytdhënës pas aspektit klerikal. Së treti si 
rezultat i kësaj eksperience të gjatë, ata e njihnin mirë këtë fushë ishin bërë shumë 
kopetentë, dhe gjithashtu e dinin se një arsim i mirë ishte fusha më me vlerë që i 
duhej vendit të investohej shumë. Në fakt Noli në kompozimin e parë të qeverisë këtë 
ministriia ngarkoi  Stavro Vinjaut, i cili mbante edhe Ministrinë e Drejtësisë, deri më 
29 gusht 1924 (Dervishi, 2006, 216). Pas kësaj date, si ministër të arsimit emëroi Regjep 
Mitrovicën (Redaksĳ a, 1924, 4).Kyi fundit kishte qenë në këtë post edhe në qeveritë 
e mëparshme, në kohën e Zogut, e njihte këtë pozicion mirë dhe kishte nisur edhe të 
jepte rezultate. Ama pikërisht në këtë kohë ishte gjallëruar së tepërmi diskutimi dhe 
përpjekja për një shkollë laike, larg konceptit klerikal. Kjo do të thoshte se edhe një 
herë po niste ky qëllim dhe pikërisht kjo ministri u kishte dalë në krah të kundërt 
klerit të Shkodrës. Vendosja e këtĳ  njeriu i cili ishte i besimit mysliman, do të thotë se 
do ta kishte më të lehtë për ta bërë një punë të tillë në arsim se sa Merlaskaj qe dihej 
se do të ishte totalisht kundra. Kurse Noli mbase duke dashur që të mos ishte fort 
nën kontrollin e njerëzve prepotentë shkodranë nëse do të bashkohej Gurakuqi me At 
Merlaskajn, kishte preferuar ta shmangte nga qeveria një njeri të tillë. 
Megjithatë kleri katolik mundohet me anë të një analize të fortë, që i bën arsimit 
shqiptar, të kundërshtojë veprimet e qeverisë dhe të japë ato pika në të cilat qeveria 
duhet të punojë më shumë. Në një artikull të gjatë të shpërndarë në 5 numra nga 
korriku në gusht, gazeta Ora e Maleve, nis kritika shumë të forta ndaj kësaj ministire. 
Kritika nis me qëllimin bazë që duhet të ketë arsimi, moralin që duhet t’u tejçojë 
nxënësve, por një moral pa nje kulturë fetare nuk mund të ketë. Mbi bazë të kësaj, 
janë për një moral fetar po jo domosdoshmërisht vetëm katolik, duke thënë se ideja e 
fesë është një ndihmesë dhe një forcim i familjes (Redaksĳ a, 1924, 2). Por jo të pakta 
janë ankesat dhe kritikat edhe për probleme të tjera më të përgjithshme sikurse ishte 
botimi i librave të përshtatshëm dhe jo përkthime nga jashtë (Redaksĳ a, 1924, 3). Kjo 
ishte një e metë e shumë qeverive përpara, ku mbi bazën e qëllimit të modernizimit 
merrnin modele të gatshme nga qytetërimi perëndimor dhe i përshtatnin për arsimin 
shqiptar. Por dy parime, dimensionalisht të largëta sikurse i yni me atë perendimor, 
bënin që fëmĳ ët të mos lidheshin fort me atë lloj arsimi dhe rezultatet të ishin të pakta. 
Gjithashtu qeverisë i bëhej thirrje që të rrisnin numrin e bibliotekave për mësuesit 
dhe për shkollat (Redaksĳ a, 1924, 4), e po ashtu edhe kontrolli që u bëhej shkollave 
nga inspektorët, të ishte më efi kas, e kjo gjë do të bëhej e tillë vetëm nëse merrej më 
seriozisht nga njerëz më kopetentë. 
Kritikat ndaj arsimit nuk mbetën vetëm në faqet e gazetave, por përkundrazi një 
kundërshtim i arsimit që po bëhej nga qeveria Noli, u pa edhe në kongresin arsimor 
të krĳ uar nga qeveria. Përfaqësuesit e Shkodrës në këtë kongres për katolikët; Kol 
Margjini e Ndue Paluca (Redaksĳ a, 1924, 1-2) kishin dalë jashtë kongresit duke e 
braktisur, kur mendimet e tyre nuk ishin marrë parasysh. Dhe mendimet e tyre dihet 
se ishin për një arsim pro moralit fetar. Madje tashmë në Shkodër po akuzohej kjo 
qeveri se po e diskriminonte Gegërinë nga Toskëria edhe në arsim ashtu sikurse 
përpara; raporti i shkollave ishte 1 : 3, ku në zonën e Kukësit ka vetëm dy shkolla. 
Nëse vetëm këtë lloj fushe të vështronim, kuptohet se kjo qeveri nuk e gëzonte 
mbështetjen te një pjesë jo e vogël e prefekturës së Shkodrës. Por realisht kjo nuk 
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ishte e vetmja pakënaqësi që ka kjo prefekturë.
Pavarësisht se Luigj Gurakuqi shihej si një ndër përfaqësuesit më të mirë të Shkodrës 
në atë qeveri, dhe tek i cili kishin mbështetur shpresat, edhe ai u pa si pjesë e kësaj 
qeverie e cila nuk vepronte sikur duhej. Kritikat ndaj Ministrisë së Financave, edhe 
pse për hir të së vërtetës shpeshherë nuk ishin të krahasueshme me ato që u bëheshin 
ministrive të tjera, nuk mungonin.Një pjesë e kritikave bëheshin edhe tek gazeta Ora 
e Maleve.Por kur e mendon se kjo gazetë kishte qenë gjatë gjithë kohës një përkrahëse 
e Luigj Gurakuqit, e kur në këtë kohë shihej se kritikat i bëheshin edhe atĳ , do të 
thotë se pakënaqësia po arrinte kulmin ndaj kësaj qeverie. Luigj Gurakuqi një ndër 
më seriozët brenda kësaj qeverie akuzohej se nuk po e zgjidhte situatën ekonomike. 
Madje mentaliteti kishte arritur deri në atë pikë ku thuhej se derisa nuk shohim 
ndonjë investim në prefekturën tonë, nuk gjejmë arsye për të paguar taksat. Kjo 
tregonte tashmë se përveç një kundërshtie po niste njëlloj indiferentizmi tek populli 
i Shkodrës, në konceptin shtetëror sikurse edhe shteti po tregonte një indiferentizëm 
ndaj Shkodrës.Megjithatë Luigj Gurakuqi i cili njihej si një njeri me sedër në veprimet 
që bënte, tashmë kishte nisur të ndjente edhe ai një lloj pakënaqësie ndaj kësaj qeverie. 
I gjendur edhe ai përballë një numri njerëzish antagonist me të, dhe përgjegjës se në 
postin më të favorshëm që mund të kishte s’po e ndihmonte Shkodrës, e cila besonte 
shumë tek ai, aq sa duhej, ndryshoi perceptimin që kishte për vetë qeverinë. 
Mesa duket kjo kritikë që iu bë Luigj Gurakuqit e preku në sedër këtë drejtues të 
Financave. Të nesërmen e këtĳ  artikulli i shkruan Padër Ambroz Merlaskës dhe Dom 
Loro Cakës duke i thënë se pavarësisht zhgënjimit që kishte marrë, përgjegjësinë nuk 
do ta mbante më vetëm (A.Q.SH., 1924, 1-2). Kjo do të thoshte se ai kërkonte që çdo 
veprim që do të merrte të kishte mbështetjen e Orës së Maleve. Kritikat nga kjo gazetë 
ai nuk i donte dhe as nuk i përballonte, si pjesë e përhershme e saj. Madje ai duket 
se është plotësisht i dëshpëruar dhe nuk ndihet i fuqishëm për të vepruar në atë 
ministri, derisa deklaron se ishte gati që të jepte dorëheqjen nëse këto ia këshillonin 
(A.Q.SH., 1924, 1-2).
Por Luigj Gurakuqi nuk e dha dorëheqjen e kjo do të thotë se kleri i Shkodrës 
nuk ia kërkoi këtë gjë. Me sa duket ata e shihnin se sido që të shkonin punët me 
qeverinë e Nolit, ata të paktën e shihnin Gurakuqin si mbështetësin dhe njëkohësisht 
përfaqësuesin më të denjë. Por përfaqësuesit e pakënaqur nuk e mbyllën vetëm 
me këtë veprim. Në një mbledhje në shtëpi të opozitasit të dikurshëm Jusuf Elezi, 
në një mbledhje me të pakënaqurit e të dy palëve gjendeshin edhe përfaqësuesit e 
opozitës së dikurshme katolike shkodrane si At Gjergj Fishta, Ambroz Merlaskaj, 
Shuk Gurakuqi, si dhe bashkë me ta edhe Luigj Gurakuqi (Vllamasi, 2000, 386). 
Njeriu më aktiv ndaj qeverisë ishte Ambroz Merlaskaj i cili nga fj alët që thotë shpreh 
zhgënjimin e krejt grupit, i cili ishin futur në trazirat e qershorit, vetëm me qëllimin 
për të bërë Shkodrën kryeqytet.Përderisa kjo nuk po arrihej shihej se edhe ato pika 
lidhjeje që kishin ekzistuar tashmë po këputeshin. Vetë Luigj Gurakuqi nuk shprehu 
asnjë qëndrim, që do të thotë se në heshtje e pranonte këtë lloj zhgënjimi edhe nga 
ana e tĳ , por pavarësisht kësaj ai punoi me seriozitet deri në fund të qeverisjes, në 
krye të detyrës. 
Një ndër arsyet për të cilat vendi ynë, për vite me rradhë nuk funksiononte brenda 
qeverisjes perendimore dhe demokratike, ishte mosfunksionimi i administratës. 
Ne, me shekuj kishim pasur një administratë e cila ishte e stilit osman, dhe  për një 
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periudhë 12 vjeçare të shtetit të pavarur shqiptar, asgjë nuk kishte ndryshuar nga ai 
stil. Vendi vuante nga njerëzit që vendoseshin me nepotizëm, për qëllime klienteliste 
dhe këto dy shkaqe kishin penguar rritjen e nivelit të nëpunësve të shtetit shqiptar. 

Veprimi i Ministrit të Brendshëm Rexhep Shala dhe impakti në Shkodër

Ashtu sikurse edhe disa pika të tjera tëproblemeve deçizive që duheshin zgjidhur me 
çdo kusht, ishte edhe problem i rimodelimit të administratës ishte si pjesë e programit 
të qeverisë. E kjo gjë, po të shohim kritikat që  bëhen nga prefektura e Shkodrës do 
thotë se kjo nuk çoi përtej një demagogjie populiste. Administrata e qytetit të Shkodrës 
rriste përherë e më shumë pakënaqësitë tek qytetarët.Ajo akuzohej se nuk ishte e aft ë 
dhe se nganjëherë pagesat për punonjësit e administratës ishin më të larta se krejt 
buxheti i atĳ  sektori ku ata punonjës punonin (Redaksĳ a, 1924, 1).Kjo tregonte se 
vërtetë administrata ishte e fryrë dhe një pjesë e buxhetit shkonte vetëm për pagesa, 
por një shkak tjetër i rritjes ë pakënaqësisë ishte edhe numri i lartë i punonjësve të 
paaft ë. Pavarësisht kësaj, qeveria u mundua të ishte e kujdesshme  në lëvizjet që bëri 
për largimet nga puna. Nëse i hedhim një sy kritik shkrimeve të shtypit dhe asaj 
se çfarë kërkohej nga shkodranët, nganjëherë të duket se më shumë për të zgjidhur  
situatën drejt rritjes së cilësisë, kërkohej një hakmarrje. Një hakmarrje kundrejt të 
gjithë atyre që ishin përkrahës të qeverive të mëparshme, e mbi të gjitha një vendosje 
e një administrate pro qeverisë së tashme, apo që nuk kishte lidhje me ata që kishin 
qenë më parë drejtues. Një situatë e tillë e ngjashme me ditët e sotme nuk çonte në 
zgjidhje të drejta edhe për një fakt të tillë se nëse do hiqeshin disa të mëparshëm, ata 
që mund të vinin nuk mund të kishin kopetenca më të larta sepse shteti akoma nuk 
kishte arritur të krĳ onte shkolla apokurse për formimin e administratës. 
Në fakt po bëheshin edhe përpjekje për të rregulluar administratën në bazë të 
meritokracisë, madje nxirreshin edhe shpallje se nuk duhet të ndikonin në përzgjedhje 
të tyre me anë të mikut po mbi baza të aft ësive (Redaksĳ a, 1924, 4).Madje edhe 
kërkesat e konkurseve tregonin se tashmë po kërkoheshin njerëz më të kualifi kuar. 
Shkalla e kërkesave për nëpunësit e ri tregon se administrata po tentohej të çohej drejt 
modernizimit, pasi kërkoheshin të shkolluar mirë në profesionin që donin të kryenin, 
madje edhe njohja e gjuhëve të huaja futej në kërkesat e punësimit. Por përsëri kishte 
vend për të bërë më tepër dhe kjo ishte një pakënaqësi që mbështetej mbi fakte. Nëse 
në Shkodër kishte një administratë më të aft ë kjo ishte edhe për shkak të nivelit të 
lartë të qytetit dhe si qendër prefekture.Në zonat e saj përreth dhe në prefekturat 
përkatëse kishte mungesa të mëdha dhe njerëz të cilët nuk ishin të aft ë të kryenin 
kopetencat e tyre si në zonën e Pukës, Dukagjinit, apo Koplikut e Mirditës.
Por një zhgënjim të madh, prefekturës së Shkodrës dhe jo vetëm, po i linte veprimtaria 
e Ministrisë së Brëndshme, e Z. Regjep Shala. Pasi u bë i njohur si një njeri i cili kishte 
pasur guximin të merrte veprime kundra qeverisë në trazirat e qershorit, i nxitur 
edhe nga Xhemal Bushati (Bushati, 2003, 142), për të rrethuar prefekturën e Shkodrës, 
dhe pas saj Lezhën, u vendos nga toger, në rangun e ministrit të brendshëm. Kjo 
mbase ishte si një shpërblim si dhe sepse nga Noli shihej si një njeri i parrezikshëm. 
Megjithatë pavarsisht natyrës së tĳ  të parrezikshme, veprimtaria e tĳ  si ministër 
do jetë shumë e rrezikshme për Nolin, përballë popullit. Veprimet e tĳ  si ministër 
i brendshëm pavarësisht pikave të programit të qeverisë që i përkiste, e cila do të 
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ndryshonte edhe këtë mënyrë veprimi, sjellja e tĳ  dhe e xhandarmërisë që drejtonte 
nuk ndryshonte gjë nga sjellja e mëparshme. Një pjesë të kohës ky njeri jetonte 
në Shkodër edhe gjatë kohës që ishte në detyre duke e lënë ministrinë bosh, nën 
drejtimin e ministrit pa portofol, Xhemal Bushati që e kishte mik (Kruja, 2001, 311). 
Pavarësisht aft ësive të tĳ , Regjep Shala u bë i plotfuqishëm në vend, sidomos pas ikjes 
në Evropë të Nolit dhe Gurakuqit, duke i dhënë një fytyrë më diktatariale vendit. Ai 
që në fi llimin e vendosjes në postin ministror i përkiste krahut konservatar të qeverisë. 
Edhe pse ai shpesh me qëllimin për t’u interesuar për Shkodrën dërgonte urdhëra për 
të bërë lista nga të dëmtuarit e Shkodrës nga trazirat e qershorit (A.Q.SH., 1924, 2) për 
t’u dëmshpërbleyer në një të ardhme të afërt, askush në vend nuk mori gjë. Një ndër 
veprimet më të mira që ai bëri për Shkodrën ishte vendosja si Prefekt të Shkodrës, 
Mustafa Krujën (Redaksĳ a, 1924, 2) një njohës të mirë të Shkodrës dhe dashamirës të 
saj. Ky pavarësisht se qëndroi pak kohë në Shkodër u mundua t’i ndërronte fytyrën 
administratës së prefekturën me krĳ imine konkurseve të reja për vende pune në 
prefekturë. 
Megjithatë ndaj tĳ  pati shumë të pakënaqur, jo rradhëherë pakënaqësia ndaj kësaj 
ministrie i kalonte kufi njtë e prefekturëssë Shkodrës. Akoma pa u mbushur muaji 
ka ankesa ndaj xhandarmërisë e cila me anë të presionit u merrte kafshët në zonat 
fshatare, angari për shtetin, gjë kjo që i pengonte në punën e tyre të përditshme gjatë 
verës.Madje shpeshherë xhandarët edhe kishin vrarë njerëz të cilët gjoja nuk u ishin 
bindur.Kjo i irritonte më shumë njerëzit dhe kritikat binin edhe direkt mbi ministrin 
Rexhep Shala (Redaksĳ a, 1924, 1).Madje tashmë kërkohej bashkëpunim ndërmjet 
qeverisë e popullit për të pasur kjo qeveri jetëgjatësi, dhe që të ishte e aft ë të zbatonte 
demokracinë.
Pakënaqësia ndaj kësaj ministrie shihet se poarrinte kulmin, kur me anë të gazetës 
Ora e Maleve, shprehet solidariteti me krahinën e Himarës, ndaj vrasjes që kishte 
bërë qeveria ndaj nje gruaje.Në një artikull fort të gjatë, shprehet solidarizimi për një 
ngjarje të tillë, kunë një përleshje ndërmjet popullit të Himarës i cili ankohej se nuk 
kishte për të paguar taksat dhe xhandarmërisë kishte mbetur një grua e vrarë dhe 
ishin plagosur tetë të tjera (Constantinus, 1924, 1-2).Kjo nuk mbetet vetëm në nuancë 
të politikës apo të ankesës, por justifi kohet edhe si veprim kundër të krishterëve 
të Shqipërisë.Shkrimi deklaron se nuk merren veprime të dhunshme për shkak të 
njerëzve të mirë që ka në qeveri, ku nuk është e vështirë për t’u kuptuar se fj ala është 
për Luigj Gurakuqin.Ama përgjegjësinë direkt dhe haptas e lëshojnë mbi Rexhep 
Shalën.Është interesant fakti se në të njëjtin numër të gazetës vendosen si kritika ndaj 
kësaj qeverie, edhe justifi kimi i qeverisë, çka nënkuptonte i Ministrisë së Brëndshme, 
për të njëjtën ngjarje.Ministria justifi kohej se në përleshje me gratë, xhandarët kishin 
gjuajtur përpjetë, po gratë i kishin lëvizur dorën dhe ata nuk kishin mundur të mbanin 
lart pushkët.Një justifi kim i tillë naiv nuk e nxirrte nga situata në të cilën kishte rënë, 
këtë ministri. Kurse vendosja në të njëjtin numër, ishte vënë e qëllimshme, që lexuesit 
të krahasonin të dy versionet. Kjo do të thoshte t’i ulje akoma më shumë reputacionin 
qeverisë me faktet qe ajo vetë kishte dhënë. 
Nga ky fakt arrĳ më të kuptojmë se gjeografi a e pakënaqësive ndaj kësaj qeverie 
ishte shtrirë së tepërmi, tashmë kishte kaluar edhe në jug, në zonën e Vlorës aty ku 
nisi gjithçka që solli këtë qeveri me Nolin në krye në pushtet. Si dhe një aspekt i 
rëndësishëm që duhej parë është se me sulmin ndaj Himarës, ishte rritur edhe 
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pakënaqësia e ortodoksvëe, besim nga i cili vinte edhe Noli, ndaj qeverisë së tĳ .

Vështirësitë qeveritare dhe ft ohja përfundimtare e Shkodrës me qeverinë

Në Prefekturën e Shkodrës, pakënaqësitë ishin rritur shumë edhe në nënprefektura 
sikurse ishte rasti i Dukagjit dhe Mirditës, të cilët shihnin të pa plotësuara disa prej 
kushteve më jetike të tyre sikurse ishin urat dhe rrugët për t’u lidhur  me Shkodrën, 
zonën më të madhe të tregut të tyre (Redaksĳ a, 1924, 5-6). Kjo gjë i mbante ata të 
izoluar plotësisht.Përveç kësaj ndiheshin edhe të fyer edhe të poshtëruar se qeveria 
nuk po bënte asgjë për të ndaluar vrasjet edhe pse u ishin mbledhur armët, dhe as po 
zbulonte vrasësit që kishin vrarë në Mirditë.
E gjithë kjo periudhë e pakënaqësive të mëdha ndodhi gjatë kohës qëdy përfaqësuesit 
e qeverisë ndodheshin jashtë vendit. Pikërisht këto përfaqësues do të jenë ato, të cilët 
do të mbanin koston më të madhe të dëmtimit të imazhit të kësaj qeverie, dhe të cilët 
do të paguanin kostot e hidhura. 
Në kuadrin e një pastrimi të administratës nga njerëzit e tepërt dhe të paaft ë në 
Shkodër shiheshin edhe ndryshimet që duhet të ndodhnin në sistemin gjyqsor. Nuk 
mjaft onte të largoje apo të dënoje njerëz të paaft ë të kësaj administrate kur njerëz të 
tillë kishte edhe gjyqësori (Redaksĳ a, 1924, 1). Një pjesë e adminsitratës së gjyqësorit 
shihej e paaft ë dhe që nuk merrnin parasysh akuzat por vepronin me subjektivizëm.
Akuza të tilla bazoheshin kryesisht në proçeset gjyqësore të Orës së Maleve për 
shpifj e që shumë herë u ishte zvarritur proçesi.
Në shumë akuza ishin të vërteta shumë prej veprimeve, por nëse vazhdonte qeveria 
të plotësonte çdo dëshirë të përfaqësuesve të Shkodrës, qeveria do të ikte shumë 
më shpejt se sa iku. Në fakt Stavri Vinjau e kishte ndaluar urdhërin për pastrimin e 
administratës që binte mbi gjykatësit.Kjo ishte me të drejtë sepse gjykatësi nuk ishte 
në kuadrin e një nëpunësi të thjeshtë, por për krĳ imin e tĳ  duhej një investim i fortë, 
dhe qeveria e kishte të pamundur zëvendësimin e tyre. Megjithatë lidhur me këtë 
fushë të qeverisë, krĳ imi i gjyqeve politike kishte çuar në pakënaqësi të shumta edhe 
në një pjesë të  popullsisë së Shkodrës e cila kishte qenë përkrahëse e Ahmet Zogut. 
Ku përveç këtĳ  ishte i dënuar në këtë lloj gjyqi edhe një njeri i cili për vite me rradhë 
kishte qenë kryetar i bashkisë së Shkodrës, Musa Juka.Ky njeri gëzonte përkrahjen e 
krahut musliman të Shkodrës, dhe familja e tĳ  kishte qenë një ndër më të rëndësishme 
dhe më të pasurat e qytetit. 
Dëmshpërblimet që kërkonte të bënte qeveria shkonin në shumën e rreth 30 milion 
franga ari.Mënyra e vetme për ta zgjidhur sigurimin e kësaj shumë, bëhej nëpërmjet 
konsfi skimit të pasurive të personave që ishin në proçes dënimi. Në gusht të 1924 nis 
proçesi i dënimit të Musa Jukës, nën vlerësimin si ish kryetar i bashkisë së Shkodrës, 
me vlerën e sekuestrimit të plotë të pasurisë së tĳ  (A.Q.SH., 1924, 4). Akuza ndaj 
tĳ  ishte nxitje për vëllavrasje gjatë trazirave të fundit, dhe akuzues në këtë kohë 
ishte Ministria e Financave nën emrine Luigj Gurakuqit(A.Q.SH., 1924, 6-7). Kjo gjë 
vendoste përballë dy njerëz të Shkodrës fort të njohur dhe me potencë në Shkodër, 
ku njëri ishte ministri i cili për shkak të pozicionit akuzonte, kurse akuzuesi ishte 
në Podgoricë i arratisur, duke organizuar së bashku me Ceno bej Kryeziun, grupin 
e Rezistencës për të sjellë në pushtet Zogun (Juka, 2013, 1). Ky gjyq i cili përfundoi 
nëmë pak se një javë, i kryesuar nga Mustafa Pipa, mori vendimin që të rrinte në 
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fuqi akuza ndaj tĳ  dhe të zbatohej urdhëri i sekuestrimit të pasurisë së tĳ  (A.Q.SH., 
1924, 27). Megjithatë familja e tĳ  shpreh pakënaqësi të mëdha ndaj këtĳ  vendimi, 
Familjarët deklarojnë se jo e gjithë pasuria e familjes është në emër të tĳ , se kjo pasuri 
ishte e përpjestuar(A.Q.SH., 1924, 10 - 11), dhe se këtë ishin në gjendje ta provonin 
me dokumente. 
Këto lloj gjyqesh shprehnin më shumë një lloj nxitimi për t’u hakmarrë sesa për të 
zgjidhur situatën sikurse duhej, dhe pa kaluar nga armiqësitë e vjetra në të reja, e 
mbase më të rrezikshme.
Qëllimi i dëmshpërblimit që kishte qevria ndaj të gjithë atyre që ishin dëmtuar nga 
trazirat e kaluara ishte shumë i mirë. Por marrja e këtyre pasurive nga ana e atyre që 
ishin dënuar për krime politike sillte  një subjektivizëm negativ. Së pari bënte që qevera 
të dënonte sa më shumë dhe me dënime maksimale personat e implikuar, sipas tyre. 
Gjithashtu duke kryer gjyqe të një rëndësie të tillë në kaq pak kohë mund të çonte në 
gjykime të gabuara, jo rradhëherë subjektiviste. Dhe një gjë tepër e rëndësishme, fakti 
që pagesat e këtyre dëmeve bëheshin mbi bazën e kësaj pasurie të konfi skuar, bënte 
që nga të dënuarit të konfi skohej gjithnjë e mëshumë pasuri nga ana e të dënuarve.
Një rast i tillë ishteedhe ai i zotit Musa Juka.
Ky veprim ishte jo me pak peshë në qytetin e Shkodrës, sidomos në krahun e besimit 
mysliman të Shkodrës, duke humbur akoma më shumë vlerësim dhe përkrahës në 
këtë qytet. 
Megjithatë ndasitë ishin edhe ideologjike dhe konceptuale në të njëjtën kohë.
Përfaqësuesit e Shkodrës pavarësisht se kishin ide përparimtare dallonin në 
disa ndarje me Nolin dhe përkrahësit e tĳ .Nëse Noli ishte për një shtet me sistem 
demokratik republikan dhe kundra Monorakisë, kjo ndodhte se ai ishte formuar në 
këtë sistem republikan në Shtetet e Bashkuara të Aemrikës. Ai madje edhe gazetës 
britanike Times, në një intervistë i ishte shprehur se Shqipëria ishte dhe do të mbetej 
një Republikë Parlamentare. Ndërkohë që pjesa më e madhe e përfaqësuesve të 
Shkodrës ishin për një sistem monarkik. Nga njëra anë Luigj Gurakuqi, që kishte qenë 
nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë, kishte qenë betuar përballë Princ Vidit i cili 
simbolizonte sistemin mbretëror në vend me anë të principatës që i ishtë dhënë nga 
Fuqitë e Mëdha dhe ai së bashku dhe me shumë të tjerë ndjehej besnik akoma ndaj 
tĳ  (Swire, 2005, 350). Për më tepër që Vidi gjatë kohës së trazirave në vend gjatë vitit 
1924, kishte deklaruar në gazeta të ndryshme se ishte i gatshëm të vinte në Shqipëri 
(Austin, 2003, 275). Grupimi politik Ora e Maleve, e kishte pasur në programin e vet 
gjatë zgjedhjeve të vitit 1923 për Asamblenë Kushtetuesë, ndër të tjera, edhe ruajtjen 
e sistemit mbretëror. 
Kjo lidhet edhe me një fakt të botëkuptimit të formuar në kontekste historike për 
ne shqiptarët.Një popull i cili kishte jetuar për një kohë të gjatë, për mĳ ëra vjet në 
perandori të ndryshme perendimore apo lindore, e kishte të pamundur të ndryshonte 
mentalitetin për pak kohë në një sistem me një njeri i cili vjen në pushtet për pak kohë 
dhe largohet.Ky popull nuk ishte SHBA. Pastaj të gjitha vendet ballkanike kur kishin 
fi tuar pavarësinë e kishin nisur jetën në një sistem monarkik, pjesa më e madhe e tyre 
akoma vazhdonte të ekzistonte kështu, duke përjashtuar vetëm Turqinë, ku një vit 
më parë ishte shpallur republikë.
Qeveria 6 mujore, vetëm në muajt e parë punoi me vrullin e ideologjisë e cila e 
kishte sjellë në pushtet, kurse duke nisur nga Tetori kishin nisur problemet në vend. 
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Pakënaqësitë përditë e më shumë po rriteshin aq sa edhe vetë Noli e dinte këtë gjë, 
duke ia shprehur publikisht kolonisë së Vatrës, se grupi revolucionar ishte përçarë. 
Që në tetor kishin hedhur lajmërimin për zgjedhje(A.Q.SH., 1924, 144), mesa duket 
sapo erdhën nga Evropa, pasi kishin nxjerrë një mësim të mirë nga të qenit jashtë 
parlamentit në aprovimin e qeverisë. Megjithatë problemet e shumta ishin edhe me 
Regjencën e kësaj qeverie ku Sotir Peci, si  regjent në detyrë nuk pranoi për dhjetë 
ditë me rradhë të fi rmoste vendimin për shpalljene zgjedhjeve të reja (A.Q.SH., 1924, 
1). Marrëdhëniet me regjentin ishin prishur për shkat të ideve të reformës agrare që 
Noli kërkonte të bënte ndërkohë që ai nuk donte një veprim të tillë, i cili do prekte 
interesat e tĳ  dhe të miqve të tĳ  (Swire, 2005, 351).
Noli, kur kishte ardhur në pushtet, nuk kishte dashur të shpallte zgjedhje, ai kishte 
menduar se zgjedhjet do të shpalleshin vetëm kur mbi 90 % tëpikave të programit të 
plotësoheshin në realitet (Duka, 2007, 156). Por nën kuadrin e presionit të jashtëm, 
për një njohje sa më zyrtare ai kishte nisur shpalljen e datës së zgjdhjeve. Data e 
zgjedhësve të parë do të ishte me 20 dhjetor 1924, kurse për zgjedhësit e dytë, me 
20 janar 1925 (A.Q.SH., 1924, 1). Por situata nuk ishte shumë frytdhënëse, në jug të 
vendit kishin nisur haptazi pakënaqësitë që në fund të nëntorit (A.Q.SH., 1924, 1\1), 
ndërkohë që në prefekturën e Shkodrës, nuk po priteshin me atë entuziazmin e një 
viti më parë. 
Madje sapo doli ligji për zgjedhjet e reja, pati një ironizim me faktin se në ligj 
shpreheshin se do të ruheshin raportet fetare në zgjedhës të parë, të dytë dhe 
deputetë të krahinave, nga të cilat do të dilnin (Redaksĳ a, 1924, 1). Kjo gjë nisi të 
dukej në Shkodër e çuditshme që një veprim të tillë fetar po bënte një qeveri e cila 
kishte kërkuar çdo herë të bënte një shtet afetar dhe laik.Së dyti, tashmë në qytet, të 
zhgënjyer nga kjo qeveri dhe me idenë se këto zgjedhje po bëheshin vetëm në kuadrin 
e kërkesës ndërkombëtare, shiheshin se do të ishin formale. Këto zgjedhje dukeshin 
se do të ishin të fi tuara nga Noli, pasi pjesa më e mirë e opozitës ndaj tĳ  ishte dënuar 
me vdekje dhe ishte jashtë vendit. Ato grupe që u krĳ uan në vend ishin të pafuqishëm 
për të kundërshtuar. Gjithashtu tashmë forca e klerit nuk po dilte më në pah, në këtë 
kuadër, të një situate që mesa duket nuk kishte shpresa për ndryshim. 
Gjatë fundit të vitit, sa më shumë që afroheshin zgjedhjet dhe njëkohësisht edhe 
problemet në kufi rin verior e veriperendimor, prefektura e Shkodrës paraqiste një 
lodhje ndaj kësaj politike. Ky lloj pasiviteti në fund arrinte të nxirrte në pah edhe 
zhgënjimin e madh që kishte pasur kjo prefekturë edhe tek qeveria që shpresoj më 
shumë, ajo Noli. 

Konkluzione

Të gjitha ngjarja që u analizuan në kuadrin e një gjashtëmujori, të lënë të kuptosh 
se marëdhëniet mes Qeverisë së Fan Nolit dhe Shkodrës si prefekturë, apo edhe 
përfaqësve të saj politik, shkon në kuadrin e tensioneve dhe zhgënjimeve. Pjesëmarrja 
pa dëshirë e Luigj Gurakuqit, dhe stepjet që kishte ai përballëFan Nolit, patën një 
impakt në popullin e Shkodrës. Elementët fetarë të cilët dolën në pah, si kundërshti 
apo mbështetje, shprehin atë se Shkodra akoma ishte në kuadrine brishtë të ekuilibrave 
të fi llim viteve ’20 në politikë. Nga ana tjetër po vetë krerët e qeverisë, nuk arritën të 
mbanin një qeverisje ku të mos shkohej nëtendosjen e këtyre elementëve.
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Gjithashtu gadishmëria e qeverisë së Nolit për shkuarje drejt shkollimit laik, 
apo mentaliteti i tillë republikan që ai po sillte tregon, se koha nuk ishte akoma e 
përshtatshme për një ndryshim të tillë në Shqipëri, sikurse edhe në Shkodër po ashtu. 
Një vend ky i cili kishte një nivel të lartë të arsimit fetar, si në cilësi, ashtu edhe në 
sasinë e shkollave.
Po ashtu vendosja e menjëhershme e një rregulli të shpejtë dhe duke dashur të 
rikuperoheshin kohët dhe elementet e humbura, çoi në një pakënaqësi mëtë madhe 
ndaj Minsitrisë së brendshme në Shkodër, sidomos impakt lanë administrimi i keq, 
dhe gjyqet politike. Sidomos kjo e fundit duhet të dihej nga qeveria se do të kishte 
ndikim në Shkodër, ku një ndër të akuzuarit si përkrahës i Ahmet Zogut, Musa Juka, 
kishte një ndikim të madh nëqytet, përsa i përket prejardhjes dhe rolit që ai kishte 
luajtur si Kryetar Bashkie.
Kjo tregon se Shkodra e cila për vete kishte dashur të rikuperonte me anë të kësaj 
qeverie atë që kishte humbur nga qeveritë e mëparshme të një periudhe katër vjeçare, 
kishte mbajtur shumë shpresa nga qeveria e Nolit. Por me sa duket edhe me këtë 
qeveri pati zhgënjimin e rradhës, duke e parë veten një opozitare të përhershme me 
qeveritë qëvinin. Stil ky që do tëzgjatej dhe do të kristalizohej më shumë nga qeveritë 
e mëvonshme.
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Menaxhimi i performancës së punonjësve në zonën e Kllokotit

Ardian Ramadani
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakti

Në ekonominëe tanishme, shumë organizata përpiqen që në mënyrë efi ciente ti përdorin 
asetet e kompanisë duke i kushtuar një vëmendje të posacme kapitalit njerëzor. Një prej 
aseteve më të rëndësishme dhe që ndikon shumë në performancën e organizatës janë edhe 
burimet njerëzore, pikërisht për këtë arsye unë kam zgjedhur të studioj se cilët nga elementet 
e  menaxhimit të performancës ndikojnë në performancën e punonjësve.
Jam përpjekur që në bazë të të dhënave parësore dhe dytësore  të gjej lidhje, nëse kjo ekziston, 
ndërmjet performancës së punonjësve  dhe sistemit të menaxhimit të performancës. Së pari jam 
marrë me analizën e literaturës dhe kam shqyrtuar mendimet dhe studimet e shkencëtarëve 
të fushës së njëjtë të menaxhimit. Nëpërmjet kësaj analize kam mundur të nxjerrë në pah 
konkluzionet e tyre dhe fushat e studimit në të cilat ata janë fokusuar. Pasi do të fl asim për 
sistemin e menaxhimit të performancës dhe përkufi zimin e tĳ , do të fl asim për komponentët e 
këtĳ  sistemi dhe ndikimin që kanë ata tek performancën e punonjësve. 
Për sa i përket metodologjisë, unë kam përdorur të dhëna parësore dhe dytësore të mbledhura 
nga menaxherët dhe punonjësit e banjës. Duke qenë se menaxhmenti i banjës bënë analiza të 
përvitshme mbi punonjësit dhe mënyrën se si ata ndihen në vendin e punës unë kam marrë të 
dhënat e mbledhura prej tyre dhe i kam analizuar, të cilat më pas i kam paraqitur në formën 
grafi kedhe tabelare për të vërtetuar një gjë të tillë.

Fjalë kyçe: sistemi i menaxhimit të performancës, performanca e punonjësit, menaxhimi i 
burimeve njerëzore, efi çienca.

Hyrje

“Menaxhimi i burimeve njerëzore është procesi i tërheqjes, zhvillimit dhe mbajtjes së 
një force pune të talentuar dhe energjike për të mbështetur misionin, objektivat dhe 
strategjitë organizative” (Schermerhorn, 2001: 23).
Menaxhimi i performancës është një proces, i cili fokuson punonjësin në mënyrë të 
tillë, që të kontribuojë në arritjet e objektivave të organizatës dhe për një organizatë 
biznesi është e domosdoshme. Sistemi i menaxhimit të përformancës është një nga 
llojet e formave të menaxhimit të performancës. 
Mbikqyrësit dhe menaxherët janë përgjegjës për menaxhimin e performancës së 
punonjësve të tyre. Çdo politikë organizative duhet të përcaktojë se si do të zbatohet 
sistemi i menaxhimit të performancës. Organizatat duhet të përshtatin praktika të 
menaxhimit të performancës, të cilat janë në përputhje me kërkesat e këtyre politikave 
dhe që përshtaten më mirë me natyrën e punës dhe misionin e organizatës. Për këtë 
arsye, është e rëndësishme që ky kërkim të drejtohet, ose kërkimet e mëparshme të 
zgjerohen, për të kuptuar eksperiencat e punonjësve dhe perceptimin e menaxhimit të 
performancës dhe sistemit të vlerësimit, me qëllim ngritjen e një sistemi performance 
të plotë e të kuptueshëm. Është e rëndësishme që punonjësit dhe menaxherët të 
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kuptojnë që menaxhimi i performancës dhe sistemet e menaxhimit të performancës, 
janë pikat kyçe të suksesit ose dështimit të një organizate në terma afatgjatë. Nëse 
punonjësit nuk janë të kënaqur ose nuk janë dakord me sistemin e menaxhimit të 
performancës, ka të ngjarë që ata të mos kenë dëshirë që të jenë pjesë aktive e këtĳ  
procesi, pasi ata e shohin këtë si të pavlerë. Si rezultat, performanca dhe produktiviteti 
i organizatës do të bien për shkak të inefi çencës së performancës së punonjësit.
Sipas John Stregwick (2005), shumica e ekonomistëve dhe studiuesve mendojnë se 
efi cienca e organizatave arrihet në bazë të performances së punonjësve.

Qëllimi i punimit

Qëllimi i këtĳ  punimi  është që të studiohet menaxhimi i performancës në Banjën e 
Kllokotit. Burimet njerëzore në Kosovë me theks të veçanet menaxhimi i burimeve 
njerëzore në Banjën e Kllokotit  nëpërmjet të cilave synohet dhënia e një kontributi 
modern në zgjidhjen e modeleve më të mira të  menaxhimit e performancës. Punimi 
do të mundësoj njohjen nga afër  për strategjitë  e përdorura në menaxhimin  e 
burimeve njerëzore për menaxhimin e performancës së punonjësve dhe njohjen  me 
strategjitë  më të përshtatshme duke bazuar në  analizat e bëra dhe shfrytëzimin e   
literaturës shkencore të MBNJ  të bazuara në praktikat e  mira të zbatuara nga bartësit 
e zhvillimit të modeleve të ndryshme nga autor e teoriticient të ndryshëm .
Qëllim i këtĳ  hulumtimi është që unë si ideatorë dhe implementues të vi me disa 
rekomandime që në të ardhmen do të ndikonin në rregullimin dhe stabilizimin e e 
matjes se performances
Objektivi  primarë  i këtĳ  hulumtimi është që nga të dhënat e marra nga pyetësorët 
dhe anketat tona të shpjegojmë se si do të funksionoj menaxhimi i një ndërrmarrjeje 
e cila ka te instaluar sistemin e matjes se performances dhe si do te funksionoj ajo 
kompani e cila ka fi lluar qe tani ta e  zbatoj këtë sistem. 

Pyetjet kërkimore

Pyetja kërkimore e këtĳ  punimi është:
Në çfarë shkalle sistemi i menaxhimit të performancës, infl uencon performancën e 
punonjësit?
Pastaj si nënpyetje kërkimore I kemi parashtruar edhe disa të tjera të cilat janë:
Si ndikon sistemi i menaxhimit të performancës në performancën e punonjësit?
Si infl uencohet performanca e punonjësit nga zhvillimi i personelit, vlerësimi, pagesa 
për performancë?
Hipoteza- Zhvillimi i aktiviteteve trajnuese brenda kompanisë do të çojë në 
performancë më të mirë të punonjësit.

Rishikimi i literaturës
Shqyrtimi Literaturës paraqet njëkomponent shumë të rëndësishëm në përgatitjen 
e punës shkencore, duke u bazuar në të dhënat e autorëve të ndryshëm dhe duke 
dhënë mendime të cilat nxirren nga konkluzionet e hulumtimeve shkencore. Qëllimi 
kryesor i menaxhimit të performancës është kultivimi i një kulture të lartë në punë, në 
mënyrë që individët dhe grupet e veçanta të punës të marrin përgjegjësitë përkatëse 
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për të përmirësuar proceset e biznesit, si dhe për të zhvilluar aft ësitë dhe kontributin 
e gjithsecilit brenda platformës së përcaktuar qartë nga grupi drejtues. 
Ndryshimi në konceptimin e menaxhimit të burimeve njerëzore në shekullin e XX , 
bëri që menaxhimi i burimeve njerëzore të mos ishte përgjegjësi vetëm e menaxherëve 
të burimeve njerëzorë , por edhe e atyre linearë (Guest, 2002)
Qëllimi kryesor i këtĳ  menaxhimi është t’i përqendrojë punonjësit në kryerjen e 
veprimeve të duhura për arritjen e objektivave. Menaxhimi i performancës veçanërisht 
është i lidhur me përafrimin e objektivave të gjithsecilit me objektivat e kompanisë; 
gjithashtu, me përkrahjen e vlerave bazë të saj nga ana e individëve.
 Përmes tĳ  mundësohet përcaktimi dhe llogaritja e rezultateve të kompanisë bazuar 
në përgjegjësitë që individët kanë, roli që ata luajnë, vlerat dhe sjelljet e tyre. Qëllimi 
i këtĳ  menaxhimi është shtimi i kontributit në punë për të arritur dhe tejkaluar 
objektivat e synuara.

Metodologjia

Gjatë hartimit të punimit janë përdorur metoda sasiore të mbledhjes së të dhënave, 
dmth një pyetësor është përdorur për mbledhjen e të dhënave, me të cilat janë bërë 
krahasimi i variablave të ndryshme të përdorura për të testuar hipotezën caktuar.
Një tjetër metodë e përdorur në këtë studim është metodë përshkruese përmes së 
cilës është përshkruar turizmin shëndetësor. Të dhënat e mbledhura janë përpunuar 
përmes Excel. Hulumtimi është kryer në nëntor-dhjetor 2016.

Rezultatet e Analizës

Një shënim i rëndësishëm është që përgjigjet e pyetësorëve janë bazuar në matjen 
e performancës.  Një metodë  sasiore është përdorur në këtë studim me qëllim që 
të maksimizojë përgjithësimin e zbulimeve bazuar në diversitetin dhe madhësinë e 
masës së zgjedhur për pjesë të këtĳ  studimi.
Për mbledhjen e të dhënave ishte përgatitur  një pyetësor i cili ishte  shpërndarë 55  
të anketuarve. 
Pyetësori përmbante 5 pyetja të cilat ishin të  mbyllura.

Figura nr. 1.  Përgjigjja e pyetjeve të 
respodentëve e shprehur ne tabelë.

Në vazhdim do ti paraqesim në 
mënyrë të shkruar dhe grafi kisht 
rezultatet e fi tuara pas përpunimit të 
të dhënave.Nga 80 e të anketuarve që i 
kemi hulumtuar më anë te pyetësorëve 
rezultojnë këto informata që për ketë 
punim ishin indikatorët më të mirë të 
gjendjes reale nëBanjën e Kllokotit.
Nga 56 të anketuarit  ne pyetjen se a 
vlerësohen në funksion te efi kasitetit 

Nr. Pyetja/Përgjigjja Po Jo Nuk e 
di Total

1
A vlerësoheni , në funksion të 
efikasitetit të menaxhimit të 
performancës 

56 15 9 80 

2 A keni formular vlersimi për 
matjen e performancës 60 3 17 80 

3 A keni kritere për matjen e 
performancës 71 2 7 80 

4 A jeni të kënaqur me mënyren 
e matjes së performancës  44 20 16 80 

5
A keni kritere per arritjen e 
objektivave në raport me 
performancën e punonjësve 75 4 1 

80
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të menaxhimit të performaces, 70% e tyre u përgjigjen me po, 18.75% u përgjigjen me 
jo dhe 11.25 % nuk e di
Në pyetjen se a kanë formular vlerësimi për matjene performances, 75% e të 
anketuarve u përgjigjen me po, 3.75 % jo dhe 21.25% nuk e di.
Në pyetjen se a kanë kritere për matjen e performances, 88.75 % e të anketuarve u 
përgjigjjen me po, 2.25 % jo, 8.75% nuk e di.
Në pyetjen se a janë të kënaqur me mënyrën e matjes së performances, 55% e të 
anketuarve janë përgjigjur me po, 25 % me jo dhe 20 % nuk e di.
Në pyetjen se a keni kritere për arritjen e objektivave në raport me performance, 93.75 
% përgjigjen me po, 5% me jo dhe 1.25 % nuk e di.

Grafi ku nr. 1.  Përgjigjja e pyetjeve të respondentëve lidhur me performancëen e 
punëtorve

Konkluzione

Qëllimi i përgjithshëm i ketĳ  punimi ishte eksplorimi i infl uencës qe kane sistemet 
e vlerësimit te performances ne komunikimin brenda organizatës dhe ndërtimi i një 
sistemi vlerësimi performance bazuar ne teori dhe praktike.
Përgjithësisht perceptimet e te vlerësuarve ne lidhje me sistemin e vlerësimit te 
performances ndikojnë ne rolin e tyre si pjesëtarë të grupit në një organizatë.Niveli 
i informacionit qe i jepet punonjësit për te kryer punën në mënyre më efektive 
gjithashtu ka ndikimin e tĳ .

Rekomandime

− Duhet monitoruar nga afër proçesi i matjes së performancës në kompani.
− Duhet që menaxheri të zhvillojë kritere dhe instrumente vlerësimi, për të ngritur 

në detyrë anëtarët e stafi t në bazë të aft ësive të rezultateve që dalin nga matja e 
performances. 

− Menaxheri duhet të ketë një kujdes të vecant gjatë vlerësimit të performancës 
duke u bazuar në vjetërsin e punonjësve me qëllim të shpërblimit gjatë marrjes së 
rezultatit nga përmbledhja përfundimtare e Performancës.

− Të bëhet matja dhe komunikimi i rezultatit të Performancës së paku dy herë 
brenda një viti, me qëllim paralajmërimi për Performancë të mirë apo trajnim për 
ata të cilët nuk tregojnë Performancë të mjaft ueshme.
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Institucioni i Ombudsmanit Evropian

Ekrem Halimovski
Universiteti FON, Shkup, Maqedoni

Abstrakt

Unioni Evropian (UE) si një struktur mbinacionale me qëllim të arritjes së qëllimeve të 
përcaktuar në traktatet kushtetuese e qëdisa nga ato janëmbrojtja e lirive dhe të drejtave 
themelore të njeriutnë raport me autoritet publike dhe arritja e një administrimi më të mirë, 
ka themeluar institucione dhe organe tëndryshme.Njëndër këto institucione është edhe 
institucion i Ombudsmanit.Institucioni i Ombudsmanitështë një pjesë shumë e rëndësishme 
e sistemit juridik tëUE-së në veçantidhe e strukturës kushtetuese të demokracive moderne 
në përgjithësi.Institucioni i Ombudsmanit Evropian si pjesë e shtetësis (qytetërisë) sëUE-së u 
themelua me hyrjen në fuqi të Traktatit të Maastricht-it.
Pra, Ombudsmani Evropian kontribon në thellimin e sundimit të së drejtës dhe zhvillimin 
apo përmirësimin e cilësis së të drejtave të njeriut dhe demokracis në UE. Gjithashtu ai,si pjesë 
shtesë e mekanizmave tjera kontrolluese dhe si një insitucion i pavarurvepron si ndërmjetësues 
në mes qytetarve dhe Institucioneve të UE-së dhe procesuon apo trajton në mënyrë të shpejt 
dhe të drejtëankesat lidhur me keqadministrimin e institucioneve dhe organeve të UE-së dhe 
në këtë form ai kontribon në krĳ imin dhe përforcimin e një administrate të përgjegjëshme, 
të hapur dhe demokratike. Bazuar në traktatet kushtetutese të UE-sëçdo shtetas i Unionitt  
dhe çdo person fi zik ose juridik me vendbanim apo selinë e regjistruar në një Shtet Anëtar 
të UE-se ka të drejtën që të paraqesë tek Ombudsmani Evropianraste të keqadministrimit 
gjatë veprimtarive të institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të Unionit, me përjashtim 
të Gjkatës së Drejtësisë të Unionit Evropian kur vepron sipas rolit të saj gjyqësor. Mirëpo 
duhet të theksohet se vendimet e Ombudsmanit Evropian nuk kanëforcë apo fuqi detyruese 
dhe efektiviteti i veprimtarisë së tĳ  është i bazuar mbi autoritetin moral dhe publicitetin. 
Ombudsmani parasegjithash i beson publikut dhe forcës bindëse dhe vepron në mënyrë të 
paanshme dhe të pavarur.
Në kuadër të këtĳ  punimi do të analizohet nocioni dhe zanafi lla, zhvillimi historik, statusi 
juridik, struktura organizative dhekompetencat,funksionimi dhe procedura ankuese- 
procedurat ligjore të Ombudsmanit Evropian.

Fjalët kyçe: Ombudsmani Evropian, UE, Administrim i mirë.

Hyrje

Realizimi i procesit integrues të UE-së në një bazë të shëndoshëështë mundësuar si 
rezultat i kontributit të institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të themeluar 
në nivel të UE-së(Arslan, 2003, 75).Njëri nga këto institucione është edhe Institucioni 
i Ombudsmanit.
Institucioni i Ombudsmanit si një produkt i demokracis moderne dhe prezentues 
në të gjitha vendet evropiane dhe si një pjesë e përpjekjeve për themelimin apo 
krĳ imin e Shtetësis Evropiane,në kuadër të të drejtës së UE-së u themelua me hyrjen 
në fuqi të Traktatit tëMaastricht-it më 1 Tetor të vitit 1993.Ombudsmani Evropian si 
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një institucion që bënëhetimin e rasteve të keqadministrimit në kuadër të UE-sëkur 
bëhet fj al për shkeljen e lirive dhë të drejtave të njeriut, mosrrespektimin e parimeve 
të administrimit të mirë që janë të pafund dhe mosveprim në përputhje me dispozitat 
ligjore; si një institucion që i’u ofron sygjerime dhe rekomandime institucioneve dhe 
organeve të UE-së dhe si një institucion qënuk ka kompetenca që të përmirësoj apo 
ndryshojë vendimet e Institucioneve dhe organeve të UE-së,  nëpërmjet njoft imeve që 
bënë për mediat dhe publikun luan një rol shumë të rëndësishëm në funksionimin sa 
më të mirë të Institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të UE-së,në përafrimin 
e shtetasve Evropian me Instirucionet e UE-së dhe në ndërtimin e besimit në mes 
institucioneve dhe qytetearve(Efe, 2011, 3). Kur shikohet nga ky aspket Ombudsmani 
Evropian është themeluar për të ngushtuar hendekun në mes qytetarve evropian dhe 
institucioneve evropiane (Vogiatzis, 2014, 106).
Një tjetër prioritët i këtĳ  institucioni është që ti ndihmojë administratës evropiane që 
të jetë më transparente, efektive dhe më e përafërt me qytetarët.
Ombudsmani Evropian si një institucion kontrollues alternatif përkrah atĳ  gjyqësor dhe 
parlamentar që ka kompetenca të gjera hetuese dhe hulumtuese dhe si një institucion 
i pavarur dhe i paanshëm, i besueshëm, që ruan privatësin, që bartë përgjegjësi për 
punën e tĳ , që nuk merr urdhëra nga askush dhe që i’u ofron qytetarve evropian 
dhe atyre që kanë vendbanim apo selinë e regjistruar në një Shtet Anëtar mundësin 
e parqitjes së rasteve të keqadiministrimit të shkaktuar nga  Institucionet, organet, 
zyrat dhe agjencionet e UE-së duke përjashtuar ato nacionale, para se të aplikojnë në 
gjykatë, pa humbur kohë dhe pa haxhuar të holla (para) dhe pa përjtuar vështirësi, 
ka marrë përsipër një rol shumë të rëndësishëm në sigurimin e një funksionimi dhe 
administrimi sa më të mirë të institucioneve të UE-së. 
Administrimi i mirë si nocion edhe pse nuk është përkufi zuar në mënyrë konkrete 
prap se prap në kuadër të të drejtës së UE-së e më konkretisht në nenin 41 të Kartës së 
UE-së për të drejtar themelore është e garantuar si një e drejtë themelore e qytetarve 
për administrim të mirë dhe në rastet kur institucionet e unionit nuk e respektojnë 
këtë të drejtë Ombudsmani Evropian shërbenë si mekanizëm ankues për ato qytetar 
që pretendojnë se i’u është cënuar kjo e drejtë(Oğuşgil, 2014, 2).
Ombudsmani Evropian si një institucion që ka për qëllim zhvillimin e demokracis, 
zhvillimin e administrimit të mirë në të gjitha Institucionet dhe organet e UE-së dhe 
garantimin e shërbimeve me standarde më të larta për të gjithë shtetasit e UE-së dhe 
të atyre që kanë vendbanim apo selinë e regjistruar në një Shtet Anëtar nëpërmjet 
publikimit të raporteve vjetore dhe private dhe nëpërmjet hetimeve të bëra ka tentuar 
dhe kontribuar që Institucionet dhe organet e UE-së të jenë më të kujdesshme, më 
transparente, efektive dhe më të përafërta me qytetarët gjatë ofrimit të shërbimeve. 
Për këtë arsye Institucioni i ombdusmanit është një institucionë shumë me peshë në 
kuadër të të drejtës së UE-së.

1. Nocioni dhe zanafi lla i Institucionit të Ombudsmanit

1. Nocioni i Institucionit të Ombudsmanit
Në kontrollin e administratës, me qëllim të menjanimit apo largimit të mangësive 
në mekanizmat e kontrollit tradicional dhe me qëllim të mbrojtjes më efektive të të 
drejtave të njeriut ka fi lluar krĳ imi apo formimi i institucioneve më praktike, më të 
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shpejta, më të thjeshta dhe pa shpenzime.Nëkuadër të kësaj, sot më shumë se 120 shtete 
i kanë kthyer syt kah Institucioni i ombudsmanit (Mutt a, 2005, 106).Ombudsmanit 
si një ndërmjetësues në mes administratës dhe shtetasve i’u është dhënë funksioni 
i plotësimit të mangësive në procedurat e tjera të kontrollit. Psh. administrata nuk 
mund të marrë vendin e gjyqësorit por është institucion që duke e zvogluar numrin 
e lëndëve të tyre kontribon në funksinimin sa më të mirë të gjykatave (Kestane, 2006, 
128).
Pra, Institucioni i ombudsmanit është një institucion ndihmës që përkrah mekanizmave 
tjerë të kontrollit si ato gjyqësore dhe administrative luan një rol shumë të rëndësisëm 
në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Për të kuptuar domethënien e termit Ombudsman besoj se duhet të drejtohemi tek 
gjuha e shtetit tek i cili për herë të parëështë themeluar institucioni në fj alë.
Pra termi Ombudsman rrjedh nga gjuha suedeze e qërrjedh nga bashkimi i fj alëve 
“Ombuds”-“ndërmjetësues” dhe “man”-“njeri (person)”, që dmth person që 
ndërmjetëson (Peters, 2005, 697). Kurse në Fjalorin Concise të Oxford-it ombudsmani 
është defi nuar si “një nënpunës i emëruar që mbron qytetarët nga funksionimi jo 
i drejt i institucioneve dhe që kërkon të drejtat e tyre”.Institucioni i Ombudsmanit 
në shtetet që veç mëështë themeluar nvarësisht nga struktura juridike, shoqërore, 
sociale dhe politike e këtyre shteteve ka status dhe kompetenca të ndryshme dhe si 
pasojë e kësaj emri dhe emrëtimi i tĳ  është i ndryshëm.Thënë në përgjithësi qëllimi 
themelor i Ombudsmanit është përmirësimi i administrimit(administratës) dhe 
mbrojtja e të drejtave të qytetarëve. Shoqata Ndërkombëtare e Avokatëve në një 
Rezolut të saj tëvitit 1980 Ombudsmanin e përkufi zon si një “organ të krĳ uar apo 
themeluar me kushtetut apo statut, i kryesuar apo udhëhequr nga një zyrtar i lartë 
publik i pavarur, qëështë përgjegjës para parlamentit, që pranon ankesa nga personat 
e dëmtuar kundër agjencioneve, zyrtarëve dhe të punësuarve publik, apo që vepron 
në bazë tëvetëiniciativës dhe që ka fuqi (kompetencë) për të hetu dhe rekomandu 
veprimtari koorigjuese dhe për të nxjerr raporte.1

Sipas një përkufi zimi tjetër Ombudsmani është një institucion që “parimisht 
emërohen nga parlamenti, sa është i pavarur nga organet ekzekutive aq duhet të 
jetë edhe nga parlamenti, vepron në bazë të ankesave të qytetarve që kanë përjetuar 
dëme nga veprimtaria e admimistratës, ka kompetenc për një hetim të gjërë, nxjerrë 
në pah padrejtësit që i bënë administrata, pengon keqpërdorimin e kompetencës 
diskrecionale, siguron të vepruarit në përputhje dhe rrespektim të legjislacionit, 
propozon propozime që nuk bartin karakter ekzekutiv dhe propozon propozime 
për reforma që janë të nevojshme për realizimin e apo ekzekutimin e shërbimeve 
publike” (Şafaklı, 2009, 167).
Hans Gammeltoft -Hansen, Institucionin e ombudsmanit e përkufi zon në këtë form: 
“Ombudsmani është një zyrtar i pavarur që zë vend në nivel të lart të nënpunësve 
publik e qëështë ithemeluar me ligj ose kushtetut,që pranon ankesat e personave 
ndjenjat e të cilëve iu janë lënduar lidhur me keqadministrimin dhe padrejtësin 
kundër (ndaj) institucioneve, nënpunësve dhe pjestarve tjerë të qeverisë”.Pastaj 
1  International Bar Association , International Obudsman Institute, Eighteenth Biennial Conference Berlin, 
Federal Republ ic of Germany , Occassional Paper  #6, f. 2. Shiko:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:spaizjwRMjYJ:www.theioi.org/downloads/epr4c/
IOI%2520Canada_Occasional%2520Paper%252006_Charles%2520Ferris_Brief%2520on%2520the%2520
Offi ce%2520of%2520the%2520OM_EN_1980.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk(14.03.2016).
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autori vazhdon duke defi nuar se Ombudsmani është kompetent dhe ka të drejtë që 
publikun ta njoft ojë lidhur me hetimet, kritikat dhe propozimet përmirësuese dhe 
rezultatet.Megjithatë nuk ka kompetenca për të shqipëtuar sanksione(Gammeltoft -
Hansen, 1996: 195).
Sipas autorit Erhüman: Ombudsmani si një nënpunës i pavarur shtetëror vendimet 
e të cilit në përgjithësi nuk janë ligjërisht të detyrueshme,është kopmetent që të 
bëjë kontrollin e ligjshmëris dhe përputhshmëris së procedurave, veprimtarive 
dhe sjelljeve të administratës si dhe t’iu propozojë institucioneve administrative që 
t’itërheqin rrespektivisht t’i shfuqizojnë vendimet dhe sjelljet që i vlerëson si joligjore 
ose të kërkoj dëmshpërblimin e personave që kanë përjatuar dëme nga veprimet e 
tilla administrative (Erhürman, 1998, 89).
Thënë në kuptimim më të ngusht Ombudsmani është një ndërmjetësues në mes 
qytetarit dhe institucioneve.
Sipas Nenit 2 të “Ligjit për Avokatin e Popullit” të Republikës së Shqipëris ku 
përcaktohen detyrat e këtĳ  institucioni thuhet se “Avokati i Popullit mbron të 
drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose mosveprimet e 
paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike, si dhe të të tretëve 
që veprojnë për llogari të saj. Ai është nxitës i standardeve më të larta të të drejtave 
dhe lirive të njeriut në vend”. Në këtë nen gjithashtu numërohen edhe parimet bazë 
nga të cilëat udhëhiqet ky institucion siç janë: parimi i paanësisë, konfi dencialitetit, 
profesionalizmit dhe pavarësisë.2

Kurse sipas Nenit 2 të Ligjit për Avokatin e Popullit tëRepublikeës sëMaqedonisë 
ky institucion është përkufi zuar si një organ i Republikës së Maqedonisë që mbron 
të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarve dhe të gjithë personave tjerë kur ato 
u shkelen me akte, veprime dhe lëshim të veprimeve nga organet e administratës 
shtetërore dhe nga organet dhe organizatat tjera që kanë autorizime publike dhe 
që ndërrmer masa dhe veprime për mbrojtjen e parimeve të diskriminimit dhe 
përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, 
organet e njësive të vetëadministrimit lokal dhe të enteve dhe shërbimeve publike.3

Kurse sipas një broshure apo doracaku të publikuar në faqen zyrtate të Ombudsmanit 
Evropian, institucioni në fj alë defi nohet si një trup i pavarur dhe i paanshëm 
që e thirrë në përgjegjësi administratën e UE-së dhe se heton ankesat lidhur me 
keqadministrimin që shfaqet në Institucionet, organet, zyrat dhe agjencit e UE-së.4

Nga e gjithë kjo që u pa me lartë lirshëm mund të konstatojmë se Ombudsmani në 
parim emërohet nga parlamenti. Një institucion qëështë i pavarur nga parlamenti për 
aq sa qëndron i pavarur përballëekzekutivit, i pajisur me kompetenca të gjëra hetuese 
dhe hulumtuese e që vepron në bazë të kërkesave të personave që janë shtypur apo 
dëmtuar nga veprimët apo mosveprimet e paligjshme të institucioneve ose që vepron 
me vetëiniciativë, që nxjerr në pah padrejtësit e bëra nga administrata, që pengon 
keqpërdorimin e kompetencave diskrecionale, që garanton të vepruarit nëpërputhje 
me dispozitat ligjore, që propozon propozime dhe rekomandime që nuk kanë cilësi 
ekzekutuese, që kontribon në arritjen apo sigurimin e drejtësis dhe së fundmi një 

2 Shiko, http://www.avokatipopullit.gov.al/sq/ligji-p%C3%ABr-avokatin-e-popullit-0. (03.10.2016).
3 Shiko, http://ombudsman.mk/upload/documents/Zakon%20na%20NP-alb.PDF, (03.10.2016).
4 Shiko,http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/whocanhelpyou.faces/en/11134/html.
bookmark#/page/1 , (03.10.2016)
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institucion që propozon propozime me qëllim që të bëhen reforma të nevojshme për 
të rritur cilësin e shërbimeve publike. (Kestane, 2006, 132).

2 Zanafi lla i Institucionit të Ombudsmanit

Ombudsmani është një institucion shetëtror që mbron individët nga institucionet 
tjera shtetërore.Sipas disa burimeve historike rrënjët e Institucionit të ombudsmanit 
thuhet se shkojnë deri në Dinastin Kineze Han (206 Para.e.s- 220 Pas. e.s), ku rolin e 
ombudsmanit e lunate institucioni i njohur si Grupi YUAN i Kontrollit.Një institucion 
i ngjajshëm ishte present edhe në Preandorin Romake i njohur si Tribunat Popullore.
Kurse në kolonit amerikane të shekullit XVII rolin e ombudsmanit e ushtronte 
Institucioni Censoros (Tutal, 2013, 520-521).
Mirëpo sido që të jetëInstitucioni i ombudsmanit ashtu siç sot njihet,  për herë të parë 
u themelua në Suedi në vitin 1713, ku më pas në vitin 1809 duke u inkurporuar në 
kushtetutën suedeze fi toi statusin apo cilësin e një institucioni kushtetues (Kestane, 
2006, 132). Duke u frymëzuar nga ky modeli suedez shumë shtete evropiane fi lluan 
që në sistemet juridike të tyre të inkorporojnë Institucionin e ombudsmanit. Kështu 
në vitin 1919 në Finland u themelua institucion i ngjajshëm me atë në Suedi dhe 
ky nuk ishte një veprim për tu çuditur për shkak të faktit se Finlanda afërsisht 
600 vite radhazi ishte pjesë e Suedisë (Erdoğmuş, 2006, 37).Pastaj në vitin 1954 në 
Kushtetutën e Danimarkës ishte shtuar një dispozitë që parashihte emërimin e një 
apo dy personave nga ana e parlamentit me qëllim të kontrollimit të administratës 
ushtarake dhe civile. 
Pas viteve të 50-ta njëri nga faktorët më të rëndësishës që e ka përshpejtu përhapjen 
e Institucionit të Ombudsmanit është Vendimi nr.457 i vitit 1975 i Asambles 
Konsultative tëKëshilli të Evropës.5Me këtë vendim Institucioni i Ombudsmanit i’u 
ishte rekomanduar shteteve anëtare.Ky institucion u themelua në Gjermani (1957), 
Francë (1973), Norvegji (1952), Holland, Zvicër, Greqi(1998), Rumani (1994), në SHBA 
në vitin 1969 për herë të parë u themelua në Haëaii (Şafaklı, 2009, 166). dhe nga viti 
1980 deri më 1990 në Afrik, Rusi (1997) dhe vendet të Europës Lindore (Fendoğlu, 
2010, 6).
Në Republikën e Maqedonisëky institucion si pjesë e sistsemit juridikpër herë të parëu 
themeluame Kushtetut në vitin 1997. Kurse në Republikën e Shqipëris u themelua në 
vitin 1998.Shikuar nga aspekti i prezencës së këtĳ  institucione nëpër vende të botës 
mund të konstatojmë se Institucioni i Ombudsmanit në më shumë se 120 vende të 
botës veç mëështë prezent.
Kjo përhapje e shpejt e këtĳ  institucioni ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në 
zhvillimin e demokracisë dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut (Eryılmaz, 
1993, 91).
Sot, Institucioni i Ombudsmanit përveç qëështë një institucion që pranon ankesat 
e qytetarve ndaj administratës dhe ndihmon në zgjidhjen e problemeve që lindin 
në mardhëniet e qytetarve me administratën para se të shkojnë nëgjykata gjithashtu 
udhëzon apo i’u jep këshilla institucioneve publike dhe udhëheqësve publik se si të 
ofrojnë shërbime publike dhe si rezultat i gjithë kësaj ka ardhur në gjendje që të luaj 
rol kyq në zhvillimin dhe përmirësimin e administratës publike (Köseoğlu, 2010, 36).
5 Tani e njohur si Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës. Shiko. Kestane, f.131.
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Pra, duhet të përmendim se si rezultat i punës dhe veprimtarisë që ushtron ky 
institucion ka ardhur deri tek lehtësimi apo zvoglimi i ngarkesës gjyqësore dhe ky 
organ është transfromuar në ndihmës të gjyqësorit. (Tutal, 2013, 520).

II.Zhvillimi historik i Institucionit tëOmbudsmanit Evropian

Pas ides për themelimin e Institucionit tëombudsmanit qëndronte koncepti i 
promovimit të Shtetësis Evropiane, e gjithë kjo me qëllim të përfocimit të mardhënieve 
në mes qytetarve dhe Institucioneve Evropiane.Puna e Ombudsmanit duhet të 
fokusohet për t’i ndihmuar qytetarve apo personave të tjerë që i adresohen atĳ , 
për t’iu mundësuar gëzimin e plotë të drejtave dhe për ta përafruar Administratën 
evropiane më afër qytetarve (Pino, 2011, 426).
Idea e themelimit të Institucionit të Ombudsmanit Evropian është paraqitur apo 
shprehur kah vitet e 70` ta të shekullit të kaluar, konkretisht në datën 18-20 Tetor të 
vitit 1971 në kuadër të Këshillit të Evropës rrespektivisht nga Asambleja e Konferencës 
mbi të Drejtat e Njeriut e realizuar në Vien(Serzhanova, 2011, 81).
Pas antarësimit të Anglis, Irlandës dhe Danimarkës në Komunitetin Evropian në vitin 
1973, përfaqësuesit e Danimarkës në Parlamentin Evropian (PE) kishin kërkuar nga 
Komisioni dhe Këshilli i UE-së interpretim (koment, mendim) lidhur me themelimin 
e Institucionit tëOmbudsmanit Evropian. Në ato vite, si Komisioni ashtu edhe Këshilli 
i UE-së duke e parë të panevojshëm dhe të paarsyeshëm themelimin e Ombudsmanit 
Evropian kishin marrë qëndrim kundër (negative) ndaj apo lidhur me themelimin e 
institucionit në fj alë.
Komisioni qëndrimin e tĳ  e kishte argumentuar duke theksuar se Shtetasit e 
Komunitetit Evropian në çdo rast kanë të drejt qëdrejtëpërdrejt në Komision ose me 
ndërmnjetësim të zyrave të Komisionit që gjenden në shtetet anëtare të paraqësin 
ankesat e tyre lidhur me aktivitetet e Komunitetit. Komisioni, gjithashtu kishte 
theksuaredhe të drejtën e peticionit të çdo shtetasi të Komunitetit që mund ta 
paraqes tek PE.Kurse Këshilli i UE-së kishte thekesuar se rrespektimi i të drejtave 
fundamentale është i mjaft ueshme për mbrojtjen e shteteasve të Komunitetit. Kjo 
çështjeështë debatuar në takimin e realizuar më 18-24 Prill të vitit 1974 në Paris. 
Megjithatë në këtë mbledhje nuk ishte arritur asnjë përfundim (Biering, 2005, 38).
Nëkëtë drejtim hapi i parë ishte propozimi për themelimin e Institucionit të 
Ombudsmanit Evropian i bërë ngaPE-jai cili në vitin 1979 kishte propozuar një rezolut 
që propozonte emërimin e institucionit në fj alëe që erdhi si pasojë e një raporti special 
mbi emërimin e Ombudsmanit të Komunitetit që ndryshe njihej si Raporti iWalker 
Smith-it.6

Kjo rezolut me miratimin nga PE do të hynte në fuqi mirëpo ky proces ishte ndërprer.
Në vitet e 80’ta nocioni iOmbudsmanit në përgjithësi ishte i interpretuar apo lidhur 
me nocionin e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut.Në këtë periudhë si rezultat 
i faktit se i’u ishte dhënë përparësi të drejtave të njeriut kjo hapi rrugën e themelimit 
të Ombudsmanit Evropian. Për më tepër themelimi i këtĳ  institucioni ishte i lidhur 
me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në njërën anë e kishte zvogluar dhe vështirësuar 
6 Resolution on the appointment of a Community Ombudsman by the European Parliament, 11 
May 1979 (Offi  cial Journal 1979 C 140, p. 153).
Shiko: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/historicaldocument.faces/en/4667/html.bookmark.
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mundësin që PE dhe Komisioni të insistojnë në mos themelimin e tĳ  dhe në anën 
tjetër e kishte lehtësuar mundësin që në PE të kaloj apo nxirrej me lehtësi vendimi 
lidhur me këtë institution (Hansen, 2005, 22).
Në vitin 1985 çështja e themelimit të institucionit të Ombudsmanit përsëri u kthye në 
rend të ditës nga ana e Komitetit Andonino. Ky komitet ishte emëruar për të hulumtuar 
apo gjetur rrugët për themelimin e një Evrope Qytetare, reform institucionale dhe 
përforcimin e sistemit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut (Turhan & Ökten, 2014, 
218).Aktivitetet e këtĳ  Komisioni përfunduan me hartimin e një raporti që i’u dorëzua 
Komisionit të UE-së më 28-29 Qershor 1985. Megjithatëky dokument e dekurajoi PE-
në që të themelojë Institucionin e Ombudsmanit. Kjo çështje nuk kishte arritur që të 
zgjidhej deri në fi llimin e bisedimeve ndërqeveritare që u realizuan në mes viteve 
1990-1991 e qëi’a hapën rrugën Traktatit të Maastricht-it(Magnett e, 2005, 107).
Kryesisht, ardhja në një pikë të përbshkët tëdy qëndrimeve të ndryshme lidhur 
me procesin integrues të Komunitetit (Skepticizmit evropian të Danimarkës dhe 
prespektivës federaliste të Greqis, Belgjikës dhe Spanjës) kishin siguruar apo 
krĳ uar një atmosferë pozitive apo favorizuese lidhur me krĳ imin e një institucioni 
mbinacional të Ombudsmanit (González, 2005, 27).
Propozimi i Danimarkës lidhur me themelimin e instituconit të Ombudsmanit 
ishte shumë i natyrshëm pasiqë Danimarka ishte vendi ivetëm skandinav që ishte 
anëtar i UE-së dhe kishte përvojë të mjaft uesme në sferën e Ombudsmanit (Avokatis 
Popllullore) nacional (Efe, 2011, 6).Anglia me qëllim të kufi zimit të pushtetit të 
Komisionit ishte e gatshme të përkrah çdo propozim që ishte në këtëdrejtim.Kështu 
propozimi Danimarkës ishte parë si një mundësi e mirë për të krĳ uar një trup shtesë 
për të ushtruar kontrol mbi punën e Komisionit.Në atë kohëKomisioni i kryesuar 
nga Jacques Delors,pikërisht për këtë arsye ishte kundër këtĳ  propozimi dhe në vend 
të themelimi të instituconit të Ombudsmanit Evropian që do të impononte obligime 
shtesë mbi Komisionin lidhur me dhënien e informatave që kanë të bëjnë me 
ushtrimin e kompetencave të tĳ  kishte provuar njëstrategji (form) krejtësisht ndryshe 
duke propozuar një sistem të organizuar të bashkëpunimit në mes Ombudsmanëve 
nacional. Megjithatë kjo ide nga shtetet anëtare ishte pritur edhe aq ngrohtë(Pino, 
2011, 430)
Gjithashtu edhe PE-ja nuk e shihte me sy pozitiv themelimin e këtĳ  institucioni sepse 
ajo vlerësonte se themelimi i një isntitucioni të tillë do të largonte vëmendjen nga 
Komitetet e tĳ  të Hetimit dhe nga Komiteti për Peticione.Mirëpo me kalimin e kohës 
edhe PE-ja fi lloi të zbus qëndrimin e tĳ  në këtë drejtim.
4 Maj-i i vitit 1990 ishte një datë shumë e rëndësishme në historin e Institucionit të 
Ombudsmanit pasiqë Kryeministri Spanjol Felipe Gonzales kishte propozuar një 
propozim shumë konket për themelimin (formimin) e nocionit të Shtetësis Evropiane 
(qytetarisë) dhe si shtesë e këtĳ  propozimi kishte propozuar themelimin e një 
institucioni që do ti mbronte të drejtat e qytetarve pra themelimin e Institucionit të 
ombudsmanit.Si rezultat i këtĳ  propozimi ishte marrë vendim për themelimin e këtĳ  
institucioni e që u realizu me hyrjen në fuqi të Traktatit të Maastrichtit(Turhan & 
Okten, 2014, 218).
Institucioni në fj alë ishte themeluar në bazë të nenit 138e të Traktatit të Maastricht-it 
(tani neni 228 I TFUE), që hyri në fuqi më 1 Nëntor të vitit 1993 (Kofl er, 2008, 172).
Neni 8 i Traktatit të UE-së (tani neni 24 iTFUE), që e rregullon Shtetësin Evropiane, 
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nëmesin e të drejtave që u takojn apo u njihen qytetarve evropian krahas të drejtës 
për peticion në PE parasheh edhe të drejtën për paraqitje të kërkesës përpara 
Ombudsmanit Evropian.
Sipas Traktatit të UE-së roli i Ombudsmanit Evropian ishte përforcimi i besimit në 
mes qytetarve dhe institucioneve, kështu duke e bërë funksionimin e administratës 
së Komunitetit më të fokusuar mbi nevojat e qytetarve, më transparente dhe më të 
qasshmenga ana e tyre(qytetarve).
Siç mund të konstatohet nga ajo që u tha më lart, propozimi për përfshirjen e 
dispozitës për themelimin e institucionit të Ombudsmanit Evropian në Traktatin e 
UE-së në masë të madhe u bë me iniciativë të qeverisë së Danimarkës dhe Spanjës.
Në propozimin Spanjol që ishte propozuar si pjesë e negociatave që çuan drejt 
Traktatit të UE-së, Ombudsmanin Evropian e defi non si mbikëqyrës të zbatimit të të 
drejtave të qytetarve Evropian. Por jo vetëm në nivel Europian por edhe atë nacional. 
Mirëpo një propozim i tillë nuk ishte pranuar dhe si rezultat i kompromisit u pranua 
propozimi danez, sipas të cilit fushëveprimi i Ombudsmanit tëishte i kufi zuar për 
rastet e keqadministrimit në aktivitetet e Institucioneve dhe organeve të Komunitetit.
Qëllimet e këtyrëdy shteteve që propozuan planin e ombudsmanit duke u mbështetur 
në përvojat nacinale ishin të ndryshme. Plani i qeverisëspanjole ishte drejtpërsësrejti i 
lidhur me shtetësin evropiane kurse propozimi i Danimarkës më tepër kishte të bënte 
me kontrolin byrokratik të Institucioneve të Unionit.
Në këtë periudhë me vetë faktin që ekzisonte Komisioni i ankesave në kuadër të 
PE-së kritkat apo propozimet lidhur me mosnevojën e themelimit të institucionit të 
ombudsmanit më tepër vinin po nga ky komision (Efe, 2011, 7).
Përfundimisht marrëveshja ishte arritur me përfshirjen e të drejtës për të aplikuar apo 
paraqitur kërkes para Ombudsmanit Evropian si një e drejtë përkrah të drejtës për 
t’i dërguar peticion PE-së si pjesë e Traktatit që themeloi Shtetësin Evropiane (Pino, 
2011, 432).
Ombudsmani Evropian si një organ qëështë i lidhur me parlamentin ishte themeluar 
me qëllim të rritjes së aft ësive kontrolluese të anëtarve të PE-së mbi Institucionet e 
UE-sëdhe për këtë arsye ky institucion duke themeluarnjë mënyrë klsike tëhetimit 
parlamentarenë anën tjetër rolidhe profi lii saj ipërngjan një gjykateye.Ky institucion 
pranon ankesat individuale dhe përcakton dhe zbaton parimet e përgjithshme për 
tëzgjidh çështjet apo lëndët që i ka pranuar dhe si i tillëai është njëri nga organet 
qëështë themeluar për të garantuar rrespektimin e sundmit të së drejtës (Magnett e, 
2003, 678).
Neni 195 i Traktatit të UE-sëkompetencat dhe detyrat e Ombudsmanit Evropian i ka 
rregulluar në këtë form:Parlamenti Evropian emron një Ombudsman që ka kompetencë apo 
qëështë i autorizuar të pranojë ankesa nga çdo shtetas i Unionit ose çdo person fi zik ose juridik 
që banon ose ka selinë e regjistruar në një Shtet Anëtar në lidhje me rastet e keqadministrimit 
gjatë veprimtarive të institucioneve ose organeve të Komunitetit, me përjashtim të Gjykatës 
së Drejtësisë dhe Gjykatës së shkallës së parë kur këto të fundit kryen detyrat e saj gjyqësore.
Ombudsnami paraqet një raport vjetor Parlamentit Evropian për rezultatin e hetimeve të 
veta.
Ombudsmani zgjidhet pas çdo zgjedhjeje të Parlamentit Evropian për aq sa zgjatë edhe 
mandati legjislativ.Ombudsmani ka të drejtë riemërimi.
Ombudsmani  është tërësisht i pavarur në kryerjen e detyrave të tĳ . Gjatë kryerjes së këtyre 
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detyrave ai nuk kërkon dhe nuk merr asnjë udhëzim nga asnjë institucion. Gjatë mandatit të 
tĳ , Ombudsmani nuk mund të angazhohet në asnjë punë tjetër, me ose pa fi tim.
Parlamenti Evropian, pas marrjes së opinionit nga Komisioni dhe me pëlqimin e Këshillit 
që merr vendim me shumicë të kualifi kuar, miraton rregullat dhe kushtet e përgjithshme që 
rregullojnë kryerjen e detyrave të Ombudsmanit.7

Me Traktatin e Amsterdamit në Nenin 8d të Traktatit të UE-sëështë shtuar dispozita 
sipas së cilës çdo shtetas i Komunitetit, njërit nga organet e Komunitetit ose 
Ombudsmanit të Komunitetit mund t’i drejtohet me shkrim në njërën nga gjuhët 
e përmendura në nenin 314 të Traktatit të UE-së dhe të marrë përgjigje në të njejtën 
gjuhë.
Më 16 Tetor të vitit 1997 është miratuar “Rregullorja Implementuese e Ombudsmanit 
Evropian”, e cila është ndryshuar dy herë në vitin 2004 dhe 2008 (Köseoğlu, 2010, 
39).  Me ndryshimet e fundit, dispozitat e miratuara me 8 Korrik 2002 dhe të 
amandamtuara me 5 Prill 2004 dhe 3 Dhjetor 2008 shfuqizohen kurse ndryshimet e 
fundit rrespektivish Vendimi i Ombusmanit Evropian për miratimin e Dispozitave 
Implementuese ka hyrë në fuqi më 1 Shtator 2016.8

Gjithashtu edhe Kartae UE-sëmbi të drejtat fundamentalee miratuar në vitin 2000 
dhe e cila fuqin juridike e fi toi me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës, i ka kushtuar 
dispozitë të veçant Institucionit të ombudsmanit. Sipas nenit 43 të Kartës, nen  që 
gjendet në pjesën e 5-të e titulluar “Të Drejtat e Shtetasve”, “Çdo shtetas i Unionit dhe 
çdo person fi zik ose juridik me vendbanim apo selinë e regjistruar në një Shtet Anëtar ka të 
drejtën që të paraqesë tek Ombudsmani Evropian raste të keqadministrimit gjatë veprimtarive 
të institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të Unionit, me përjashtim të Gjykatës së 
Drejtësisë të Bashkimit Evropian kur vepron sipas rolit të saj gjyqësor”.9

NëTraktatin për krĳ imin e Kushtetutës së UE-së që nuk arriti të hyjë në fuqi si 
rezultat i mos aprovimit apo daljes së rezultatit negativ në referendumet e realizuara 
në Francë dhe Hollandë, Institucioni i Ombudsmanit ishte menduar si pjesë e jetës 
demokratike të UE-së dhe si një institucion që do të ishte ndërmjetësues i pavarur në 
mes institucioneve dhe organeve të UE-së dhe që do të emërohej nga PE-ja. Ky traktat 
përmbante 4 dispozita që kishin të bënin më Ombudsmanin dhe që korrespodojnë 
me dispozitat ekzistuese të traktateve në fuqi. (Peters, 2005, 700-701).
Çështja e Ombudsmanit ështëtrajtuar edhe në Traktatin e Lisbonës që u nënshkrua 
më 13 Dhjetor 2007 dhe që hyri në fuqi më 1 Dhjetor 2009. Sipas nenit 24 të këtĳ  
traktati “Çdo qytetar i Unionit mund të paraqesë kërkesë përpara Ombudsmanit të krĳ uar në 
përputhje me nenin 228”.10 Kurse me anë të nenit 20 është garantuar e drejta e paraqitjes 
së kërkesës pranë PE-së dhe Ombudsmanit Evropian si njëra nga të drejtat e shtetasve 
të UE-së.
Me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës neni 195 i Traktatit tëUE-së që e rregullonte 

7 Version i Konsoliduar i Traktatit tw Bashkimit Europian dhe Traktatit pwr Funksionimin e Bashkimit 
Europian- Karta e tw Drejtave Themelore e Bashkimit Europian, Ministrina e Integrimit- Republika e 
Shqipwrisw. Shiko: http://www.mei-ks.net/repository/docs/Traktati_i_Lisbones_-_Verzioni_i_Konsoliduar.
pdf. (03.10.2016).
8 Shiko: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces/en/373/html.bookmark#_ftnref1, 
(03.10.2016).
9 Shiko: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT (04.10.2016).
10 Shiko: OJ, 2008/C 115/01, 9 Maj 2008; http://www.mei-ks.net/repository/docs/Traktati_i_Lisbones_-_
Verzioni_i_Konsoliduar.pdf, (03.10.2016).
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Institucionin e Ombudsmanit u transformua në nenin 228. Me këto ndryshime u 
zgjerua fusha e kompetencave (kompetencat Institucionale) të Ombudsmanit nga 
“Institucionet dhe organet e Komunitetit” në “ Institucionet, organet, zyrat dhe 
agjencitë e Unionit”. Sepse Ombudsmani më parë kishte kompetenca të kufi zuara 
institucionale. Kështu Traktati i Lisbonës  përshkak se e kishte shfuqizuar sturkturën 
e përbërë prëj tri shtyllave, shtylla e dytë (Politika e përbashkët e jashtme dhe e 
sigurisë), tani është përfshirë apo futur në kuadër tëfushështrirjes së kompetencave 
të Ombudsmanit Evropian. Sipas nenit 13 të Traktatit të UE-së, Këshilli Evropian si 
një institucion i UE-sëështë përfshirë në kuadër të fushështrirjes së kompetencave të 
Ombudsmanit Evropian.11

Me hyrjen në fuqi tëTraktatit të Lisbonësështë bërë një ndryshim shumë i rëndësishëm 
në ish-nenin 195 të Traktatit të UE-së e që sot është neni 228 i TUE-së.Shprehja e 
paraparë në ish nenin 195 se “Ombudsmani Evropian emërohet pas çdo zgjedhjeje të 
Parlamentit Evropian”është zëvendësuar me shprehjen se “Ombudsmani Evropian 
zgjidhet pas çdo zgjedhjeje të Parlamentit Evropian”.12

III. Statusi i Ombudsmanit Evropian

Ombudsmani Evropian është një institucion i pavarur, i paanshëm dhe hulumtues 
i ankesave që kanë të bëjnë me keqadministrimin që shfaqet në veprimtarinë e 
Intitucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të UE-së.
Sipas N. Diamandouras që njëherit edhe e ka ushtru funksionin e Ombudsmanit 
Evropian, institucioni në fj alë ka dy role kryesore. Roli i parë i Ombudsmanit ka 
të bëjë me kontrollin e pavarur të jashtëm mbi institucionet dhe roli tjetër është 
veprimtaria ndërmjetësuese që e ushtron ky institucion (Şengül, 2010, 5). 
Ombudsmani Evropian për ushtrimin e funksionit të tĳ  zgjidhet pas çdo zgjedhjeje të 
PE-së dhe ka të drejtë rizgjedhjeje (Neni 228 i TFUE-së).
Ombudsmani zgjidhet nga mesi i personave që janë qytetar të UE-së, që i gëzojnë 
të gjitha të drejtat civile dhe politike, që garantojnë pamvarësi dhe që i plotësojnë 
kushtet e kërkuara për të ushtruar funksionet më të larta gjyqësore në vendet e tyre 
dhe që kanë njohuri dhe përvojë për të ushtruar funksionin e Ombudsmanit(Neni 6 
(2) Statutit).13

Ombudsmani duhet ti përmbushë detyrat e tĳ  në mënyrë të pamvarur, në interes të 
përgjithshëm të Unionit dhe qytetarve të saj. Gjatë ushtrimit të funksionit të tĳ  ai nuk 
duhet të merrë asnjë lloj urdhëri ose të pranojë udhëzime nga asnjë qeveri ose organ 
tjetër. (Neni 228 (3) i TFUE-së).
Pas marrjes së detyrës, Ombudsmani Evropian duhet të betohet para Gjykatës 
Evropiane të Drejtësis se ai do t’i përmbushë detyrat e tĳ  me pamvarësi të plot dhe 
në mënyrë të paanshme dhe se gjatë dhe pas përfundimit të mandatit do ti respektojë 
obligimet e tĳ .
11  Annual Report 2009 The European Ombudsman. 
Shiko: http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces (05.04.2016).
12 Shiko: 2007/C 306/01 Offi cial Journal of the European Union, 13 December 2007. 
13 Vendimit tw PE-sw mbi rregullat dhe kushtet e pwrgjithshme qw e rregulojnw ushtrimin e 
kompetencave tw Ombudsmanit Evropian ndryshe i njohur si Statuti, htt p://www.ombudsman.
europa.eu/en/resources/statute.faces, (11.10.2016).
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Gjatë mandatit të tĳ , Ombudsmani nuk duhet të ushtrojë asnjë funksion politik ose 
administrativ apo ndonjë funksion tjetër pa marrë parasyshë se a është fi timprurës 
apo jo. (Neni 10 (1) i Statutit).
Ombudsmani ka status të njejtë me gjykatësit e Gjykatës Evropiane të Drejtësis.
Selia e Ombudsmanit Evropian është ajo e PE-së (Neni 14 i Statutit).
Funksioni i tĳ  përfundon me përfundimin e mandatit për të cilin është zgjedhur.
Mirëpo Ombudsmani, ndaj të cilit konstatohet sjellje jo e përshtatshme rrespektivisht 
joligjore gjatë ushtrimit të funsionit të tĳ  ose vjen në një gjendje që e bënë të pamundur  
ushtrimin e funksionit të tĳ  atëherë me kërkes të PE-së dhe me vendim përfundimtar 
të Gjykatës Evropiane të Drejtësis mund të largohet nga detyra (Neni 228 (2) i TFUE-
së).

IV. Struktura organizative dhe kompetencat e  Ombudsmanit Evropian

1. Struktura Organizative e Ombudsmanit Evropian

Me qëllim të sigurimit se Institucioni i ombudsmanit mund të ushtrojë në mënyrë të 
duhur detyrat e tĳ  që kanë të bëjnë me shqyrtimin e ankesave në 24 gjuhët zyrtare 
të UE-së dhe ngritjes së vetëdĳ ës së qytetarve lidhur me të drejtën për ankesë tek 
Ombudsmani Evropian, institucioni në fj alëështë i ndihmuar nga një staf(kuadër) 
mjaft  mirë të kualifi kuar dhe shumë gjuhësor (multilingual).
Struktura organizative e Institucionit të Ombudsmanit Evropian përbëhet nga:
- Ombudsmani Evropian-  këtë funksion momentalisht e ushtron Emily 
O’Reilly.
Nën kontrollin direkt të Ombudsmanit Evropian funksionon Kabineti i tĳ  që e 
këshillon dhe e ndihmon Ombudsmanin në implementimin e vizionit, strategjisë 
dhe objektivave të tĳ . Të gjithë anëtarët e kabinetit mund ta shoqërojnOmbdsmanin 
në misionet e tĳ  dhe mund t’i ndihojnë në hartmin e raporteve, prezantimeve dhe 
fj alimeve. Kryetari i kabinetit është përgjegjës për strategjinë e Ombudsmanit, 
mardhëniet ndërinstitucionale përfshirë edhe PE-në dhe manaxhimin e kabinetit. 
Gjithashtu e këshillon Ombudsmanin në aktivitetet e  komunikimit dhe të informimit. 
Anëtarët tjerë të kabinetit e këshillojnë Ombudsmanin lidhur me hetimet, proceset 
hetuese dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me hetimet. Gjithashtu e këshillojnë 
lidhur me qasjen në dokumente, procedurat e trajtimit të ankesave dhe rezultatet, 
korrespodencën e ombudsmanit. Njëkohësisht janë përgjegjës për agjendën, misionet 
dhe takimet e Ombudsmanit, menaxhojnë arkivin digjital të kabinetit, janë përgjegjës 
për mardhëniet e përditshme me PE-në përfshirë Komitetin e Peticioneve si dhe janë 
përgjegjës për detyrat administrative ad-hoc.
- Sekretariati i përgjithshëm- është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm 
të zyrës dhe për sigurimin e implementimit dhe koordinimit të strategjisë së 
Ombudsmanit. Sekretariati i përgjithshëm përbëhet nga:
1.  Njësia e Komunikimit- qëështë përgjegjëse për informimin e publikut,audiencës 
 dhe aktërëve tjerë lidhur me hetimet e Ombudsmanit Evropian, transparëncën, 

llogaridhënien dhe integritetin dhe angazhimet e tĳ  lidhur me debatet e UE-së dhe 
zhvillimet politike. Kjo njësi gjithashtu është përgjegjës për këshilla strategjike 
të komunikimit në kuadër të zyrës si dhe koordinimin e Rrjetit Evropian të 
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Ombudsmanave. Njësia e komunikimit udhëhiqet nga një udhëheqës dhe që 
ndihmohet nga 10 asistent.

2.  Njësia 1- Hetimet dhe ICT- misioni kryesor i së cilës është realizimi i hetmeve për 
 rastet e mundëshme të keqadminstrimit me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve në 

përputhje me strategjitë dhe prioritet e përcaktuara nga Ombudsmani. Kjo njësi 
udhëhiqet nga kryesusesi dhe që ndihmohet nga 7 persona të tjerë. Në kuadër të 
kësaj njësie funksionon Sektori për teknologjit komunikuese dhe informatike.

3.  Njësia 2- njësia për koordinimin e hetimeve me interes të përgjithshëm- 
4.  Njësia 3- Hetimet- misioni kryesor i kësj njësieështë realizimi i hetimeve për
 rastet e mundëshme të keqadministrimit me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve në 

përputhje apo vĳ ë të njejt me prioritet dhe objetivat strategjike të përcaktuara nga 
Ombudsmani.

5.  Njësia 4- Edhe misioni kësaj njësie është i ngjajshëm me atë të Njësis 3.
6.  Njësia 5- Menaxhimi i Proceseve dhe Hetimet- Misioni i kësaj njësie është të
 marrë apo të trajtoj ankesat dhe ti realizoj hetimet për rastet e mundëshme të 

keqadministrimit me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve në vĳ ë të njejt apo në përputhje 
me prioritet dhe objektivat strategjike të përcaktuara nga Ombudsmani. Në 
lidhje me proceset dhe regjistrimet, Njësia 5 kontribon në efektivitetin e Zyrës 
nëpërmjet menxhmentit të saj funksional dhe përdorimit të përgjithshëm apo të 
përbashkët të Sistemit të Menaxhimit të Rastit dhe mjeteve të të specializuara të 
ruajtjes së të dhënave të Zyrës. Kjo njësi gjithashtu kontribon në trajtimin efektiv 
të kërkesave për lirin e informimit të adresuara tek Zyra dhe kështu arrinë synim 
të dyfi sht: sigurimin e standardit të lart të shërbimit  për përdoruesit e jashtëm 
të informacionit dhe ndihmon Zyrën për mirëmbajtjen e vazhdueshmërisë në 
praktikat e saj të mbrenshme me vlerësimet e jashtme lidhur me çështjet apo 
rastet që kanë të bëjnë me lirin e informimit.

7. Njësia për hetimet strategjike- Misioni i kësaj njësie është promiovimi apo nxitjen 
 e përmirësimeve sistematike në administratën e UE-së, fi llimisht duke realizuar dhe 

mbikqyrur hetimet e bëra me vetëiniciativ dhe në bashkëpunim me Institucionet, 
organet, zyrat dhe agjencitë e UE-së, në përputhje me objektivat e përcaktuara 
në Strategjinë drejtë 2019-ës të Ombudsmanit dhe prioritet e defi nuara në Planin 
vjetor të menaxhimit.

8.  Njësia për personel administratë dhë buxhet- kjo njësi është përgjegjëse për të
 gjitha çështjet administrative që kanë të bëjnëme ndërtesat dhe paisjet e 

institucioneve, personelin, buxhetin dhe fi nancat. Misioni i tĳ  është që të ndihmojë 
Ombudsmanin nëpërmjet sigurimit të institucionit me staf mirë të përgatitur, 
duke siguruar kushte të mira të punës dhe standarde të larta të efi kasitetit dhe 
integritetit në përdorimin e fondeve publike.14

2  Kompetencat e Ombudsmanit Evropian

Për të defi nuar kompetencat e Ombudsmanit Evropian duhet t’iu referohemi 
dokumenteve në vĳ im:TUE, TFUE, Statutit dhe Vendimit të Ombudsmanit 
Evropianpër miratimin e dispozitave implementuese ndryshe i njohur si Vendimi.15

14  Shiko: http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/team.faces, (11.10.2016)
15 Shiko:http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces, (11.10.2016).
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Kur fl asim për kompetencat e Ombudsmanit Evropian duhet të bëhet vlerësim apo 
ndarja e tyre nga aspekti personal, material  dhe institucional.
Nga pikëpamja personale, sipas Nenit 20 të TFUE-së çdo person që mban shtetësinë e 
një Shteti Anëtar është qytetar i Unionit. Kurse sipas Nenit 228 të TFUE-sëçdo shtetas 
i Unionit ose çdo person fi zik ose juridik që banon ose ka selinë e regjistruar në një 
Shtet Anëtar, ka të drejt të paraqes ankesa tek Ombudsmani Evropiannë lidhje me 
rastet e keqadministrimit gjatë veprimtarive të institucioneve, organeve, zyrave ose 
agjencive të Unionit, me përjashtim të Gjykatës së Drejtësisë së Unionit Evropian, 
kur kjo e fundit kryen detyrat e saj gjyqësore.Madje ankes mund të paraqesin edhe 
personat që pretendojnë se ka pasur raste të keqadministrimit edhe pse drejtpërdrejt 
nuk janë ndikuar nga një fenomen apo rast i tillë.
Nga aspekti material kompetencat e Ombudsmanit Evropian përfshĳ në të 
ashtuquajturit rastet e keqadministrimit.
Kështu, sipas Nenit 2(1) të Statutit, Ombudsmani Evropian ndihmon në konstatimin 
e keqadministrmit që shfaqet në aktivitetet e Institucioneve dhe organeve të 
Komunitetit me përjashtim të Gjykatës së drejtësis dhe gjykatës së shkallës së parë kur 
janë duke e ushtruar funksionin e tyre gjyqësor. Mirëpo me hyrjen në fuqi të Traktatit 
të Lisbonës shprehja “Institucionet dhe organet e Komunitetit” ështëzëvendësuar me 
shprehjen “Institucionet, organet, zyrat dhe agjencitë e UE-së” kështu duke e zgjeruar 
fushështrirjen e kompetencave tëOmbudsmanit Evropian.
Pra, roli kryesor iOmbudsmanit Evropianështë trajtimi i ankesave që kanë të bëjnë 
me rastet e keqadministrimit të shfaqur në punën e Institucioneve, organeve, zyrave 
dhe agjencive të UE-së.Gjithashtu edhe mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Shtrohet pyetja se kur shfaqet keqadministrimi?
Bazuar në raportin vjetor të vitit 1997 tëOmbudsmanit Evropian, “Keqadministrimi 
shfaqet kur institucioni publik dështon apo nuk vepron në përputhje me ligjin dhe 
parimet që janë të detyrueshme për të”.16Ky përkufi zim më pas ishte konfi rmuar nga 
PE-ja (Pino, 2011, 444). Për herë të fundit në vitin 2012, Ombudsmani Evropian e 
ka përkufi zuar keqadministrimin në këtë form: “keqadministrimi shfaqet në rast të 
mos rrespektimit të sundimit të së drejtës, parimeve të administrimit të mirë dhe 
tëtëdrejtave fundamentale”. 
Ombudsmani Evropianështë i nxitur që të promovojë administrimin e mirë 
dhe të parandalojë keqadministrimin. Si rastetë keqadministrimit nënkuptohet 
keqpërdorimi i kompetencave, neglizhenca, stërzgjatja e procedurave, refuzimĳ o i 
arsyetuari qasjes në informacione, diskriminimi etj (Oğuşgil, 2011, 4).
Ombudsmani Evropian, përveç dokumenteve me karakter kondifencial ka të drejtë që 
nga institucionet, organet, zyrat dhe agjencitë të kërkojë çfarëdo lloji të dokumeteve 
dhe të dhënave. Kurse kur bëhet fj alë për dokumetet që gjenden të institucionet dhe 
organet e shteteve anëtare praprakisht merret leje nga institucioni kompetent (Acar, 
2009, 75-76).
Sa i përket sturkturës institucionale që bie në kuadër të kompetëncave tëOmbudsmanit 
Evropian vlen t’iu referohemi nenit 228 të TFUE-sw ku në mënyrë të drejtpërdrejt 
thuhet se Ombudsmani Evropian trajton ankesat lidhur me keqadministrimin që 
paraqitet gjatë veprimtarive të institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të 
UE-së. Ky zgjerim i kompetencave institucionale tëOmbudsmanit Evropian u bë me 
16  Shiko: http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces. (15.10.2016)
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hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës pasiqë më parë kompetencat e Ombudsmanit 
Evropian shtriheshin vetem mbi institucionet dhe organet e UE-së. Neni 13 i TUE-
së në mënyrë taksative numron institucionet e UE-së dhe vlen të përmendet se të 
gjitha institucionet e përmendura në këtë nen bien nën kompetencë të Ombudsmanit 
Evropian me përjashtim të Gjykatës Evropiane të Drejtësis kur ështëduke e ushtruar 
funskionin e saj gjyqësor.
Atë që duhet t’a potencojmëështë se Ombudsmani Evropian nuk mund t’i trajtoj 
rrespektivisht janë jashtë kompetencave të tĳ  ankesat që kanë të bëjnë me institucionet 
nacionale, nuk mund të fi llojë procedurë disiplinore lidhur me nënpunësit publik, 
nuk është një organ që mund ti trajtojë ankesat ndaj vendimeve të nxjerra nga 
ombudsmanët ose gjykatat vendore si dhe nuk mund t’i trajtoj ankesat që kanë të 
bëjnë me personat privat.
Përveç këtyre që i përmendëm njëri nga prioritetet kryesore tëOmbudsmanit 
Evropianështë që t’i ndihmojë administratës së UE-së të jetë më transparente, efektive 
dhe më e afërt me qytetarët.

V. Fazat e realizimit të një procedure hetuese pranëOmbudsmanit Evropian

Ombudsmani Evropian trajton ankesat që vĳ në nga personat fi zik dhe juridik e që 
kanë të bëjnë me veprimtarin e Institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të UE-
së. Një person për të paraqit një ankes tek Ombudsmani nuk është e patjetërsueshme që 
ai drejtpërdrejt të jetëi prëkur nga ndonjë veprim që krĳ onë bazë për keqadministrim. 
Ombudsmani një procedurë hetuese mund ta fi llojë edhe me vetë iniciativë (Neni 3 i 
Statutit).Një ankesë mund të parashtrohet më së voni dy vite pas njohjes së arsyeve 
që mund të krĳ ojnë bazë për një ankes. Ankuesi mund të ankohet tek Ombudsmani 
vetëm pasi që t’i ketë shfrytësuar apo përdorur të gjitha rrugët tjera ankuese 
administrative (Neni 2 i Statutit).
Ankesat mund të paraqiten në njërën nga gjuhët zyrtare të UE-së.17

Procedura para Ombudsmanit Evropian zhvillohet në këtë form:
1. Pranimi i ankesës: hapi i parë në procedurën e zhvilluar para Ombudsmanit 
Evropianështë pranimi i ankesës, e cila mund të paraqitet në form të shkruar ose 
elektornike. Pastaj regjistrohet dhe i jepet numër rendor (Neni 2 i Vendimit).Ankesa 
mund të paraqitet në mënyrë tëdrejtpërdrejtë nga qytetarët e UE-së, anëtarët e PE-
së, qeveritë dhe institucionet tjera. Gjithashtu ombudsmani mund të ndërrmarë vetë 
iniciativ në rastet kur konstaton se ka bazë për të fi llu një procedurë hetuese dhe 
nuk është paraqitur ankesë nga ndonjë preson tjetër i autorizuar. Ankuesi gjithashtu 
mund të kërkoj qëndonjë informacion qëështë pjesë e ankesës rrespektivisht ankesa të 
mbetet e fsheht. Mirëpo kjo nuk e parandalon Ombudsmanin Evropian nga njoft imi 
apo dhënia e një informacioni të tillë organit ndaj të cilit është parashturar ankesa.
2.  Vlerësimi i ankesës: Ombudsmani fi llimisht konstaton se ankesa a bie në kuadër të 
kompetencave të tĳ  apo jo. Nëse ankesa bie në kuadër të kompetencave të tĳ  ende pa 
marrë vendim ai nga parashuesi i ankesës mund të kërkoj dokumete apo informacione 
shtesë. Nëse është jasht kompetencave të tĳ  atëherë e mbyllë dosjen që ka të bëjë me 
ankesën duke e këshilluar ankuesin lidhur me institucionin apo organin që duhet ta 
17  Lisat e gjuhëve zyrtare të UE-së është e disponueshme në këtë faqe tw internetit: http://europa.eu, 
(20.10.2016).
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trajtoj ankesën.Nëse bie mbrenda kompetencave të tĳ  atëherëOmbudsmani Evropian, 
me anë të një letre e njoft on parashtruesin e ankëses lidhur me procedurën, emrin 
dhe mbiemrin e zyrtarit që do ta trajtoj ankesën dhe numrin e telefonit (Neni 3.2 
i Vendimit). Pastaj bëhet vlerësimi se për tu hap një procedurë hetuese a ka bazë 
ligjore apo jo. Nëse ankesa ka bazë ligjore atëherë bëhet vlerësimi se për të fi llu një 
procedurë hetuese a ka fakte apo argumente të mjaft ueshme për një procedurë të 
tillë. Nëse ka fakte të mjaft ueshme atëherë fi llohet procedura, nëse nuk ka atëherë 
dosja mbyllet (Neni 3.3 i Vendimit).Ombudsmani Evropian në përgjithësi mbrenda 
një jave e pranon ankesën dhe mbrenda një muaji merr vendim për fi llimin apo mos 
fi llimin e procedurës. 
3. Njoft imi i institucionit: Nëse vlerësohet se ka bazë për tu hapur hetimi atëherë 
njoft ohet institucioni ndaj të cilit është parashtuar ankesa rrespektivisht një kopje e 
ankesës i dërgohet institucionit në fj alë dhe gjithashtu ft ohet që mbrenda tre muajve 
të paraqes mendimin e tĳ  (Neni 4 i Vendimit).
4. Njoft imi i ankuesit: Nëse vlerësohet se ka bazë për tu hapur hetimi atëherë ankuesi 
njoft ohet për fi llimin e procedurës hetuese. Ankuesi gjithashtu ka të drejt që mbrenda 
një muaji Ombudsmanit t’ia paraqes qëndrimin e tĳ .
5.Hapja e procedurës hetuese: në rast të konstatimit të çfarëdo lloji të keqadministrimit, 
ombudsmani realizon apo bënë çfarëdo lloji hetimi në institucionin ndaj të cilit është 
bërë ankesa dhe institucioni në fj al është i obliguar që t’i jep apo dorëzon informacione 
Ombudsmanit Evropian.Mirëpo institucioni me qëllim të ruajtes së fshehtësis mund 
të refuzoj dhënien e disa të dokumenteve. Pas hapjes së procedurës Ombudsmani 
Evropian ka për qëllim që sa më shpejt që të jetë e mundur të përfundoj procedurën. 
Mesatarisht një procedurë përfundon mbrenda 9 muajve. 
6. Propozimi: Ombudsmani, në fund të hetimit të bërë në institucionin ndaj të cilit 
është bërë ankesa, në rast se konstaton ndonjë lloj të keqadministrimit atëherëbënë 
përpjekje që mbrenda një kohe të shkurt të gjejë një zgjidhje që do të jetë e përshtatshme 
për të dyja palët pra bën bashkëpunim me institucionin në fj alë dhe nxjerr vendim 
të arsyetuar. Pastaj e mbyllë dosjen dhe e informon parashtruesin e ankesës dhe 
institucionin në fj alë (Neni 5 i Vendimit).Ombudsmani Evropian zakonisht i jep 
përparësi zgjidhjes konsensuale (Şengül, 2010, f.6). Nëse Ombudsmani nuk mund 
të gjejë një zgjidhje atëherë duke e publikuar një raport kritikues që e përfshinë një 
vendim të arsyetuar ose duke e publikuar një raport që përfshinë propozimet e tĳ  e 
mbyllë rastin. (Neni 7 i Vendimit).
Në këtë pjesë të procedurës Ombudsmani është ngarkuar me rolin e ndërmjetësuesit.
7. Paraqitja e raportit: Kjo është faza e fundit e një procedure hetimore. Në këtë fazë 
Ombudsmani, PE-së dhe institucionit në fj al i’a dorëzon rezultatet e hetimit dhe 
propozimet e tĳ . Një obligim tjetër i Ombudsmanit është që parashtruesit të ankesës 
t’ia dorëzojë një raport lidhur me hetimet, propozimet dhe ndryshimet që janë bërë 
pas propozimeve të bëra. 

Përfundimi

Si përfundim, bazuar në atë që u shtjellua më lart, Institucioni i Ombudsmanit nuk 
është një risi në sistemet juridike të shteteve demokratike. Ky institucion edhe pse 
jo në formatin e sotit është paraqitur dhe zhvilluar shumë më herët. Institucioni në 
fj alë fi llimisht u paraqit në nivel nacional e më vonë me paraqitje e organizatave mbi 
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nacionale siç është Unioni Evropian u themelua edhe në kuadër të kësaj organizate.
Në kuadër të UE-së u themelua me hyrjen në fuqi të Traktatit të Maastricht-it. Si pjesë 
e strukturës organizativo- administrative Ombudsmani Evropian ka rol të dyfi sht. 
Njëri nga rolet e tĳ  është se ai si një institucioni shumë leht i qasshëm, fl eksibil dhe i 
qasshëm pa shpenzime ndikon në garantimin dhe përforcimin e sundimit të së drejtës 
dhe e kompleton rolin e gjykatave, pra është një mekanizëm alternatif i kontrollit. 
Nëpërmjet këtĳ  roli ky institucion duke analizuar apo hetuar ankesat që kanë të 
bëjnë me keqadministrimit si parregullsit administrative, diskriminim, keqpërdorim 
të kompetencave, mosdhënie të përgjigjeve në kohë të duhur etj. kontribon në 
përmirësimin dhe funskionimin e duhur të administratës evropiane. Mirëpo duhet 
të cekim se ky institucion asnjëherë nuk e luan rolin e një gjykatë administrative por 
vetëm kontribon në lehtësimin e punës së gjykatave.
Roli tjetër ështëkontribuimi në konstituimin e një Unioni Evropian më të përgjegjshëm 
ndaj qytetarve të saj dhe në këtë form Ombudsmani e kompleton rolin përfaqësues 
të PE-së.
Ombudsmani Evropian gjithnjë ka kontribuar në arritjen e një administrimi më të 
mirëmadje para se kjo të parashihet në Kartën eUE-së mbi të drejtat themelore, Kartë 
e cila me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës fi toi fuqi juridike. Për më tepër se 
një dekad Ombudsmani Evropian ka shqyrtuar parimet e përgjithshme, rregullat e 
sjelljes dhe kriteret e administrimi të mirë të cilët i ka publikuar në forma të ndryshme. 
Si një institucion që luan rolin e një ndërmjetësuesi në mes qytetarve dhe institucioneve 
të UE-së, çdoherë bënë përpjekje për të zgjidhur kontestet apo mosmarrëveshjet 
nëpërmjetë një deklarate apo zgjidhje konsensuale. Kështu një numër i madhë i 
rasteve në të cilët Ombudsmani Evropian ka konstatuar rastet e keqadministrimit 
janë zgjidhur në mënyrë të suksesshme ose nga vetë institucioni ndaj të cilit është 
paraqitur ankesa ose në bazë të propozimit të dhënë nga Ombudsmani Evropian.
Ombudsmani Evropian gjithashtu ka kontribuar në garantimin dhe sigurimin e një 
komunikimi dhe bashkëpunimi në mes institucioneve të UE-së. Kjo tregon se ky 
institucion ka një pozicion tërespektueshëm në kuadër të Institucioneve të UE-së. 
Lidhur me fuqin ndikuese të Ombudsmanit në përgjithësi na paraqiten dy lloje 
mendimesh ku sipas njërit mendim apo mendimit pozitiv, Ombudsmani Evropian ka 
arritur të jetë në nivelin e duhur ndikues nga aspketi i parimit të llogaridhënies dhe 
transparencës. Kurse sipas mendimit tjeter apo neutral, Ombudsmani Evropian nuk 
e ka arritur qëllimin e duhur përshkak të pamundësis që të nxjerr vendime juridikisht 
të detyrueshëm por vetëm rekomandime dhe propozimeve për një sitauat të caktuar 
juridike.
Mirëpo shikuar në përgjithësi edhe pse mendohet se vendimet e Ombudsmanit 
Evopian nuk kanë fuqi detyruese juridike prap se prap numri i ankesave të paraqituara 
para këtĳ  institucioni nga viti në vitë shkonë gjithnjë duke u rrit.
Si përfundim, Ombudsmani Evropian nëpërmjet përgatitjes së raporteve vjetrore 
që përfshĳ në rekomandime dhe propozime lidhur me zgjidhjen e parregullsive 
apo rasteve të keqadministrimit kontribon në përmirësimin e funksionimit të 
Institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive të UE-së. Gjithashtu nëpërmjetë këtyre 
raportve ka ndikuar në bërjen e UE-së sa më transparent dhe sa më demokratik në 
mbrojtjen e të drejtave të qytetarve tëUE-së dhe të atyre që kanë vendqëndrim apo 
seli të regjistruar në kuadër të UE-së dhe rritjen e besimit ndërmjet qytetarve dhe 
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Institucioneve të UE-së. 
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Si do të ndryshoje gjuha shqipe

Sadiona Abazaj

Abstrakt

Përsa i përket temës në lidhje me “Gjuhen Shqipe” mund të them se përbën një objekt shumë 
të rëndësishëm studimi. Kjo dhe për vetë faktin se ka vlerënmëtë madhe në sfondin historik-
kulturor shqiptar, dhe sepse janë ngritur shumë pikëpyetje për standardizimin e toskërishtes 
dhe lënien mënjane ose mos integrimin e gegërishtes në gjuhën standarde, si dhe përpjekjet 
për të bërë ndryshime në kohën e sotme në këtë gjuhë. 
Artikulli përbëhet nga parathënia, hyrja, tre kapitujt: 1) Toskërishtja si Gjuhë Standarde, 2) 
Problemi i Integrimit të Gegërishtes dhe 3) Paskajoriadhe në fund epilogu dhe biblografi a. Tre 
kapitujt janë ndarë paraprakisht në lidhje me historinë e gjuhës shqipe nga Kongresi i parë për 
standardizimin e gjuhës shqipe deri në ditët e sotme.

Fjalet kyçe: Gegërishtja, toskërishtja, paskajoria, standardizim, integrim.
                                                                                       

Hyrje

“Një gjuhë e përbashket përtej caceve shtetërore,mbetet shprehja e një njesie 
nacionale dhe një shkallë të caktuar të kulturës dhe bashkësise që e fl et.Përpjestimi 
është i karakterit të drejte, në mënyre që sa më e forte të jetë ajo njesi, sa më e ngritur 
ajo shkallë kulture, aq më e formuar paraqitet gjuha e përbashket si në të folur dhe 
sidomos në shkrim.”, kështu shprehej profesori Eqerem Cabej, një nga njohësit dhe 
studiuesit më të përkushtuar të gjuhës shqipe, në një fj alim të mbajtur në kongresin 
e drejtshkrimit të gjuhës shqipe në vitin 1972. Cabej rradhiti para gjithë delegatëve 
domosdoshmërine e njëhësimit të gjuhës sone, një gjuhë e cila do të qëndronte 
përmbi dialektet, me një madhësi mbidialektore dhe në njefare mënyre emëruesi i 
përbashkët dhe sinteza e tyre.Ajo paraqet një realitet dhe njëkohesisht rezultatin e 
një abstraksioni të formuar gjate kohës, në mënyrë që nuk përputhet me një dialekt 
territorial të caktuar, as edhe me dialektin që përbën bazën e saj.”Mjaft  më, mëndasi 
gjuhësore sipas dialekteve, sepse këto janë shumë të rrezikshme për fatin e kombit”-u 
kujtonte Cabej të pranishmëve në këtë kongres.1

Pas argumentëve shkencore por edhe patriotike të gjuhëtarit Cabej por edhe shumë 
të tjerëve të ft uar në kongres, të gjithë votuan unanimisht standartin e vendosur 
tashmë të gjuhës shqipe. Të gjithë ne nga jugu në very, do të fl isnim një norme që 
kishte në themel toskërishten. Atëherë u tha se ishte një shkrirje mes toskërishtes 
dhe gegërishtes,por faktet treguan se gati dhjetë përqind e standartit do ti përkiste 
gegërishtes e pjesa tjetër binjakes së saj toskë. Në atë kohëaskush nuk foli, askush nuk 
kundërshtoj dhe nëse do të kishte opozitar nuk do të guxonin të hidhnin argument 
kundër gjuhës së vendosur tashmë nga partia, por edhe nga gjuhëtarët.

1  ‘Gjuha shqipe,pjese e kultures kombetare’, Artikull në Gazetën Drita nga Zehrudin Dokle,16 
Mars 2003,faq.10
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2. Toskërishtja si Gjuhë Standarde

Realisht në kongresin e bashkimit u be bashkimi gjuhësor i trojeve shqiptare. Të gj
ithëshqiptarët,gjashtëdhjetëvjet pasi kishin nënshkruar deklaratën e pavarësisë,për 
herë të parë delegatë shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare nënshkruan një resolute.
Në këtë resolute qështja kryesore ishte që populli shqipiptar ka sot një gjuhe letrare 
kombëtare me një normë letrare të njëhesuar.Keshtu që të gjithë shqiptarët prej asaj 
kohe zyrtarisht kishin këtë gjuhë letrare kombëtare të njëhësuar që përdorin sot.Kjo 
ishte një arritje e madhe e kongresit të drejtshkrimit,gjithashtu një realizim i idealit të 
rilindasve tanë.
Megjithatë jashtë kufi njve të shqiperise, albanolog të huaj dhe kryesisht gjermano-
austriak, ngritën zërin se, standarti ishte dhunuar.Gazeta Gjermane Der SpiEgel 
shkruante në 19 dhjetor të vitit 1973 se: “…qysh nga 1948 dialekti që fl iste udhëheqësi 
i parties komuniste shqiptare Enver Hoxha, e që eshte i biri i një latifondisti të kamur 
toskë nga jugu i Shqipërisë, është edhe gjuhë zyrtare e shqipërisë,toskërishtja.
Gegërishtja megjithëse dialekt që fl itet nga shumica e shqipëtareve dhe që mbart 
traditën  letrare më të pasur në vend,u vleresua prej tyre si i kompromentuar politikisht, 
pasi liderët gegë nga rradhët e borgjezisë bashkëpunuan me Musolinin dhe Hitlerin. 
Gegët ushtruan sigurisht njefarë rezistence kundër aplikimit të rregullave për gjuhën 
e re zyrtare, por ngaqë gegët dhe toskët në aspektin kulturor, në fakt, ndryshojnë më 
pak sesa sërbët dhe kroatët, për shembull: konfl iktet e rivalitetet nacionale ëe tipit “a 
la jugosllavi” mbetën jashtë…”-shkruhej në ‘Der Spiegel’2

Rruga për në Kongresin e 1972-shin ishte e gjatë. Ekzistonte një parapërgatitje 
ideologjike-politike që kishte nisur vite më pare. Në vitin 1952 në seksionin e parë 
shkencor të institutit të shkencave, Dhimitër Shuteriqi pas vlerësimit qe i bënte 
kontributit të Kristoforidhit,Naimit e Sami Frashërit për kristalizimin e gjuhës 
nacionale letrare, sic e quante ai në atë kohë, shtonte se: “Gjatë rilindjes edhe kleri 
katolike i veriut nisi të zgjerojë veprimtarinë e tĳ  të hershme letrare, por ai në përgjithësi 
nuk frymëzohej nga idealet e rilindjes.Qëllimi i tĳ  kryesor ishte që të zëvendësonte 
një pushtues me një tjetër, Turqinë me Austrinë.Kleri katolik në përgjithësi nuk u 
përpoq për bashkimin e popullit shqiptar në luft e kundër pushtuesit, ai u perpoq për 
përcarjen e popullit shqiptar.Kjo veprimtari politike anti kombëtare e klerit katolik 
refl ektohet edhe ne punën e tĳ  me gjuhën në përgjithësi.Kleri katolik nuk u përpoq 
të shkruante një gjuhë qëtë kishte përfi tuar nga të folmet e ndryshme të gegërishtes 
e akoma më pak të toskërishtes.Ai shkroi në një të folur më tepër në gegë.Ai nuk u 
përpoq si rilindasit për pastrimin e gjuhës.Ai me dashje e injoroi Kristoforidhin në 
punën e tĳ  për një gegërishte letrare sa më pranë toskërishtes”.3

Kjo frymë ndonëse me tone më pak të rrepta e pa sulme të drejtpërdrejta karakterizoj 
edhe sesionin e dytë të mbajtur në Shtator të vitit 1952, kushtuar problemit të gjuhës 
letrare kombëtare dhe problemeve të tjera të lidhuara me të. Dhimitër Shuteriqi 
rëfente më vonë se: “…siperia e dialektit jugor u bë shumë më e madhe pas luft ës dhe 
me ndërhyrjen nga lart, ajo sipëri u bë pothuajse e plotëduke ndikuar mbi zhvillimin 
spontan të këtĳ  fenomeni.
Ka një interpretim që meqënëse udhëheqja e partisë komunisteishte nga jugu dhe 
2  ‘Der Spiegel’Gazeta Gjermane,Arkivi Shqiptar 19 dhjetor 1973,faq.14.
3 ‘Shqip në gjuhën shqipe’, Artikull, Arkivi Shqiptar.DPA.2001,  dosja 19.faq.3.
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kishin si dialekt amëtar toskërishten, atëherë u zgjodh toskërishtja për këtë shkak. 
Edhe fi gurat kryesore udhëheqëse të ballit kombëtar ishin nga jugu, keshtu që 
përsëri toskërishtja e tyre do të vinte në plan të pare në këtëaspekt.Kjo ka të bëjë 
me trashëgiminë, me traditat që jugu ka pasur dhe me deshirën më të madhe për 
tu zhvilluar e për tu shkolluar. Në veri kjo prirje ka qënë më e kufi zuar dhe prandaj 
raporti midis njerëzve të shkolluar të veriut dhe të jugut deri në prag të çlirimit të 
vendit nga ushtritë nazi-fashiste, kishte sjell që fi gurat më kryesore të forcave politike 
të ishin nga jugu.Por këtu ndikon edhe një traditë mjaft  e pasur e lëvrimit të gjuhës 
shqipe në dialektin e jugut, pra në toskerishte.
Por sa e drejtëështë të thuhet se gjuhën nuk e bëjnë gjuhëtarët e as nuk e kanë pronë 
të tyre, ata mund të krĳ ojnë e shumta një sistem rregullash,njeë kod drejtshkrimor, si 
ndodhi në 72-shin, por askush nuk mund të vendos në ndalimin apo krejt shuarjen e 
një kulture të gjerë gjyhësore e veprave të medha që janë shkruar. Shumë gjuhëtarë 
dhe shkrimtarë,ashtu si Cabej apo Camaj, ishin pro punës me gjuhën, jo luft ës me 
gjuhën, një rrugë e cila ndoshta do të ishte më e gjatë e më e vështirë, por me siguri 
do të conte nëprogress.

3. Problemi i Integrimit të Gegërishtes

Në këtë pikë ku jemi sot, pas shume vitesh nga kongresi i gjuhës, a do të mund ta 
zgjerojmë bazën dialektore të shqipes dhe a do të kishim të bënim me një naivitet 
nëse do të zbatonim një riplanifi kim të saj?
Në formate morfologjike, gjithashtu në baza dialektore, kur kemi parasysh gjuhën 
standarte, nuk mund të kemi zgjerime që të krĳ ohen forma dublete, sepse atëherë 
nuk ka kuptim standarti.Kjo gjë për specialistët e gjuhësisëështë ndër problemet më 
të koklavitura të çeshtjes.Nuk ështëproblem pasurimi i leksikut megjithëse është 
penguar në mënyrë fare të pakëndshme.Lypset një kongres i dytë i nivelit të 72-shit, 
ku te ndoshte kthimi i integritetit të gegërishtes, kthimin në jetë të një gjuhe e cila 
ekzistonte në jetë por nuk ekzistonte në letra dhe në standard.
Një nga fi gurat e spikatura të gegërishtes dhe gjithë Shqipërisë ka qënë At Gjergj 
Fishta.I përdhunuar nga rregjimi komunist dhe i rikthyer me veprën e tĳ  pas një 
mungese të gjatë pas ardhjes së demokracise. Ai ka qene këmbngules në gjuhën e 
tĳ  edhe pas komisise letrare të Shkodres që vendosi që nga luft a e pare botërore 
gegërishten jugore,dialektin e Elbasanit si gjuhë të ardhshme administrative të shtetit 
tëri shqiptar dhe bazë afrimi për shkrimtarët e dy varianteve të mëdha letrare. Fishta 
jo vetëm që nuk donte të afrohej ndopak me gegerishten e zbutur, ai është edhe armik 
i hapur i saj kur i quan zgjidhje bizantine.
Por sot a do të ishte revizionizëm gjuhësor dalja me fl amurin e gegërishtes nëdore?Ne 
nuk e kemi pasur dhe nuk vazhdojme të kemi problem për të kuptuar njëri-tjetrin 
dhe duhet të dime që dallimet dialektore brenda shqipes nuk janë aq të mëdha sa ta 
kemi të vështirë që të kuptojme njëri-tjetrin. Në vitet e parë të pas luft ës, kishte një 
letërsi të zhvilluar në dialektin e veriut në disa vepra shumë të rëndësishme, që patën 
jehonë të madhe, pra askush nuk haste vështirësi në të kuptuarin e këtyre veprave.
Nuk duhet bërë në asnjë mënyrë një zëvendësim i toskërishtes me gegërishten, 
sepse kjo do të ishte një tjetër krim ndaj gjuhës, që gegërishtja të jetë gjuha standart e 
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toskerishtja jo.Por të dyja këto gjuhë janë gjuhë shqipe.4

Martin Camaj është shëmbulli i gjuhëtarit dhe shkrimtarit qëështë shprehur në një 
gegërishte më të latuar, më melodike dhe më afër normës5.Por për cfare gegërishte 
si variant letrar fl et Camaj? Ka një numër gegërishtes, ajo e Shkodrës,ajo e Elbasanit, 
ajo e Kosoves,ajo e Migjenit e Gjuvanit e ndoshta edhe vetë gegërishtja ka nevojë për 
një unifi kim brenda vetes.Askush nuk shkruan një gegërishte të kodifi kuar, madje 
as shkrimtarët kosovare të viteve 50-60-të, aq më pak sot. Madje edhe vet Camaj ka 
luhatje në gegërishten që përdor.Sot janë të paktë ata që shkruajne gegërisht, ndoshta 
për shkak të luft ës që gegët kanë bërë që nga 72-shi për tu afruar standartit, ose 
edhe për shkak të mënyres sesi u trajtuan për shume vjet në diktature ata qe fl isnin 
gegërisht.
Sipas Dhimitër Shuteriqit në 1954,problem i bazës dialektore të gjuhës së vetme 
letrare ishte zgjidhur.Pra ne kishim një gjuhë të vetme letrare, madje që para 1944 
dhe kjo ishte toskërishtja.Por gjuha mund të evoluoje, të përmirësohet e të rregullohet 
madje të zëvendësohet me një tjetër.6Me pesimistët thonë se ajo që u bë u bë ne 72 dhe 
gegërishtja është njëdialekt që nuk mund të zëvendësoje standartin e salduar tashmë. 
Por ka edhe nga ata që janë partizanë të mendimitse gjuha jonë mund të pasurohet 
me shprehje nga gegërishtja,madje standartit mund ti rikthehet edhe paskajoria 
dhe ndoshta nuk do të ishte e pavend të rrishikoheshin ë-të e shumta qëna ka lënë 
trashëgimi toskërishtja.

4. Paskajoria

Konfernca e fundit e gjuhës e mbajtur në mes të Dhjetorit diskutoj të gjitha çështjet 
qe mendohej që shqetësojnë gjuhën dhe standartin.Përfundimet e konferencës 
parashikojne rishikimin e disa aspekteve të gjuhës dhe standartit të saj,por asesi 
nuk hedhin poshtë vlefshmërinë e standartit të vendosur në 72-shin.Megjithatë 
sipas konferencës nevoja e një shqyrtimi shkencor periodik është e nevojshme. Do 
të rrishikohet përdorimi i ë-së por do të eksperimentohet e studiohet edhe futja e 
paskajores, drejtshkrimi i emrave të huaj të posacem por edhe përdorimi i shkronjës 
së madhe.Dyert e gjuhës do të rrihapen për prurje nga dialektet, do tëndalet gjithashtu 
edhe në vështirësinë e hasur në nxënien e shqipes në shkolla në të gjithë hapsiren 
shqiptare.Ndaj u propozua edhe përmirësimi i kurikulave,teksteve e metodave,krĳ imi 
i një këshilli mbarëshqiptar për gjuhën, do të jetë një rrugë për zgjidhjen e problemeve 
të gjuhës.7

Por cfare ndodh me strukturën e fj alise nëse futet paskajoria e gegërishtes?Mos vallë 
ajo duhet të marrëedhe më shumë shprehje të tjera nga ky dialekt që të tingëlloje siç 
duhet? A do te shërbente paskajoria sinjë urë lidhëse midis dy dialekteve?
Paskajoria po te kishte pasur shansin per tu integruar ne standart do te ishte integruar. 
Ceshtja e paskajores ka dy aspekte:aspekt morfologjik dhe aspekt sintaksor.Sipas tĳ  
4  Gjuha-Visari më i madh kulturor e moral’, Artikull ne Gazeten Drita nga Dr.Moikom Zeqo.Arkivi 
Shqiptar,7 gusht 2005,faq.8.
5  Vepra ‘KARPA’ Martin Camaj, Shtëpia botuese: Camaj-Pipa, 2003,f.250.
6 ‘Shqip ne gjuhen shqipe’Artikull, Arkivi Shqiptar.DPA.2001,  dosja 19.faq.3.
7  ‘Shqipja standarde dhe gjendja kulturore e perdorimit te saj’Konference Shkencore’Prishtine, 
27 Maj 2010‘Gjuha shqipe sot,midis gojores dhe te shkruares’,artikull nga Rigels Halili.Gazeta 
Drita,19-26 dhjetor 2004.Nr.163.
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paskajoria nuk mund të përfshihet apo të integrohet në standard. Dihet nga të gjithë 
se gjuha nuk eshtë perfekte,ajo ka imperfeksionet e saj, normën asesi nuk dot të mund 
ta respektonim a ta përkrahnin të gjithë,pra standartizimi nuk mund të kuptohet si 
një ngurtësim i gjuhës. 
Sipas shumë studiuseve vendas por edhe të huaj, standarti ka shumë elemente toskë 
ndërsa ato gegë i hedh poshtë dhe i ka në minorance, ndërkohë që gati ¾ e vendit fl et 
gegërisht.Po sipas studiuesve, nejemi në pikën kur gegët kanë mundur të mësojnë 
toskërisht kurse toskët nuk mundën jo vetëm të mesojnë gegërishten, por as ta 
kuptojnë atë në pesëdhjetë përqind të saj.Edhe normat gramatikore janë bërë në bazë 
të dialektit toskë. Pra mund të ngrihet pyetja:Aështë bërë gabim me përjashtimin 
e gegërishtes,pra me selektimin që i është bërë vetëm një alternative?Duke marrë 
parasysh se gjuha është një shfaqje e personalitetit e identitetit të njeriut a do të ishte 
e udhës që të zhdukesh me një të rënë të lapsit gjysmën e territorit të vendit e ti 
përjashtosh në këtë mënyrë nga e folura e standartizuar? Ndoshta dhe profesori i 
madh Cabej kur thoshte se: nuk duhet bërë një kompromis mes dialektëve, kishte 
pas këtyre fj alëve shqetësime,ose ndoshta edhe hezitime. Sipas tĳ , gjuha popullore 
përbën rrënjën që ushqen në mënyrë të parreshtur gjuhën e shkrimit.Kur kjo largohet 
nga ligjërimi popullor, largohet njëkohësisht nga masat popullore dhe rrezikon të 
bëhet një gjuhë letre, një gjuhë artifi cial.Ai sigurisht nuk mund të pajtohej në mënyrën 
sesiluft ohej gegërishtja. Në një nga kumtesat e tĳ  Prof.Dr.Gjovalin Shkurtaj citon:
“Ideja e kufi jve, sidomos e kufi jve të prerë e absolute midis dy dialekteve të shqipes 
ka shpënë në vlerësime të gabuara, sidomos të atyre që kërkojnë të shohin jo dy 
degëzime dialektore të së njejtës gjuhë, por dy idioma të ndryshme, madje dy gjuhë 
të ndryshme. Koncepti ynë ka qënë dhe mbetet ky: Shqipja është gjuhë e të gjithë 
shqiptarëve në tëgjitha hapësirat shqiptare të trojeve kompakte ballkanike, këndej 
dhe përtej kufi jve shtetërorë të Republikës së Shqipërisë, atje ku i thonë bukës bukë 
dhe ujit ujë.Mua më duket se gjuhëtarët e vërtetë, ata që kanë shumë vjet me studimin 
e gjuhës shqipe, nuk janë kundër shqipes standard dhe nuk e kanë ndërmend të 
marrin kasmën kundër shqipes standard të sotme.8

Baza e njejtë dhe e përbashkët e shqipes standardeështë e paprekshme dhe si e tillëajo 
duhet mbrojtur,rruajtur e përkrahur.

Perfundime

Në disa vende,dy variante të ndryshme të gjuhës amëtare përdoren njëkohësisht, 
kjo situatë quhet diglosi dhe kjo dukuri ndodh në Norvegji e Shqipëri, për të mos 
përmendur dukurinë që ndodh në Kosove.Pavaresish shumë dokumentave se gjuha 
e njëhësuar ishte një bashkim kombëtar, ekzistojnë shumë mendime dhe argumenta 
kundër për faktin se, standardi nuk na bashkoj,por na ndau.I ndau shqiptarët në 
qëndror dhe periferik, në gjuhë të civilizuar e në gjuhë të prapambetur.Gjithë 
problemi qëndron në faktin se a ka rrugëdalje nga kjo situatë.
Shumë gjuhëtarë mendojnë se dallimet midis dy dialekteve janë shumë të vogla dhe 
është shumë e thjeshtë që ato të bashkojnë e të alternohen. Megjithatë nuk janë të 
8  ‘Shqipja standarde dhe gjendja kulturore e përdorimit te saj’Konference Shkencore’Prishtine 
27 Maj 2010‘Gjuha shqipe sot, midis gojores dhe të shkruarës’,artikull nga Rigels Halili.Gazeta 
Drita,19-26 dhjetor 2004.Nr.163
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paktë ata që i mundon dilema: Cfarë rregullojmë nësë shëembim diçka të ndërtuar 
tashmë? Debati gjithësesi është i hapur e do të vazhdoj.Pikëpyetjet gjithashtu janë të 
shumta edhe pas rekomandimeve të gjuhëtarëve për të implimentuar ndryshimet në 
konferencën shkencore që u mbajt në Durrës fundvitin e shkuar.
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Fotografi a artistike e Kolë Idromenos - Marrëdhënia mes arkitektit dhe 
fotografi t

Rubin Mandĳ a

Abstrakt

Ky artikull vjen si rrejdhojë e studimeve doktorale që vazhdoj pranë Qendrës së 
Studimeve Albanologjike në Tiranë, me temë mbi fotografi në e Kolë Idromenos. Në 
arkivën e fototekës së kësaj qendre ruhen 1285 negativë të autorit. Eksperienca ime 
me artet pamore më ka shtyrë drejt hulumtimit artistik të kësaj krĳ imtarie fotografi ke. 
Krĳ imtaria e Idromenos përfshin pikturën, skenografi në, arkitekturën, urbanistikën, 
fotografi në etj. Krĳ imtaria e tĳ  fotografi ke është gjithashtu e shpërndarë në shumë 
disiplina. Nga këto disiplina zënë vend të veçantë ajo e portretit dhe grup-portretit, 
fotografi a në terren, ajo në studio, e arkitekturës, peisazhit etj. Ndër zhanret e shumta 
që ka rrokur objektivi i Idromenos, është edhe ajo me temë urbane. Gjatë hulumtimit 
mbi këto fotografi  bie në sy një numër i konsiderueshëm me subjekt arkitektonik. 
Krahas interesit të Idromenos si arkitekt, këto fotografi  nuk janë thjesht dokumente 
arkivore të godinave,  rrugëve, apo ansambleve urbane. Megjithëse shumë prej 
tyre kanë pikërisht këtë karakter teknik në raport me arkitekturën, ato mbartin ku 
më shumë e ku më pak elemente të fotografi së artistike. Shumë të tjera janë foto 
të mirëfi llta artistike, ku arkitektura është thjesht preteksti i artistit. Soditja e këtyre 
fotografi ve ku më shumë e ku më pak 100-vjeçare, nxjerr në pah vlera gjithnjë e më të 
sofi stikuara, të cilat me një shikim të parë sado të vëmendshëm mund të kalojnë pa u 
vënë re. Të dhëna dhe fakte të rëndësishme mbi jetën dhe veprimtarinë e autorit janë 
marrë nga botime të mëparshme të studiuesve të tjerë, si dhe nga burime arkivore. 
Konkluzionet mbi ketë korpus fotografi k vĳ në nga kryesisht nga një qasje ndaj 
literaturës së arteve pamore.
Fotografi a ushtron një tërheqje të madhe ndaj nesh. Një cilësi kjo e tërheqjes ndaj saj 
që është shfaqur që në fi llimet dhe ka ruajtur një intensitet pothauj të njëjtë gjatë gjithë 
historisë së saj. Një art, i cili për shkak të një procesi teknologjik, ndoshta më shumë 
se artet e tjera, ngre debate mbi kufi rin se ku mbaron zanatçiu dhe ku fi llon artisti. 
Një proces teknologjik i cili riprodhonte imazhe të natyrës në mënyrë të pavarur 
nga ndërhyrja e njeriut. Vlerat historike të fotografi së janë evidente, ndaj statusi 
i saj në rrafshin historik është monumental. Ky rol dokumentues dhe konservues 
pastaj shtrihet në pothuaj të gjitha sferat e aktivitetit njerzor. Që nga fotografi mi i 
atomeve e deri tek fotot e yjësive më të largëta, fotografi a ka rrokur brenda këtĳ  
diapazoni gjithçka nga njeriu dhe natyra. Arkitektura, që në fi llimet e fotografi së, do 
të përfshihej menjëherë si një temë qëndrore e këtĳ  zanat-arti të ri. Në fakt fotoja e 
parë është pikërisht foto e disa godinave.1 
Është e kuptueshme që ndërtimi, si një aspekt fondamental i jetës dhe shoqërisë 
1 https://www.britannica.com/biography/Nicephore-Niepce . Francezi Nicèphore Nièpce realizoi fotografi në 
e parë në botë në vitin 1822, proces tw cilin ai e quajti heliografi . Fotot e tij te para jane ne funksion te 
litografi se, proces me te cilin ai merrej me heret. Fotoja më e vjetër nga natyra, që ka arritur në ditët tona 
“Pamje nga dritarja në Le Gras”, nga i njëjti autor, i përket viteve 1826-27. 
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njerëzore, të zinte vendin që i takon në këtë lëmi të re sa të shkencës aq edhe të arteve 
pamore, me emrin dritë-vizatim (fotografi  nga greqishtja e vjetër: foto – dritë; grafein 
vizatoj ). 
Kontributi i Idromenos në arkitekturën e qytetit të Shkodrës është mjaft  i spikatur. 
Një total prej rreth 60 ndërtimesh në Shkodër i atribuohen Idromenos arkitekt.2 
Godinat e projektuara prej tĳ  janë nga më emblematiket e qytetit të Shkodrës. ai 
ishte njëkohësisht realizues edhe i shumë aksesorëve të godinave që projektonte. 
Projektonte dhe realizonte vete manualisht parmakë e kangjella në kovaçanën e tĳ 3. 
Në këtë sens ai ishtë një “Gaudi” shqiptar, i apasionuar gjer në realizimin e detajeve 
të projekteve të tĳ .
Kontributi i Idromenos e arkitekt e sidomos si piktor4 është mjaft  i njohur. Megjithëse 
i cituar, aktiviteti i tĳ  fotografi k nuk gëzon famën e tĳ  si piktor dhe arkitekt. Një event 
i rëndësishëm në këtë drejtim ka qenë ekspozita e vitit 2010, kuruar nga Prof. Afërdita 
Onuzi. Në këtë ekspozitë të organizuar me rastin e 150-vjetorit të lindjes së autorit, 
u ekspozuan për herë të parë për publikun 30 foto të Idromenos. Këto fotografi  u 
përzgjodhën nga fondi prej 1285 negativësh të këtĳ  autori që disponon Qendra e 
Studimeve Albanologjike në arkivat e saj. Përgjithsisht fondet fotografi ke të vendit 
tonë janë trajtuar më se shumti si arkiva me vlera historike e etnografi ke. Interesi për 
vlerat artistike të këtyre fondeve u shfaq kryesisht pas viteve ’90. Për mua personalisht, 
kjo ekspozitë evidentoi mundësinë e studimit artistik të atĳ  thesari fotografi k. Një 
drejtim studimor që së bashku me ato etnografi ke e historike do mundësonte një 
panoramë  më të plotë të krĳ imtarisë fotografi kë të autorit. Gjithsesi duhet patur 
para sysh që fotografi a shpesh ishte thjesht një mjet ndihmës, sidomos i piktorëve, 
kësisoj duhet nje punë hulumtuese e vëmndshme për të evidentuar ato egzemplarë 
në të cilët realisht autori ka patur qëllime artistike. Ashtu sikurse në pikturë, edhe në 
arkitekturë, roli teknik i fotografi së është thelbësor. Qoft ë si burim reference qoft ë si 
dokumentim i proceseve të ndërtimit, fotografi a bëhet një bashkëpunëtore e ngushtë 
e arkitektit.
Duke marrë në konsideratë formimin e tĳ  si artist, krĳ imtarinë e  gjerë si piktor, 
skulptor e arkitekt, është e nevojshme që edhe krĳ imtaria e tĳ  fotografi ke të studjohet 
në kontekstin artistik. Ky artikull synon të trajtojë një nga aspektet e shumta të 
fotografi së së tĳ , atë të fotografi së artistike të arkitekturës. Synimi është një analizë e 
marrëdhënies së ndërsjelltë të arkitektit dhe fotografi t në krĳ imtarinë e Idromenos si 
artist. 
Nikolla Arsen Idromeno lindi në Shkodër më 15 Gusht 1860. I njohur si Kol Idromeno 
ai është një nga personalitetet e shquara të artit të Rilindjes Kombëtare dhe periudhës 
së Pavarsisë deri në Luft ën e Dytë Botërore. Idromeno hap studion e tĳ  fotografi ke në 
Shkodër më 1886. Është studio e dyte fotografi ke në qytet, pas asaj të Marubit5. Duke 
jetuar e punuar në të njëjtin qytet pranë Marubëve domosdoshmërisht që meritat e tĳ  
si fotograf do mbeteshin disi në hĳ e. Pesha e Marubit si dinasti e parë  e fotografi së 
shqiptare është e madhe edhe mbi fotografë të tjerë të çmuar të qytetit. Pietro Marubi, 
ka në fakt meritën e formimit të këtyre fotografëve. Ndërmjet të shumtëve që u 
2  Prenushi, Mikel “Kolë Idromeno” Tiranë 1984 fq. 69. 
3  Po aty fq. 72.
4 Shih Hudhri, Ferid “Arti i Rilindjes Shqiptare” Tiranw 2000.
5  htt ps://drive.google.com/fi le/d/0Bz1NpApIa1A6UjlubFcxLUhJaFU/view Paci, Zef “Kujtesa ne 
gjurmen fotografi ke te Marubeve, ose objektivi i levizshem i nje arkivi” fq. 16.
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përgatitën prej tĳ  në këtë art të ri ishte edhe Idromeno.
Në korpusin e fotografi së së fokusuar rreth arkitekturës kemi mjaft  larmi. Fotografohen 
ndërtesa e skena urbane të ndryshme, që nga shtëpitë private, godinat publike, 
bibliotekat (2938)6, kopshte e oborre, godinat e kultit, rrugë e rrugica fshatrash 
e qytetesh e deri tek fabrikat e para që po ngriheshin në Shqipërinë postfeudale. 
Fotografohen gjithashtu godina në proces ndërtimi7. Foto nr.  2870 paraqet një fabrikë. 
Është interesant ky fakt i dokumentimit të kësaj fabrike, sigurisht ndër të parat e 
borgjezisë së re shqiptare. Një klasë e re po lindte së bashku me këto fabrika. Me 
shumë gjasa pronarët ft uan fotografët të përjetsonin inisiativat e tyre. Ashtu sikurse 
piktura kishte përjetsuar gjatë shekujve pallatet, veprat publike e ngrehina të tjera 
madhështore të aristokracisë, tashmë ishte radha e fotografi së pë përjetsonte këto 
ngrehina të reja të madhështisë borgjeze. Industria, një fryme e re nga perëndimi nuk 
mund të gjente tek piktura atë afi nitet që mund t’i jepte fotografi a. Në fund të fundit si 
industria si fotografi a, kishin lindur në të njëjtën periudhe (të revolucionit industrial të 
cituar më sipër) ishin simotra pra. Një borgjezi e re, e cila nëpërmjet një mjeti gjithashtu 
të ri viziv (fotografi së), kërkonte të përjetsonte këto fabrika si imazhe të fuqisë së re, 
largpamësisë dhe kontributit që po jepte në zhvillimin e vendit. Nuk kam mundur 
të gjej informacion nëse kjo është fabrika e projektuar prej tĳ 8. Ai si shumë kolegë 
të tĳ  është i interesuar në hulumtimin e territorit. Jo se artistët mund të akuzohen 
si “kafshë territoriale”, por sigurisht janë produkt dhe njëkohësisht protagonistë të 
një habitati të caktuar. Megjithëse Idromeno mund të cilësohet një njeri i shëtitur 
në raport me kohën, vendin dhe shoqëronë së cilës i përkiste, territori shqiptar e ai 
shkodran në veçanti do ishin baseni i referimit të tĳ  artistik. As në perëndim nuk jemi 
në këtë kohë në epokën globaliste, ku artisti më shumë se kurrë i përket një kulture 
globale dhe eklektike. Përkundrazi jemi në një periudhë, ku përveç revolucioneve 
ideologjike (ai i tetorit psh.), kemi luft ëra të mirëfi llta territoriale. E pikërisht këto 
përleshje territoriale do arrinin një kulmim të mëshirimit të tyre në luft ërat ballkanike, 
ku Idromeno është dëshmitar okular i atyre viteve të përgjakshme. Këto ngjarje zënë 
një vend të gjerë në fondin Idromeno, ku me dhjetëra poza u janë shkrepur ushtive 
të shumta që shkelën Shkodrën e aytre viteve. Por t’i kthehemi edhe një herë çështjes 
së territorit si një angazhim artistik. Kështu fotografi a e arkitekturës së bashku me 
fotografi në e peisazhit e atë atë rurale, përbëjnë një kërkim të vazhdueshëm estetik 
ndaj territorit. Tradita e kërkimit  që piktorët realizonin nëpër rrugë e pazare për 
tipa herë përgjithsues e herë të pazakontë, tashme i ka kaluar aparatit fotografi k. Për 
një arkitekt gjithashtu situata është e njëjtë: skicat e monumenteve antike të Romës, 
ja lënë vendin fotografi mit të tyre. Kështu fotografi a e shtëpive, godinave publike, 
rrugëve, urave, panoramiket e qyteteve janë tashmë interesi i piktorit, arkitetkit dhe 
fotografi t, të mëshiruar në një, në Idromenon fotograf në rastin tonë. Kësisoj territori 
si fenomen fotografi k na ofrohet nga autori edhe në një perspektivë artistike.
Skenat urbane janë një zhanër konstant në krĳ imtarinë fotografi ke të autorit. Ato 
paraqesin kryesisht rrugët e qytetit të tĳ , Shkodrës, por nuk mungojnë edhe foto nga 
qytete e vise të tjera. Në këto shkrepje përveç godinave janë përjetësuar edhe tipologji 

6 Numrat e fotove të marra si shembull, janw numrat pwrkatws rendorw siç janw regjistruar nw fondin e QSA.
7 Nr. 1043, 1504, 2934 etj.
8 Prenushi, Mikel “Kolë Idromeno” Tiranë 1984 fq. 67 “Po më 1907 i përket një kontratë për projektimin e 
një fabrike.”
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të njerëzve të kohës. Njerëz kuriozë me shikimin mbi fotografi n, gra të mbuluara në 
anonimatin e rrugës, fshatarë e malësorë në rrugët e pazarit, ushtarë të huaj të lloj 
lloj fl amuri që parakalojnë në rrugët e Shkodrës, etj etj. Fotot e rrugëve të Shkodrës 
janë një subjekt i preferuar i tĳ . Sidomos Gjuhadoli dhe Rruga e madhe (pedonalja 
e sotme) ku një pjesë e godinave mbajnë fi rmën e tĳ  si arkitekt.(psh. Fotot nr. 1028, 
1038, )
Një tipar themelor i shumë fotografëve, e ndërmjet tyre edhe Idromenos, është interesi 
ndaj subjekteve të përditësisë. Në kontekstin e fotografi së urbane kjo tendencë mund 
të përkthehet në interesin ndaj godinave e ambjenteve jo fort “të lavdishme”. Dëshira 
për të shpenzuar lastrat e kushtueshme mbi subjekte anonime, dhe aft ësia për të 
përkthyer në vepra arti këto subjekte e momente aspak spektakolare. Për Idromenon 
kjo tendencë është interesi ndaj rrugicave e shtëpive aspak madhështore në terma 
arkitektonikë e urbanistikë(2905), ndaj kopshteve modeste(nr. 2935). Në fakt kjo 
kategori përbën edhe shumicën e sfondit ku jetonte ai vetë. Një lloj idili urban nëse 
mund ta quaj kështu.
Nuk mund të mungonin në këto shkrepje të territorit, përmbytjet e Shkodrës. Në 
foton nr. 1565 dallohet megjithëse e zbehte silueta e malit Tarabosh. Fotoja është 
shkrepur diku brenda në qytet. Prania e varkave pranë ndërtesave më ka kujtuar 
menjëherë përmbytjen epike të vitit 2010 kur varkat lundronin rrugëve të qytetit. 
Vetvetiu ndihet një paralelizëm tragjikomik me Venecian, ku Idromeno kaloi disa 
vite të rinisë.
Unikale në këtë fotografi  urbane të fondit Idromeno të QSA eshtë foto nr. 2906 e cila 
paraqet një stacion treni. Dukshëm është një stacion diku jashtë Shqipërisë. Është një 
stacion relativisht i madh dhe së bashku me kompleksin e ndërtesave në sfond të 
krĳ on idenë e një stacioni në një qytet të rëndësishëm të Evropës. Në pamundësinë 
time për të hulumtuar mbi vendndodhjen e këtĳ  stacioni mund vetëm të hamendësoj 
që mund të jetë një shkrepje gjatë udhëtimeve të autorit jashtë vendit. Një tjetër 
mundësi është ajo e pikëpyetjes së autorsisë mbi këtë fotografi ! Ky dyshim më lind 
ngaqë nuk ka ndonjë tjetër foto në të gjithë fondin që të ketë subjekt një qytet të 
madh europian. Nëse foto të tjera të Idromenos të shkrepura në udhëtimet në Evropë 
kanë humbur të gjitha dhe ka shpëtuar vetëm njëra, pikërisht kjo? Mundet. Mundet 
që gjithashtu fotoja të jetë e ndonjë autori të huaj dhe Idromeno ta ketë sjellë si një 
suvenir nga udhëtimet e tĳ . Gjithsesi lipset një studim i mëtejshëm në lidhje me këtë 
çështje
Fotografi a e urave është një tjetër tregues i interesit të Idromenos në territorin e vendit. 
Janë disa dhjetëra fotografi  urash. Interesant është fakti i fotografi mit të një ure në tre 
poza të ndryshme9 . Është një urë fare e vogël, në pamje të parë jo ndonjë subjekt i 
denjë për tre poza. Dhe rezultati fotografi k është i një karakteri dokumentar. Nuk 
vihet re ndonjë prirje e autorit për të provuar disa shkrepje në funksion të estetikës. 
Ura duket të jetë një ndërtim i ri. Dy nga pozat e paraqesin atë pa parmak ndërsa 
njëra me parmak. Mesa duket Idromeno ka dokumentuar faza të ndryshme të këtĳ  
ndërtimi. Mund të hamendësohet që ura në fj alë ka qenë projekt i tĳ . Ose ka qenë i 
ngarkuar nga organet publike thjesht si fotograf për të dokumentuar realizimin e 
kësaj vepre. Me shumë gjasa ndoshta ka qenë edhe kurioziteti i tĳ  në çështje teknike 
që e ka shtyrë në këtë mini-reportazh të këtĳ  objekti.
9 Nr. regjistri 2891, 2892, 2894.
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Fotografi a e objekteve të kultit, është një nga nën-ndarjet më të rëndësishme të 
fotografi së arkitektonike të autorit. Nuk kishtë si të ndodhte ndryshe, religjioni është 
një fenomen me peshë konstante në historinë e njerëzimit. Godinat e kultit janë fakte 
imponente të kësaj peshe. Ato vĳ në nga thellësia e shekujve si dëshmi të maksimumit 
artistik e teknologjik të popujve që i ndërtuan me përkushtim. Godinat e kultit zënë 
një vend të veçantë në korpusin arkitekturor të fotografi së së Idromenos. Imenjimet 
e tĳ  si piktor, skulptor e inxhinjer në këto vepra janë të konsiderueshme. Më 1907 ai 
projektoi dhe realizoi dekoracionet në tavanin e Katedrales së Shkodrës.10 Ndër fotot 
lehtësisht të identifi kueshme është pikërisht  një brendi e katedrales së Shkodrës (nr. 
1515). Dekoracionet në fj alë nuk fi gurojnë në foto, ndaj ajo duhet të jetë realizuar para 
kësaj date. Megjithëatë shquhet pikturimi i absidës dhe një tra po në absidë, i cili mund 
të jetë ai i cituar në kontratë. Megjithëse fotoja mund të jetë bërë për qëllime praktike 
në evidentimin e punimeve të absidës dhe më tej si një ndihmë në projektimin e 
dekoracioneve të tavanit, asaj nuk i mungojne elemente të mirëfi llta artistike. Drita 
derdhet nga dritaret gati verbuese. Ekspozimi duhet të ketë qenë relativisht i gjatë, 
pasi brendia është e larë në dritë, në një kohë kur një situatë iluminimi të tillë është 
e pamundur të vërehet sot në kushtet e ndricimit natyror. Ky bollëk drite, i cili edhe 
ka “djegur” fotografi në, është një element që haset në disa brendi të tjera. Ndoshta 
kjo djegie nuk e ka shqetësuar aspak autorin. Ai ishte një piktor para së gjithash. 
Piktura kishte qenë destinacioni i tĳ  i parë. Rrjedhimisht ka të ngjarë që më tepër se 
një fotografi  e fokusuar dhe me një ekspozim optimal, atĳ  i ka interesuar ky efekt 
piktorik i një drite vezulluese. Ekspozimi i gjatë mund të ketë qenë një truk i thjeshtë 
por i përdorur me sukses për egzaltimin e interiereve. Simbolika e iluminimit merr 
një kuptim më të plotë në një objekt kulti. Fotot e brendive të kishave janë veçanërisht 
të kuruara nga pikëpamja estetike. Autori është kujdesur të krĳ ojë në këto brendi 
kompozime të studjuara në funksion të një solemniteti që kërkon objekti i kultit. 
Ndriçimi është gjithashtu perfekt. Bie në sy zbrazëtia e këtyre brendive. Shumica 
e tyre janë fotograuar krejtësisht pa njerëz. Duket sikur qëllimi i autorit ka qenë 
ekskluzivisht brendia si entitet dhe jo njerëzit si pjesë e këtĳ  entiteti. 
Interes gjithashtu paraqesin dy foto eksterieri të kishës së njohur të Vaut të Dejës, 
(nr.1090, 1097).  
Në korpusin e fotografi ve të xhamive, janë gjithashtu disa egzemplarë që ngjallin 
interes artistik. Ka disa fotografi  xhamish nga jashtë. Një nga më interesantet është 
ajo me nr. 1044. Është një godinë modeste pa ndonjë pretendim arkitektonik, pranë 
një kodre, ndoshta diku në fshat. Pika e shikimit është zgjedhur përtej varreve në 
oborrin e xhamisë. Varreza është e vjetër dhe vegjetacioni që e ka pushtuar rrit 
tek shikuesi ndjesinë e kohës që rend pa reshtur. Varret e shpeshtë në plan të parë 
spikasin grafi kisht mbi vegjetacionin e errët. Nga ana tjetër  fasada tejet e iluminuar 
e xhamisë në kontrast mjaft  të fortë me tonin e errët të palnit të parë si një metaforë 
e iluminimit dhe largimit  nga errësira nëpërmjet besimit. Pas varreve shquhen 

10 Prenushi, Mikel “Kolë Idromeno” Tiranë 1984 fq. 4. 
Gjithashtu në Arkivin Qendror të Shtetit ruhet një llogari pagese e 15 shtatorit 1908 në italisht. Sipas 
saj, për një sërë pikturash dhe shërbimesh në Katedralen katolike në Shkodër, Idromeno do paguhej 
me një total prej 108 napolena ari. Në këtë llogari përmendet edhe vendosja e një “trau” hekuri në 
kupolën e absidës, duke na dhënën informacion për ipenjimet inxhinjerikë të Idromenos AQSH  F. 
71, V 1908, D 3, Fl. 1
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disa fi gura njerëzish me shikimin nga aparati fotografi k. Në distance siluetet e tyre 
përzihen me ato të varreve, si për të na kujtuar fundin e pashmangshëm që i pret të 
gjithë. E njëjta pikë pamje me varre në plan të parë dhe xhami në sfond është edhe 
foto nr. 1045. Por efekti grafi k këtu është më pak evident. Edhe në këtë foto kemi një 
plan të parë të errët dhe një qiell të iluminuar. Siluetet e varreve mbivendosen në ato 
të dritareve të xhamisë në një kompleks grafi k. 
Nuk ka brendi nga xhamitë. Nuk mungojnë fotografi të e hoxhallarëve e dervishëve, 
tregues ky i familjarizimit të klerit musliman me fotografi në dhe Idromenon. Në këtë 
kontekst është pak i çuditshëm fakti i mungesës së brendive nga xhamitë.
Fotot nr. 1037, 1046 më kujtojnë fotografi të e godinave të vëllezërve Alinari11. Fotot 
e tyre të arkitekturës, sidomos asaj të rilindjes italiane, janë emblematike. Me 
arkitekturën tipike të Rilindjes së hershme italiane. Harqe të mbështetur në kolonada 
dhe fasada të kursyera, ku raportet e përmasave të dyerve, dritareve dhe hapsirës 
janë, nga pikëpamja vizive, elementi themelor i një godine që refl ekton dinjitet dhe 
kthjellësi. Idromeno si arkitekt, edhe një herë ka patur tërheqjen instiktive ndaj 
projekteve të përmbajtura të arkitekturës.
Një tjetër godinë me elemente të rilindjes është ajo me nr. 1049. Por këtu ornamentika 
fi ton terren dukshëm ndaj kompozimeve të përmbajtura të dy fotove pararendëse. 
Kjo godinë ka një sens më formal e imponues ndaj dhe fotografi  zgjedh ta fotografoje 
krejtësisht përballë, në një pikë simetrie të plotë. Është një lloj qëndrimi “zyrtar” ndaj 
objektit të fotografuar, por natyrshëm mund të ketë qenë edhe interesi praktik prej 
arkitekti për të patur një planimetri të fasadës.
Fotot me nr. inventari 962, 965, 970 janë realizuar nga e njëjta pikë pamje. Këto foto 
në fakt kanë subjekt kryesor ushtarët e huaj që parakalojnë në rrugët e Shkodrës. Por 
autori i fotografon në rrugën që sot mban emrin e tĳ . Është rruga kryesore e Shkodrës 
së atëhershme. Në këtë rrugë Idromeno ka projektuar e ndërtuar shumë godina. 
Ai ka prezantuar këtu konceptin e godinave me njësi tregtare dhe shërbimesh në 
katin përdhes, dhe ambjente banimi në katin e sipërm. Oborret janë lënë në pjesën e 
pasme të ndërtesave. Godinat janë ndërtuar ngjitur me njëra-tjetrën duke krĳ uar një 
vazhdimsi fasadash arkitektonike përgjatë gjithë rrugës. Shtëpitë e banimit të kohës 
nuk kishin këtë konfi guracion. Tradicionalisht aktiviteti tregtar kryhej në Pazarin e 
vjetër dhe shtëpitë ndërtoheshin ekskluzivisht për banim. Zakonisht me oborre mjaft  
të mëdha rrethuar nga mure relativisht të larta. Idromeno kishte arsye të ishte krenar 
për këtë zhvillim urbanistik që kishte prezantuar në Shkodër. Një rrugë e re me 
dyqane e shërbime në godina dy-katëshe, fasadat e të cilave formonin një ansambël 
arkitektonik, i cili për Shqipërinë e kohës ishtë një hap drejt arkitekturës me infl uenca 
klasike, kryesisht veneciane në rastin konkret. Është një risi kjo në arkitekturën e 
deriatëhershme të qytetit. Le t’i kthehemi edhe një herë tre fotove që janë realizuar 
nga e njëjta pikë qëndrimi. Idromeno fotografon ushtarët që parakalojnë para njërës 
prej ndërtesave më të njohura të tĳ . Në anën e majtë të secilës foto, në plan të parë ka 
nga një personazh. Në foton e parë një grua e mbuluar. Në të dytën një djalë i ri me 
veshje bashkëkohore. Në të tretën një malësor. A mund të jetë prezenca e secilit prej 
tyre thjesht një rastësi? Ndoshta! Në fakt, jemi në rrugën kryesore ku njerëz të lloj lloj 
shtresave venë e vinë gjatë gjithë kohës. Këtu kemi fotografi n në mesin e njerëzve. 
Nuk është i fshehur. As që ka mundësi të fshihet. Aparati i stermadh nuk e lejon të 
11 http://www.alinari.it/it/storia.asp.
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jetë një “paparazzi”. Por fotografi a ishte gjithsesi një event special. Kamera është e 
vendosuar në rrugë dhe mund të pohojmë që ishte krejt e dukshme nga këta kalimtarë 
të rastit. Secili prej këtyre personazheve është një arketip që përfaqson një segment 
të rëndësishëm të shoqërisë shqiptare. Është një alegori e shoqërisë shqiptare. Një 
alegori e parakalimit të ushtarëve të huaj para një galerie arketipesh shqiptare. Një 
ushtri e huaj që parakalon para pothuaj gjithë spektrit të shoqërise shqiptare. 

Nr. 962

Nr. 965

Nr. 970
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Përfundime

Studimi i vlerave artistike të fotografi së së Idromenos është i rëndësishëm për të 
plotësuar studimin e tĳ  si një autor qëndror i artit shqiptar të Rilindjes Kombëtare.
Veprimataria e Idromenos si fotograf mund të klasifi kohet, për arsye studimore, 
në disa kategori kryesore dhe disa dhjetëra nën-ndarje. Një nga seksionet më të 
rëndësishme të kësaj krĳ imtarie është fotografi a e arkitekturës dhe urbanistikës.  
Në korpusin e fotografi së së Kolë Idromenos me subjekt arkitekturën dhe 
urbanistikën, që ruhet pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike në Tiranë, një 
pjesë e këtĳ  korpusi është shkrepur nga autori, kryesisht për qëllime dokumentimi të 
godinave ose procesit të ndërtimit të tyre. Në disa prej këtyre shkrepjeve, megjithëse 
me karakter dokumentues, nuk mungojne vlera të veçanta artistike.
Një pjesë e konsiderueshme e këtĳ  korpusi është shkrepur për arsye mirëfi lli 
artistike. Në këto foto aspekte të tilla formale si kompozimi, ndiçimi, kontrasti grafi k, 
inkuadrimi ose heqja e fi gurave, luajnë një rol parësor, dhe dukshëm janë tregues të 
formimit dhe preokupimit artistik të autorit.
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Procyclicality of banking regulation:Analysis and reforms

Ornela Dhamo
Mediterranean University of Albania

Introduction

The recent fi nancial crisis highlighted the need to evaluate the full impact of the 
regulatory on the evolution of the economic activity. Generally speaking, the 
economic activity is known to be subject to cyclical behavior. AsOrdonez (2009) 
argues, cyclicality can be considered to be an inherent part of the economic activity. 
In this aspect, the fi nancial markets are also generally considered to be themselves 
cyclical (Turner, 2000). The interaction between the fi nancial markets and the 
economic growth might result in an amplifi cation of the shocks. Even though it is 
expected that fi nancial system might amplify shocks in cases of economic turmoil, the 
question we want to arise is whether the regulatory framework which is part of the 
supervisory process of the fi nancial system (banking sector) might itself be a source 
for this procyclicality process.  
The policymakers might have less impact on avoiding economic cycles, yet they 
still should consider reducing the impact of these cycles on the banking sector, by 
constructing anticyclical measures and regulations. Banking sector procyclicality 
has proven to have a severe impact on economic growth. When economic activity 
is increasing above the potential level, banking sector tends to take excessive risk by 
providing a strong credit growth to the economy but possibly with poor standards. 
However, once there is an economic downturn, banks shrink dramatically their credit 
to the economy and exacerbate the GDP decline. As argued above, a possible key 
source of the process ofprocyclicalitybetween banking sector and business cycles is 
directly related to banking regulation. 
The recent research on this issue relates strongly to the concept of procyclical 
movements between the regulatory frameworks of the banking sector and real 
economy growth. Before the onset of the crisis, the banking sector especially in the 
emerging market was characterized by high credit growth and fast acceleration of 
economic activity during this period. However, once the economic growth was hit by 
the fi nancial crisis resulting in recession, the process of credit growth reversed to the 
opposite. Currently, the sharp contraction of bank lending is considered to actually 
cause a further deterioration in terms of economic growth. A large body of literature 
suggests the procyclicality has played a crucial role in the development of the latest 
fi nancial crisis. Here we can mention the work of Rochet(2008) who states that “The 
subprime crisis is a perfect illustration of the “procyclicality” offi  nancial systems....Financial 
history abounds with examples of such fi nancial cycles, withan alternation of credit booms 
fuelled by “exuberant” optimism during growth phases,followed by dramatic episodes of credit 
“crunches” triggered by relatively moderatenegative shocks but ultimately generating major 
downturns in economic activity”. The aim of this paper is to discuss procyclicalilty of 
the main banking activity ratios which are a derivation of bank regulatory system in 
Albania. Our analysis will focus not only on credit growth procyclicality but also on 
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the relationship between provision, profi tability, equity capital and economic growth.  
When we discuss the concept of procyclicality, we base our work on the several 
aspects of this processes as presented by an early work of Turner (2000) as discussed 
below:
• The fi rst possible implication on procyclicality of the capital rule is related 
to the timing of the regulatory changes. During the onset of a fi nancial crisis, even 
though bank credit growth usually contracts, the supervisory authorities also tighten 
the capital rules, with an increase of the capital requirement for the banks. However, 
this process might cause a further deterioration of the credit growth as banks are 
obliged to increase their capital adequacy ratio which in turn, will also have a negative 
impact economic growth.
• The second possible implication is related to the structure of lending maturity 
of short term versus long term credit. This structure may also be a result of regulatory 
bias in favor of short term lending which causes vulnerability of the emerging markets 
during a downturn of economic cycle.The example in this case is related to the low 
risk weight applied to the short term lending which even though provides protection 
to the lending process of a single bank, if applied to the whole banking sector, might 
cause a sudden loss in clients availability to lending in case of economic turmoil. 
• The third implication is related to the lack of a variant minimum capital 
adequacy ratio. As in the case of Albania, the regulatory framework of capital 
adequacy ratio is invariant to the concept of economic cycle. During an economic 
recession there is an increase of loan losses which are not always fully covered by 
loan provisions. As a result, these losses will lead to capital write-off s and overall, to 
lower capital ratios. If the capital ratios will fall close to or even below the minimum 
required, banks have only to possibilities. The fi rst one is to raise new capital which 
in case of a recession is diffi  cult. The second option is to decrease risk weighted assets, 
mainly by cutt ing lending to the economic. Generally the empirical literature suggest 
that banks tend to use the second option to keep up their capital ratios (Jackson et al 
,1999)
The structure of the paper is organized as follows. The second section presents the 
concepts of the regulatory framework which are directly related to the process of 
procyclicality. We then proceed to provide some stylized facts for the development of 
the fi nancials system in Albania and the interaction with economic activity in the third 
section. The fourth section measures procyclicality of some of the major indicators of 
banking activity in Albania. The results indicate the procyclicaty is present over the 
whole period taken into consideration (2002-2013) and it has increased during the post 
crisis period, especially in terms of credit growth and provisioning. Wethen proceed 
to discuss the recent measures taken by Bank of Albania which are considered to be 
anticyclical and present their implication in terms of the banking sector. 

I. Procyclicality and regulatory framework

The basic approach of many countries around the world is to set a minimum level of 
capital ratio for the banks in relative terms to their risk weighted assets. This process 
is intended to provide a way of absorbing unexpected losses and also mitigate the 
risk of insolvency (Arjani, 2009). The Basel accord, introduced in 1988 by the Basel 
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Committ ee on Banking Supervision (BCBS, 1988), presented the risk based regulatory 
framework concerning the regulation of banks exposures to capital ratios. The result 
of the framework was a basic guideline of imposing a minimum capital adequacy 
ratio: Tier 1 and total capital equal at least 4% and 8% of the risk weighted assets. 
The Basel I framework was designed to increase the safety and soundness of the 
international banking system. Although praised for achieving its initial goals, it has 
been bitt erly criticized because the low risk sensitiveness of its capital requirements 
may lead to greater risk taking and regulatory capital arbitrage practices by banks 
(CEMFI WP, Elizalde, 2007). 
The New Capital Adequacy Risk-Sensitive Framework (Basel II) proposes a signifi cant 
refi nement of regulatory and supervisory practice and encourages increased att ention 
to risk management practices in supervisory agencies and fi nancial institutions and 
improved disclosure and market discipline (IMF, 2005). One key improvement of the 
new framework is bett er alignment of the calculation of banks’ risk-weighted assets 
with actual risk. (Arjani, 2009).Basel II encourages increased att ention to operational 
risk and risk management practices in fi nancial institutions and supervisory agencies 
as well as improved disclosure and market discipline.
In a more detailed presentation, Basell II:
(i) provides a more risk-sensitive approach to capital adequacy; 
(ii) underlines banks’ own responsibility for ensuring they maintain suffi  cient 
capital; 
(iii) provides guidance for bett er supervisory practices; and 
(iv) provides a stronger basis for the role markets can play in identifying and 
discouraging excessive risk-taking by banks.
The New Accord consists of three pillars: 
(1) minimum capital requirements
 (2) Supervisory review of capital adequacy, and 
(3) public disclosure (BCBS, 2003).
Below we present in detail the basic pillars of Basel II frame work. The overview is taken 
directly from the material “Overview of The New Basel Capital Accord” by BIS, (2003):
Pillar 1: The Accord is based on the concept of a capital ratio where the numerator 
represents the amount of capital a bank has available and the denominator is a 
measure of the risks faced by the bank and is referred to as risk-weighted assets. 
The resulting capital ratio may be no less than 8%. The modifi cations, therefore, are 
occurring in the defi nition of risk-weighted assets that is in the methods used to 
measure the risks faced by banks. The new approaches for calculating risk-weighted 
assets are intended to provide improved bank assessments of risk and thus to make 
the resulting capital ratios more meaningful.
Pillar 1 revises the 1988 Accord’s guidelines by aligning the minimum capital 
requirements more closely to each bank’s actual risk of economic loss. It requires 
higher levels of capital for those borrowers estimated to present higher levels of 
credit risk and vice versa. Pillar 1 provides four basic variants for determining capital 
adequacy requirements for banks: 
a) the “simple standardized approach,” broadly based on the Basel I Accord of 1988;
b) the “standardized approach,” using external credit ratings as a basis for sett ing 
capital adequacy charges for various asset classes;
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c) the “foundation internal ratings-based approach;” or
d) the “advanced internal ratings-based approach.”
Pillar 2 reinforces and expands many of the principles in the BCP and recognizes the 
necessity of supervisors reviewing banks’ internal assessments of their overall risks 
and capital needs. Supervisors will evaluate the activities and risk profi les of banks 
to determine whether the banks should hold higher levels of capital than what is 
specifi ed under Pillar 1. In addition, it suggests how banks could deal with risks not 
covered in Pillar 1, e.g., concentration risk and interest rate risk in the banking book.
Pillar 3 enhances the degree of transparency in bank’s public reporting with the 
expectation that this will provide a basis for more informed analysis by markets and 
customers on banks’ fi nancial condition and risk management. Such information 
will encourage market discipline which, in turn, will support the eff orts of bank 
supervisors to encourage prudent management by banks.
• Implications of Basel II 
The following section presents the implications of Basel II as argued in the material 
“Implementation of Basel II, Implications for the World Bank and the IMF”, IMF, 2005.
Pressure to implement Basel II: Some countries report pressure from their major 
banks and from the market to adopt Basel II promptly. As Basel II is viewed by 
many as the new global capital standard, it may be diffi  cult for countries to explain 
to market analysts why they are not immediately moving to implement it. Hurried 
implementation, however, may lead to weaker rather than stronger supervision. The 
more sophisticated variants of Pillar 1 require data, skills, and systems that are lacking 
in many developing countries; applying models with parameters that are borrowed 
from other countries could provide a misleading indication of required capital.
Higher capital requirements for loans to emerging markets. For many emerging and 
developing countries, the increased risk sensitivity in Basel II may lead to higher 
bank capital requirements for loans to these countries. The BCBS’ Third Quantitative 
Impact Study showed that banks’ lending to emerging and developing markets will 
face higher capital charges for credit risk and operational risk. This could result in 
higher borrowing costs as well as reduced capital fl ows to higher risk countries. Banks’ 
lending to emerging markets may already incorporate the higher risk in their current 
lending rates. Moreover, many other factors besides the cost of capital determine 
bank lending rates, including competitive pressures and strategic considerations. 
Increased procyclicality. In addition to higher provisions against corporate loans, 
triggered by deteriorating corporate performance, Basel II may require banks to assign 
higher risk weights in an economic downturn. This raises banks’ cost of extending 
credit, which may in turn have the eff ect of further restricting bank lending. While 
this is arguably an inherent part of a risk-based capital regime, and can lead to more 
accurate pricing of risk, it may also have the eff ect of exacerbating business cycles. A 
more risk-sensitive and forward looking capital framework may, on the other hand, 
also provide incentives for banks to bett er analyze risk.
Portfolio adjustments arising from Basel II. The application of diff erent capital 
charges based on the credit risk of a type of loan (e.g., residential mortgage loans) or 
borrower may lead banks to change the composition of their asset portfolios. Banks 
may tend to increase their holding of low risk assets (with lower capital charges) and 
may reduce their holdings of those assets, which under Basel II, generate a higher 
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capital charge and put upward pressure on lending rates. These factors could shift  
the fl ow of credit from higher risk sectors (e.g., commercial real estate), to less risky 
sectors (e.g., residential housing). 
Commercial bank implementation. Basel II has reinforced the need for commercial 
banks to focus more on risk management and to bett er align capital and risk. Large, 
internationally active banks in developed countries have already begun to take steps 
to implement Basel II according to the Basel timetable. Medium-income countries 
have adopted a variety of approaches depending on the degree of sophistication of 
their banks and resources available to the supervisory authorities. Banks in lower-
income countries are the most challenged by implementation of the advanced 
approaches under Pillar 1, as are their supervisors.
Home-host supervisory cooperation. The challenge will be to strike an appropriate 
balance between effi  cient home country consolidated supervision, host country 
responsibility, and avoidance of duplicative and overlapping regulation/supervision 
of foreign banks. These agreements should take account of the diff erences between 
home and host supervisory systems and capabilities and between the capital 
frameworks used by foreign banks and domestic banks. In countries where foreign 
banks control a substantial portion of the banking assets, the national authorities will 
need to work very closely with the foreign banks’ home supervisors to develop an 
eff ective supervisory process and will need staff  with suffi  cient expertise to be able 
to conduct a meaningful dialogue with the home supervisors of these foreign banks.
Increased resource pressures to build fi nancial infrastructures. Supervisors and 
banks wishing to implement Basel II, and particularly the IRB approaches, may need 
to build considerable additional infrastructure, i.e., data and reporting systems, 
and verifi cation and validation capacity. The advanced approaches to measuring 
credit risk require a minimum of reliable fi ve-year data sets on credit performance, 
according to the Basel Committ ee. Other experts argue that fi ve years is insuffi  cient 
to obtain an accurate estimation of risk; if the time series of data available is less than 
that of a typical business cycle, then the models will exacerbate cyclical swings more 
than an approach that looks at risk over the entire cycle. Such data sets are currently 
only partially available in many countries. Where neither banks nor supervisors have 
developed their own databases, credit registries or data pooling arrangements can be 
used.
• The new Accord- Basel III
One of the key disadvantages of Basel II is the issue of procyclicality. It is largely 
argued thatt he new defi nition of capital adequacy ratios could generate cyclicality as 
more capital is required in bad times and lower capital in good time. As a result, there 
Basel committ ee has worked on refi nining the process of procyclicality by proposing 
diff erent measures to deal with the issue. The newest framework of banking sector 
regulation, Basel III, was agreed in 2010 and is largely focused on the issues of 
procyclicality. The aim of the proposed changes is to dampen the potential process of 
procyclicality which was largely derived by the previous capital regulation. According 
to the new rules,  when economy is growing above its potential level banks are asked 
to create a capital reserve which can then be used to moderate contractions in the 
supply of banks credit during recession. ‘
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II. Literature review

 The section above presented in detail the three diff erent Basel arrangements and their 
implication in terms of procyclicality. Now we will focus on the empirical literature 
review that aims to measure the process of procyclicality by using banking sector 
data.Generally speaking, the authors have mainly studied two forms of procyclicality 
of the regulatory frame work. The fi rst version is related to the concept of capital 
buff er which is measured as a ratio of the capital held by banks above the minimum 
required by the regulatory framework and the risk weighted assets (Isepy, 2008). 
High capital buff ers are considered to be benefi cial from a regulator point of view as 
well as banks point of view. In the case of regulators, high capital buff ers allow the 
banks to provide additional capital for other risks, beside the credit risk which is the 
main risk operated by the banks. However, high capital buff er also allows banks to 
absorb losses according to diff erent risks, without decreasing the capital ratio below 
the minimum level. The importance of capital buff ers is directly related to banks 
size and their access to capital markets as well as to the credit portfolio allocation. In 
case of a big bank, the price of an increase of capital will have a direct impact on the 
amount of capital buff er. As a result, big banks prefer to closely monitor the evolution 
of credit projects which are directly related to capital adequacy ratio rather than focus 
on a large capital buff er (Borioet.al , 2001). The idea behind this concept  isthat capital 
buff er is smaller, the larger is the credit portfolio diversifi cation of a bank (Linquist 
K. G, 2004).  A second implication of capital buff er relates to the banking sector 
competition where the presence of capital buff ercan be defi ned as a signal of a bank’s 
solvency (Isepy, 2008).When we look at the literature of the relationship between 
capital buff er and output gap, thus the procyclicality issue between capital ratio and 
economic growth, the results generally confi rm the presence of procyclicality. We start 
with the work of Ayso, (2002) where the authors fi nd a negative relationship between 
business cycle and capital buff er for the Spanish economy. The relationship is proved 
to be procyclical and tighter in terms of recession with a correlation coeffi  cient of 17%. 
Thus, an increase of 1% of GDP is related to a decline by 17% of capital buff er. Suyter 
(2004) fi nds similar results of the German economy. In this paper the author studies 
the relationship between equity capital requirement and nominal GDP of Germany 
between 1997 and 2003. The results indicate that there is an inverse relationship 
between these two variables where an increase (decrease) of nominal GDP causes a 
decrease (rise) of capital requirement, thus the relationship is procyclical. A similar 
approach is used by Jokippi and Milne (2006) which focus on the relationship between 
banks size, capital buff er and GDP for over 486 banks in EU. The results indicate that 
capital buff ers are actually anticyclical for the big banks, while they move in the same 
direction of the business cycle for the small banks. When discussed in banks specifi c 
terms of the diff erent countries, the results indicate that less effi  cient banks hold 
more capital buff er especially in countries with low ratio of credit to GDP. However, 
once the banks provide more capital buff er, they are generally expected to increase 
their lending to the economy during theexpansion phase of the economic activity. 
Isepy (2008) follows a similar approach in analyzing the relationship between capital 
adequacy ratio and output gap for 12 countries of the Economic and Monetary Union 
over the period 1997-2004. The results indicate that on average there is a negative 
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correlation between output gap and capital adequacy ratiorefl ectingprocyclicality.
The second element of procyclicality of the banking sector is related to credit growth. 
When we compare the results of the literature review on the relationship between 
credit and business cycles, the results are not as straight forward. The theoretical 
approach off ers controversial results on the direction of causality between credit and 
economic growth and on the sign of such correlation also. Issues on the direction 
of causality are directly link with the assumption that credit growth might impact 
business cycle and the other way around. Concerning the sign of correlation, the 
empirical work on general indicates a positive coeffi  cient refl ecting procyclicality.  
However, the work of Bebczuk et.al (2011) fi nds that contrary to common belief, 
credit is not procyclical in a majority of countries. Below we present a detailed 
overview of the literature concerning credit growth procyclicality. The work of Bikker 
and Hu (2002) focuses on the relationship between economic growth and change or 
loans to assets ratio. The authors evaluate whether there is procyclicality between 
the two variables by using a multivariate panel regression for 26 industrial countries. 
They also test for procyclicality between bank profi tability and GDP growth. The 
results indicate that as expected, “profi ts appear to move up and down with the 
business cycle, allowing for accumulation of capital in boom periods. Provisioning 
for credit losses rise when the cycle falls, but less so when net income of banks is 
relatively high, which reduces procyclicality. Lending fl uctuates with the business 
cycle too, but appears to be driven by demand rather than by supply factors such as 
(shortage of) capital, which contradicts the assumptions underlying capital crunch 
theory”. Another work by Goodhart, Hofmann and Segoviaion (2004) looks at the 
procyclicality between loan growth rates and GDP growth using the correlation 
approach- the results confi rm the presence of procyclicality for Germany. The work 
of Saurina and Jimenez (2006) follows a similar approach by discussing the issue of 
procyclicality between loan losses and GDP growth and confi rm” a strong empirical 
support of a positive, although quite lagged, relationship between rapid credit 
growth and loan losses. Moreover, it contains empirical evidence of more lenient 
credit standards during boom periods, both in terms of screening of borrowers and 
in collateral requirements”. On the other hand, Eickmeier,Hofman and Worms (2006) 
run an exercise on procyclicality for Germany and the Euro area over the period 
1985-2005 by using a VAR model to estimate the relationship between real GDP and 
nominal loans to the private sector. In this case the authors conclude that response 
of loans to macroeconomic shocks is rather weak and in most cases insignifi cant. A 
similar approach is used by Brambilla and Piluso (2007) where the authors conclude 
that there is a link between GDP growth and bank assets in Italy on the long run 
(1890-1973). This positive long run relation between credit growth and GDP growth 
is also confi rmed by Greenlaw, Hatzius, Kashyap and Shin (2008) for US. Finally, 
the work of Jeong (2009) which focuses on procyclicality of corporate loan growth 
on GDP growth for the Korean banks since the 1997 crisis concludes that there is a 
positive and signifi cant relationship between the two variables. 

IV.Financial development in Albania and economic growth

Before we proceed to discuss the diff erent measures of procyclicality of the banking 
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sector in Albania, this section discusses some stylized facts of fi nancial development, 
banking sector and economic growth.Economic growth in Albania has started with 
a strong recession during the post communism period of 1990-1992. However, the 
acceleration of the economic activity was fast as the growth rate during the following 
3 years reached a level of 9.25% in real terms. However, the economy was hit by a 
strong crisis of the pyramid scheme in 1997 when the growth rate was signifi cantly 
diminished with 11%. The improvement of economic growth was signifi cant the 
following year peaking to a levelof 9% in real terms in 1998 and then to a new peak of 
13.5% in 2000. Economic growth continued to be strong prior to the onset of the global 
fi nancial crisis. During the period 2000-2008, the average growth rate for Albania was 
around 6% peaking to 7.5% in real terms in 2008. The onset of the fi nancial crisis 
had a large impact on economic growth. During 2009 the economy grew merely by 
3.5% and experiencing for the fi rst times also periods of recession. The following 
years, GDP growth continued to slow down and the third quarter of 2013 registered 
a recession of 2.3% in annual terms. 
Figure 1.Quarterly GDP growth 2006-2013

Source: INSTAT
Banking sector development in Albania has lagged the fast development of economic 
growth. Prior to 1990, the banking sector consisted of only three entities: the Albanian 
State Bank - the monetary and lending authority which consisted of the General 
Directorate of Saving Cash Offi  ces and Insurance responsible for the administration 
of the public savings as a provider of property insurance and the Agricultural Bank 
responsible for funding of the agricultural sector.  The sector was centralized by 
the communist state. The review on this period as presented by Cani and Hadëri 
(2002), indicates that the services provided by the banking sector were very limited; 
the banks did not run any form of risk assessment and they were inconsistent with 
the international accounting standard. Banks also did not have any experience 
on banking governance and management practice. Once the communism was 
overthrown in the early 90’s, the government approved for the fi rst time two Laws, 
“On the Bank of Albania” and “On the Banking System in the Republic of Albania” 
which introduced the two tier banking system. According to this structure, Bank of 
Albania acted as the Central Bank and the second tier banking sector consisted of 
only three public banks. It was only by the end of 1996, that two private capital banks 
were introduced in the economy. Meantime, over the same period, there was another 
form of fi nancial market established. Even though these organizations were not part 
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of the legal fi nancial framework and were established by individuals, they collected 
public savings in return for high interest rates. The huge amount of these funds was 
invested in the form of credit or foreign exchange investment. As the informal market 
grew fast, authorities did not address the issue in time which led to the pyramid crisis 
of 1997.Following the onset of the crisis, the fi nancial sector in Albania was widely 
reformed. However, the banking continued to underperform, with a few numbers 
of banks operating in the country and the presence of defi ciencies of the legal and 
regulatory framework. During this period, the banking sector did not follow the same 
development of the real economy which was performing with high growth rates. It 
was only aft er 2002, when the largest saving bank was privatized further structure 
reforms were introduced and some of the major foreign commercial banks entered 
the Albanian market, that the fi nancial development became relevant.Similar patt erns 
to fi nancial development are also refl ected by credit. In 1994, credit to GDP was only 
1.25% and it grew very slowly to a level of 6.4% by 2002. Once the largest bank was 
privatized and more international banks entered the market, banks started to expand 
their lending activity. Starting from 2004, lending activity has experienced a rapid 
growth. However, this growth was justifi ed by the low lending level in the country. At 
the end of 2003, credit accounted for about 3% of GPD, while currently it accounts for 
about 50%. Thus the low lending level has brought the relative large growth. The chart 
below demonstrates the evolution of lending activity in the Albanian banking sector.
Figure 2.Lending volume and its growth.

Source: Bank of Albania
Credit growth rate peaked to an annual level of 78% for the households and 72% for 
the corporates during 2005. The fast growth rate refl ected also a convergence process 
as the base rate was very low and the share of credit to GDP was low compared to other 
countries. Prior to the onset of the global fi nancial crisis, in 2008, credit to households 
peaked to 12.9% of GDP while credit to corporates reached to 22.5% of GDP. The 
impact of fi nancial crisis on credit growth was signifi cant. The annual growth rates 
slowed down to 13.4% by the end of 2009. Lending growth rate continued to slow 
down signifi cantly and it shrank to -1.8% by the end of 2013.The shift  in the tendency 
of Albania’s economic development from end-2008, due to the global fi nancial 
crisis, was also refl ected in banking activity. In the face of developments driven by 
the market or banks and home fi nancial regulators’ decisions, banks revised their 
business plans, which brought about the contraction in lending. The high credit 
growth for several years, until 2008, would be of course associated with a relative 
decrease of the lending level, however the appearance of new conditions materialize 
this phenomenon soon. The rapid credit growth during the second half of the last 
decade is supported by the country’s economic growth, moving together on the same 
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direction. The acceleration in the pace of lending has somewhat come as a result of 
the convergence with the macroeconomic conditions and the greater demand of the 
economy for credit. While the ratio of the fi nancial system deepening (deposits/GDP 
ratio in Chart 2) has increased more slowly, banks have been more willing to shift  
their investments towards lending. In general, the rate of credit growth has been 
higher than that of deposits, as lending started from low initial levels. The speed of 
growth in credit to deposits ratio shows the tendency of investing in more profi table 
means of the funds collected from Albanian depositors, and a larger increase in the 
credit portfolio than in deposits. This development evidences that the banking system 
has started to consolidate its intermediation role.
Figure 3. Credit and deposits trend in the Albanian banking sector

Source: Bank of Albania
One of the major impacts of the fi nancial crisis in Albania is the fast deteroration 
of the credit quality. Before the onset of the crisis, the ratio of nonperforming loans 
was around 6.6% by the end of 2008. However it started to increase with fast growth 
rates peaking to a level of 25% by the end of 2013. The fast deteroriation rate refl ects 
an increase of the stock of nonperforming loans, while the credit slowdown also 
enhanced the process of an increase of nonperforming loans ratio. 
Figure 4. Nonperforming loan ratio 

Source: Bank of Albania
III. Measuring procyclicality- the case of Albania
The aim of this section is to estimate the procyclicality of the banking sector in Albania. 
As already stated by the literature review on the regulatory framework as well as 
the empirical approach to this process, procyclicalityis defi ned a as a relationship 
where a variable moves in the same direction with the business cycle. The idea is that, 
the movement of the variable will enhance the already path taken by the economic 
activity rather than smooth its performance.For the case of Albania, we will focus on 
estimating the procyclicality process taking into consideration the main determinants 
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of the banking activity: Profi tability, Provisions, Equity capital, Capital Adequacy 
Ratio and Credit growth.
Data on banking activity are available from bank of Albania in quarterly terms, 
ranging over the period 2002-2013. Each of the variables is defi ned as follows:
1. Profi tability- ratio of banks gross profi t to total assets
2. Provisions- ratio of provisions to total assets
3. Equity capital-ratio of equity capital to total assets
4. Capital Adequacy ratio- ratio of Regulatory Capital to Risk Weighted Assets
5. Credit growth- annual growth rate of banks credit to the economy
The second component of our analysis relates to the business cycle. For this indicator 
we rely on annual growth rate for quarterly GDP as provided by INSTAT, over the 
period 2002-third quarter of 2013. 
The table below presents the statistical description of the whole dataset over the 
period 2002-third quarter of 2013. The results indicate that developments in terms 
of credit growth, provisions and capital adequacy ratio are quite volatile with 
large standard deviations as well as large diff erence between the values of mean, 
minimum and maximum. These results indicate that over the period, the fast fi nancial 
development of Albania aft er 2002 is refl ected into large changes of the banking 

activity determinants. However, the onset of the fi nancial crisis had a large impact on 
the slowdown of this activity. 
Table 1. Statistical Descriptions of the dataset
Source: Bank of Albania 
In order to get a hint into the procyclicality issues of the diff erent ratios of the banking 
sector and business cycle, we display below scatt er plots of annual GDP growthand 
the diff erent ratios. The data for the scatt er plot range over the period 2002-2013 third 
quarter. Under the traditional theory of procyclicality, we expect the diff erent data 
pointes to be aligned close to a line with a positive and rather large slow for credit 
growth for example and a negative slope for provisions.
Figure 5.Scatt er plot of GDP growth and the diff erent ratios for the banking sector.

Mean  Minimum Maximum St.deviation
Profi tability 0.69 (0.04) 1.82  0.53
Provisions 2.09 0.33 6.93  2.16
Equity Capital 7.61 5.79 9.60  1.27
CAR  19.99 14.64 37.74  6.10
Credit growth 31.92 (1.66) 84.96  23.34
GDP growth 5.44 (5.35) 13.30  4.30
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Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
The results of the exercise indicate that:
• There is a positive relationship between banks profi tability and GDP growth with a 

coeffi  cient of 0.06. This relationship is considered to beprocyclical as profi tability 
increases when GDP growth improves but in the case of an economic downturn, 
banks profi tability will be largely decrease.

• There is a negative relationship between provisions and GDP growth with a 
coeffi  cient of -0.32. This relationship is procyclicalas an economic downturn will 
cause an increase on provisions, thus diminishing banks regulatory capital. In 
order for the banks to maintain the capital adequacy ratio above the minimum, 
they have to add additional capital or decrease Risk Weighted Assets by lowering 
credit growth.

• There is a negative relationship between equity capital and GDP growth with 
a coeffi  cient of -0.16. This relationship isprocyclical as lower GDP growth is 
associated with higher equity capital, thus banks act on the need to maintain the 
capital adequacy ratio above the minimum level by adding additional capital.

• There is a positive relationship between Capital Adequacy Ratio and GDP growth 
with a coeffi  cient of 0.62. This relationship is considered to be procyclicalgiven 
that lower GDP growth is associated with lower capital ratio.

• Finally, there is a positive relationship between Credit growth and GDP growth 
with a coeffi  cient of 3.2.  This relationship is procyclical as an economic downturn 
will shrink the lending activity thus enhancing the process of procyclicality 
between the two. 

These results are also confi rmed by the following analysis that looks not only at the 
correlation relationship between each of the diff erent ratios of the banking system, 
but also at the statistical signifi cance of the coeffi  cient. For the latt er we test the null 
hypothesis on no correlation against the alternative hypothesis as below:
 Ho: ratio of the banking system and GDP growth are not correlated
 H1: there is a signifi cant correlation
If the calculated  t-value is higher than the critical value, then the correlation coeffi  cient 
is signifi cant. 
In order to discuss the relationship between the diff erent ratios of the banking system 
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and GDP growth we also analyze the Coeffi  cient of Determination (R2) that indicates 
what amount of the change in the second variable can be predicted from the change 
in the fi rst variable
Table 1. Correlation between GDP growth and diff erent ratios of banking system
Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
The results indicate the presence of procyclicality between all the diff erent ratios of the 
banking system and GDP growth. Generally speaking, all the correlation coeffi  cient 
range above the value of 0.5 in absolute terms indicating a good relationship between 
the variables, with acoeffi  cient of determination ranging from 25% to 39%. Finally, the 
statistical tests indicate that all the correlation coeffi  cients are statistically signifi cance 
of the level of 5%. 
Procyclicality before and aft er the fi nancial crisis.Below we present a similar exercise 
on measuring procyclicality by dividing the period taken into consideration into two 
sub periods: before the onset of the crisis 2002-third quarter of 2008 and aft er the crisis, last 
quarter of 2008-third quarter of 2013. The statistical descriptions of the subperiods for 
all the variables are presented below. The diff erent measures indicate that volatility as 
represented by the standard deviation has increased a lot aft er the fi nancial crisis. The 
development of provisions, equity capital and credit growth indicate the presence of 
large volatility which has almost doubled aft er the third quarter of 2013. However, 
standard deviations of profi tability and of GDP growth remain comparable with the 
fi rst sub period, prior to the onset of the fi nancial crisis. 
Table 1. Statistical Descriptions of the dataset before the onset of the crisis
Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
When we display the scatt er plots of annual GDP growth-and the diff erent ratios 
according to each of the subperiods, the results indicate that in general the process 
of procyclicality has increased aft er the onset of the fi nancial crisis especially in 
terms of credit growth and provisions. 
Figure 6.Scatt er plot of GDP growth and profi tability for the two subperiods: prior 
to the crisis and post crisis. 

Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
Prior to the fi nancial crisis, banks profi tability appears to be procyclical with a positive 
coeffi  cient of 0.02 while aft er the crisis, the coeffi  cient is estimated to remain at similar 
levels. 

Correlation R2 Signifi cance t value
Profi tability 0.50 0.25 0.00 3.84
Provisions (0.62) 0.39 0.00 5.33
Equity Capital (0.55) 0.31 0.00 4.45
CAR  0.44 0.19 0.00 3.28
Credit growth 0.54 0.30 0.00 4.15
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Figure 7. Scatt er plot of GDP growth and provisons for the two subperiods: prior to 
the crisis and post crisis. 

Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
Concerning the development of provisions, before the onset of the crisis, the process 
of procyclicality is present with a small negative coeffi  cient of -0.0027, however during 
the second period, the coeffi  cient indicates a sharp increase of the procyclicality. The 
negative relationship between GDP growth and Provisions has a coeffi  cient of -0.32 
while the coeffi  cient of determination indicates an improvement of the explanatory 
power of procyclicality aft er the crisis. It appears that the strong procyclicality of 
provisions for the overall period is directly related to the developments aft er the end 
of 2008. 
Figure 8. Scatt er plot of GDP growth and equity capital for the two subperiods: 
prior to the crisis and post crisis. 

Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
Developments in the capital adequacy ratio before the fi nancial crisis indicate a 
positive relationship however it appears to transform into a negative one aft er the 
crisis.
Figure 9. Scatt er plot of GDP growth and capital adequacy ratio for the two 
subperiods: prior to the crisis and post crisis. 

Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
Finally, credit growth shows a strong procyclicality with GDP growth aft er the 
fi nancial crisis. However, before the third quarter of 2008, the relationship is negative 
with a slope coeffi  cient of -1.398. These results indicate that the strong procyclicality 
process of credit growth is mainly linked to the post crisis period rather than the fi rst 
sub period. 
Figure 10. Scatt er plot of GDP growth and credit growth for the two subperiods: 
prior to the crisis and post crisis. 
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Source: Authors calculations, Bank of Albania and INSTAT data
When we summarize the results of this section, it appears that banking sector 
in Albania is procyclical. Aft er the onset of the fi nancial crisis, the procyclicaty of 
credit growth and provisions has increased signifi cantly by further enhancing the 
slowdown of economic growth in Albania. 

IV. Mitigating procyclicality of banking sector in Albania

One of the main outcomes of the diffi  culties of dealing with the follow up of the 
fi nancial crisis relates to the global agreement on adopting a rigorous macroprudential 
approach to the issues of fi nancial stability (Bank of Canada, 2009). The aim of the 
macroprudential approach is that supervisory authorities take a systemic perspective 
when taking into account the fi nancial behavior and the factors behind it. A key 
element of the macroprudential policies is considering the feedback linkages between 
the fi nancial system and the real economy. These feedbacks between the two sectors 
allow the presence of procyclicality of the fi nancial sector. In this case, the development 
of banking activity might reinforce the business cycles of the economy.  The following 
section presents measures taken by Bank of Albania on the new macroprudential 
approach to maintain fi nancial stability. These new regulation target the issue 
of procyclicality especially in terms of credit growth by incorporating measures 
that are considered to by anticyclical. Beyond the main objective of achieving and 
maintaining the price stability, the Law ”On the Bank of Albania”, no. 8269, date 
23.12.1997 (changed), also defi nes the role of the Bank of Albania, as the central bank 
of the country, in maintaining the stability of the fi nancial system. The stability of 
the fi nancial system is a fundamental condition for the fi nancial system to enhance 
its effi  ciency in the intermediating process and to contribute in the orientation of 
fi nancial sources towards investments in productive projects within acknowledged 
parameters of the activity risks. Decisions and interventions of Bank of Albania made 
at diff erent times have responded to economic developments and fi nancial institutions 
operations participating in the market. Decisions made until 2008, were oriented to 
control credit growth and carries risks, whereas today the economy is experiencing a 
diff erent situation.Bank of Albania has closely followed such developments and has 
made the necessary regulatory changes to manage this growth. In 2006, the Central 
Bank made some regulatory changes that required additional capital in case the loan 
portfolio growth was above 30%, in general terms. Bank of Albania’s intervention 
towards crediting have not been prohibitive, instead they have been discouraging 
growth, by introducing demotivating capitalization elements rather than intervening 
in the crediting itself. In 2009, the new liquidity risk management regulation set the 
minimum liquidity limit at 20 per cent for all banks.Aft er the international fi nancial 
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crisis in 2008, the banking environment in the country has changed, refl ecting both 
the international developments as well as restrictions imposed by parent banks 
and the regulators of the originating countries. As mentioned in Bank of Albania’s 
Supervision Annual Report (2008), “…the problems in the Albanian banking system were 
mainly caused by massive deposit withdrawals, due to loss of public confi dence. Such loss of 
confi dence was instigated by information coming from international markets and informal 
rumors circulating within the country”. Banks faced liquidity problems due to deposit 
withdrawals from the end of 2008 to June 2009. However, by the end of 2009, deposits 
returned to their 2008 level. Meanwhile, the pace of lending decreased signifi cantly, 
due to economic growth slowdown, which aff ected the demand for credit, but also 
due to the supply shrinkage derived from the reduction of banks fi nancing sources.
In addition, the banking activity refl ected the changes occurring in the economy, 
which refl ected the eff ects of this international fi nancial crisis, when local businesses 
experienced restrictions to their liquidity conditions, a kind of reluctance for new 
investments and debt repayment diffi  culties towards banks emerged. These last ones 
led to the nonperforming loan increase in the banks.Lending continued to be the 
main activity conducted by banks, but appears to be at lower rates for two reasons:
• Due to the economic problems explained above, and the human resources 
engaged to manage the nonperforming portfolio;
• Because it was coming from a high growth period. By now the crediting 
base was higher; therefore the relative growth level was expected to be lower. This 
expectation existed despite the occurrence of the global fi nancial crisis. However, the 
crisis made it go beyond this expectation.During the years 2009 - 2012 the average 
loan growth has been about 10% per year, a growth rate that is relatively satisfactory 
considering the activity environment. In the region countries we have seen a lower 
growth, in some cases a loan portfolio declining. Below we have provided some data 
about the lending performance in the region:
• With the advent of the crisis, Bank of Albania has been very active in delivering 
messages to increase lending in the country, both through public appearances and 
direct contact with the banking system. This was done by emphasizing the lending 
importance to avoid pro-cyclical eff ects associated with stopping this activity.
• The slowdown of credit growth that occurred mainly starting from 2012 is 
also related to the demand situation in the country. During 2012, demand for loans 
was 11% lower than in 2011. However, Bank of Albania has been actively providing 
proper economic incentives by lowering four times the base interest rate.
• Under the external factors infl uences, such as developments in several 
eurozone countries that are connected to the economy, Italy and Greece, especially 
Greece, it was decided to increase the banks minimum liquidity indicator from 20 
to 25%, as well as set the minimum rate for each currency, 20% for ALL and 20% for 
foreign currency, in 2011.Decisions taken recently are result of continuous work of the 
Bank of Albania in fulfi lling its important mission for maintaining fi nancial stability.
During 2013, bank of Albania introduced some new macroprudential measures that 
dealt directly with the issue of credit procyclicality. The package proposed on March 
2013 largely refl ects some of the projections made by the Bank of Albania concerning 
the country’s economic developments. Projections indicates that in order to have an 
GDP increase of at least 2 percent the lending in the country would have to be increased 
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with at least 4 percent. On the core of the package lies the promotion of credit growth.
Lending activity is considered to be very important for maintaining macroeconomic 
balances and avoiding pro-cyclical eff ects. These measures were created by taking 
into consideration the fi nancial stability in the country, and incorporating together 
elements of the monetary policy and banking supervision. Extensive and continuous 
discussions were held at the Bank of Albania and also with representatives of the 
banking system on such purpose.
The proposed measures are summarized as follows:
1. Reduction of capital requirements for credit growth within some target 
limits. In general terms, is determined a decrease of risk weighting for credit growth 
portfolio between the interval 4% and 10%, which would bring a higher level of 
capital adequacy ratio for banks. In practical terms this means reducing the cost of 
lending for banks.
2. Increasing capital requirements for investment abroad. This measure 
aims to make more expensive the rise of investment of foreign currency funding 
in international markets, which would cause a decline in banks’ capital adequacy 
ratio.The package creates incentives to channel banks funds towards the country’s 
economy by facilitating capital requirements for lending and through the tightening 
of requirements for abroad investments. These measures are projected to be in force 
until the end of 2014. Aft er this period banks will have to respect capital requirements 
as under the existing regulation.
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Problematikat e administrimit të shoqërive aksionare në raport me aksionerët 
e minorancës

PhD (C.) Marsidi Gupi
European  University of Tirana

Abstrakt

Qellimi I ketĳ  punimi, eshte hedhja per diskutim dhe shprehja e mendimit juridik, per 
problematikat që sjell administrimi i shoqërive aksionare, dhe sa i parashikon Ligji 
“Për tegtarët dhe shqëritë tregtare”, rregullimin e këtyre marrëdhënieve juridike. 
Një nga grupet, të drejtat e të cilit janë lehtësisht të cënueshme në administrimin e 
shoqërive aksionare, janë aksionerët e minorancës.
Fjale Kyce: shoqëri aksionare, aksionerë minorance, asamble e përgjitshme e 
aksionerëve, Veprim juridik absolutisht i pavlefshem, veprim juridik relativisht I 
pavlefshem .
Aksionarët e minorancës që emetojnë aksione me pronësi të fragmentarizuar, por 
që si kategori aksionesh janë aksione të zakonshme, kanë zërin e tyre në mbledhjet e 
asamblesë së përgjitshme të aksionarëve.Në këtë mbledhje ata mund të kundërshtojnë 
vendimet e saj në mbledhjet e asamblesë së përgjitshme të aksionarëve, të vënë në 
pah parregullsitë ligjore të akteve përkatëse. Nqs asambleja nuk reagon ndaj këtyre 
vendimeve atëhere i lind e drejta që mbas ezaurimit të rrugës administrative, të 
ndjekin rrugën ligjore. 
Aksionarët e minorancës mund të përdorin të drejtën materiale, ose e thënë më 
saktë të drejtat politike dhe ekonomike që derivojnë nga pronësia mbi aksionin, të 
përdoren si bazë ligjore për faktet e kundërligjshme që evidentohen në administrimin 
e brëndshëm të shoqërisë.1

Aksionarët e minorancës kanë disa mjete ligjore të përcaktuara në LSHT, për të 
ndaluar akte të ndryshme të marra nga APA, ose politika ekonomike të caktuara. 
Këto mjete janë paditë e themelit për shkelje të së drejtave materiale, të cilat janë të 
drejtat që rrjedhin nga pronësia mbi aksionet, si prsh, e drejta për metoda të sigurta 
rregjistrimi, e drejta për akses dhe informacion, e drejta për të transferuar lirshëm, 
e drejta për dividentë etj. Të gjitha veprimet e aksionarëve mazhoritarë që mund 
të cilësohen si fakte të kundraligjshme, që cënojnë këto të drejta materiale mund të 
bëhen shkaku për vënien në lëvizje të një proçedimi civil gjyqësor.
Të drejtat e pjesëmarrjes dhe të drejtat për informim dhe akses, bejnë pjesë tek të 
drejtat opsionale negative, sipas doktrinës të së drejtës tregtare. Quhen të trejta 
negative opsionale, sepse në momentin që ngrihet dyshim i arsyeshëm mbi politikat 
ekonomike dhe administrimin e shoërisë, duke abuzuar me formën e shoqërisë ose 
duke i trajtuar asetet e shoqërisë si asete personale të aksionarëve mazhoritarë, gjykata 
bën çeljen e procesit gjyqësor mbas depozitimit të kërkesë padisë, nga askonarët e 
minorancës.
Nëqoft ëse gjykata në bazë të provave dhe akteve të depozituara në seancë përgatitore 
1 G. Suetens-Bourgeois,The relationship between the majority and the minority in the public limited 
company, Harvard University Press. p. 374-375.
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dhe nga debati gjyqësor gjatë shqyrtimit gjyqësor, fakton shkeljen e parimeve të 
besnikërisë dhe të rregullave për qeverisjen e korporatave sipas parimeve të OECD,  
me kërkesë të paditësve, pra aksionarëve të minorancës duhet të bëjë edhe llogaritjen 
e dëmit dhe fi timit të munguar për shkak të këtyre veprimeve. 
Besnikëria ndërmjet aksionarëve dhe administrimi i shoqërisë sipas parimit të 
drejtësisë dhe të vendimeve të arsyeshme:
     Parimi i besnikërisë dhe administrimi i shoqërisë aksionare në mënyrë të drejtë 
dhe të arsyeshme bën , pjesë tek ato të drejta që doktrina e të drejtës tregtare i cilëson 
si të drejta opsionale pozitive. Këto të drejta opsionale pozitive, mund të ngrihen në 
çdo kohë si pretendim për të pasur akses dhe për të marrë në shqyrtim të gjitha aktet 
e administrimit të brëndshëm dhe të jashtëm të shoqërisë aksionare.
Në shoqëritë aksionare, aksionarët mazhoritarë dhe aksionarët e minorancës, në 
raport me administrimin e brëndshëm të shoqërisë nuk jaë përherë në përputhje me 
ushtrimin e te drejtave dhe kompetencave në asamblenë e përgjitshme të aksionarëve. 
Shoqëria ndahet nëdy struktura: struktura e kapitalit dhe struktura e kontrollit. 
Struktura e kapitalit përcakton përqindjen e aksioneve në zotërim të anëtarëve të 
asamblesë së përgjitshme të aksionarëve. Nga struktura e kapitalit derivon edhe 
struktura e kontrollit, pasi sa më shume aksione në zotërim si titull pronësie, 
përkthehen në më shumë vota dhe më shumë kontroll, në administrimin e shoqërisë 
aksionare.2

Është munduar të krĳ ohet një administrim i brëndshëm i shoqërisë aksionare, i 
shkëputur prej asamblesë së përgjithshme të aksionarëve, duke e shpërndarë këtë 
kompetence tek këshilli i administrimit dhe administratorët (tek shoqëritë aksionare 
me një nivel si sistem administrimi). Ndërsa tek shoqëritë aksionare me dy nivele, si 
sistem administrimi, tek këshilli mbikqyrës dhe tek administratorët e saj. Kjo është 
bërë si fi lozofi  e administrimit të shoqërisë aksionare për të shkëputur strukturën e 
kontrollit nga struktura e kapitalit.
Shkëputja e strukturës së kontrollit nga struktura e kapitalit, rrjedh nga dy teoritë e 
doktrinës për shoqëritë aksionare, ku njëra prej tyre e cilëson shoqërinë aksionare 
si kontratë dhe tjetra e konsideron shoqërinë aksionare si institucion. Linja e teorisë 
institucionaliste të shoqërisë aksionare e trajton shoqërinë, si një institucion ku secili 
organ administrativ, ka kompetencat e veta në shkalle hierarkike.Të gjitha organet 
i ushtrojnë këto kompetenca, për një qëllim.Rritja e fi timit në bazë të veprimtarisë 
ekonomike të shoqërisë. Pasja e një veprimtarie ekonomike sa më të qëndrueshme, si 
dhe respektimi i subjekteve me te cilat shoqëria hyn ne marrëdhenie juridike. 
Ekziston një parim i përgjithshëm në teorinë e së drejtës tregtare, sipas të cilës e drejta 
e votës nga aksionari mazhoritar nuk mund të ushtrohet në mënyrë abuzive për të 
realizuar interesa të tĳ  të veçanta, të huaja për interesin e shoqërisë dhe politikat e 
saj ekonomike.3 Pasi më pas do të kemi të bëjmë me anullimin e vendimit të tĳ  për 
abuzim me formën e shoqërisë dhe shkelje të parimeve të OECD për qeverisjen e 
korporatave. 
Arsyetimi kundër këtĳ  fakti juridik, qëndron sepse mund të konkludohet se: 
kundërshtimi bazohet mbi faktin se një aksioner, ka kërkuar me ushtrimin e votës 
2 A.O. Hirschman, Exit, voice and loyalty: responses to decline in fi rms, organizations and states, 
Harvard University Press, pg, 35.
3  Sipas F.Galgano, E drejta tregtare, fq.672.
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së tĳ , të arrĳ ë për veten e tĳ  ose një të tretë, avantazhe të veçanta në dëm të shoqërisë 
apo të aksionerëve të tjerë, aty ku vendimi është në gjëndje të realizojë këtë qëllim.4

Për një parim korrenspondues të përgjithshëm janë kryer, në Itali, shumë aplikime; 
në jurisprudencë, në shumë raste, është quajtur i pavlefshëm një vendim i asamblesë, 
për rritjen e kapitalit, i përgatitur me qëllimin e vetëm për të reduktuar kuotën e 
pjesëmarrjes së një aksionari të minorancës.Mund të marrim edhe vendimin e 
shkrirjes para kohe të shoqërisë, me qëllimin e vetëm për tu liruar nga një aksionar 
minoritar i bezdisshëm.5

Në doktrinë zakonisht konsiderohet i pavlefshëm një vendim aprovimi bilanci, që 
ul fi timin me qëllimin e vetëm të paracaktuar për të provokuar një ulje të vlerës së 
aksioneve në  bursë, dhe ti krĳ ojë mundësinë aksionarëve te minorancës që ti blejnë 
këto aksione m vlerë nominale të ulur.
Duhet thënë që në raste të tilla, gjyqtari nuk ushtron mbi vendimin e asamblesë 
asnjë gjykim në themel. Ai nuk verifi kon dhe as nuk mund të verifi kojë, nëse është e 
përshtatshme apo e papërshtatshme, nëse është e leverdisshme apo e pa leverdisshme 
për atë shoqëri të dhënë rritja e kapitalit, apo nëse është e përshtatshme apo e 
papërshtatshme për tatë shoqëri aksionare në proçedim gjyqësor civil, praktikimi i 
një politike vetëfi nancimi, në vënd të një politike të dividentëve të lartë, gjykim që i 
takon vlerësimit të shumicës. 
Ndërsa gjyqtari duhet të kufi zohet në konstatimin, që e drejta e votës është ushtruar 
nga aksionarët e mazhorancës, për të realizuar interesat e tĳ  të veçanta, të rësisht të 
huaja për politikat dhe qëllimet ekonomike në interes të vetë shoqërisë aksionare. 
Bëhet fj alë pra, për një kontroll ligjshmërie, me synim verifi kimin e respektimit apo 
shkeljes së ligjit.Respektimi apo shkelja, në këto raste e dispozitës ligjore, që përkufi zon 
ne lidhje me politikat ekonomike dhe parimet e mirëqeverisjes së korporatave.
Doktrina është e pasigurtë në identifi kimin e vesit specifi k, nga i cili në kësi rastesh 
është prekur vendimi. Ndërsa më i vendosur është orientimi i jurisprudencës, e cila 
i ka dhënë rëndësi faktit që, duke ushtruar të drejtën e votës, ortaku materializon 
qëllimet e shprehura në lidhje me politikat tregtare të shoqërisë të shprehura në statut 
dhe në vendimet e asamblesë së përgjithshme të aksionarëve. 
Prandaj për abuzimin me  të drejtën e votës, është folur si për një shkelje të  parimit 
të ekzekutimit të kontratës së shoqërisë sipas teorisë së mirëbesimit, ku aksionarët 
e minorancës të cilët kanë emetuar aksione pa të drejtë vote me përparësi në fi tim, i 
besojnë aksionarëve mazhoritarë ne bazë të parimit të  mirëbesimit në lidhje me aktet 
e asamblesë së përgjitshme të aksionarëve, administrimin e shoqërisë aksionare.
Nga problemet praktike në proçedimet gjyqësore, është folur për pavlefshmëri për 
shkak të paligjshmërisë së motivit ose qëllimit, në vullnetin e shprehur në aktet 
e administrimit të shoqërisë. Në raste të tjera është për pavlefshmëri për shkak 
paligjshmërie të kauzës së vendimit, mbi prezumimin që vendimi shoqëror, ka të 
njëjtën kauzë të politikave ekonomike të shoqërisë, dhe që shkelja nga ana e vendimit 
të këyre politikave ekonomike dhe qëllimeve të administrimit të mirë të shoqërisë, e 
bën të paligjshme kauzën e atĳ  vendimi. 
Megjithatë edhe doktrina edhe praktika, mbajnë të njëjtin qëndrim në këto raste.
Pasoja që rrjedh është anullimi i vendimit dhe shpallja e pavlefshmërisë absolute të 
4 Ardian Nuni, E drejta Civile,fq124.
5  Sipas F.Galgano, E drejta tregtare, fq.673.
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tĳ .
Jurisprudenca më e vjetër dëshironte të shprehej në terma të tejkalimit të pushtetit 
të shumicës, duke marrë për analogji vesin e njohur të aktit administrativ.Në 
mbivendosjen e kësaj fi gure, në vendimet e asamblesë, ajo gjente mbështetje në 
konceptin e mbrojtjes së interesit shoqëror. Kjo mënyrë argumentimi e vendimeve të 
asamblesë së përgjitshme të aksionerëve, e adaptuar me abuzim të së drejtës së votës, 
ka përfunduar kur u shfaqen të shprehura në ligj në praktikën gjyqësore italiane6, u 
dësh të merrej me hipotezën e abuzimit të shumicës në dëm të pakicës, pa u dëmtuar 
interesi i shoqërisë.
Kështu në rastine cituar kur shumica kishte vendosur shkrirjen para kohe të shoqërisë 
me qëllimin e vetëm për tu çliruar nga një aksioner bllokues, për të bazhduar pastaj 
të njëjtën veprimtari shoqërore me anë të një shoqërie tjetër, së cilës i kishte kaluar 
ndërmarrja shoqërore gjatë fazës së likuidimit.
Gjykata e Kasacionit në Itali, e bëri të ditur që, në një rast të tillë, nuk nevojiten normat 
e diktuara në lidhje me shoqëritë e kapitalit sidomos ato aksionare. Gjithashtu ajo 
arsyetonte se abuzimi nuk mund të hiqet, siç mund të hiqet në raste të tjera, duke 
aplikuar dispozitën e nenit 2373, në lidhje me votën e shprehur nga ortaku qëështë në 
konfl ikt interesi me shoqërinë. Kjo dispozitë në fakt, i përket rastit në të cilin, ortaku 
ka për llogari të vet ose të të tretëve, një interes në konfl ikt me atë të shoqërisë.7

Një normë e përshtatshme për këtë qëllim, është gjetur atëhere në librin e katërt, të 
kodit civil, dhe në veçanti, në nenin 1375, sipas së cilit “Kontrata duhet të ekzekutohet 
në mirëbesim”.Kolegji suprem nuk ka patur nevojë të harxhojë shumë fj alë, për 
të treguar mundësinë e aplikimit të kësaj normative për shoqërinë e kapitalit.I ka 
mjaft uar të konsiderojë që shoqëria është një kontratë dhe që ortakët, duke votuar 
në asamble, i japin mundësi ekzekutimi kontratës së shoqërisë. Kështu që shprehja e 
votës, i nënshtrohet normativës sipas nenit 1375.8

Opsioni në këtë kuptim i jurisprudencës sonë mbi shoqëritë e kapitalit gjen shpjegim, 
në ndjeshmërinë në rritje të kohës sonë, për kërkesat e mbrojtjes së individëve përballë 
kolektiveve të organizuara. Ideja e kontratës, e bazuar mbi konsensusin dhe jo mbi 
autoritetin, mbi barazinë e pozitës së palëve dhe jo mbi vendosjen hierarkike, ia 
dedikon fatin e sotëm kapacitetit, me të cilën është e pajisur kjo ide. Kjo ndodh për të 
vlerësuar individëd brënda kolektivave të organizuara dhe për të ofruar instrumenta 
të përshtatshëm, për mbrojtjen e tyre kundër superpushtetit të grupeve dominuese. 
Klauzola e përgjitshme e mirëbesimit kontraktor ka tek shoqëritë si tek shoqatat, vlera 
më të mëdha sesa ato të nënktuptuara në fi gurën e vjetër të tejkalimit të pushtetit, e 
lindur për të vepruar brënda një marrëdhënie autoritare, ndërmjet entit publik bartës 
të interesave superiore dhe qytetarit bartës i interesave të veçanta. 
Pikërisht rasti i shqyrtuar nga kasacioni, në të cilin nuk diskutohet për cënim interesi 
të shoqërisë nga ana e shumicës, por për cënim interesi të pakicës, i pacënuar interesi 
i shoqërisë, tregon se mirëbesimi kontraktor ka fushë aplikimi më të gjërë se sa 
tejkalimi i pushtetit, që me vështirësi mund ta shfaqë në në hipotezën e konfl iktit të 
thjeshtë midis oortakëve. 
Atëherë lind pyetja nëse mirëbesimi kontraktor mund të përdoret edhe në hipotezën 
6  Sipas, F.Galgano, E drejta private, fq.674.
7  Sipas F. Galgano, E drejta private, fq.675.
8  Sipas F.Galgano. E drejta private, fq.675.
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e mëtejshme, akoma të panjohur në jurisprudencë, por e dendur në përvojën e 
abuzimit, të kryer nga aksioneri me pesëdhjetë për qind që, për të ushtruar një presion 
të padrejtë mbi tjetrin ose aksionarët e tjerë, mbajtës të pesëdhjetë përqindëshit tjetër 
të kapitalit të fragmentarizuar në aksione, voton sistematikisht kundër aprovimit të 
bilancit, dhe duke u kufi zuar në shprehjen e votës negative, pa u ankuar për asnjë 
mungesë specifi ke të bilancit.
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The importance of social media in the recruiting process

Iva  Sulaj
Sh.L.P Logos

Abstract

Demographic changes and the increasing shortage of skilled employees world-wide have 
led in the last years to the so-called “war for talents”. Companies are urged to develop 
continuously and to adapt rapidly to the labour market changes as a consequence. On the 
other side jobseekers are using nowadays more and more social media not only as a platform 
for communication but also as a source for information about the latest developments on the 
labour market. Therefore it results of particular importance for human resources professionals 
to identify social media as an essential tool for reaching the prospective employees as well 
as for improving continuously the reputation of the company as an employer in the labour 
market.In the last years the infl uence of social media on our private life as well as in the 
business world has increased considerably. The rapidly increasing number of social media 
users worldwide has signalized many companies no matt er their industry profi le or market 
share, to identify the huge potential social media carries for their business development. Based 
on Eurostat studies, 39 % of EU enterprises used social media (e.g. social networks, blogs, 
content-sharing sites and wikis) in 2015, with more than three out of four of these businesses 
(79 %) using such applications to build their image and to market products.Social networks 
remained enterprises favourite form of social media; compared to 2013 their use strongly 
increased. (Social media - statistics on the use by enterprises, February 2016). Marketing, 
customer relationship management, public relations and human resources are currently some 
of the important business areas, in which social media can be applied. In this paper the focus 
is set on the fi eld of human resources and more specifi cally on the recruiting process.Social 
media recruiting can be associated with a wide range of benefi ts,.Firstly it is easier and faster 
to identify potential candidates with specifi c skills and professional experiences and also to 
reach candidates that are not usually included in the target groups. But,it has some risks too.
The main concerns about recruiting via social media channels are: exclusion of candidates that 
do not have access to social media channels and violation of candidate’s privacy.

Keywords: Human resources,recruiting channels,social media,workforce generations.

Introduction

The research on the defi nition of social media showed that there are diff erent 
interpretations about the term “Social Media”. Kaplan and Haenlein (2010) defi ne 
social media as “a group of internet based applications that build the ideological and 
technological foundations of Web 2.0 and allows the creation and exchange of data 
by users.” Stephen Wilson refers to social media as various online tools that enable 
people with common interests “to share information, learn from others, or network 
in an open process” (Wilson, 2010, p.3). Oxford dictionary defi nes social media as 
follows: “Websites and applications that enable users to create and share content or 
to participate in social networking” (Social Media in Oxford Dictionaries, 2015).
These defi nitions highlight some important aspects of the social media’s functions, 
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which are:
a. Social media creates data
b. It enables communication between the users
c. User-generated content
d. Social media enables a many-to-many (n-to-n) communication, which 
happens in real time, simultaneously over multiple channels.
The content of this paper will refer as social media to all internet applications that 
have integrated these functions. The current social media landscape is very broad 
and diverse. Thus a classifi cation of the manifold applications of social media is 
necessary to obtain a clear understanding of their functions.The three biggest social 
platforms currently: Facebook, Twitt er and Goggle+ have  multiple functionalities 
such as publishing, sharing, discussing and networking. However their pole position 
is being shared with mobile apps also, such as WhatsApp and Snapchat, users of 
which have increased dramatically in the last couple of years. So cial media embodies 
a strong platform for companies to communicate, interact and work with customers 
and other stakeholders outside the organization. Companies are enabled through the 
usage of social media to meet the market and business-driven needs such as: business 
growth, gaining competitive advantage, reducing the distance to the customer, closer 
approach of the customer towards the business, timely recognition of new trends and 
changing environments.The majority of European companies consider social media as 
a booster for external visibility and interaction with potential customers.The biggest 
driver for companies is the increase of brand awareness especially for businesses with 
focus on business-to-customer approach, such as media, retail, professional services, 
electronics, automotive. Some other important drivers for implementing social media 
in the company are the customer relationship management, obtaining feedback for 
products and services, identify potential customers, revenue generation through 
direct sales, moderating conversations about company’s products and service, 
project- based collaboration with partners. Besides it supports the collaboration and 
knowledge sharing between the employees and it increases the effi  ciency in terms 
of internal operations (Business opportunities: Social Media, 2013).On the other 
side the companies face diff erent challenges when att empting to implement social 
media. Most of the companies that have not applied or planned short-term social 
media tool encounter the problem of not being able to measure the impact of social 
media on core business goals. Thus it is still challenging for companies to evaluate 
the return on investment of social media. Another factor is the cost of social soft ware, 
which becomes more signifi cant in the SMEs. Besides limited staff  and skills, lack of 
executive support, potential negative impact on the brand are some other factors, 
which impede the implementation of social media tools in the company. For social 
media there are no specifi c legal frames yet. However a number of other existing 
laws should be considered such as data privacy, competition, copyright, domain, 
press and the general civil law.In this context many companies with social media 
presence have implemented internal social media guidelines, which guarantee a 
more secure handling of social media tools.The Guidelines provide clear rules, how 
and which content may be communicated on behalf of the company in social media. 
When formulating the guidelines, it is important to consider the company’s values, 
culture and brand.Firstly it should be determined which platforms and tools and to 
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which extent, should be used in the working time. Furthermore communication form 
with externals, handling of brands, logos and usage of external data (e.g. pictures, 
texts, videos), assigning of a social media responsible has to be defi ned (Social Media 
Guidelines Inhalte, 2014).

Wo rld labour force generations

The demographic changes in the near future will have a drastic eff ect on the recruiting 
process. By 2030, the number of people above 60 will surpass the number of children 
under 10.Three-quarters of the world’s older population will be living in developing 
countries. Some developing countries still have a large youth cohort. All developed 
countries face the opposite: shrinking youth cohorts and growing older cohorts. 
The size of the working-age population (between 15 and 64 years) will increase by 
30 %. The population over 65 years old will nearly triple and reach more than 1.5 
billion by 2050. Furthermore, as women’s life expectancy is longer than men’s, the 
feminization of the older population will continue. Another widespread phenomenon 
is population’s migration. An estimated 214 million people, which makes 3.1 % of the 
world’s population, live outside their country of origin. The number has doubled 
over a period of 25 years. Out of 214 million people, approximately 105 million are 
economically active (Employment and social protection in the new demographic 
context, 2013). By 2020, the global labour force will be 420 million workers larger 
in comparison to 2010. As presented in the following fi gure, by 2020 the majority 
of the world’s labour force will be living in Asia, followed by Africa (Employment 
and social protection in the new demographic context, 2013). Due to a considerable 
increase of the population’s age, skilled workers will be lacking as a consequence in 
the labour market and the so-called “war for talents” will become more intense. This 
means that the Human Resource Managers will have to identify new effi  cient ways 
for recruiting the high-qualifi ed candidates. 
Figure 1: Distribution of the world labour force by 2020 (ILO, 2013).

The current workforce consists of four generations: the Traditionalists, the Baby 
Boomers, Generation X and the Generation Y. The latest generation, “Generation Z” 
is not yet involved in the labour market. 
• The traditionalists cover the years between 1925 and 1945. To this segment of 
workforce are att ributed qualities such as: team players, indirect in com-munication, 
loyal to the organisation, respect the autho rity, obedient, dedi-cated and place duty 
before pleasure.
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• Baby Boomers are those who are born between 1946 and 1964.Their main 
att ributes are: team-oriented, optimist, bring fresh ideas, uncomfortable with confl ict, 
sensitive to feedback, health and wellness oriented.
• Generation X portrays the age group between the years, 1965 to 1980. Their 
att ributes are: impatient, multi-tasking, positive att itude, self-reliance, question the 
authority, goal oriented, informal balance
• Generation Y is the youngest working class in current workforce, born be-
tween 1981 and 2000. This generation have following att ributes: need fl exi-bility, multi-
tasking, heroic spirit, tenacity, morality and technological savvy. This generation play 
an important role in this paper, since they represent the largest employee category 
using social media nowadays.
• Generation Z, represents the people born aft er 2001. This generation is not 
subject of this paper, since it is not part of the labour market yet.
A current challenge in the business environment is deriving from remarkable 
diff erences in terms of technology knowledge between the Baby boomers, which 
are the decision makers and the generation Y, which includes the current workforce 
talents. It is crucial therefore for the companies to fi nd effi  cient strategies, in order to 
minimize the communication gap between the two generations.

Recruiting channels

Recruitment describes all the activities that are directed towards fi nding potential 
employees and att racting applications from suitable candidates (Foot & Hook, 2008, 
p.143). In order to achieve an effi  cient recruiting process the fi rst step should comprise 
the planning of the number, profi le and range of the vacancies as well as defi ning the 
required competences and qualifi cations of the potential future employees.Nowadays 
a very high variety of recruiting channels is accessible. New channels have emerged 
due to the noticeable technological progress in the last years. 
 Staff  leasing refers to arrangements in which companies lease their employees 

through an external contractor. One of the main advantages is the bett er benefi ts, a 
leased employee gets from the external contractor.
 Local employment agencies. One of the advantages of this method is the zero-

cost service and the high coverage of potential candidates. However the candidates 
lack oft en important qualifi cations, so that the chance of the presented potential 
candidates matching the required profi le is quite small.
 Job Fairs represent a further possibility, especially for small to medium sized 

com-panies to att ract new potential employees. In this case the employers are enabled 
to access qualifi ed candidates, meet them in person with lower costs. A drawback 
here is the limited time for interviewing candidates and therefore it is not possible to 
obtain a complete candidate profi le.
 Internal promotion. The companies prefer sometimes to advertise a vacancy 

only internally, allowing in this way the current employees to develop further their 
skills and qualifi cations. An advantage in this case is the existing knowledge of the 
employee about the rules, culture and the structure of the company. Disadvantages 
lie in missing the opportunities of buying new and valuable ideas from the external 
business environment or the required skills and qualifi cations are being lacked by 
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internal candidates.
 Employee referrals. In this case the advantages lie in the minimal costs as well 

as in the high quality of candidates. 
 E-recruitment The term “E-recruitment” consists of two parts: the “E” stands 

for “electronic” and “recruitment”.E-recruitment is another important recruiting 
channel, which involves electronic communication media such as internet to support 
the recruiting process. From the company’s perspective there are two areas, where 
e-recruiting can be applied: job postings either through the company’s career website 
or internet job boards. Recruiting through the company’s career website is convenient 
due to minimal costs and it provides the applicant with relevant information such as 
company’s culture, values and products. Internet job boards are an optional way to 
post job openings online. General job board is the most used means of e-recruitment 
for employers. The companies post their vacancies on these sites and the system 
forwards the application documents directly to the companies. According to a recent 
global study carried out by LinkedIn, internet job boards are still Nr. 1 worldwide 
when it comes to producing the highest quantity of hires. (See Figure 2):

Figure 2: Signifi cance of sources, when hiring white collar employees (LinkedIn 
global recruiting trends, 2015).
In comparison to traditional recruitment channels, e-recruitment enables the companies 
to proceed faster with the recruitment process, reduce costs and employee turnover. 

Trends for future recruiting

Besides recruiting through social media tools ,some other alternative recruiting 
trends are emerging on the labour market. A global Study (2014) shows that mobile 
recruiting is one of the newest and quickly developing recruiting trends worldwide. 
Att racting prospect employees through mobile devices is one of the latest trends 
in the recruiting world. The number of people that are online for longer periods of 
time is increasing rapidly due to the frequent use of smartphones and tablet-pcs as 
sources for recalling online data. This enables the emergence of new opportunities for 
recruiters. A starting point would be to optimise own companies career homepages, 
or internet job boards for mobile users, or to develop recruiting-specifi c mobile 
applications. These arrangements, which enable the companies to react to the trend 



241

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

“always online” can be summarised under the term “mobile recruiting”.
Accor ding to an article in Forbes (Recruiting Trends For 2014: Social, Video And 
Moneyball, 2013) video interviews with prospective employees are becoming quite 
usual in the business environment. Furthermore companies see high potential in 
videos for employer branding purposes. Recruiters worldwide are becoming more 
and more familiar with videos as an interview tool. Att raction of international 
prospective employees is gett ing easier with this method. On one side video 
interviewing accelerates the recruiting process, on the other it saves costs (e.g. 
transportation, accommodation) in a considerable way compared to face to face 
interviews. For the job-seekers, this interview method can be at fi rst intimidating. 
However an appropriate planning and preparation in advance can lead to a successful 
interview (Tips for Successful Video Interviewing, 2015). Furthermore it is important 
for companies to consider recruitment laws, when conducting interviews with 
prospective employees. 

Social Media usage on recruitment

Social Media recruiting is defi ned as the use of social networks and social communities 
from the companies for short-, middle- and long- term recruiting purposes (Defi nition 
Social Media Recruiting, 2015). A similar defi nition comes from Bärmann (2012): 
social media recruiting is the process of companies using some or all of the social 
media tools (e.g. Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitt er) to source new employees. 
The active participation of existing employees, through sharing personal impressions 
and experiences from their everyday work life, plays an essential role for this kind 
of recruitment.Based on a research done by Jobvite (Jobvite Social Recruiting Report, 
2014) about social media recruiting in the US companies, following results derived:
• 73% of recruiters plan to increase their investment in social media recruiting
• 83% of job seekers fl ock to Facebook, LinkedIn remains recruiters top social 

network
• 55% of recruiters have reconsidered a candidate based on their social profi le
• Recruiters are now reviewing social profi les to uncover mutual connections and 

evaluate writt en or design work
• 93% of recruiters use or plan to use social media to support their recruiting eff orts
• Addecco, a global leader in Human Resources solutions, published recently a 

global study (participants: 1500 recruiters, 17.000 job-seekers from 24 countries. In 
2013 more than half of all recruitment activity involved the internet (53%)

• Social media is the digital tool which is expected to experience the greatest increase 
in usage rates by the recruitment sector

• Half of job seekers use social media for job search purposes and 70 % of the 
recruiters use social media for the daily Human Resources activities.

• 29 % of job seekers have been contacted through social media by a recruiter at least 
once, and 9 % received a job off er.

• The majority of the searched profi le on social media is non-managerial, which 
shows that social media recruiting is gett ing broader in terms of target groups
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Facebook

Facebook is currently the biggest international social network with 1.59 billion users 
(Facebook Newsroom,December 2016).The social network was created in 2004 by 
Mark Zuckerberg, fi rstly to serve only to the students of the Harvard University. 
The basic idea was to use it on the private level. The exchange of diff erent types 
of data such as pictures, audios, videos as well as interacting with comments and 
status updates with own contacts, enables the building of cross-border friendships 
and acquaintances (Fedossov & Kirchner, 2009).The networking feature of Facebook 
was quickly recognized and capitalized on, by diff erent companies. It has become 
usual for companies worldwide to have their own fanpage in Facebook and to 
share with their customers diff erent business related content (e.g. videos, pictures, 
comments).Thus a direct and permanent communication with the target group is 
provided by Facebook. Though Facebook is being used on the private level, many 
data such as education, current employer, and professional areas of interest are oft en 
part of the public profi le of users. These data are therefore a good basis for recruiters 
to build their search on (Fedossov & Kirchner, 2009).The search gets complicated 
when the minimal to zero data of the potential candidate is public. An interesting 
option for recruiters might be the group option, which are searchable through the 
internal searching engine and can be accessed, normally aft er the administrator 
approves the membership. According to the Adecco’s global study (#socialrecruiting. 
A global Study, 2014), Facebook is the second biggest platform used by companies 
and recruiters (See Figure 3). Furthermore Facebook is relevant (51.6 %, second place 
aft er LinkedIn, 67.7 %) for recruiters when checking candidate’s online reputation. 
In 2013 only approximately 9 % of the companies used Facebook for publishing job 
postings. A bigger part of the companies, around 23 % used Facebook for Employer 
Branding purposes. Only approx. 5 % of the companies used Facebook for active 
sourcing (Laumer, 20Figure 3: Accounts on Social Media for professional use and 
active company presence on Social Media. (#socialrecruiting. A global Study, 2014)

Twitt er

Twitt er was founded on April 19, 2007 and is a micro blogging site where users can 
publish short text messages on the Internet. These “tweets” can be only 140 characters 
long and can include pictures, videos, or links. Through “hashtags”, which are 



243

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

basically key words, tweets can be categorized (Bärmann, 2012). Current Twitt er 
usage: 320 million monthly active users, 500 million Tweets are sent per day, 77% of 
accounts are outside the U.S (About Twitt er Inc, 2016). Especially Media use Twitt er as 
tool for broadcasting breaking news. Companies use Twitt er in order to engage with 
their customers (Mashable, 2015). One of the ways Twitt er can be used for recruiting 
purposes is to post job profi les by referring to links that direct the candidate to the 
actual job profi le on the company’s career website. Hereby is important to use hashtags 
(e.g. career, job, company’s name) in order to increase the visibility of the job profi le. 
According to the Adecco’s global study (#socialrecruiting. A global Study, 2014), Twitt er 
is the third biggest platform used by companies and recruiters for their social media 
presence .Twitt er is ranked fourth when it comes to check candidate’s online reputation. 

Google +

In June 2011 Google presented the Google + project.Google + gives the users the option 
to insert information regarding current employment, education, residence. The user 
can choose if this data remains public or private. Alike in Facebook, Google+ off ers the 
tagging function. Using hashtags is also possible and improves the published content’s 
discoverability (The Beginner’s Guide to Google+, 2013). In terms of recruiting, Google+ 
has diff erent functions which can lead to a successful sourcing of potential candidates. 
As a recruiter using a professional Google + account, you can add potential candidates 
in circles and build a set of Talent Pools. Circles can be named according to positions 
or functional areas (eg. fi nance specialists, sales managers, marketing specialists etc.). 
Searching for candidates can be done as follows: either in the search bar for people and 
insert diff erent key-words.According to the Adecco’s global study (#socialrecruiting. A 
global Study, 2014), around 15 % of recruiters use Google+ for professional use, more 
of them (around 26%) use it only for private reasons (See fi gure 4). Only 13 % of the 
surveyed companies are present at Google + with an offi  cial page and around 13 % of 
the recruiters use Google+ to check candidate’s reputation.
Figure 4: Accounts of recruiting professionals in social media for professional or 
private use (#socialrecruiting. A global Study, 2014).
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LinkedIn

LinkedIn is the world’s largest professional network on the Internet. It was 
founded in 2003 and is headquartered in Silicon Valley, USA. Currently LinkedIn 
has over 300 million members from over 200 countries. LinkedIn connects the 
world’s professionals to make them more productive and successful.LinkedIn is 
professionals oriented. LinkedIn plans also to continue growing with mobile as a 
focus and to create a successful application  experience. Based on Addecco’s global 
study (#socialrecruiting. A global Study, 2014), LinkedIn is ranked fi rst (58.3 %) for 
professional use from recruiters and second (52.8%) for active company presence. 
LinkedIn is also ranked fi rst when it comes to check candidate’s online reputation 
(67.7 %). LinkedIn scored also the best grades with regards to eff ectiveness of social 
media for recruiting purposes. 

YouTube

YouTube is a video-sharing website and was founded in the US in 2005 and acts as 
a subsidiary of the Google coorporate. It has more than 1 billion unique users each 
month and 100 hours of videos are uploaded on YouTube each minute. YouTube is 
localized in 61 countries and across 61 languages (Statistics, 2015). Most of the users are 
private individuals but more and more media corporations such as CBS, BBC, Vevo, 
Hulu are involved in partnership programs with YouTube. Every registered user gets 
automatically a channel, in which videos can be posted. For companies is also possible to 
use corporate design in the channel.YouTube videos can be used by employers in order 
to att ract potential employees by showing the culture, values, workplace and personal 
experiences of current employees. Furthermore uploading these videos on YouTube 
enables the sharing function on other social media sites such as Facebook, LinkedIn 
and increases therefore the coverage for new potential candidates. It is essential for 
these videos to be original and creative, in order to awake interest quickly and to reach 
a large audience. However, the costs that arise with the creation of the videos might 
represent a drawback for companies (Bärmann, 2012). Based on Addecco’s global study 
(#socialrecruiting. A global Study, 2014), around 18% of the companies are present in 
YouTube and around 8 % use YouTube for professional reasons. Also only 8,5 % use 
YouTube for checking candidates online profi le. 

Conclusions and suggestions

Generation Y represents the main target group in terms of social media recruiting as 
they are more technology savvy. However, it is important for Recruiters or Human 
Resources Managers to consider also other generations and not only concentrate 
adopting their recruiting strategies to social media trends. The needs and expectations 
of Baby Boomers and Generation X should not be overlooked. Contrary to generation 
Y, they are not very technology oriented and thus it might impair their performance 
if they are involved in highly technological hiring processes. Thus it is advisable 
for the companies to use diff erent recruiting channels (e.g. newspapers, company 
website), in order to reach older generations also. Furthermore, when joining social 
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media channels, the companies can be faced to direct or strict feedback. It is crucial 
therefore for them to handle the criticism in an optimal manner, by taking the time to 
refl ect and react to it. Moreover is important to consider the time, human resources 
and cost factors that are related to the development of the social media strategy and 
its implementation (Nothelle, 2014). 
Based on a survey in 2013 (Broughton et al., 2013), the main concerns about recruiting 
via social media channels are: exclusion of candidates that do not have access to social 
media channels and violation of candidate’s privacy. A further concern was also the 
risk of discriminating candidates based on the personal characteristics. There are 
further mistakes that can be done by recruiters when using social media. These can 
lead oft en to damaging reputation of the company or losing credibility. Some of these 
mistakes are listed as follows (Key Mistakes to Avoid in Social Media Recruiting, 
2015):
• The company is missing a clear social media recruitment strategy
• The targeted audience is not defi ned before posting content on social media
• Failing to create an att ractive social presence for the company
• Posting of non-relevant content for the target groups
• Recruiters are lacking suffi  cient social media knowledge
Despite diffi  culties and challenges, social media recruiting can be associated with a 
wide range of benefi ts. Firstly it is easier and faster to identify potential candidates 
with specifi c skills and professional experiences and also to reach candidates that are 
not usually included in the target groups. Social media enable the passive candidates 
who are not actively looking for a job to be discovered by companies. The accessibility 
of professionals online has made talent more achievable than ever. Besides it is not 
any more unusual for recruiters to screen candidate’s presence and activities at social 
media. A more complete profi le of the candidate is provided before the interview 
takes place. Furthermore a consolidated social media profi le can contribute to the 
improvement of the company’s reputation. According to a recent LinkedIn study 
(LinkedIn global recruiting trends, 2015), social professional networks rise to become a 
top source for quality hires. Social professional networks are the fastest growing source 
of quality hires globally, increasing 73% over the near past  years (see Figure 5).

Figure 5: Sources for quality hires (LinkedIn global recruiting trends, 2015)
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Social media tools such as Facebook, LinkedIn and Twitt er can have a positive 
impact on the general recruiting process by providing recruitment information 
and encouraging realistic job expectations among potential employees. A potential 
candidate can obtain in advance useful information about a potential employer 
through its website and social media pages. Based on the received information, the 
candidate can decide, whether they like the working environment and culture of the 
company. This pre-check done by the candidate himself saves the company time and 
money (Broughton et al., 2013).
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Abstract

This paper focuses on the Verbal and Visual Techniques of the Language of Tourism, with a 
main emphasis on UK’s Brochures. The language of tourism att empts to persuade and seduce 
millions of human beings, so it att empts to convert them from potential into actual clients, 
it hopes to turn them into tourists. Considering this purpose, the language of tourism uses 
certain verbal and visual techniques in order to lure the tourists by gently talking to them 
about the possible places they can visit. Precisely this topic is going to throw additional light 
on the language of tourism in brochures describing United Kingdom’s sights, nature, culture, 
food, sports, hotels, resorts, places by examining the techniques they employs, ranging from 
verbal to visual techniques.

Keywords: Verbal techniques, testimony, visual techniques, ego-targeting, visual cliché, 
aestheticism.

Introduction

Tourism is growing fast as a huge global industry. Due  to  the  fact  that  tourism  
is  one  of  the  most  fl ourishing  industries  nowadays,  advertising in tourism, 
especially through traveling brochures, is a  signifi cant  component  of  the  tourism  
marketing  process that can  hugely  infl uence  the  tourist’s perception. The aim 
of this paper is to highlight the features of advertising in the domain of tourism. 
The central focus will be on UK’s tourist brochures as an essential and powerful tool 
of persuasion. Through a description and analysis of the characteristics used in a 
promotional brochure, this paper seeks to investigate how British tourism presents 
its best face and appeals to the tourists, what these linguistic and visual elements 
represent, and how they present UK as a favorable tourist destination.

1. Verbal Techniques

1.1Comparison
Comparison is a verbal technique which is oft en employed to mollify the eff ects of 
strangeness which and it is achieved by means of simile and metaphor. Elgin argues 
that metaphor is the most powerful device for changing people’s att itudes. Simile is 
less absolute than metaphor, is a weaker verbal technique. But it is certain that simile 
and metaphor are used in order to manage the unfamiliarity of a destination for the 
tourist, because brochure writers att empt to reduce the eff ects of strangeness for their 
clients.I have found comparison by the use of simile and metaphor in a brochure 
called “Bekonscot” Model Village and Railway, as follows:
This is a nostalgic, aff ectionate and amusing take on England long gone. But although 
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historically accurate, we’re not like a dullmuseum. Weare for fun’. 
‘During the Society existence it has grown in stature and reputation and is now 
generally regarded as a leading Rose Society in the world’.1

1.2 Key word and keying
The secret of eff ective copy is thinking in the reader’s term. Thus research before 
writing should seek to discover key words in order to draw tourist att ention. Key 
words in the language of tourism tire the imagination of the tourist.And the purpose 
of it is that for optimal eff ectiveness, the message should be short, clear, current, 
active.I have found such examples of key word as follows:
‘Enjoy’, ‘Discover’, ‘Get active’, ‘Party time’, ‘Explore’, ‘Party time’, ‘Adventure’, 
‘Experiences’, ‘Memorable’, ‘Welcome’, ‘Pleasure’2

All of these examples correspond to the requirements of the potential tourist and 
these master words communicate promises of romance, excitement and adventure 
because the main sources of att raction in travelling abroad are seen as opportunities 
for the tourist to compare other societies with her\his own as a means of individual 
status enhancement.
All allied concept to the use of key words is that of ‘keying’ which according to 
Cohen(Cohen,1972) writt en analogue to oral keying may be found in promotional 
material which places great emphasis on words such as ‘genuine’, ‘historical’, ‘real’, 
‘authentic’, ‘originally’, ‘unique’, ‘typical’. Thus for example I found these expressions 
in the brochures:
‘Many of our ingredients come from our own estate’, ‘The Swiss-trained chef and 
his team use local suppliers and British originally sourced food’, ‘Showing a unique 
style’, ‘is one of only two of its kind in the country’, ‘The Salisbury Arms is a good old-
fashioned English inn with oak beams, wood panels and original fi replaces’, ‘it off ers 
everything one could wish for in a typicalold country pub’, ‘a family-friend restaurant 
and traditional snug and bar with original sett les’, The Watt s Arms is a pub that in all 
the best respects, is as traditional as traditional can get’. ‘For a unique dining experience 
in a beautiful environment, head straight to London Road’, ‘The restaurants in Hat 
fi eld and Milton Keynes maintain an authentic Tuscan country’. 3

All these expressions give the impression that tourist are coming into contact with 
the authentic. It seems like what is traditional, unique and authentic is what att racts 
tourist most because the ordinary the modern is there where they originate.
1.3 Testimony
According to Gartner (Gartner,1993) the projection of favorable destination images 
by the tourist industry may be carried out by recognizable spokesperson who can 
lend support to the advertised images. These spokespeople may be rich,famous and 
even infamous personalities.In the hands of the travel writer these forms of testimony 
may not only be molded to praise or damn a given destination,but also contribute 
towards the fulfi llment of the major properties of the brochures-promotion,informat
ion,entertainment.
A type of testimony found in the language of tourism especially in the discourse of 
travel advertising, is the satisfi ed customer. Here are some examples of the satisfi ed 
1.Royal National Rose Society’, Bekonscot, Model Village and Railway, London City Brochure
2 ‘National Maritime Museum,’‘Bekonscot Model Village and Railway’, ‘Redwings’ , ‘Adventure Island’, ‘London 
Aquarium’.
3 ‘Food and Drink Chilterns’ 2009 4th edition Brochure
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tourist in two brochures:

4Another type of testimony as I mentioned above was the writer’s direct reference to 
famous personalities.Places may be promoted by especially alluding to their loyal 
sons and daughters, expatriate residents or renowned repeated visitors. An example 
of the writer’s reference to famous personalities is as follows:

5

As we can see the use of testimony is defi nitely a way of luring potential visitors to a 
certain destinations.
4  ‘Study in London’ Brochure
5  ‘Study in London’
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1.4 Humor
According to Burke(Burke, 1966) man is not just a rational, but also a laughing, animal 
and a comic relief takes place in situations of incongruity and in the disruption of 
social proprieties.Advertiser use humor as an att ention grabbing device in order 
to create an element of surprise in the reader. Many advertisers share the majority 
opinion that humor can be successfully employed in tourism promotion by the use 
of pun. The use of pun is not used just to employ humor but also for providing a 
suitable context for all that follows. Here there are some extracts from some diff erent 
brochure using humor:
‘The easiest way to a worry free day at your favorite Fun Park. NO traffi  c jams, NO 
parking, NO hassles!
‘We love donkeys…Hands up who wants to be a donkey’
‘LegolandWinsdor is an exciting place with thrills and fun for the whole family. 
Prepare for a soaking on our wet and wild water rides. Join a Viking fl eet and batt le 
sea monsters and rough waters,then follow a pirate trail that will leave you wett er 
than walking the plank! Litt le ones will also love making a splash in the fountains at 
Waterworks’.

6

1.5 Languaging
Is a term used originally used to signify a form of one-up man ship, a scoring over 
one’s rivals through the use of real or factious foreign words of which they have scant 
knowledge, thereby inducing feelings of inferiority in one’s opponent. Languaging is 
oft en encountered in travel writing,although it’s most frequent application is in the 
domain of gastronomy. Thus:
‘Taking classic techniques from France and ancient food wisdom from Asia, Chad 
Rahman is at the forefront of innovation in modern French –Asian cuisine. With a 
rare sensitivity to the nuances of the global gastronomy, the dishes he produces are a 
true celebration of multiculturalism’. 
‘Dishes of halibut and roast breast of quail with spring pea…To refresh our plates 
between courses we were served small portions of delightful treats such as a zingy 
tomato and pepper gazpacho in an espresso cup, and a light gooseberry jelly tower 
and sorbet’.
‘In order to ensure freshness, your food is delivered to your table as soon as it is 
ready. This means diff erent dishes may be delivered diff erently at diff erent times’.
‘The restaurant is a great fi nd for a mix of diff erent cuisine and a variety of tastes’.”

Languaging however may be extended from the narrow concept of the impressive 
use of foreign words to include a manipulation of the vernacular, a special choice 
of vocabulary for its own sake.The use of particular expressions shared by writer 
6 ‘Discover London’Ofi ical City Guide
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and reader,with their occasional poetictreatment, can be both ego-enhancing and 
memory sustaining.Thus:
‘Wagamama’, ‘rémoulade’, ‘tandoori’, ‘chotpoti’, ‘hedgerows’, beehives’, terranova’, 
purée’.”

These terms are provided in the brochures without any explanation about the 
meaning. This may be considered as anti-tourism or a negative side of tourism 
language promotion. Or this kind of words can lead the tourist to a thought that the 
restaurant is only for the upper and middle class who can understand such diffi  cult 
words.
Another verbal languaging technique is alliteration that is widely encountered. It can 
be used not only in titles but also in the account proper.
Thus the Thai EighteenRestaurant’s cuisine is described as; ‘ …superb Thai cuisine 
in a stylish sett ing…’, another alliteration is found in the brochure about  Royal 
Gunpowder Mills, ‘Enjoy our tractor trailer tour’, or Discover the start of a new narrow 
gauge railway’. Moreover in the National Maritime brochure I have found this 
alliteration: ‘Free family fun’. 
Repetition of an entire word is also encountered. The examples are as follows:
 The Woburn Deer Park is described as ‘beautiful art, beautiful gardens’ ,another one is 
on the brochure called ‘Experience London’ where I have found this repetition of the 
word new: ‘A new day…a new visit…
This is done on the purpose of eye catching from the tourist,so in order to draw 
att ention by the repetition of the word more than once.
1.6 Ego-Targeting
The ideology of advertising acts in such a way that it recruits subjects among all 
the persons it targets and transforms those individuals into subjects. She calls this 
process ‘inter-pellation’ or ‘hailing’. By turning around to answer the ‘hey, you there’, 
we become subjects. By recognizing that we are being addresses by the advertisement 
we become singled out from the crowd; we become spectator and consumer as part 
of the product.
Vestegard and Shchroder(Vestergaard, T., & Schroder, K.1985) note that this singling 
out of the individual is oft en achieved by some expression directly treating the reader 
as a confi dante as in this expression that I have found in diff erent brochures.
‘So if you go out there you can take an interest in the food you eat and make the most 
of Hertfordshire, Buckinghamshire and the surrounding areas’, you can cycle around 
the Europe or, like me, you can cycle around the city and visit all the monuments’. 
‘Enjoy our tractor trailer with a guide to delight you with tales of the site’, ‘whatever 
time of year you visit there will always be something to see and do’, ‘A magical marine 
life you will never forget’, ‘we know what you want’, ‘Using your own car,you can 
drive around the Reserves where our animals are only a windscreen’s width away 
from you’, ‘you can even feed them with nectar’, ‘you can play your day’, ‘don’t 
forget you can return as many times as you like on the day’.
However, the individual is explicitly involved when the negated interrogative is 
used:e.g.
‘If you would prefer something traditionally English, why not have a sandwich for 
lunch?’, ‘Why not stay the night with one of our local hotel partners and turn your 
visit into a full-blown adventure?’”
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Underlining all these linguistics strategies is the supposition that a strong ethos of 
individualizing prevails in society itself that by purchasing the product I will become 
a bit more myself, someone special, and realizing my unique potential. In other 
words the ideology underpinning such appeals is that the common good is achieved 
through the pursuit of individual happiness.
What is more, in reference to the increasing individualism, travel brochures use the 
evocative and expressions which seek to distinguish the individual from the crowd. 
Ego-targeting in the language of tourism is most evident in the medium of advertising.
An example of it is as follows:
‘Come and see our horses,ponies, donkeys and mules for free in 2009-we have 
excellent facilities al all our visitors’centers where you can fi nd out more about our 
welfare work. ‘Redwings is very special…Your support will help us to keep it that 
away!’‘At redwings you can see horses enjoying a natural life. You can have your 
birthday at Redwings-we provide everything you need for you and all your party 
guests’�

Here we see that are just parties involved-‘we’ and ‘you’. The dialogue assumes the 
form of an intimate conversation as if ‘you’ were the only person in the world and the 
horses, donkeys and mules are there only for you and if you celebrate your birthday 
at Redwings you and your guest are going to be the most privileged people in the 
world. They are going to be there only for serving and making you happy and also 
experiencing a never forgett able experience.

2. Visual Techniques

Before embarking on the most frequently encountered visual techniques under the 
headings of colour, format, visual cliché, and connotation procedures, it should be 
noted that very rarely, if at all, does the language of tourism speaks through pictures 
alone. Where photographs are features, almost without exception they appear in 
tandem with a verbal language.
2.1 Colour
FebasBorra(FebasBorra, 1978) observes that:“Color is to iconic language what lett ering 
is to the writt en text“. Pictures take up over twice as much space as commentary,warm 
and vivid colors predominate.The sea is always an intense azure and the bright blue 
skies invisibly contrast with an absence of rain clouds.No night shots are displayed.
Instead everywhere is depicted as eternal spring.While in the collection of brochures 
which I will analyze, there are very few black and white pictures in the entire. The 
predominant color of the surrounding is white, blue, and green. There are also some 
glances of red, pink and yellow.
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As we can in the fi rst six brochures is the blue, red and green that predominate.And 
only the last two contain the black and white color. This is done on purpose to introduce 
the past years what has already gone, so to introduce the noble environment.And as 
a result is obvious that those brochure that use bright colors are far more successful 
in att racting the potential tourist’s initial att ention than are black and white pictures.
2.2 Format
Format is a technique which comprises such consideration as: positioning of visual 
promotion material, as well as size, shape, content, structure.
As regard to the placementof travel advertisements, optimal positioning is directly 
opposite or adjacent to the editorial or article which complements its pictorial 
message. Thus for example:

It is obvious that in the fi rst brochure about Food and Drinks in United Kingdom 
there is the text in the right and the picture in the left  or the opposite. Even in the other 
brochure about National Maritime Museum we see the same structure of format, the 
text in one side and the picture on the other.
Another position that I have rarely found, is when the pictures are above or below 
the editorial or article.

With respect to shape, att ention should be paid to harmony, sequence, and balance. 
Most publicity pictures are rectangular framework, there are two traditional subtypes: 
the Italian style photograph, with a longer horizontal side, and the French style 
photograph, with a longer vertical side. The other shapes are: the rectangle which is 
the most popular shape in promotional photography, the Square that is in the second 
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place and the circle or oval that are very rarely used in tourism promotion.

In these examples we can simply pick the French and Italian shape of the photographs 
in the two brochures, whereas in the third brochure we easily distinguish only one 
photograph in the square shape. This shape is also found in three photographs in 
the last brochure. But in the entire collection of brochures there are only these two 
brochures which exercise this shape, as a result this visual technique is rarely found 
and used in promotional materials.
Concerning the dimensions of a promotional material Dilley (Dilley, 1986) reckons 
that the infl uence of a promotional picture varies directly with its size. Since space 
is allocated as a function of cost, it naturally follows that, once circular fi gures and 
the quality of readership are taken into account, the greater the infl uential outlay the 
more successful the impact. As a matt er of fact the brochure in the left  is muchmore 
att racting than a brochure containingvery small pictures inside, like the one in the 
right.
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As to pictorial content,Dilley (Dilley, 1986) fi nds that brochure allocate 32% of their 
space to landscapes, 36% to culture and 16% each to recreation and services. This is 
defi nitely true as regarding the British promotional materials, because nature, sights, 
culture, hotels, zoos and places for fun, are key themes in British promotional material.
The beach, food and sport are not key themes in British promotional material,while 
nature, Sights and culture are the most important key themes in British brochures.
In terms of structure, most tourism publicity follows the well-known AIDA patt ern 
of advertising.However, Boyer and Viallon(Boyer and Viallon 1994)stress the need to 
centralize the most important element of the visual message. While Vestergaard and 
Schroder (Vestergaard, T., & Schroder, K.1985)., on the other hand, refer to a diagonal 
structure which begins at the top left  and continues to the bott om right of the picture.
For them unimportant features of the image can be placed in the shadow or out of 
focus.These kinds of structuring are all found in British brochures as follows:
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2.3 Visual cliché

Visual cliché is made possible via indexical transference, where the symbolism in 
question is so oft en repeated as to render the message trite or even devoid of meaning. 
Thus for example some verbal and pictorial clichés are as follows:
E.g.: green hills, woods bubble near the lakes, great museums, magnifi cent mysteries, 
beautiful roses, amazing encounters, wild world, adventure playground… �

Other visual cliché have been identifi ed by researches. Pearce (Pierce, W.2001) refers 
to the ubiquitous smiles on the face of locals, which not only indicate supposed 
friendliness on their part, but are also intended to symbolize the non-problematic 
nature of subsequent host-guest encounters. For example,here there are four pictures 
of locals smiling in a single brochure.
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There are tourist maps which employ naïve symbolism in their markers, pictures 
featuring vast horizons and limitless beaches as emblematic of accessible emptiness, 
and icons of nature, which connote its preserved virginity in contrast to the polluted 
environment from which so many tourist originate.For each of these pasteurized 
images I have found an example in the brochures as follows:

It is obvious that the fi rst brochure is the example of tourist map with naive symbolism 
in their markers. There are some simple markers in this brochure that even a child 
can understand them, which in a way temper the eff ect of strangeness. In the other 
brochure is the picture of a vast horizon. It seems like London is in your hand, it is 
all yours and it is nothing you can fear about.The two last brochures contain icons 
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of nature. We see the deer, the monkeys, the birds and the lake. These images are all 
images symbolizing preserve virginity in contrast to the polluted environment where 
the tourist comes from.
According to FebasBorra (FebasBorra, José Luis 1978) the constant presence of the 
sun in brochures becomes a synonym for a virtual good weather. The sun is oft en 
presented on its own without any accompanying verbal message, a rare case in the 
language of tourism where the icons speaks for itself. Yet because there are many 
types of sun depicted-seductive sun, superlatives sun, suns with distribute warmth 
suns which off er light, suns which guarantee success and suns which indicate that 
the holiday maker will lack nothing in the unlimited pursuit of pleasure-we can say 
that the sun as a signifi er is polysemic. I have found two pictures in the brochures that 
present sunshine, which can lead to multiply interpretation, as follows:

2.4 Connotation Procedures
According to Barthes, since a photograph is an analogy of reality, a denote message 
without a code, its follows that any second order meaning must be imposed by the 
photographer by means of connotation procedures. In the fi rst three procedures, trick 
eff ect, pose and objects, connotation is eff ected by the manipulation of reality itself. In 
the second trio, photogenia, aestheticism and syntax connotation is achieved via the 
photographic production process. 
2.5 Trick eff ect
Barthes (Barthes R.1977) identifi es image superimposition as atypical instance of 
trick eff ect. In my collection of brochures I have found many photographs featuring 
trick eff ect. The examples are as follows:
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These are the six brochures in which I have found an image superimposition. In the 
fi rst brochure it seems like all the animals cohabit happily with each other,as the car 
is near the elephant, near the lion and it is everything in peace there. Whereas in the 
second one it seems like the dragon is att acking in reality and it is near them. While 
in the third one we have the small image of the parents and their children walking 
and laughing, while above them there are the images of the animals, very big images 
in contrast the human’s image. As to the forth brochure, it seems like children are 
inside the aquarium looking at the sea animals, a really beautiful superimposition. 
And in the last two there is also the superimposition of the people in an area and the 
superimposition of the children images in a zoo.
The second of Barthes’(Barthes R.1977) connotation procedure is pose, where people 
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portrayed adopt the same stance as fi gures in classical paintings. Thus here is the 
example that I have found:

It is obvious that the images of the people in this brochure are real, but they seem like 
painting portraying classical fi gures, done for the purpose of representing the old 
and the noble.
Under objects, Barthes (Barthes R.1977) discusses what we have previously termed 
‘indexical transference’ extended. So there are objects to include destination people, 
whose presence in the brochure signifi es the real touristic destination. In the example 
below there is a retired serviceman called The Sergeant Charles McLaughiln is 
wearing his traditional job clothes and is for sure representing British citizens. So as 
a matt er of fact he is a representation of the destination people.

‘The other connotation procedure is that of aestheticism,’ says Barthes (Barthes 
R.1977), is the portrayal of beauty or spirituality in the photograph as if it were a work 
of art, both in is texture and composition. In the example that I have encountered 
there is the London sky line, which the highest point of the most great and praised 
att raction are over the clouds. It is a wonderful image connoting that these att raction 
are the greatest att raction to be visited in London. They are so great that it seems like 
you are in a paradise fl ying over the clouds in the sky.
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The last connotation procedure is syntax.Barthes (Barthes R.1977)refer to the 
sequencing of several photographs in order to yield an overall meaning at the level 
of ‘concatenation’.Such photographs, when combined through association of ideas, 
can tell a whole story.

Thus, if we see the images of this brochure, from the fi rst to the last, without having a 
look at the text, we immediately understand what we can do at the National Maritime 
Museum.So the pictures work as a whole to show a whole story of what can be done 
at a certain destination.
To conclude, the foregoing perusal of some of the more frequently encountered verbal 
and visual techniques, employed by the language of tourism, thus brings us to the 
stage where we can appreciate that the manner in which a message is utt ered can be 
just as signifi cant as what is actually said.
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Roli i mbrojtësit në marrjen e provave sipas K. Pr. Penale

Av. Asllan Dogjani
Deputet ne Kuvendin e Shqiperise

Abstrakt

Në Shqipëri mbrojtesi ligjor (avokatia) ka ndjekur rrugën e përgjithshme të zhvillimeve politiko-
shoqërore me ndryshimet dhe veçoritë përkatëse të çdo periudhe. Me shpalljen e pavaresise 
dhe  krĳ imin e qeverise se pare shqiptare, gjate  luft es se pare botrore, pas saj,  ne luft en e 
dyte boterore dhe pas saj avokatia ka patur uljet e ngritjet e saj. Ne vitin 1967 u ndalua me 
ligj avokatia dhe u zevendesua me diktauren e proletariatit. Si rezultat i zhvillimeve politiko-
juridike të pas viteve ’90, kuadri kushtetues dhe legjislacioni pësuan ndryshime rrënjësore 
konceptuale dhe proçeduriale. Në themel të dispozitave kushtetuese u vendos individi dhe 
të drejtat themelore të njeriut. Ne vitin 1990 parlamenti i ri postkomonist miratoi ligjin per 
avokatine, ligj i cili eshte  pasuar me ndryshime  dhe ka ardhur duke u permisuar pozita e 
mbrojtesit ligjor ne mbrojtje te te drejtave dhe lirive themelore te njeriut. Miratimi i Kushtetutës 
në vitin 1998, rikonfi rmoi të drejtat themelore të njeriut dhe ndër të tjera sanksionoi parimet 
kryesore dhe elementet bazë të proçesit të rregullt penal si dhe të drejtat e palëve në këtë 
proçes. Kjo ndodhi për shkak të karakterit delikat që mbart në vetvete gjykimi penal për arsye 
se në të vendoset përfundimisht mbi kufi zimin ose jo të lirisë individuale. Në Kushtetutën e 
Shqipërisë, e drejta për një proçes të rregullt ligjor përmendet në mënyrë specifi ke në dy nene. 
Neni 42 e rendit atë krahas të drejtave dhe lirive themelore të njeriut me këtë formulim:
Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe ligj nuk mund të cënohen pa një proçes 
të rregullt ligjor
Kushdo për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tĳ  kushtetuese dhe ligjore, 
ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tĳ , ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik, 
brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Keto ndryshime u refl ektuan ne parimet ne baze te te cilave zhvillohet e drejta por edhe vete 
sistemin. Nje parim i rendesishem i se drejtes proceduriale penale është ai i mbrojtjes ligjore. 
E drejta për tu mbrojtur ne nje gjykim penal është një e drejtë thelbësore e të pandehurit e cila 
realizohet ne menyra të ndryshme ne varësi të sistemit procedurial penale te zgjedhur. Ne këtë 
punim do të fokusohem më së shumti tek realizimi i së drejtës për tu mbrojtur në raport me 
sistemin procedurial penal të zgjedhur.
Fjale kyçe: Mbrojtesi, ekspert, akt ekspertimi, akuza, i pandehuri, gjykata, gjykim, proces i 
rregullt ligjor, e drejte, publik etj.

Hyrje

Sistemi I procedimit penal dhe parimet
Sistemi Akuzator
Sistemi akuzator ose ai I cammon law ka lindur në shekullin XI dhe përfaqsohet nga 
e drejta angleze. Ky sistem ka si karakteristika kryesorë:
Një ndarjë të rrëptë të gjyqtarit me akuzën
Formimin e provës në fazën e debatit gjyqësor: përmes kontradiktoritetit mes akuzës 
dhe mbrojtjës të vendosura në një plan të bararabartë. 
Zhvillimin e një procesi gjyqësor oral dhe publik. 
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Karakteristike themelore për këtë sistem është mungesa e provës me vlerë të 
paracaktuar pa ju nënshtruar debatit gjyqësor. Sistemi akuzator pranon parimin e 
inisiativës së palëve për marrjen e provave prandaj është e një rëndësie themelore 
roli I luajtur nga palët gjatë debatit gjyqësor. Përdorimi I mjëteve proceduriale për 
formimin e provës është esenciale për sistemin akuzator. Parimi I kontradiktoritetit 
me arme të barabarta para një gjyqtari të vendosur mbi palët me qëllimin e krĳ imit oral 
të proves, cross-examination duhet të jetë momenti deciziv ku aktorët procedurialë 
përdorin mjëtet në dispozicion të tyre për kthimin në favor të tyre të faktit të gjykimit.
Sistemi inkuizitor
Sistemi inkuizitor ose continental I përket Evropës Kontinentale qe përfaqësohet 
nga familja romano – gjërmanike dhe zbatohet në shumë variante. Ky sistem ka si 
karakteristika kryesorë të kundërta me sistemin akuzator:
inisiativën e gjyqtarit në marrjen dhe vlerësimin e provës.
Formimin e provës jashtë debatit gjyqësor dhe një pabarazi të theksuar mes akuzës 
dhe mbrojtjës.
Praninë e një gjykimi të shkruar dhe sekret.
Në sistemin inkuizitor ka epërsi të dukshme akuza me një organ akuze të veshur me 
një pushtet gjyqësor. Për këtë sistëm rëndësia më e madhe fokusohet në mbrojtjen 
sociale dhe i pandehuri prëzumohet fajtor që në momentin e fi llimit të procesit në 
ngarkim të tĳ . Ai është një subjëkt pasiv dhe sakrifi kohen të drejtat e tĳ  të mbrojtjës.
Kodi I Procedurës penale të R.Sh është I ndërtuar dhe orientuar në mënyrë 
mbizotëruese drejt sistemit akuzator të procesit por duke patur edhe elementë 
inkuizitorë. Mund të themi se procesi penal shqiptar është një process miks i përzierë. 
Palët në proces, prokurori dhe I pandehuri e mbrojtësi I tĳ  janë të vendosura në një 
plan të barabartë përballë një gjykatë të vendosur mbi këto pale. 
Cdo provë I nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Gjykimi është 
oral, publik dhe bazohet mbi parimin e kontradiktoritetit. I pandehuri dhe mbrojtësi 
I tĳ  kanë të drejtë të marrin pjesë aktivisht në hetimin paraprak të cështjes. të njihen 
me veprimet e organit procedues dhe të ankimojnë në gjykatë ato vendime të akuzës 
që kërkojnë të kundërshtojnë dhe që parashikohen si të tilla në ligj. 
Por megjithëse sistemi ynë është I prirur drejt atĳ  akuzator përsëri ekzistojnë 
edhe tregues të sistemit inkuizitor. Një nga treguesit më të rëndësishëm është ai I 
parashikuar nga neni 367 I K.Pr.Penale  sipas të cilit:  
 `` Pas marrjes se provave të kërkuara gjykata në qoft ë se është e nevojshme mund 
të bëjë pyetje shtesë dhe të disponojë edhe kryesisht marrjen e provave të rëja. `` Pra 
gjykata edhe pse në pjesën më të madhe të procesit është mbi palët dhe ka vetëm 
funksionin vendimarrës përsëri ajo mund të procedojë kryesisht me inisiativen e saj 
në marrjen e provave.
Të dy sistemet që u përshkruan shkurt me sipër në mënyrë të drejtëpërdrejtë ndikojnë 
edhe në rolin, pozicionin dhe fi gurën e mbrojtësit. Duke analizuar këto sisteme 
proceduriale është e njohur se sa I kufi zuar është roli I avokatit mbrojtës në procesin 
e tipit inkuizitor, ku atribuimi I të gjithë pushtetit gjykatës e bën vecanërisht të dobet 
për të mos thenë të panevojshem funksionin e mbrojtësit, duke cuar kështu në një 
panevojshmeri të një përgatitje të lartë tekniko – profesionale të mbrojtësit. Nga 
ana tjetër sistemi akuzator për të vetmin fakt të të dhënit jetë një procesi mes palëve 
të thirruara për një `` duel `` me njëra – tjëtrën me armë të barabarta përballë një 
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gjyqtari të paanshëm nuk mund të mos I atribuojë mbrojtësit pushtete të inisiativës 
dhe funksione që kërkojnë një bagazh dhe kualifi kim të lartë professional. 
Modeli perfekt I procesit akuzator me një gjyqësor të paanshëm që në formën e 
debatit vjen në dĳ ëni të së vërtetës ashtu si palët e parqesin mund të marë formë 
vetëm në prëzencën e një mbrojtjë të fortë dhe të organizuar që vendoset në kahun e 
kundërt të akuzës me një metodë manilupimi ligjor në formimin e proves. Paraqitja 
e procesit në stilin akuzator kërkon një funksionim operativ të detyres së avokatit. 
Ai duhet të marë një pozicion aktiv pjesëmarrës e jo vetëm asistues. Mbrojtësi në 
sistemin akuzator duhet të jetë së bashku dhe në kundërshtim me akuzën në kërkim 
të propozimit të një prove të denjë për të formuar ` të vërtetën e procesit ` për të 
gjithë shqyrtimin gjyqësor. Një rol ky që parashikon si kërkimin ashtu dhe formimin 
e provës që duhet të zhvillohet në një plan barazie me akuzën.  Në fazën debatuese 
duhet që mbrojtësi të kundërvihet me një version të vetin të fakteve nga ajo e 
paraqitur nga akuza. Në këtë kuadër mbrojtësi nuk duhet të jetë vetëm një kritik I 
rëzultatit të hetimeve të akuzës por protagonist I një pune në kërkimin e proves, në 
individualizimin e elementëve në favor të të mbrojturit prej tĳ .  Ai duhet të kërkojë 
burimet e provës për të përballuar akuzën gjatë fazës debatuese si fazë kryesorë për 
të gjithë procesin gjyqësor.  Mbrojtësi duhet të jetë I aft ë teknikisht në profesionin e tĳ . 
Në këtë sistem akuzator mbrojtësi duhet të fi tojë ` kulturën e provës`.  Ajo përdoret 
në formimin e provës gjatë debatit. Është kështu e nevojshme që mbrojtësi të ketë 
një përgatitje të fortë për të mbrojtur të pandehurit që asiston ose përfaqëson dhe 
kërkohen prej tĳ  kapacitete programimi logjike e psikologjike. Mbrojtja duke patur të 
drejtën e kundërprovës ka mundësinë të ndërtojë faktin duke modifi kuar elementë të 
vecantë ose dhe të gjithë strukturën. Mbrojtësi për të modifi kuar versionin e akuzës 
mund të bëjë disa modifi kime në historinë e ngritur nga akuza.  Në këtë mënyrë ai 
duhet të kërkojë të arrĳ ë një ̀ ` fallsifi kim`` të versionit të prokurorit duke sulmuar dhe 
zhvleft ësuar pikërisht ato pjesë të akuzës që I afrohen kësaj goditje.  Për një sistem 
akuzator mbrojtësit I kërkohet të jetë I aft ë për të treguar një histori të besueshme, të 
bazuar në prova dhe në sulmin e provave të akuzës.

Roli I Mbrojtesit ne marrjen e provave sipas K.Pr.penale

Në një sistem procedurial të përzier me epërsi akuzatore dhe me elementë inkuizitorë 
në brëndësi të tĳ , sistemi ynë procedurial i parashikuar në Kodin e Procedurës 
Penale të R.Sh I jep nje rol shume te rendesishem mbrojtesit ne nje proces penal per 
mbrojtjen e te drejtave dhe interesave te klientit qe perfaqeson. Mbrojtësi ka të drejtën 
të luajë këtë rol që në fazën e hetimeve paraprake duke marë pjesë personalisht në 
shumë prej veprimeve hetimore të kryera nga akuza. Ai ka të drejtë që për disa 
veprime hetimore të rëndësishme të bëjë ankim në gjykatë. Ndërsa gjatë gjykimit të 
cështjes, roli I mbrojtësit bëhet edhe më I rëndësishëm. Ai ka të drejtë të kërkojë nga 
gjykata marrjen e provave që e shfajësojnë të pandehurin që ai mbron edhe pse sipas 
parimit të prëzumimit të pafajësisë është detyrim I prokurorit të provojë fajësinë e të 
pandehurit dhe ky nuk ka asnjë detyrim të sjellë prova që të vertëtojë pafajësinë e tĳ . 
Mbrojtësi teknikisht është I prirur gjatë debatit të provave në shqyrtimin gjyqësor të 
zhvleft ësojë provat e akuzës kur kjo gjë është e mundur për të arritur në rrëzimin e 
versionit të ngritur nga prokurori.
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Por megjithëse mbrojtësi I të pandehurit ka shumë të drejta gjatë fazës se hetimeve 
paraprake përsëri sipas Kodit të Procedurës Penale ai është I kufi zuar mendoj në një 
masë të madhe nga pozicioni procedurial I organit të akuzës. Kështu neni 151 / 1 I 
K.Pr.Penale parashikon se `` gjatë hetimeve paraprake provat merrën nga organi që 
procedon sipas rregullave të përcaktuar në këtë kod `` . Kodi I Procedurës Penale 
parashikon se mund të merrën edhe prova që nuk rregullohen me ligj, kur vlen për 
të vërtetuar faktet dhe nuk cënon lirinë e vullnetin e personit. Por në këtë rast është 
gjykata që vendos për marrjen ose jo të provës dhe mbi mënyrën e marrjes së saj. Pra 
gjatë hetimeve paraprake provat merrën nga organi që procedon dhe që sipas Kodit 
të Procedurës Penale është organi I akuzës prokurori dhe ofi cerët e policisë gjyqësore. 
Kjo mënyrë e marrjes se provave gjatë hetimeve paraprake e kufi zon mbrojtësin e 
të pandehurit dhe shumë prej veprimeve hetimore kryen pa praninë e mbrojtësit. 
Këto veprime janë tregues I sistemit ikuizitor të procedimit penal. Kryerja e një 
ballafqimi mes personave sipas vlerësimit të akuzës bëhet pa praninë e mbrojtësit të 
të pandehurit. Por mendoj se palët, prokurori nga njëra anë dhe mbrojtësi nga ana 
tjetër nuk vendosën në kushte të pabarabarta, kjo pasi në përfundim të hetimeve 
mbrojtësi I te pandehurit bazuar në kërkesat e nenit 327 të K.Pr.Penale njihet me to 
dhe ka të drejtë të bëjë vërëjtjet dhe ankimet e nevojshme. Por me tepër se kjo e drejtë 
më themelorja është se këto akte marrin vlerën e provës vetëm pas shqyrtimit dhe 
verifi kimit në seancë gjyqësore, neni 3 I K.Pr.Penale dhe neni 152/1 I këtĳ  kodi sipas të 
cilit cdo provë I nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Një 
barazi mes palëve në një procedim penal parashikohet edhe në kryerjen e ekspertimit 
të parashikuar në nenet 178 deri 186 të K.Pr.Penale. Vendimi I organit procedues 
për caktimin e ekspertit I njoft ohet të pandehurit ose mbrojtësit të tĳ  duke I bërë të 
ditur se ka të drejtë të kërkojë përjashtimin e ekspertit, të propozojë ekspertë të tjerë, 
të marë pjesë vetë në ekspertim kur është e mundur dhe të parashtrojë pyetje për 
ekspertin. Mos respektimi I këtĳ  urdhërimi nga ana e akuzës e bëne të pavlefshëm 
ekspertimin dhe shkel të drejtën e mbrojtjes të të pandehurit. Por megjithëkëtë përsëri 
mbrojtësi nuk mund të bëjë vetë një akt ekspertimi privatisht dhe organi I akuzës 
ta përfshĳ ë këtë akt në fashikullin hetimor. Mbrojtësi nuk mund të detyrojë akuzën 
të pranojë një akt të tillë dhe as të detyrojë akuzën që të bëjë një ekspertim kur ai e 
konsideron të nevojshme. Kjo pasi sic e përmendem me lart gjatë hetimeve paraprake 
provat merrën nga organi procedues që është akuza. Nëse mbrojtësi e bën privatisht 
një akt ekspertimi atëherë atĳ  I mbetet vetëm që këtë akt ta paraqesë në gjykimin e 
cështjes veprim për të cilin do të shprehem pak më poshtë .
Mendoj se kjo barazi preket në disa veprime të tjera hetimore.  Kodi I Procedurës 
Penale në nenin 297 të tĳ  parashikon se policia gjyqësore merr të dhëna nga personat 
që mund të tregojnë rrethana të dobishme për qëllimet e hetimit. Këto deklarime janë 
pjesë e fashikullit të prokurorit dhe nuk bëhen pjesë e fashikullit të gjykimit. Deri 
ketu nuk prëket barazia mes palëve por këto akte mund të bëhen pjesë e fashikullit 
të gjykatës sipas parashikimeve të bëra në nenin 369 paragrafet 2 dhe 3 të K.Pr.
Penale, që bëjnë fj alë për leximet e lejueshme. Mbi kërkesën e palëve gjykata mund 
të vendosë që të lexohen aktet e mara gjatë hetimeve paraprake kur për shkak të 
rrethanave të paparashikuara ato nuk mund të përseritën më. Leximi I deklarimeve 
të bëra nga shtetasi shqiptar ose I huaj banues jashtë shtetit mund të bëhet në qoft ë 
se ai është thirrur dhe nuk është paraqitur ose kur nuk gjëndet si dhe kur rëfuzon të 
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dëshmojë. Në këtë rast akti vlerësohet duke u lidhur me provat e tjera. Këto deklarime 
në këtë mënyrë nuk I nënshtrohen shqyrtimit dhe debatit gjyqësor. Mbrojtësi I të 
pandehurit apo dhe vetë I pandehuri nuk munden ti bëjnë pyetje këtyre personave 
për të evidentuar ato që janë të rëndësishme për ta ose për të zhvleft ësuar ose për të 
nxjërrë gënjeshtrat e mundshme në ato deklarime.  Kështu prova të tilla formohen 
jashtë debatit gjyqësor dhe e marrin vlerën e tyre edhe pa u debatuar gjatë shqyrtimit 
gjyqësor të cështjes.
Pjesëmarrja e avokatit mbrojtës në procesin hetimor nuk mund të kuptohet si një 
prani e thjeshtë e një përfaqsuesi ligjor në pyetjet që I bëhen të pandehurit ky do 
të ishte një interpretim shumë I ngushtë që do të zvogëlonte shumë rolin aktiv të 
avokatit dhe do ta kthente atë në një përfaqsues formal.1

Pas fazës se hetimeve paraprake vjen rradha e fazës më të rëndësishme ajo e 
shqyrtimit gjyqësor. Kjo fazë I nënshtrohet publicitetit, oralitetit, kontradiktoritetit 
nëpërmjet debatit mes palëve që vendosen në një plan të barabartë përballë një 
gjyqtari super partes që luan roli e një arbitri në masën më të madhe të të gjithë 
procesit duke u kujdesur që në momente të vecanta të përcaktuara në ligj të luajë dhe 
rol aktiv në marrjen e një prove që cmohet prej tĳ  si e rëndësishme për procesin. Neni 
151 paragrafi  2 I K.Pr.Penale parashikon se : në gjykim provat merren me kërkesën 
e palëve. Gjykata vendos me urdhër duke përjashtuar provat e ndaluara nga ligji 
dhe ato që janë haptazi të panevojshme. Disponimet mbi marrjen e provave mund të 
revokohen në cdo fazë të shqyrtimit gjyqësor ``.
Duke qënë se provat në shqyrtimin gjyqësor merren me kërkesë të palëve, mbrojtësit 
I të pandehurit ka një detyre të rëndësishme. Ai duhet të bindë gjykatën për marrjen e 
atyre provave që konsiderohen të nevojshme për të mbrojtur interësat e të pandehurit 
të mbrojtur prej tĳ . Kodi I Procedurës Penale në rradhën e marrjes së provave gjatë 
shqyrtimit gjyqësor vendos në rradhë të parë provën me dëshmitarë. Mbrojtësi 
është profesionisti I aft ë që pas konsultimeve para së gjithash me të pandehurin të 
kërkojë nga gjykata të pyeten si dëshmitarë ata persona që realisht janë në dĳ eni të 
rrethanave që shfajësojnë të pandehurin. Gjatë marrjes së kesaj prove të rëndësishme 
mbrojtësi I të pandehurit duhet të tregojë gjithë aft ësitë e tĳ  profesionale, logjike e 
psikologjike. Për të berë një mbrojtje sa me efektive duhet që avokati mbrojtës para 
dhe gjatë pyetjes se dëshmitari.
Të lexojë dhe rilexojë me kujdes aktet proceduriale.
Të mos shkojë kurrë I papërgatitur gjatë fazës së debatit.
Të këtë të qarta cilesinë dhe sasinë e pyetjeve për dëshmitarët dhe qëllimin që kërkon 
të arrĳ ë.
Të këtë aft ësitë psikologjike për të arritur të kuptojë gënjeshtrat e mundshme të 
dëshmisë se dëshmitarit. 
Të këtë si qëllim të pyetjes verifi kimin se I pyeturi të thotë të vërtetën.
Të verifi kojë se cfarë dëshmohet të mos jetë produkt I presioneve apo keqkuptimeve.
Të përdorë metodën e pyetjes dhe ripyetjes, e cila ka një efekt shumë më të mirë se sa 
tregimi I lirë para gjykatës.
Mbrojtësi I të pandehurit nuk duhet në asnjë mënyrë të ndikojë në të vërtetën. Ai nuk 
mund të manipulojë dëshmitarin të dëshmojë një fakt që nuk është I vërtetë ose që 
trillohet për të shfajësuar të pandehurin. Në këto raste që nuk janë të pakta në praktikë 
1 Nazif Bezhani “Roli I avokatit mbrojtës në verifi kimin e provave” Drejtësia Popullore nr.3 / 1990 .
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mbrojtësi del jashtë detyres së tĳ  dhe kryen një krim së bashku me dëshmitarin që bën 
dëshmi të pavërtetë.
Një aspekt shumë I ndjeshëm për tu diskutuar është nëse mbrojtësi mund të bëjë 
hetime private për ceshtjen, nëse ai mund të kërkojë nga ekspertë të ndryshëm berjën 
e akteve private të ekspertimit, të bëjë eksperimente dhe se cfarë vlere kanë këto 
veprime, a mund të paraqiten këto si prova në gjykata? Si duhet të veprojë gjykata? A 
e kanë këto akte private kuptimin e provës? Kodi i Procedurës Penale të R. Shqipërise 
nuk e parashikon fi gurën e hetuesit privat dhe kopetencat e mbrojtësit për të kryer 
hetime private. Provat gjatë hetimeve paraprake merren nga organi që procedon, por 
gjatë gjykimit mbrojtësi ka të drejtën të kërkojë marrjen e provave. Asgjë mendoj nuk 
e pengon mbrojtësin e të pandehurit që të bëjë një akt ekspertimi me ekpertë privatë 
apo një eksperiment për të provuar se i pandehuri që ai mbron është i pafajshëm 
dhe kjo pretendohet nga ai. Por kuptimi i provës që jepet në K.Pr.Penale në nenin 
149 të tĳ   i përjashton këto prova pasi ato nuk janë marë në përputhjë me rregullat e 
caktuara në këtë kod. Kështu ky kod përcakton se kryerja e një ekspertimi vendoset 
vetëm me vendim të organit procedues, organit të akuzës ose të gjykatës. Eksperti 
duhet të bëjë një deklaratë betimi dhe në rast të kryerjes se një akti të rremë mban 
përgjegjësi penale etj. Por përsëri roli i mbrojtësit duhet të jetë shumë aktiv. Mbrojtësi 
i kërkon gjykatës nëpërmjet paraqitjes së një akti ekspertimi të bërë privatisht që kjo 
e fundit të vlerësojë kryerjen e një akti tjetër ekspertimi të ndryshëm nga ai që është 
bërë gjatë hetimeve paraprake nga organi i akuzës. Në një  gjykimin në Gjykatën e 
Lartë mbrojtësi i të pandehurit ka pretenduar se 2: Gjykata e shkallës se parë ka marë 
të mirëqënë aktin e ekspertimit autoteknik ndonëse nga mbrojtja janë parashtuar 
rrethana për moszbatimin e nenit 179 të K.Pr.Penale, pasi nuk i është komunikuar 
mbrojtësit vendimi për kryerjen e ekspertimit  dhe nuk u pranua kërkesa për thirrjen 
e ekspertit për të dhënë sqarime në gjykim. Kjo bëhej më e nevojshme edhe për arsyen 
se mbrojtësi paraqiti një akt ekspertimi të realizuar mbi kërkesën e vet një eksperti 
i cili arriti në konkluzionin se shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor është bërë 
nga viktima dhe jo nga i pandehuri. – Në lidhje me këtë pretendim Gjykata e Lartë 
ka prishur vendimin e gjykatës së apelit me arsyetimin se `` Ndonëse mbrojtësi ka 
kërkuar nga gjykata e apelit të caktonte një ekspert (duke pretenduar se ka siguruar 
një akt ekspertimi privat ), kjo duhej trajtuar si një kërkesë për përseritjen e shqyrtimit 
gjyqësor. Gjykata pas kësaj duhet të caktonte me vendim kryerjen e një ekspertimi 
të ri për të nxjerrë përfundime sa më të drejta lidhur me shkeljen nga i pandehuri, 
lidhjen kazuale, nëse ka patur shkelje të viktimës, probleme këto që ndikojnë në 
dhënien e vendimit ``.

Mbrojtësi hetues sipas legjislacionit procedurial penal Italian

Kodi I Procedurës Penale të Republikes së Italisë parashikon fi gurën e investiguesit, 
hetuesit privat. Kjo fi gurë I vjen në ndihmë të pandehurit për realizmin real të të 
drejtave të tĳ  brenda një sistemi procedurial akuzator. Palët në proces kanë të drejtën 
e provës dhe me gjithë prëzumimin e pafajësise edhe I pandehuri dhe palët private 
kanë të drejtën e mbrojtjës duke provuar me prova pafajesine e tĳ . Kjo I jep të drejtën 
që ky investigues privat që operon në interes dhe për llogari të të pandehurit të 
2 Vendim i Gj.Lartë nr.338 , datë 18.06.2003
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kryejë hetime për llogari të tĳ , të marë informacione, të kërkojë burimet e proves, të 
individualizojë e të gjejë elementë që forcojnë tezën e mbrojtjes ose që dobësojnë atë 
të akuzës. Disa nga dispozitat e parashikuara në Kodin e Procedurës Penale Italiane 
për mënyrën e ushtrimit të detyres së mbrojtësit të të pandehurit për kryerjen e 
veprimeve hetimore private janë:
- Nga çasti i marrjes së detyres së mbrojtjes sipas një autorizimi të shkruar mbrojtësi 
ka të drejtën e zhvillimit të hetimeve për të kërkuar dhe fi ksuar burime të provave 
që mbështesin mbrojtjen e klientit në format dhe mënyrat e parashikuara nga 
legjislacioni procedural. 
-Mbrojtësi, asistenti, hetuesit privatë të autorizuar ose këshilltarët teknikë mund të 
kontaktojnë me persona të cilët kanë dĳ eni për rrethana të hetimit. Mbrojtës mund 
të kryejë veprime hetimore me përjashtim të veprimeve të parashikuara që kërkojnë 
autorizimin apo ndërhyrjën e autoritëtit gjyqësor, të cilët mund të zhvillohen prej tĳ  
pas marrjes së autorizimit të veçantë.
-Autorizimi që lëshohet parashikon emërimin e mbrojtësit dhe faktet të cilëve iu 
referohet.
-Deklarimet e përfshira në fashikullin e mbrojtësit mund të përdoren sipas neneve 
që parashikojnë kundërshtimin e dëshmisë, leximin e deklarimeve të personave 
rezidentë jashtë shtetit, leximin e deklarimeve të bëra nga i pandehuri gjatë hetimeve 
paraprake.    

Sistemi Procedurial Penal Amerikan

Sistemi Procedurial Penal Amerikan është ndoshta sistemi më I afruar drejt atĳ  
akuzator të pastër në procesin amerikan, gjykimi bazohet në provat e prodhuara në 
sallën e gjykimit, provat kanë limitet e tyre për pranimin e tyre, gjyqtari duhet të 
garantojë respektin e procedurës dhe barazinë e palëve, nuk duhet të infl uencohet 
nga faktorë iracionalë, por duhet të vendosë mbi të vertetën.  Në qëndër të këtĳ  
procesi një rol shumë të rëndësishëm luan Juria. Në këtë mënyrë përpara një jurie dhe 
zhvillimit të një procesi oral shpesh kanë epërsi strategjitë, sulmet kundër dobësive të 
palës kundërshtarë që shkaktojnë simpati apo paragjykime duke larguar vëmendjën 
nga realiteti dhe vërtetësia e fakteve të provuara për të theksuar vlerësime subjective. 
I gjithë ky proces emërtohet `` Adversary`` dhe bazohet në rolin agrësiv të palëve 
dhe në atë pasiv të gjyqtarit.  Ky term është më I kufuzuar se termi `` Accusatorial`` 
I cili është më I gjërë dhe përfshin aspekte të tjera të rëndësishme si prëzumimi I 
pafajësisë, nevojën e akuzës për të provuar mbi cdo dyshim të arsyeshëm fajësinë 
e palës kundërshtarë, të pandehurit. Roli I avokatit mbrojtës në këtë proces është 
tej mase I rëndësishëm nisur nga karakteristikat e rënditura më lart. Mbrojtësi 
duhet të jetë agresiv, ai duhet të përfshĳ ë gjyqtarin në versionin e tĳ , ta imprësionojë 
pozitivisht dhe ta bindë për pafajësinë e të pandehurit që mbron.  Duke vepruar 
në këtë mënyrë mbrojtësi do të ndikojë në paanshmërinë e gjyqtarit që duhet të 
kompromentohet në fund të procesit nga sulmet dhe objeksionët si dhe nga dialektika 
e mbrojtësit.  Mbrojtësi ka për detyre që nëpërmjet artit të rëtorikës, dialektikës dhe 
shfaqjes se emocioneve të forta thuajse teatrale të imprësionojë Jurinë që nuk është 
njohëse e të drejtës, të doktrinës dhe të prëcedentit.  E gjithë kjo arrihet në fushën e 
një kontradiktoriteti të pastër të vendosur në qëndër të `` Adversary`` amerikan. Në 
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diferëncë nga proceset kontinentale kontradiktoriteti është themelor dhe I vjen në 
ndihmë të jashtëzakonshme mbrojtësit të të pandehurit. Kjo pasi gjyqtari amerikan 
ndalohet të vlerësojë deklarimet e mëparshme të dhëna nga dëshmitari gjatë fazës 
para shqyrtimit gjyqësor. Këto deklarime nuk bëhen asnjeherë pjesë e fashikullit të 
gjyqtarit. Në fi llim të gjykimit gjyqtari nuk njeh asnjë aspekt të cështjes duke u ndikuar 
kështu nga aft ësia e mbrojtësit dhe e akuzës gjatë debatit gjyqësor.  Një pengesë për të 
arritur në një proces gjyqësor të pastër akuzator për të arritur në një barazi të palëve 
në këtë proces dhe për të kërkuar rrëzimin ose modifi kimin e versionit të akuzës 
është fakti se I pandehuri asistohet ose përfaqësohet nga një mbrojtës I zgjedhur prej 
tĳ  apo I caktuar kryesisht nga gjykata. Aktiviteti I mbrojtësit të zgjedhur nga vetë I 
pandehuri rrëzulton i thelluar në fazën debatuese dhe në këtë mënyrë garantohet 
një barazi themelore mes akuzës dhe mbrojtjes. Por kjo gjë nuk mund të thuhet për 
aktivitetin e mbrojtësit të caktuar kryesisht nga gjykata.  Ky mbrojtës në më të shumtën 
e rasteve nuk është I motivuar për realizimin e një mbrojtje efektive duke bërë që 
barazia në parim e njohur mes palëve të mbetet vetëm një teori e pazbatueshme në 
praktikë. Mbrojtësit e caktuar me urgjencë nga gjykata në pjesën dërmuese të rasteve 
paraqiten në seancë gjyqësore pa njohje të mëparshme me aktet, provat e as me të 
pandehurin që do të mbrojnë.  Informacionet mes të pandehurit dhe mbrojtësit të 
tĳ  në këto raste shkëmbëhen para hyrjes në sallën e gjyqit ose dhe brenda saj në 
minutat që pritet të futet në sallë trupi gjykues. Një gjendjë e tillë sjell pamundësinë 
e mbrojtësit të caktuar kryesisht për të programuar një linjë mbrojtje dhe të vënies në 
jetë të teknikave e njohurive esenciale për një mbrojtjë të përshtatshme në një proces 
akuzator.
Aktorët procedurialë në një sistem procedurial akuzator duhet të bëjnë detyren e 
tyre në mënyrë të qartë. Në këtë aspekt tema themelore është aft ësia e mbrojtësit 
për të kundërshtuar dhe për të vendosur një version të vetin dhe në ato procese të 
ashtuquajtura më pak të rëndësishme.   

Konkluzion

Per trajtimin e kësaj teme mund të themi se avokati mbrojtës është një nga fi gurat më 
të rëndësishme të procesit penal.
Parimi I barazisë së armëve, I vendosur në themel të sistemit procedurial akuzator 
është bërë pjesë e legjislacionit procedurial penal shqiptar dhe si rrjedhim kërkon 
mbrojtës të përgatitur dhe të aft ë dhe në të njëjtën kohë të përgjegjshëm para ligjit 
per mbrojtjen e te drejtave te klientit qe perfaqeson. Por megjithëse mbrojtësi I të 
pandehurit ka shumë të drejta gjatë fazës se hetimeve paraprake përsëri sipas Kodit 
të Procedurës Penale ai është I kufi zuar mendoj në një masë të madhe nga pozicioni 
procedurial I organit të akuzës. Kështu neni 151 / 1 I K.Pr.Penale parashikon se `` 
gjatë hetimeve paraprake provat merrën nga organi që procedon sipas rregullave të 
përcaktuar në këtë kod `` . 
Kodi I Procedurës Penale parashikon se mund të merrën edhe prova që nuk 
rregullohen me ligj, kur vlen për të vërtetuar faktet dhe nuk cënon lirinë e vullnetin e 
personit. Por në këtë rast është gjykata që vendos për marrjen ose jo të provës dhe mbi 
mënyrën e marrjes së saj.  Kjo mënyrë e marrjes se provave gjatë hetimeve paraprake 
e kufi zon mbrojtësin e të pandehurit dhe shumë prej veprimeve hetimore kryen pa 
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praninë e mbrojtësit. Këto veprime janë tregues I sistemit ikuizitor të procedimit 
penal. Deri ketu nuk prëket barazia mes palëve por këto akte mund të bëhen pjesë 
e fashikullit të gjykatës sipas parashikimeve të bëra në nenin 369 paragrafet 2 dhe 3 
të K.Pr.Penale, që bëjnë fj alë për leximet e lejueshme. Mbi kërkesën e palëve gjykata 
mund të vendosë që të lexohen aktet e mara gjatë hetimeve paraprake kur për shkak 
të rrethanave të paparashikuara ato nuk mund të përseritën më. Leximi I deklarimeve 
të bëra nga shtetasi shqiptar ose I huaj banues jashtë shtetit mund të bëhet në qoft ë 
se ai është thirrur dhe nuk është paraqitur ose kur nuk gjëndet si dhe kur rëfuzon të 
dëshmojë. Në këtë rast akti vlerësohet duke u lidhur me provat e tjera. Këto deklarime 
në këtë mënyrë nuk I nënshtrohen shqyrtimit dhe debatit gjyqësor. Mbrojtësi I të 
pandehurit apo dhe vetë I pandehuri nuk munden ti bëjnë pyetje këtyre personave 
për të evidentuar ato që janë të rëndësishme për ta ose për të zhvleft ësuar ose për të 
nxjërrë gënjeshtrat e mundshme në ato deklarime.  Kështu prova të tilla formohen 
jashtë debatit gjyqësor dhe e marrin vlerën e tyre edhe pa u debatuar gjatë shqyrtimit 
gjyqësor të cështjes.Pjesëmarrja e avokatit mbrojtës në procesin hetimor nuk mund 
të kuptohet si një prani e thjeshtë e një përfaqsuesi ligjor në pyetjet që I bëhen të 
pandehurit ky do të ishte një interpretim shumë I ngushtë që do të zvogëlonte shumë 
rolin aktiv të avokatit dhe do ta kthente atë në një përfaqsues formal.
Sugjerojme qe sistemi yne procedurial penal te shkoj drejt nje sistemi te plote akuzator 
me qellim qe mbrojtesi ligjor te jete I barabarte dhe ti jepen te gjitha te drejta  me 
qellim qe  te mos preket barazia mes paleve dhe te realizojme nje mbrojtje sa me 
efektive te drejtave dhe lirive te individit.
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The meaning of extradition as an institute in the international legal 
cooperation

Nada Simjanoska

Abstract

The international legal co-operation in criminal matt er in the last decades gets new dimensions 
with a signifi cant increase of the requests for a mutual co-operation between the countries. The 
reason for this is the expansion of the criminal acts with a foreign element, which imposes 
the need of reformation of the Criminal law in Republic of Macedonia. By these reforms the 
country confi rms its intention to adopt the process of unifi cation of the national with the 
European legislation.
Extradition is a very important institute of criminal law and one of the leading institutes in 
international legal cooperation based on international mutual co-operation in the prevention of 
crime because disable the perpetrators of crimes to move from one country to another in order 
to avoid criminal liability and corresponding penitentiary,  or execution of a valid sentence.
The purpose of this study concerns primarily on determining the strengths and weakness in 
the functioning of Institute of extradition through implementation of multilateral conventions, 
bilateral agreements and national legislation. Among other things, the development of this 
topic will be addressed on reforms of national legislation in the fi eld of Criminal Law, with 
particular reference to the adoption and multi annual application of Law on International 
Cooperation in Criminal Matt ers. 

Keywords: international legal cooperation, extradition, criminal legal aid, national law, 
request for extradition.

Concept

Particularly sensitive part of international cooperation in criminal matt ers, exactly 
because of their international legal and political aspects is certainly the extradition 
process. It aims, the suspect who committ ed a crime to bring before the national 
courts of the requesting State, for what is necessary,  from the requested State to 
organize physical transfer.1 
According to Krapac2 extradition is a legal action among the countries with which the 
foreigner or stateless person, based on legal procedure, leading to another country 
to be prosecuted for a crime or to execution of criminal sanction. Also according 
to Hecker, extradition is a particular form of legal aid and is subject to a formal 
procedure, which aims to, legally convicted criminal off ender to be transferred to the 
jurisdiction of the Member State.3 In the European Convention on Extradition of 1957, 
“Extradition“4is the process of returning fugitive from the law in the country which 
has issued an international arrest warrant.
1 Hanker, L, Schomburg, B, International Legal Assistance in Criminal Matt ers, Manual for practice, 
Tabernakul 2009, page 38
2  Krapac, D. The international criminal assistance, Offi  cial Gazett e dd Zagreb, 2006, p.52
3  Hecker, B, European criminal law, Datapons, 2010, str.452.
4 Council of Europe, European Convention on Extradition, Paris, 13.12.1957.
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1. Legal Sources

The Law on international cooperation in criminal matt ers,5 extradition is regulated in 
Chapter IV and  consisting of three parts: The fi rst part refers to off enses for which 
extradition is allowed, and the principle of specialty, the second part prescribe the 
actions when extradition is requested by the Republic of Macedonia and the third 
part shall regulate the proceedings when Macedonia seeks extradition. In practice 
extradition is known under the term passive (procedure when the extradition 
requested by a foreign State) and active (when the extradition procedure requires 
home country) extradition.6

Extradition is governed by bilateral international agreements with many countries 
either through separate bilateral agreements regulating only the subject of extradition, 
7  agreements governing legal assistance in criminal matt ers,8 as well as contracts for 
legal aid from the general type, ie which regulate legal assistance in civil and criminal 
cases.9 
Most international multilateral conventions concluded within the Council of Europe 
of the European Union are committ ed to extradition. European Convention on 
Extradition of the Council of Europe in 1957, with additional protocols from 1975 
and 1978, sets forth the obligation of Member States to surrender to each other all 
persons prosecuted for an off ense, for which may be imposed prison sentence of at 
least one year or a more severe penalty, or required for the execution of a sentence 
or a security measure for at least four months. European Convention on Extradition 
of 13 December 1957 entered into force on 18 April 1960, and on the Republic of 
Macedonia 26.10.1999.10 
Provisions concerning extradition are contained in Article 8 of the European 
Convention for the Suppression of Terrorism (1977), art. 11 and 13 of the Convention 
on the Physical Protection of Nuclear Material (1979), art. 9 to 11 of the International 
Convention against the Taking of Hostages (1979), Article 15 of the Convention for 
the security staff  of the United Nations and associated personnel (1994), Article 11 of 
the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation ( 1988).
The most recent international agreements in the fi ght against terrorism, organized 
crime, corruption, money laundering and others. extensively are regulating the issue 
of extradition with determination about the  number of exceptions for extradition to be 
reduced to the least possible extent as it does the United Nations Convention against 
5 Law on International Cooperation in Criminal Matt ers “Offi  cial Gazett e” no. 124/10, on 09.20.2010, 
started to apply from 12.01.2013 year.
6 And Vladimir Todorovic Todorovic, V, Pravosudna megunarodna pomoc, PROJURIS, Beograd, 
2005, p 116.
7  Switzerland, Netherlands, UK, USA, Italy, France, Germany, Austria and others.
8 Belgium and Spain.
9 Greece, Poland, Romania, Russia and other countries of the former USSR, the Czech Republic, 
Slovakia, Hungary, Mongolia, Algeria and Iraq.
10 European Convention on Extradition (CETS No. 024 - European Convention on Extradition) - 
“International Agreements” no. 32/99 (it was published and the two additional protocols to the 
Convention). Republic of Macedonia in ratifi cation expressed a reservation in respect of Articles 1, 
6, 12 and 18 of the Convention. A reservation in Article 6 today is exceeded with the amendments to 
the Constitution of Republic of Macedonia. Republic of Macedonia has ratifi ed the Third Additional 
Protocol to the European Convention on Extradition (“Offi  cial Gazett e” no. 135/2013). 
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Corruption of 31 October 2003 (Article 44, etc.) or the International Convention for the 
Suppression of Acts of nuclear terrorism from 13 april 2005 (Article 11 and others).11

In the competition of multiple legal sources primarily were applied bilateral 
international agreement, then the multilateral agreement, and then the domestic 
law. This rule has exceptions, particularly in the case for extradition. The European 
Convention on Extradition in Member States has supremacy in relation to all other 
agreements so those provisions of bilateral treaties, conventions and agreements 
between the Parties which were  explicitly put out of force, governing the area of   
extradition, as It foresees parties among themselves in the future may conclude 
bilateral or multilateral agreements only if they want to supplement the provisions of 
this Convention or to facilitate application of the principles it contains.12 

2. Extradition preconditions

The assumptions for extradition when extradition is requested by the Republic of 
Macedonia are set out in the National Legislation.13In a number older international 
bilateral extradition treaties exhaustively lists the off enses for which extradition is 
allowed (method of numbering), and some still defi nes crimes which will not extradite 
(method of elimination). Still, most of the deals, especially those of recent date,  have 
a requirement  for the length of the penalty period, as a precondition for extradition 
ie punishment imposed (method of general clause). Also all bilateral international 
agreements in this area as a precondition for extradition predict equivalence of 
off enses, ie the action carried out constitute a criminal off ense under the law of both 
the States- the Contracting.

3. Barriers for extradiction

In bilateral agreements are included other prescribed conditions for extradition, 
but they also precisely defi nes the barriers,  due to which the extradiction will not 
be approved. Customary obstacles, if any, leading to rejection of the request for 
extradition are: nationality of the person (does not envisage extradition of nationals),14 
place where the crime was committ ed (the requested State shall, by rule, non-extradite 
a person who committ ed a crime in its territory), type of crime (extradition shall not 
be approved for political, military and fi scal crimes).
Impediment for extradition exists in case of obsolescence of criminal prosecution or 
the execution of criminal conviction, as in the case when against the person whose 
extradition is requested for the same crime,  already exist a fi nal judgment by the 
court of the requested State. And when the extradition is approved there are certain 
restrictions, provided especially in agreements with more recent date, to which must 
adhere the  State of which the perpetrator is extradited.
All contracts provide that the extradited person may not be prosecuted or stand trial 
11 Todorovic, V, Judicial all international assistance PROJURIS, Belgrade, 2005, pp 120-121.
12 European Convention on Extradition (CETS No. 024 - European Convention on Extradition) - 
“International Agreements” no. 32/99, Article 28.
13 Law on International Cooperation in Criminal Matt ers “Offi  cial Gazett e” no. 124/10, from 
20.09.2010 year, Article 52.
14 Republic of Macedonia has signed several bilateral agreements (Serbia, Croatia, Montenegro and 
Bosnia and Herzegovina Federation) that provides for the issuance of its own nationals for off enses 
of organized crime, corruption and money laundering.
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or to give the execution of sentence or any other measure restricting the freedom for 
another crime committ ed before the extradition, but only for a crime for which the  
extradition is approved (principle of specialty).15 Most newer agreements do not allow 
the person extradited be sentenced to death if the law of the requested State (which 
carried out the extradition) such punishment is not designed for that off ense or it is 
not known .16 Certain contracts in case of a judgment rendered in absentia, condition 
the extradition by repeating the criminal proceedings against the extradited person. 17 
According to the European Convention on Extradition of 1957, extradition shall not 
be granted in several cases: for Political off ence (article 3), for Millitary and Fiscal 
off ences (article 4 and 5), extradition of nationals (article 6), if place of commission is 
on territory of requested country (article 7), if the pending person has already been 
prosecuted for the same off ense in the requested Party (article 8), due to violations 
of the rule „non bis in idem“ (article  9), reason of lapse of time from prosecution or 
punishment (article 10), if the off ence for which extradition is requested is punishable 
by death under the law of the requesting Party, and the law of the requested State does 
not prescribe the capital punishment- death-penalty (article 11), Where the person 
sought for the same off ense there is a fi nal judgment in a third State, Contracting Party 
to the Convention (Article 2 of the Additional Protocol of 1975), and if it violated the 
rights of defense in case of trial in absentia when the person sought It was amnestied 
in the requesting state (art. 3 and 4 of the Additional protocol of 1978).
The Protocol of 1975 mitigated the barriers when it comes to so-called political 
off enses, and provided that it will not be considered an off ense:  to assassinate the 
head of state, crimes against humanity and war crimes, and other crimes in the 
Geneva Conventions and the Second Protocol of 1978 it has been done in terms the 
so-called fi scal off enses.

4. Request for extradition

The provisions of the extradition request and the required documents to the 
application for extradition is contained in the international cooperation in criminal 
matt ers,18 as in all bilateral extradition treaties. An application shall be att ached 
thereto all documents upon which can be determined the identity of the person 
sought (documents, description, photographs, fi ngerprints) and citizenship, as well 
as documentation regarding the crime such as indictment decision for investigation, 
judgment (when required the convicted person), a warrant for arrest (arrest 
warrant, verdict determining detention) and more. Obligatorily submitt ed the text 
of the provisions of the Criminal Code which should  be applied or were  applied 
15 Hanker, L, Schomburg, B, International Legal Assistance in Criminal Matt ers, 
Guidelines for practice Tabernakul 2009, p 74. “obligation for speciality for requesting-
state eads to limiting the available force in respect of the extradited person .... thus the 
state may carry out judicial proceedings or execution of the sentence against prosecuted 
person exclusively for crimes underlying the lett ers rogatory ...... not allowed extension of 
coverage judicial procedure or judgments and crimes that were committ ed earlier, unless 
extradition simplifi ed procedure not followed the cancellation of specialty. “
16 Agreements with Germany, Spain, Turkey, Austria etc ..
17 Law on International Cooperation in Criminal Matt ers “Offi  cial Gazett e” no. 124/10, on 20.09.2010, 
started to apply from 12.01.2013 year, Article 16 and Article 58.
18  Law on International Cooperation in Criminal Matt ers “Offi  cial Gazett e” no. 124/10, on 20.09.2010, 
started to apply from 12.01.2013 year, Article 16 and Article 58.
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to determined the equivalence of the crime. The application and att achments are 
translated, as a rule, the language of the requested State and certifi ed by a certifi ed 
court interpreter.
If extradition is demanding from more countries, for the same or diff erent off enses, the 
Minister, upon a prior decision of the court for the fulfi llment of the legal conditions 
for each of the requests, will decide in which country will extradite the person. If 
for the same person at the same time seeking the extradition more states, a decision 
in which  state shall be transmitt ed the person is done by the Minister, taking into 
account many diff erent criteria (according to the severity of the crime, according to 
the place of commission of crime or on whose territory an off ense has been  most the 
incriminating actions in case of continuous crime, which is a national or in whose 
territory the organizer has a residence in case the off ense of organized crime, dates 
of individual requests for extradition and whether they are fi led because of criminal 
procedure or to execute the sentence ).

5. Procedure for extradition

The procedure of extradition is not  regulated by international agreements so applied 
domestic law of the State to which the request was sent to it and where it is contained 
and assumptions for extradition. With article 22 from European Convention on 
Extradition, except where this Convention otherwise provides, the procedure with 
regard to extradition and provisional arrest shell be governed solely by the law of the 
requested Party. 
Extradition procedure (when the extradition requested by a foreign state) of accused 
or convicted foreigners shall be initiated at the request of a foreign state. In that 
procedure  are participating the courts, the prosecution and the relevant ministry 
according to which the Minister of Justice shall issue a decision to allow or not 
allow extradition. If, on the court in accordance with the provisions of the Criminal 
Procedure found that it meets the legal conditions for extradition of a foreigner, it 
will determine a decision against which the appeal is allowed. The fi nal decision 
that established the existence of the legal conditions for extradition together with all 
detention orders are submitt ed to the Ministry. If the Council fi nds that the court not 
fulfi lled the legal conditions for extradition, it shall adopt a decision declaring that 
not fulfi lled the legal conditions for extradition. This decision, in line of duty,  the 
court will deliver to the Supreme Court of the Republic of Macedonia, and later the 
opinion of the competent public prosecutor will be  confi rmed, canceled or modifi ed.
 In case of special reasons of urgency (risk that the person will escape or hide) 
international agreement provide the requested person may be deprived of liberty 
(detention awaiting extradition) without offi  cial request for extradition, but aft er that 
request must be  fi led within a specifi ed term. In accordance with national legislation, 
extradition request and the necessary documents are submitt ed within a period not 
exceeding 40 days from the date of the decision for detention.
The Law prescribed the procedure fo summay extradiction19 in which the preliminary 
procedure judge will inform the individual that can give consent to be extradited 
to foreign country in a summary proceedings for extradition. But in the use of a 
19 In practice, summary procedure for extradition is applied very frequently so that a large number 
of extraditions have been completed pursuant to the provisions of Art. 72 and 73 from Law on 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matt ers.
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summary procedure for extradition the person should give consent to relinquish of 
the principle of specialty.
The possibility of postponing the extradition is predicted  by Law on International 
Cooperation in Criminal Matt ers as well as international agreements in cases 
when in the requested State is conducted a  criminal procedure against a required 
person for extradiction or n  requested State the same person is already  convicted 
of another crime. In such a case, and, if the postponement procedure of extradition 
could be obsolete the prosecution or it would be signifi cantly impeded, according to 
international agreements is possible ie. Temporary extradiction, but the state should 
return the person that it was transmited aft er  completion of the procedural acts for 
which extradition is granted interim.
For extradition (transmited  or conducted) of the person sought, the requested State 
shall inform the requesting State with an indication of the precise time and place of 
delivery. In the event of force majeure may agree a new date for surrender.
The transit of the extradited person through the territory of a third country is 
provided in the legislation of individual countries and international treaties. Special 
provisions for transit of extradited persons are contained in bilateral agreements 
for extradition. Although transit indicates substantial features of extradition, it is a 
special form of legal aid. Thus, the state is asked to approve the transit by canceling 
the implementation of its own criminal law and to carried only technical assistance. 
In  fact  it can prevent extradition only in rare cases of lack of an alternative route.20

By following the process of approximation of national legislation with the European 
Union Law there is a need for more detailed monitoring of extradition procedures, 
and keeping detailed statistics on various bases (based on country, on the basis of 
input and output objects based of a crime etc.). In this direction are also the  needs for 
the preparation of reports relating to the procedure for extradition, requested from 
the Republic of Macedonia to submit to the international organizations (the United 
Nations Organization).
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In order to get a realistic picture of the number of realized extradition cases,  in this 
paper is presented a ten-year period(from 2003 to 2013) for the number of items 
conducted for extradition in the Republic of Macedonia.

    Source: Ministry of Justice Republic of Macedonia.
20 Hanker, L, Schomburg, B, International Legal Assistance in Criminal Matt ers, Manual for practice, 
Tabernakul 2009, page 99.
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From the table for acting upon extradition requests for the period from 2003 to 2013, 
concluded that the number of realized extraditions oscillates ie from 39 extraditions 
in 2003 their number increased in 2007, 2008 and 2009, and for 2010 there is a slight 
decrease,  due to the fact that despite a number of extradition procedures have 
decreased the number of committed extraditions, as a result of persons for whom 
is requested extradition, are already proceedings  for crimes in countries where 
requested extradition,  or are serving a sentence for a criminal offense in that country. 
During 2011, 2012 and 2013, the number of extraditions increased again so that in 
2013 the number reached 71 extradition.

Conclusions 

Extradition Institute, as part of the international legal cooperation has provoked 
great interest not only of national, but also International level. For this reason, much 
of the research in this paper is dedicated to the reforms of national legislation in 
the fi eld of criminal law with particular reference to the adoption and multiannual 
implementation  of Law on International Cooperation in Criminal Matt ers. Aft er 
three  years implementation of the Law in the area of extradition, especially should 
be emphasized application of the provision which allows extradition based on 
summary procedure. With the summary procedure of extradiction, timeframe for its 
implementation is signifi cantly reduced.
Amendments to the Law of the Republic of Macedonia, ie adoption of Amendment 
XXXII, contributed to successful functioning and preference bilaterally with respect 
to the extradition procedure, and increasing the basis for signing a number of 
bilateral agreements with Serbia, Croatia, Montenegro and the Federation of Bosnia 
and Herzegovina containing provisions on extradition of nationals.
Conclusions of this research resulted in the certain insights  that although  on the plan 
of advancement of standards in the fi eld of extradition a lot of is invested, is made  
and achieved, but despite that,   the level of compliance of national legislation with 
the European Union continues forward.In this direction is intended the Strategy of 
Republic of Macedonia, for application  of   Fourth Additional Protocol of European 
Convention on  Extradiction. The Fourth Protocol amends and supplements a 
number of provisions of the Convention in order to adapt it to modern needs. These 
provisions concern, in particular, the issues of lapse of time, requests and supporting 
documents, rule of speciality, transit, re-extradition to a third State and channels and 
means of communication.
Despite the regulatory,  in order for the achievement of prompt and effi  cient 
procedure for extradition it should be taken in consideration the essential need 
of  to overcome problems such as lack of personnel in this area, the need for their 
specialization, the translation of documents in the extradition procedure, the need 
to strengthen material-technical equipment in institutions involved in this process 
and their electronic connection, and the introduction of new programs for running a 
statistical data. 
From the above we can conclude that despite having done tightening the penalty 
policy, crime is still increasing steadily, which is very evident in recent years. Fugitives 
usually hide in western European countries, looking for existence, but oft en they 
carried criminal acts again,  which  leading to initiation of new procedures.
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Prohibition of asylum seekers and refugees in Albania

PhD (C.) Lisjana Çukaj

Abstract

Prohibition of asylum seekers is regarded as an exceptional measure, which used only in 
certain circumstances. Detention should be implemented according to the legal procedures 
clear and transparent.Prohibition is allowed as long as procedures are in process, if  not 
performed at the right time, the detention is not permissible.Albanian legislation provides 
detention procedural deadlines, in order to avoid arbitrary detention. Detention of asylum 
seekers and refugees ,must realized by the staff  and personnel based on their specifi c needs. 
Such as the prohibition of minors that is the last measure when there is no alternative.Albania 
has not the necessary capacity referring to the number of refugees, also no social center for 
unaccompanied minors. The practice of detention is diff erent in diff erent countries.Oft en the 
conditions of detention  leads authorities to declare detention  as arbitrary. Albanian legislation 
provides that the detainee must be informed of all the rights that have  during  detention, and 
must creating conditions for their implementation.

Keywords: the detention of asylum seekers and refugees , procedural guarantees ,rights 
during detention.

Introduction

The right to travel is a fundamental human right ,it is known and accepted in many 
international instruments, and the domestic law of many countries.This right is 
rooted in the history of mankind since the beginning of the modern state.
By changing the system Albania made many eff orts to adapt and implement 
international standards in many areas, including the provision of international 
protection and treatment of refugees.
Today it seems that Albania has become a destination of refugees who come from 
countries where there is armed confl ict, as Siria, Irani, Eritrea or and Ukraina, citizens 
who have applied for asylum in our country. It is used as a transit country for refugees 
on their way to the EU.
Albanian legislation provides refugees all the rights they should enjoy as social rights, 
cultural,protection from eviction, the right to a fair trial, ets. Although it stipulates 
more rights for refugees and asylum seekers, of the implementation of the numerous 
defi ciencies especially with specifi c groups such as women and children. Detention of 
refugees and asylum should be used only when other means are not coercive. 

1. Prohibition of asylum seekers and refugees

Prohibition of asylum seekers should not be applied in a great majority, but only if 
have a circumstances defi ned by law1. States should always apply the least restrictive 
measures, they are obligated to pursue in good faith the decision making process, 
1 Art 11 Law “For Asylum in the Republic of Albania” offi cial journal,No 121,18.09.2014.
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by ensuring respect for the rights of all asylum seekers and refugees under their 
jurisdiction.Prohibition is an administrative measure undertaken and executed by 
the state authority responsible in regional and local level toward foreigners, for 
whom the removal order was issued to force removal, or deportation (Ikonomi, 2011: 
70). In relation to the competent authority to issue an order of prohibition it is noticed 
that on the instructions of EC does not foresee any   specifi c authority, leaving this 
subject in the Countries domestic legislation, while the EU directives is provided that 
the prohibition decision may be executed either by the administrative authorities or 
by judicial ones.  (Canaj, 2015; 13).
Prohibition should be legal and conform to “a procedure prescribed by law”. Conform 
to the interpretation of the Court “procedure prescribed by law” it should not be 
grounded on a poor interpretation grounded only on domestic legislation, but on a 
law to be accessible and suffi  ciently precise to avoid the risks of arbitrariness. The 
prohibition follows the policy of migration control, but also must meet the legitimate 
and arbitrariness pursuant to Article 9 of the ICCPR.
Protecting the rights of individuals requires individualized assessments. This 
competence of freedom deprivation in case of foreigners is mandated to the central 
administrative authority for immigration, such authority in Albania’ is the border and 
migration department, with the obligation to consider the last mentioned by the court 
in accordance with constitutional principles. EC instructions provides that detainees 
should be informed about legal and factual grounds of detention. The detainee enjoys 
the right to be informed about his detention in a language which he understands, 
has the right to obtain legal protection, a lawyer of his choice or initiative, and the 
right to meet relatives. These rights are in accordance with constitutional guarantees, 
especially Article 28 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Albania, which 
states that “anyone who is deprived of his liberty enjoys the right to be informed 
promptly in a language that he understands, about the reasons of this measure 
and has the right to notify his lawyer immediately, and to be given the possibility 
to exercise his rights. “This article is a crucial precondition for the exercise of other 
rights, as such rights of legal protection, court appeal does not have any value if the 
detainee is not informed of their existence (Ikonomi, 2011: 80). In practice this legal 
obligation oft en is not realized due to lack of translators or language connoisseurs of 
the native foreigners language. The largest number of detainees in temporary centre 
are from Iran, Sudan, Somalia, etc. for which it is diffi  culties to fi nd translators and to 
be subsequently notifi ed conform law (UNHCR 2014: 100).

2. Procedural guarantees during appeals

European Convention of Human Rights in its article 5 paragraph 4 provides that 
everyone who is detained or arrested is entitled to the right to appeal at the court in 
order that the last mentioned may decide within an as short as possible period on the 
legality of prohibition2. Any person has the right to initiate the process for a judicial 
review of the legality of detention by the court. Such an opportunity should be 
eff ective and easily accessible, as well as legal aid should be provided in accordance 
with national legislation. European Directive on forced deportation provides that the 
2 See Article 5 Paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
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prohibition  will be ordered by administrative and judicial authorities. The detention 
order shall be in writing and shall contain the grounds of detention grounded in law 
and fact. As it is  noticed these three instruments of the ECHR, the EC guidelines 
and the deportation Directive address the right to appeal against prohibition as a 
fundamental right and unlimited time per deported individual, but as soon as 
possible for a decision by the court (UNHCR, 2014, 150). Prohibition as a deprivation 
of freedom  must be implemented on the basis of clear and transparent procedures, 
since it is not considered as reprisal but as a facilitator of the deportation  process. 
Detention in Albania entity has the right to appeal to the Court of fi rst instance against 
detention or duration of detention within 10 days from the date of notifi cation. This 
provision is contrary to Article 28 paragraph 4 of the Constitution of the Republic of 
Albania that addresses procedural guarantees in the event of freedom deprivation, it 
provides that “a person deprived of freedom extra judicially may present any time, in 
front of the judge who decides within 48 hours on the legality of this action “.
The right to review the legality of detention is a fundamental right of every detained 
person, thus limiting him within a 10-day confl ict with this right and in particular for 
foreigners is forbidden, makes it impossible to realize in practice. This as the foreigner 
has diffi  culty as non understanding the language, the judicial system in the country, 
formal opportunities of legal assistance (Guy S. Goodwin-Gil, 1998: 175). This is 
even more problematic if we consider the real opportunities instead of foreigners to 
obtain legal representation within a timeframe that respects the condition of 10 days 
for fi ling appeals, in conditions where the detention centres is not provided legal 
assistance to detainee.
While the Albanian legislation provides that the decision of the court of fi rst instance 
for the detention  is not fi nal, since the foreigner has the right to appeal against the 
decision of the court of fi rst instance and the appeal court and the decision of the 
last mentioned become absolute. Another obligation arises for Albanian authorities, 
notifi cation of the diplomatic consular representatives in relation to prohibition3. Since 
one of the fundamental principles of international law is the diplomatic protection  
considered not only as a right of the individual, but rather the right of the country to 
exercise the right of diplomatic protection as provided in the Vienna Convention on 
Consular Relations of 1963 (Islam & Bhuiyan & Leiden-Boston, 2013:7). In the case 
of Albania, state agencies are responsible of deportation needs collaboration with 
consular services of the country of origin of the detainees, as they enable the issuance 
of travel documents, identify the detainees or even translation services.

3.  Reasonable duration of detention

The duration of detention is one of the basic elements of the legitimacy of the 
prohibition. The ECHR does not provide for any time or limit the duration of detention, 
leaving this subject to the discretion of national legislation. Instrument which clearly 
predicted deadlines is the EU directive on deportation, limits that can not go beyond 6 
months.Which may be extended beyond 12 months only if the absence of cooperation 
from the third-country national and delays in obtaining documentation providing 
third countries. According to Albanian legislation a foreigner subject to detention may 
3 See Article 126 of Law No 108/2013 for foreigners.
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be detained for a maximum period of 6 months4 and if aft er 6 months of his return 
is not made possible, the Border Police and Migration, which gives the decision of 
detention in a detention centre It may extend the term if continued detention causes, 
but not more than 12 months.This law draft ing was done in terms of alignment with 
the Community legislation in this case with the EU Directive to ban (Ikonomi, 2011; 
284). While the detainee has the right to appeal within 10 days of notifi cation to ban 
the court of fi rst instance and the appeal court5, but not the right to review provided 
during certain periods or on the length of detention. This procedural guarantees is 
necessary to avoid the continuation of arbitrary detention, because over time can 
cease the conditions of detention and the foreigner be held in the centre due to the 
negligence or incompetence of the authorities concerned to carry out the removal in 
accordance with own goal of prohibition.
The foreigner is entitled to the right to claim compensation in case with fi nal decision 
the court has invalidated his detention in a detention centres. This prohibition is in 
line with Article 5.5 of the ECHR that anyone who is arrested or detained contrary 
to Article 5 of the Convention is entitled to compensation (Canaj, 2011: 66). The 
execution of the removal order, or implemented only aft er expulsion of a foreigner 
subject to removal has exhausted all levels of appeal and his appeal is refused.

4. Detention conditions

Individuals who are subject to detention and irregular migrants generally are built 
specifi c centres, which serve to accommodate the detainees until they will leave the 
territory of the host country. While the directives of the EU and EC guidelines are 
provided for families should be accommodate in places diff erent from those of men. 
And minors detention should be exceptional measure, only as a last measure when 
there is no alternative, and for the shortest time possible. Their detention should 
also be implemented in institutions with personnel and facilities in accordance with 
their specifi c needs (Ruma 1951: 287). In Albania foreigner’s prohibition is done in 
a detention centre set up in 2010 specifi cally for this aim. Pursuant to Article 120 
law no.  108/2013 “For Foreigners” states that “Closed centre is an administrative 
institution, with a certain level of safety and limitation of freedom, where can be 
set only foreigners subject to expulsion from the Republic of Albania.” Actually 
irregular migrants are  detained at the Centre in Karec. Problematic is the situation 
of unaccompanied minors, whom conform  law can not be subject of detention in a 
detention centre for the accelerated procedure to provided up to 10 days (DPSHR).But 
they can be kept exclusively in open social centres specially set up for these categories 
of persons6. This provision does not apply because it was not fi led any social centre 
for the detention of unaccompanied foreign minors. Also we do not have adequate 
capacity in relation to the number of refugees who come to our country, even though 
it is a small number.Capacity of 150 seats of the host centre located in Babrru is not 
4  See Article 123, paragraph 1 of Law no. For Foreigners 108/2013 which stipulates that “The stranger held 
in a detention center for a maximum period of 6 months”.
5  See Article 122, paragraph 1 of Law no. For Foreigners 108/2013 which stipulates “The foreigner against 
whom a restraining order has been issued in a detention center, has the right to appeal to the district court for 
this move, at any time, upon written notice to ban or extension of the detention “.
6  See Article 125 of Law no. 108/2013 for foreigners.
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enough referring to the refugee infl ux expected to arrive in Albania.

5. Rights during detention

The basic principle that should guide the structures that oversee the prohibition of 
foreigners in the detention centre is respect for the right to humane and dignifi ed 
treatment. The legal basis in international law is Article 9 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights which provides that all persons deprived of 
liberty shall be treated in a humane manner, respecting the inherent dignity of the 
human being himself.
A basic warranty in the process of banning the right of detainees to appeal at any time 
to the conditions of detention and treatment by staff  (Guy S. Goodwin-Gil, 1998: 175) 
.The detainees have the right to know the rules of procedure, rights and obligations 
during detention in a language understandable by using the services of an interpreter. 
These guarantees are provided in the EC directives which encompasses assistance 
should be given to detainees to contact legal representative, family members or 
consular representatives of the country of origin7. As for minors and those in need 
for special aid, conditions and treatment should take into account the additional 
needs (Islam & Bhuiyan & Leiden-Boston, 2013; 7). Albanian legislation also holds 
this view, he states that foreigners detained shall be informed in a language they 
understand, about their rights and obligations in the centre8. Measures and specifi c 
treatment should be provided to women and families, which should be detailed in the 
regulations of the detention centre in accommodation facilities specifi cally distinct 
from those of men. While minors should stay in social environments appropriate to 
their age and needs9.A foreigner detained in a detention centre has the right to appeal 
through the court at any time for treatment in a detention centre10. Due to the nature 
of the detention, in detention, appeal against the treatment centre is a fundamental 
guarantee, which should be informed and really create conditions for its enjoyment.
Greece is one of the most criticized for the conditions of detention. Structures of 
migration and asylum in Greece are known for their toughness. In the case M.S against 
Greece and Belgium M.S ECHR ordered that detention of asylum seekers to Greece 
violates human dignity and is degrading.According to the ECHR information on the 
conditions of asylum seekers in Greece is known, and therefore was found Belgium 
to be guilty for the deportation of the asylum seeker in Greece, the last mentioned 
being a country that severely violates human rights (Ikonomi, 2011; 290). Conditions 
of detention oft en have led authorities to declare themself prohibition as arbitrary 
and therefore unlawful. States should ensure protection for all individuals, but in 
particular for refugees as vulnerable category, against any kind of discrimination.

Conclusions

Referring to the infl ux of refugees especially  recent years, we do not have suffi  cient 

7 See Article 126 of Law no. 108/2013 For Foreigners.
8 Shih nenin 127 paragrafi  1 të Ligjit Nr. 108/2013 Për të Huajt.
9 Shih nenin 125 të Ligjit Nr. 108/2013 Për të Huajt.
10  Shih nenin 127 paragrafi  3 të Ligjit Nr. 108/2013 Për të Huajt.
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capacity for the reception of refugees, staff   near the Directorate for Nationality and 
Refugees is insuffi  cient, also in the center closed it lacks legal assistance for detainees. 
Albania should increase the effi  ciency of relevant institutions that manage refugee 
issues in the country.Should analyze the refugees rights in our country, as well as 
measures to guarantee them. In many cases seems that have defi ciencies on procedural 
rights as the lack of an interpreter, the right to hearing, lack of grounds of refusal and 
right of appeal. The refugee crisis is a humanitarian crisis which must not be allowed 
to go to a humanitarian disaster, and Albania as a democratic country, but as part of 
the Euro Atlantic and European, in sharing values for as many opportunities as it has, 
it should give its contribution.
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Diplomacia online dhe ndikimi i saj në diplomacinë tradicionale

Dr. Ina K. Zhupa
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Ashtu sikurse interneti ka ndryshuar virtualisht cdo aspekt te jetës së njeriut, mënyrën 
sesi jetojnë, mësojnë, konsumojnë, komunikojnë, lidhjet teknologjike janë duke ndryshuar 
stategjitë e diplomacisë në shekullin e XXI (Clinton,H. 2015) Pikërisht ky është edhe qëllimi 
të kuptojmë se sa ndikon diplomacia online në marrëdhëniet diplomatike mes shteteve. Për 
këtë fokus i veccantë është vënë mbi Shqipërinë, Kosovën si shtete shqiptare ose me shumicë 
shqiptare. Dhe respektivisht përfaqësojnë dy shtete të vogla, jo të klasifi kuar tek fuqitë e 
mëdha të marrëdhënieve ndërkombëtare. Shqyrtohen po ashtu përfi timet qe ka zëvendësimi i 
diplomacisë tradicionale me atë virtuale, që nga kursimi i kohës e deri në shpenzime shumë më 
të ulta sesa do ishin nësë palët do takoheshin më njëri tjetrin. Po ashtu alternativat me të mira për 
mjetet që duhet të përdoren në lidhje me implementin sa më të sigurt të këtyre mekanizmave 
duke ruajtur privatësinë e duke patur siguri të niveleve nga më të lartat. Shqyrtohet mundësia 
e kombinimit të diplomacisë online me atë tradicionale, po ashtu futjen e programeve të lira 
më kod të hapur: open source e cila mbi të gjitha promovon dhe transparencën, mundësinë e 
përdorshëmërisë nga të gjithë dhe ruajtjen e privatësisë. Kryerja e diplomacisë me  mjete të tilla 
do i vinte në ndihmë edhe  në demokratizimin e këtyre vendeve akoma dhe me shumë, duke 
e bëre dhe popullin pjesë të saj ose të paktën botimi nëpër platforma të ndryshme të arritjeve 
apo përfundimet dhe rezultatet që dalin nga bisedimet mes palëve. Me metoda cilësore është 
tentuar të kuptohet sa më mirë ndikimi dhe përdorja e diplomacisë online sot.

Keywords: diplomacia online, marrëdhënie ndërkombëtare, interneti, diplomaci tradicionale, 
demokratizim. 

Hyrje

Shekulli i 21 konsiderohet ndryshe dhe si shekulli i teknologjisë, ku secili prej nesh 
bëhet gjithnjë e më i varur nga një zhvillim i tillë që ecën me hapa gjigande. Mund 
të themi se një zhvillim i tillë e ka bërë më të lehtë punën dhe jetën e njeriut, duke 
bërë gjithnjë një paralelizëm me zhvillimin e teknologjisë vite më parë ku nuk afrohej 
pothuajse në asnje pikë më me mjetet e avancuara që kemi në ditët e sotme. Tashmë 
teknologjia po bëhet mjeti ynë i informacionit, i kënaqësisë, i argëtimit, i sigurisë, i 
shëndetit, pra në një fare mënyre mbulon të gjitha sferat më të rëndësishme të jetës, e 
domosdoshmërisht ka prekur dhe është pjese dhe jetës politike të shteteve.
Shqyrtohet mundësia e kombinimit të diplomacisë online me atë tradicionale, po 
ashtu futjen e programeve të lira më kod të hapur: open source e cila mbi të gjitha 
promovon dhe transparencën, mundësinë e përdorshëmërisë nga të gjithë dhe ruajtjen 
e privatsisë.  Me bërjen e një diplomacie me  mjete të tilla do i vinin në ndihmë pse jo 
edhe  në demokratizimin e këtyre vendeve akoma dhe me shumë, duke e bëre dhe 
popullin pjesë të saj ose të paktën botimi nëpër platforma të ndryshme të arritjeve 
apo përfundimet dhe rezultatet që dalin nga bisedimet mes palëve. Metoda të tilla 
janë impementuar dhe nga shtete të ndryshme si: Francë, Norvegji,Brazil dhe Shtetet 
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e Bashkuara. (“4 Countries That Strongly Support Open-Source”, 2016) , që kanë 
impementuar në insitucionet e tyre teknologjite dhe sistememt e tilla si element  të 
rëndësishëm për demokracinë por gjithashtu për shkak dhe te kostove shumë të ulta e 
minimale që ofrojnë. Duke refuzuar blerjen e licensave mĳ ëra dollarëshe të Microsoft .
Zhvillim i internetit dhe mediat sociale kanë berë që miliona vetë të mblidhen të gjithë 
së bashku e të komunikojnë pa barriera hapësinore. Kjo ofron mundësi të mëdha dhe 
sfi da për shtetet dhe organizatat ndërkombëtare  të cilat kërkojnë të angazhohen me 
hapsira të reja në politikat që do ndërmerren në lidhje me internetin. Kjo formë e re 
e diplomacisë kërkon që shtetet dhe organizatat ndërkombëtare të jenë të pajisura 
me aft ësi shtesë, ndryshime organizative dhe menyra të reja për tiu afruar politikave 
globale. 
Duke qënë se një sy kritik mund të trembej apo ta shihte me skepticizëm një qasje të 
tillë, në punim shpjegohet sesa e lehtë është implementimi i të tilla nismave dhe sa 
efektive është për mundësine e bërjes së diplomacisë dhe online, përvec se të ulen 
palët në tavolinë e të fi llojnë bisedimet, sic e kemi të gjithë konceptin për realizimin e 
një negociate ose bisedimi.

Metodologjia

Në këtë punim kryesisht mbështetja është tek metodat cilësore të orientuara në një 
rrafsh analitik. Duke marr në shqyrtim literaturën e huaj dhe atë shqiptare që ka 
trajtuar këtë ccështje ose që janë të përshirë në bërjen e diplomacisë si mesazhet në 
facebook, twitt er apo në ebet e tyre të kryeministrit apo ministri i jashtëm.  Po ashtu 
konsiston në  analizën e të dhënave numerike  dhe krĳ imin e grafi këve të ndryshëm 
për të shpjeguar në nivel statistikor përdorimin e një nga shfl etuesve më të fuqishëm 
por dhe përdorimin e encikopedisë më të madhe online në gjuhën shqipe.
Janë përdorur informacione nga burime të ndryshme, si libra, artikuj gazetash, website 
dhe artikuj shkencor. Punimi bazohet në pyetjen kërkimore se sa ndikon diplomacia 
online në bërjen e diplomacisë mes shteteve në marrëdheniet ndërkombëtare. Ndërsa 
hipoteza e punimit është se diplomacia online ndikon në mënyrën tradicionale të 
kryerjes së diplomacisë mes shteteve. 
Po ashtu janë përdorur burime dytësore dhe parësore si materiale dhe të dhëna 
statistikore që i kam marrë nga ‘Mozilla Foundation’.

Konceptime teorike: Diplomacia dhe diplomacia online

Diplomacia është një aktivitet thëllësisht politik dhe kur ka burime të mjaft ueshme dhe 
personel të aft ë, një përbërës kryesor i fuqisë shtetërore‘ (Berrigde, 2001) Diplomacia 
është një mënyrë për të vendosur dhe arritur qëllimet e politikës së jashtme. Si pasojë 
duhet të mbledhin informacione dhe të negociojnë‘ ( Christodoulides, Nikos, 2005).
Origjina e hershme e saj i ka fi llesat që në marrëdhëniet mes ‚mbretërve të mëdhenj‘. 
Mendohet që mund të datoj që në mĳ ëvjecarin e katërt para Lindjes së Krishtit. 
Komunikimi ishte më së shumti mes lajmëtarit dhe karvanit të tregtarëve dhe bazohej 
te kodet zakonore, mikëprita etj. Në këtë përiudhë diplomacia ishte e pazhvilluar, 
pasi informacioni nga njëri person në tjetrin vonohej shumë, plus që ishte e pasigurt. 
Ndërsa diplomacia në kohët moderne i pati fi llimet e saj në Itali në fundin e shek. 
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VI. Ku për shkak të pushtimeve të shumta që kishin dhe shtetet e pasura por të cilat 
nuk kishin mjaft ueshmërisht mbrojtje, bënë që  palët të uleshin në një tavolinë e të 
bisedonin për të aritur marrëveshje po patur nevojë për përdorim të forcës. Që prej 
asaj periudhe e në vazhdim diplomacia është zhvilluar e ka arritur deri në trajtën që 
e kemi në ditët e sotme. (Berridge, 2001; 17).
Nga dy shpjegimet e mësipërme te fj alës diplomaci kuptojmë dhe natyrën e saj 
gjithpërfshirëse në aspekte shumë të rëndësishme të qeverisjes, ku kuptojmë se është 
komponenti kryesor në  politikën e jashmte, për të arritur qëllimet e secilit shtet dhe 
për të mbrojtur interesat e tyre. Qëllimi i saj kryesor është që të arrĳ  synimet dhe 
objektivat e politikës së jashme pa patur nevojë për përdorimin e forcës, dhunës apo 
ligjit. (Berrigde, 2001;13) ‚Realpolitika e kohëve moderne quhet cyberpolitik, në të 
cilët shtetet nuk janë të vetmit aktor, por fuqia mund të nënkutpojë  dhe  fuqinë e 
informacionit‘ (Rothkopf, 1998).
Revolucioni i informacionit, internetit dhe thjeshtimi i komunikimit ka ndikuar 
dhe në formësimin e dhe rimodelimin e natyrës njerëzore, identitetit, vlerave dhe 
shoqërisë njerëzore e kjo gjë ndikon gjithashtu dhe në natyrën e diplomacisë. Për 
shkak të numrit të madh të informacionit diplomatët shpeshherë duhet të shtojnë 
numrin e takimeve dhe samiteve pasi rritet numri i korporatave, dhe shtohet cikli i 
interesave dhe benefi tet që perfi ton shteti dhe aktorët jo shtetëror. Në një situatë të tillë 
kërkohet që diplomatët mos të kenë bisedime vetëm në nivel qeveritar dhe po dhe në 
të gjitha nivelet e tjera të mundshme. Një nevojë shumë e rëndësishme e diplomatëve 
është nevoja për të qënë i informuar për cdo gjë dhe në kohë për zhvillimet e fundit 
në vendin nga vĳ në. Interneti është një mjet që e siguron dicka të tillë me shpejtësi 
dhe pa shpenzime. Gjithashtu bën të mundur që diplomatët të jenë në komunikim 
të vazhdueshëm me kolegët e tyre të cilët ndodhen në vende të ndryshme të botës 
e gjithashtu me Ministrine e Punëve të Jashtme, nga vendi i cili përfaqëson e marrin 
feedback e direktiva të menjëhershmë për cështje nga më të ndryshme. 
Një  nga mekanizmat më të suksesshëm të përcimit të informacionit është email (posta 
elektornike) ka zevendësuar pothuajse plotësisht postën tradicionale të dërgimit të 
letrave të cilat duheshin ditë e javë të tëra për të shkuar në destinacion. Shpirti i 
diplomacisë janë negociatat e negociatat nuk kuptohen dot pa misionet diplomatike 
të cilat janë; ‚Një grup individësh të dërguar më një mision në një shtët të huaj për të 
kryer detyrat diplomatike.‘ ( Encylopaedia Britt anica on-line 2006).
Këto misione mund të jenë disa vjecare ose disa ditore, varet nga misioni qe kanë 
caktuar të kryejnë.  Në ditët e sotme ka shumë mënyra që një informacion të përcohet 
shumë më shpejt sesa misioni diplomatik do shkonte atje. Shume platforma online 
komunikimi viziv kanë dal si psh Skype; Firefox Hello dhe InterNeg Group dhe të 
tjera programe të cilat ofrojnë një komunikim shume efi kas. Shumica e takimeve mund 
të kryhen si aktivitete online dhe gjithashtu ka dhe benefi tet e veta fi nanciare; pasi 
nuk harxhohen as para per akomodimin e udhëtimin. Misionet diplomatike virtuale 
janë padyshim me më pak kosto sesa misionet offl  ine e  të qënurit fi zikisht diku 
tjetër, përvec se kostot janë më të ulta është edhe shume herë më lirë dhe kursehet një 
numër i madh parash, të cilat fare mirë mund të përdoren në një fushë tjetër ku mund 
të ketë më shumë nevojë. Misionet diplomatike virtuale gjithashtu nuk kërkojnë stafe 
të mëdha me shumë persona që do shërbejnë si mbështetje për trupin diplomatik, 
por gjithcka që duhet është një kompjuter, internet dhe një administrator sistemi, që 
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të ketë një mirëmbajtje me të mirë.
Përvec se është shumë më ekonomike gjithashtu është më e rehatshme. Mund të bësh 
një bisedë nga zyra, shtëpia, kudo pa problem. Zakonisht rezidencat e misioneve 
diplomatike ndodhen larg nga vendet ku janë ambasadat e konsullatat e gjithashtu 
është dhe një kohë e kursyer.
Mund që në një website të vendoset nje numër shumë i madh materialesh rreth: 
misionit,qëllimeve, principeve, apo rregullave e politikave të ndryshme, ndërkohë 
në një ambjent fi zik do ishte shumë e vështirë dhe e lodhshme bombardimi në një 
sasi të tillë materiali dhe gjithashtu do merrte shumë kohë shpjegimi i tyre. Në këtë 
mënyrë kursehen dhe materiale pafund të printuara që mund të krĳ onte një kaos për 
palën tjetër. Një tjeter pikë e fortë e diplomacisë onlinë është gjithashtu dhe saktësia 
e përpikmëria që ky sistem ofron. Përmbajtja e materialeve të misioneve diplomatike 
mund të ndryshohen mënjehërë dhe gjithashtu ofrohen kontakte online ku për cdo 
pytje apo gjë të paqartë ka një përgjigje të mënjëhershme.
Gjithashtu cdo lloj informacioni në lidhje me misionin e trupës diplomatike gjendet 
lehtësisht, vetëm dukë shkruajtur (URL) Universal Resource Locator dhe të con 
mënjëherë në website-in e misionit.
Tjetër pikë e rëndësishme është dhe gadishmëria që kanë misionet diplomatike 
online për të siguruar informacionin 24 orë në të 7 ditët e javës, ndryshe nga misionet 
që duhet të jënë fi zikisht e nësë letrat janë të printuara e mund të humbin, faqeve 
onlinë nuk mund tiu ndodhi një fenomen i tillë e nësë në një rast serverat biejnë ose 
trafi ku është i ngarkuar janë probleme që zgjidhen shumë më shpejt. Mjeti kryesor 
i misioneve diplomatike për të arritur qëllimet janë negociatat, struktura e të cilave 
mund të vĳ  dhe online.
Shpeshherë e gjejmë me termin E-negotiations ose negociatat online. Nogociatat 
ndahen në tre faza kryesore: faza para negociatave, faza gjatë negociatave dhe pas 
negociatave. Secila fazë konsiston në një variatet  procedurash ku shumica prej 
tyre dhe në ditët e sotme behët onlinë. Procese të tilla nisen nga më shumë se një 
palë të cilët identifi kojnë një problem apo një rast ku bashkëpunimi është shumë 
i nevojshëm dhe duhet të adresohet. Shpeshherë ky revolucion i informacionit  
shërben si arsyeja kryesore që këto palë të ndërhyjnë . Kur një rast i tillë pranohet nga 
të gjitha palët e përfshira atëherë merrën dhe masa konkrete duke fi rmosur online 
pakte apo marrëveshje nepërmjet emailit apo dhe faxeve. Gjatë negociatavë palët 
gjithashtu duhet të dinë mirë pozicionin që kanë në mjedisin ku ndodhen  dhe më 
pas të vendosin dhe pikën e fi llimit. Proces i tillë arrihet me shumë suksese edhe 
duke e zhvilluar online. Palët kanë përparësi sepse e kanë më të lehtë të komunikojnë 
me ministrin e jashtëm ose me specialistët e tjerë dhe realizohet pa marr vetëm disa 
këshilla para se të nisen. Komunikimi i tillë bëhët padyshim më i lehtë dhe është më 
efi kas. Nuk është e nevojshme të pritet deri në një takim të dytë ku shumë mirë mund 
të ‚takohen‘ dhe virtualisht.
Teknologjia ka lehtësuar shumë procesin e negociatave dhe në aspektin e mundësimit 
të dokumentave dhe informacioneve mes palëve dhe kur negociatorët nuk janë në atë 
ambjent. Kjo krĳ on mundësinë që tekste të ndryshme të jenë të aksesuesshme dhe nga 
diplomatë të cilët nuk janë prezent fi zikisht në negociatë. Faza e fundit e negociatave 
konsiston dhe në një vështrim të përgjithshëm dhe analizë të asaj që ndodhi gjatë 
negociatave. Qëllimi i rishikimit të tyre është për të parë së cfarë shkoj mirë e keq, që 
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më pas ta rregullojnë. Nese vendoset që këto takime të mbahen me video konference 
atëherë palët unanimisht mund të vendosin që takimi të rregjistrohet. Materiali tu 
vihet në dispozion të gjithë palëve pjesmarrëse e mund ta shohin e më vonë se ku 
gabuan apo ku mund të përmirësojnë.
Një shembull i mirë i mbajtjes së një negociate online i referohet rastit të mbajtur në 
24 Nëntor 2005 ku Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Bashkimi Europian mbajtën 
një samit me video konference. Koferenca u mbajt si pjesë e procesit të negociatave 
për marrëveshtjet për sigurinë, menaxhimin e krizave dhe udhëtimet. Përfaqësuesi 
i kryeministrit britanik tha se ‚takimi ballë për ballë ishte i pamundur për shkak të 
angazhimeve dhe video konferenca është një mënyrë e zgjuar teknologjike për ta 
bërë‘ (British Prime Minister website,2005).
Nuk përjashtohet dhe mundësia që me programet që përmenda mësipër të ndihmojnë 
në krĳ imin e sistemeve të cilat të jenë të fokusuara dhe të orientuara në lëhtësimin 
dhe mbeshtetjen e punës së diplomatëve. Mund të krĳ ohen programeve dhe vetëm 
për një punë specifi ke si psh strukturimin sa më të saktë të një informacioni të marrë 
nga dokumenti bruto, primar duke e nxjerr në një format më të organizuar. Kjo 
gjë do i ndihmonte më shumë diplomatët që  të kishin të ndara cështjet e mund ti 
klasifi konin sipas rëndësisë. Mund që dhe të shërbejnë si formate të gatshme për ti 
patur në cështje të tjera të ngjashme ose si referim për ceshtje me tema të tjera.
Një sistem i tillë është krĳ uar dhe është në dispozicion të diplomatëve. Programi quhet 
INSPIRE i krĳ uar nga InterNeg Group. InterNeg Group është skuadra e kërkuesve 
shkencorë nga e gjithë bota të cilët janë të interesuar  në studimin e negociatave dhe 
në trajnimin e negociatorëe të rinjë (InterNeg Group, 2006). INSPIRE është një mjet 
i fuqishëm i cili përpiqet të ndihmojë në të gjithë procesin e gjatë të negociatave. Me 
interes të vecantë në këte program është mënyra e vecantë sesi kërkon ti vĳ në në 
ndihmë diplomatëve, duke iu ofruar një shumëllojshmëri funksionesh e vecanërisht 
dikton se në cilën fazë të negociatave janë, e shtimi i të dhënave në program.
Përvec anëve pozitive e benefi teve që ka diplomacia online, gjithashtu ofron edhe 
shumë mundësi. Koncepti i të pasurit ambasada apo konsullata online është 
vecanërisht e rëndësishme për vendet e vogla ose të varfëra, të cilët nuk i përballojnë 
dot shpenzimet që këto misione të jene të përfaqësuar fi zikisht  në vende të tjera. 
Misionet diplomatikë virtuale mund të përdoren si një alternativë me vendet të cilat 
nuk kanë një rëndësi shumë të madhe startegjike më një vend të caktuar, ose që nuk 
kanë patur ndonjehere marrëdhënie shumë të mira apo bashkëpunime në përgjithësi.
Duke krĳ uar të tilla mundësira ambasada osë konsullatë virtuale, vende të ndryshme 
kanë mundësi që të ndërtojnë marrëdhënie të reja me vendet që skanë patur ndonjherë 
osë të rregullojnë marrëdhëniet që kanë patur luhatje, shihet gjithashtu dhe si një 
mundësi për të patur prezence ndërkombëtare.
Më parë qytetarët nuk kishin akses në punën apo në zhvillimet që kishin këto 
misione, procesi ishte shumë i centralizuar e ishte vetëm në duart e personave të 
cilët ishin të caktuar në atë detyrë, ndersa me konceptin e ri të misioneve virtuale 
cdo material është i aksesuesshem nga qytetarët pasi gjenden online Bashkëveprimi 
mes qytetarëve dhe misioneve diplomatike mund të krĳ ohet dhe vazhdojë si proces 
në shumë kanale paralele e të shumëllojshme, nëpër forume, pyetsorë, rrjete të 
ndryshmë socialë, google groups, mailing list etj. 
Një tjetër mundësi që ofron të pasurit të misioneve online është një mënyrë tjetër 
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shumë e mirë për publicitet. Diplomatët për shkak të mjetevë që u ofrohen kanë akses 
dhe komunikim më një numër të madh individësh (publik) dhe krĳ on mundësira 
për ti infl uencuar direkt audiencën. Ndihmon në publicitet për vendin e vet që 
përfaqësuan duke promovuar turizmin apo fusha të tjera të cilat shihen më interes 
nga investitorët apo nga turistët e huaj, duke postuar informacionin në rrjete sociale 
si facebook, twitt er etj.
Por nga ana tjetër një sy kritikë do thoshtë që  diplomacia online mund të sulmohen 
nga krimet kibernetike e mund të dështoj ose mund të përgjohen kanalet e kominikimit 
me video. Por janë disa programe e projekte të mëdha që gjigandë të teknologjisë po 
ndërmarrin. Mozilla ka lancuar platformën Firefox Hello e cila është e ndërtuar në 
një sisten open source, që do të thotë se burimi është i hapur dhe materialet nuk kanë 
tamam një server ku të depozitohen e të ruhen e kjo bën që informacionet të jenë të 
pakapshme e të aksesueshme. („Firefox Hello — Browse the web“, 2016)Dy makineri 
të mëdha të kërkimit në internet janë: DuckDuckGo dhe Tor, platforma që përdorte 
Edward Snowden gjithashtu.(Ganapati, 2016) Tor: shfl etues (e rendesishme sepse 
ofron qasje ne internet)  ofron privatesi të nivelit të lartë dhe për perdorues qe nuk 
kane shumë dĳ e të avancuara teknike. Shpeshherë është në sulm të agjensive sekrete 
pasi është shumë e vështirë pothuajse e pamundur të përgjohet. (The Tor Project) 
Ndërsa ‚DuckDuckGo‘ është makineri kërkimi si google por vetëm se ndryshe nga 
google nuk i mban të dhënat personale. Një tjetër formë e mënyrë shumë e mirë për 
të shpëtuar e mos të biejnë pre e krimeve kibernetike është ndryshimi i sistemeve 
operative nga ëindoës në sisteme operative Linux.
Këto lloj sistemesh sic e përmenda janë me burim të hapur e për shkak të ndërtimit të 
tyre nga ana teknike është shumë e vështirë ti hakosh, pasi kodi i programin shtohet 
nga programuesit shume shpesh dhe është shumë e vështirë të diktosh se clloj kodi 
është përdorur.(„Hacking Linux Exposed“, 2016) Dhe si përfundim në mbrojtje të 
tezës se online ka mënyra që dokumentat të jenë shumë herë më të sigurta sesa 
në hard copy është një program që quhet: VeraCrypt, ky lloj programi enkripton 
dosje, dokumenta , foto, video , audio dhe aktualisht nuk ekziston askush dhe asnje 
mundesi që ta hakoj është totalisht e padepërtushme.

Hapësira shqiptare dhe diplomacia online

Sic mund ta dini shfl etuesët e internetit mundohen qe të vĳ në të përkthyera në të 
gjitha gjuhët e botës në mënyrë që tiu vĳ në të gjithëvë në ndihmë. Para 2 vjetesh u 
mbyll me sukses dhe përkthimi i Firefox-it ku pjesë e saj kam qënë dhe unë duke 
përkthyer aferisht 40 % te platformës. Pra sa aktiv është shfl etuesi Firefox i përkthyer 
në Shqip. Të dhënat tregojnë se maksimumi i saj ne ditët më të mira ka qenë diku 
më pak se 4 mĳ ë në javën e fundit të muajit Prill.  Ndërsa java e fundit e muajit 
maj shënon dhe përdorimin më të ulët të saj diku te rreth 2 mĳ e përdorues aktiv. 
(“Mozilla Localization”, 2016).
Ëikipedia shqiptare vizitohet nga 4.159.668 persona( gjatë muajit prill) por nga 
vëzhgimet e kryera shifrat qëndron pothuajse në të njëjtat nivele dhe gjatë muajve të 
tjerë, përvec muajit të parë të vitit ku klikimet biejnë ndjeshëm për shkak të festave. 
Numërohen rreth 61.090 artikuj në gjuhën tonë , dhe cdo ditë shtohen rreth 42 artikuj 
të rinjë. Shqipfolësit kudo që ndodhen futen në ëikipedia për të ndryshuar apo 
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përmirësuar faqet ekzistuese dhe numërohen rreth 15.148 ndërhyrje. I trishtë është 
fakti që për gjuhën tonë janë vetëm 48 persona aktiv që merren me mirëmbajten e saj 
dhe 7 persona të tjerë të cilët janë shumë të përkushtuar për të mirëmbajtur ëikipedian 
e për ta përmirësuar. Këto shifra janë vërtet shumë të ulta krahasuar më numrin e 
përsonave shqipfolës kudo që ndodhen të ciliët burimet e ëikipedias i numërojnë si 6 
milionë të tillë. (“Wikimedia project at a glance”, 2016).
Një rast konkret është  shembulli i profi lit të Ismail Kadare në wikipedia. Ka vetëm 
një foto me license te hapur dhe zëri i tĳ  nuk është i regjistruar në kuadër të projektit 
wikiLovesVoices, ndërsa në Serbia prezenca e qeverise apo dhe e personaliteteve të 
vendit është shumë herë më e lartë sesa e jona. Duke i patur artikujt dhe në serbisht 
dhe në anglisht shumë të pasura më informacion. Ndërsa prezenca jonë online 
është shumë herë më e varfër. Ky është tregues dhe i përkushtimit që kanë për një 
përfaqësim sa më të mire.
Aleksandër Vucic ka më shumë informacione dhe foto online sesa ka kryeministri 
Shqipërisë. I njëjti fenomen ndodh dhe me shumë personalitete të tilla jo vetëm nga 
rajoni por dhe më gjerë. Një nismë shume interesante ku mund të themi se është 
një rast konkret i diplomacisë onlinë është projekti më i fundit i DigitalKosovo. Kjo 
nismë ka për qëllim integrimin e shtetit të Kosovës në platformat online dhe njohja e 
tĳ  si shtet.
Të tilla projeke kanë një rëndësi shumë të madhe për njohjen e mëtejshme të shtetit 
të Kosovës tani jo vetëm më aspektin juridik por dhe në aspektin dixhital. Si një shtet 
i ri, Kosova është duke ndërtuar ura për tu lidhur me ndarjen digjitale me të cilën 
ballafaqohen shumë qytetarë, institucione e biznese. Sot 76% e ekonomive shtëpiake 
kanë lidhje në internet dhe të rinjtë e Kosovës janë tashmë lider në përdorimin e 
shpejtë të të gjitha formave të mediumeve digjitale. 
Kosova është njohur nga më shumë se gjysma e vendeve të OKB-së dhe është anëtare 
në Fondin Monetar Ndërkombëtarë dhe Bankën Botërore. Ueb faqe interneti nga 
LinkedIn deri te Twitt er janë duke i përditësuar platformat, menu-të dhe opsionet 
për të përfshirë Kosovën dhe për ta bërë të mundur që edhe qytetarët e këtĳ  shteti 
të përfi tojnë plotësisht nga mundësitë që ofrohen në internet. Dixhital Kosovo është 
një iniciativë e re e cila realizohet nga Fondacioni IPKO, me mbështetjen e Ministrisë 
së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, Këshillit Britanik dhe Ambasadës 
Norvegjeze në Prishtinë.
Cdokush që dëshiron të lobojë për futjen e Kosovës në listën e websiteve si shtet 
më vete është totalisht i lirë ta bëjë, nuk ka rëndësi nëse ka apo jo një background 
me karakter diplomatik, dërgimi i një kërkese për ta përfshirë në list është vetëm 
një email larg, i cili rekomandohet të shkruhet në emrin e personit që e  dërgon dhe 
gjithashtu të komunikohet me ekipin përgjegjës të kësaj nisme, për vazhimësinë e 
bisedimeve për përfshirjen e saj.
Aktualisht numërohen 5147 kontribues të cilët bëjnë një punë të palodhshme online 
për njohjen e saj.  Numri i email-eve të dërguara është 6287, të cilat kanë shkruar drejt 
kompanive apo fondacioneve të ndryshme. Janë 71 cështje të hapura të cilat janë duke 
u negociuar për ta futur Kosovën në listën e shteteve,79 cështje të suksesshme të cilat 
janë mbyllur më njohjen e saj. Vetëm javën e fundit janë dërguar më shumë se 500 
kërkesa dhe disa institucione tashmë kanë fi lluar procedurën e ndryshimeve të cilat 
jemi duke i kërkuar- përfshirjen e Kosovës në listën e shteteve.Disa nga kompanitë 



295

Vol. 2 No. 3
January, 2017

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

më të mëdha në botë e kanë njohur tashmë, të cilat vĳ ojnë si më poshtë.’(“Digital 
Kosovo – Integrating Kosovo into the  digital world”, 2016).
Në rastin e Shqipërisë mund të themi se kemi rastet ku qeveritarë të niveleve të 
ndryshme kanë bere tëeets si një dedikim i një marrëdhënie e mirë bilaterale ose si 
shenjë e një konfrontimi që mund të kenë në mënyrë indirekte por që e shprehin mnë 
anën virtuale.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, e përdor shumë shpesh Twitt er- si kanal 
komunikimi dhe si vendin e tĳ  virtual ku shpreh mendimet. Në kuadër të ndeshjes 
Serbi-Shqipëri twitt er u kthye në fushbetejën për të dy kryeministrat ku thumbonin 
njëri tjetrin.
I pari ishte kryeministri serb, Aleksandër Vuçiç që përmes një postimi në Twitt er 
u shpreh se drejtësia europianë u shndërrua në një padrejtësi botërore. “Drejtësia 
europiane për të disatën herë u shndërrua në një padrejtësi botëror.   Vendimi i CAS i turpshëm 
për drejtësinë, fyerje për gjithë njerëzit normalë”- shkruajti Vuçiç. Më pas, duke i bërë tag 
kryeministrit Rama, 
Vuçi shkruajti:“Mos u shqetëso Edi Rama, do vĳ më t’ju mundim në mes të Tiranës pa dron 
e pa ndihmën e askujt”. Pak orë pas këtĳ  reagimi, vjen edhe përgjigjja e k ryeminstrit 
shqiptar, Edi Rama. “Dhe qe ta dish ndeshja do behet ne Shkoder, ku je i mirepritur te jesh 
i ft uari im i nderit, qe t’i duartrokasim se bashku ata qe do fi tojnë. @SerbianPM mik i dashur 
ne Shqiperi do fi toje kush do luaje me mire futboll atë dite ndaj mos thuaj “Ne do fi tojme” se 
s’ke asgje ne dore:-),(“Twitt er-i -fushebeteja-e-Rama-Vucic”, 2016).
Le të hedhim një vështrim të pë rgjithshëm në faqen kryesore të ministrisë së punëve 
të jashtme dhe të përfaqësive tona diplomatike në botë. Në Website-in e ministrise 
me në krye ministrin Bushati verehen re disa mangësi.Fillimisht Brexit (Largimi i 
Britanisë nga BE) një nga ngjarjet me të rëndësishme e me më shumë infl uence që 
tronditi jo vetëm Europën po dhe gjithë botën në faqen e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme refl ektohen vetëm me dy artikuj, ku njëri prej tyre është intervista që ka 
bërë ministri në një prej televizioneve private që është diku te rreth 8 minuta, ndërsa 
artikulli tjetër është një intervistë për ministrin e cila nuk i kalon më shumë se një faqe. 
Ndërkohë që nësë shikojmë faqet e ministive të tjera nëpër botë , si ajo e Gjermanisë 
vërejme se ka minimimi 8 artikuj që pas daljes se rezultateve të referendumit.
Faqet e mediave sociale si facebook e twitt er tregojnë më shumë veprimtarit e ministrit 
dhe foto nga evente ku ai është pjesë ose organizon, sesa dokumenta apo arritje që kjo 
qeveri kryen në kuadër të punëve të jashtme. Faqja e facebookut te ministrisë shumë 
lehtë mund të ngaterrohet më faqen personalet të ministrit Bushati.Në website-in e 
ministrisë seksioni i trasparencës fi nanciare është ‘doën’ janë vetëm dy dokumeta në 
excel që datojnë që nga viti 2013 ku tregohen shpenzimet që janë kryer ndërsa për 
këto tre vite nuk ka asnje dokument. Pra mund të themi që ekziston si opsion po nuk 
është fare funksional. 
Nga vëzhgimet e bëra në faqet e ministrive të jashtme si ajo ceke e gjermane por dhe 
ministritë e tjera, të gjitha e kanë opsionin archive. Ku i jepet mundësia të gjithëve të 
bëjnë kërkime të dokumentat që para 10 vjetësh. Në Ministrine e Puneve të Jashtme 
gjermane janë në dispoziocion të gjitha dokumentat që nga viti 2006 ndërsa në faqen 
tonë nuk ka asnjë dokument që daton para apo pas 2013. E njëta gjë është edhe në 
faqet e tjera të ministrive.
Me zhvillimet e fundit dhe me krizën e refugjatëve që vĳ në nga Siria, ministritë e 
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vendeve europiane kanë krĳ uar një seksion të vecantë që e  kanë quajtur ‘security 
and peace’ ku tregohen masat që merren dhe politikat e ndermarra për manaxhimin 
e krizës. Shqipëria si një vend me pozicion stategjik dhe si një nga portat e ballkanit 
gjykoj se duhet të kishte një dokument të tillë pasi e shoh dhe si një domosdoshmëri.
Përvec gjërave që shoh se mungojnë, në faqen e ministrisë ka pjesë të cilat nuk kanë 
ndonjë funksion, për të mos thënë fare. Një opsion I tillë është ‘harta e faqes’ e cila 
sbën gjë tjetër vecse  tregon opsionet e faqet ne një faqe te vetme. Nga vëzhgimet 
empirike të kryera asnje faqe tjetër nuk e ka.Opsion për të huajt në Shqipëri nuk ka, 
ndyshe nga shumica e faqeve të huaja.  (htt p://www.punetejashtme.gov.al/. N.p., 2016. 
Web. 28 June 2016.).
Online në faqen e Ministrise renditen afërsisht 49 përfaqësi dipomatike shqiptare 
nëpër botë.  (Përfaqësitë Shqiptare Në Botë”. N.p., 2016. Web. 28 June 2016.)Struktura 
e faqeve dhe opsioneve zakonisht ngelin të njejta për cdo shtet por ndryshon 
përmbajtja.  Faqja ka shumë përmbajtje teorike dhe fl et vetëm në vĳ a të përgjithshme. 
Në seksionin e marrëdhnieve dypalëshe, hera e fundit që faqja është bërë updatë ka 
qënë në mars të 2013 e prej atehëhrë asnjë ndryshim nga ndodhur. 
Marrim rastin e përfaqësisë tonë në Britani, marrëveshja e refl ektuar në faqe ka qënë 
‘Marrëveshja për shmangien e taksimit te dyfi shtë, 2013’ .(“Marrëdheniet Dypalëshe 
| Ambasada E Republikës Së Shqipërisë Në Mbretërinë E Bashkuar”) Ndërkohë nëse 
shohim faqen e ambasadës britanike në shqipëri kanë refl ektuar dokumentin e fundit 
në prill të 2016. (“UK And Albania - UK And The Ëorld - GOV.UK”) Përmbatja e 
faqeve dhe sasia e informacionit është e njëjtë pothuajse për të gjitha përfaqësitë po 
mendoj se nuk është e drejtë. Cdo vend krĳ on marrëdhenie diverse me secilin shtet. 
Më njërin shtet mund të ketë më shumë marrevëshje e pakte pra marrëdhenie me të 
mira e me një shtet tjetër jo aq shumë. Kjo bën që përmb ajtja të ndryshoj. 
Në websitet tona ka gjithashtu një seksion minimal informacioni për atë ambasade në 
vendin ku ndodhet, e pjesa tjeter është e zënë me faqen e ministrisë së jashtme lajmet 
e të cilës  jo domosdoshmërisht ka lidhje me atë ambasadë.  (Përfaqësitë Shqiptare Në 
Botë”. N.p., 2016. Web. 28 June 2016.) Gjithshtu vërej se dhe informacioni në gjuhën 
angleze nuk është aq i plotë dhe jo në atë nivel që një i huaj që e klikon për ta parë ta 
kuptoj e të marri informacionin që i nevojitet.

Përfundime

Si përfundim arrĳ më në konkluzionin që diplomacia virtuale do e fuqizoje edhe më 
shumë diplomacinë në përgjithësi. Bashkë  me fenomenin e globalizimit një numër i 
madh ndëeveprimesh do te jetë i mundur mes shteteve, duke berë që shtetet të kenë 
një progres akoma dhe më të madh në fusha me interes ndërkombëtar si zgjidhja e 
konfl ikteve ndërkombëtare dhe problematika të tjera.
Diplomacia virtuale e zgjeron horizontin e saj duke futur në lojë dhe aktorë të tjerë 
për ti lidhur me diplomacinë, si aktoret jo shtetëror, organizatat ndërkombëtare ashtu 
dhe publikun në përgjithësi. Ky punim ka demostruar që diplomacia virtuale ka 
shtuar mundësitë dhe shancet.  Prespektiva e këtĳ  raporti ka qënë gjithshtu të provojë 
se diplomacia online ka një ndikim të madh e të jashtëzakonshëm në mënyren e bërjes 
së diplomacië mes shteteve. Si përfundim, kjo hipotezë vërtetohet.
Diplomacia virtuale e ka rimdimensionuar totalisht atë tradicionalen dhe është 
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padyshim një komponent që do ta bëjë të punoj e të ketë rezultate më të mira. 
Diplomacia virtuale nuk është aspak kundërshtarë e diplomacisë që jemi mësuar të 
shohim, por pa dyshim mund të bashkëjetojnë e mund të zevendësojnë njëra tjetrën 
në momente e situata të ndyshme për te ulur kostot apo për të pasur përfi time të tjëra 
në dobi të një politike sa më të suksesshme.
Si përfundim, diplomacia virtuale është një komponent shumë i rëndësishëm i 
strukturës së diplomacise dhe arrin të ndikoje e diktojë politika të caktuara. Mjetet e 
reja te teknologjisë do cojnë në një diplomaci më të fort e më të ndërlidhur.
Diplomacia ështe rishpikur.
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Edukimi i fëmĳ ëve: punë, mjeshtëri, dashuri
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Abstrakt

Të jesh prind dhe mësues, është sfi dë e vështirë. Një jetë besohet në duart e tua. Duart e tua 
do t’i japin formë kësaj jete. Indiferentizmi ndaj këtĳ  fakti, është i pamëshirshëm. E pafalshme 
të abuzosh ndaj kësaj detyre. Është mision, jo thjesht detyrë. Mision i udhëhequr nga pasioni, 
ndryshe të udhëheqin dështimet. Dështimi nuk është vetëm i edukuesit. Dështimi është 
edhe në formimin e një krĳ ese të pafajshme, e cila na është besuar. Nuk mjaft on pasioni. 
Pasioni është motivi, por ky mision kërkon sakrifi ca, kërkon të konsiderohet shumë serioz.                                                                                                                                          
Ndoshta kemi shumë dëshirë të ndihmojmë fëmĳ ën, por nuk dimë dhe gabojmë. Ndihma e 
duhur është çelësi i zgjidhjes së problemit. Ajo portë nuk do të hapet nëse përdorim çelësin e 
gabuar. Ky çelës përmbledh një univers teknikash shumë delikate brenda tĳ . Ky çelës kërkon të 
punojmë fi llimisht me vetveten. Të rritemi edhe ne së bashku me fëmĳ ët. Ajo çfarë ne u mësojmë 
fëmĳ ëve është ajo çfarë ne u demostrojmë me shembullin e sjelljes sonë. Ne këmbëngulim që 
ai të kupojë e të mësojë çfarë është e logjikshme dhe çfarë jo. Me shembujt e sjelljeve tona, ne 
nxitohemi apo e humbasim durimin. Demostrojmë ndaj tyre sjellje të palogjikshme. Ne jemi 
pasqyra ku fëmĳ a sheh veten e tĳ  dhe fëmĳ a është pasqyra ku ne shohim veten tonë. Duke u 
parë vazhdimisht në këtë pasqyrë ne përmirësojmë vazhdimisht vetveten.
Këto krĳ esa të vogla e të brishta kanë nevojë për dashuri, aq sa edhe për ushqim. Kontrolli dhe 
dashuria janë dy anët e ekuilibruara të peshores së formimit të tyre.
Dhuna është formë primitive. Ajo mëson se duhet të ndalohet sjellja, por fëmĳ a nuk mëson 
çfarë duhet të bëjë. Duke ushtruar dhunën, mësojmë dhunën. Nuk duhen marrë personale 
sjelljet e padëshiruara të fëmĳ ëve. Disiplina i drejtohet sjelljes së fëmĳ ës e jo fëmĳ ës. Masat 
disiplinore apo përforcimet duhen zbatuar e jo neglizhuar nëse janë të domosdoshme për t’u 
realizuar.
Një zgjidhje shumë e këndshme është të mësosh nëpërmjet humorit. Humori kërkon mjeshtëri. 
Ai është si kripa brenda ushqimit tonë. Ajo i jep shĳ en ushqimit, por edhe ia humbet atë, kur 
mungon sasia e duhur. Ky pohim nuk vlen vetëm për humorin. Ai vlen për të gjitha teknikat 
edukuese. Gjithçka është mjeshtëri akrobatike që kërkon ekuilibër.
Shumica e sjelljeve të padëshirueshme kanë arsye faktorë të jashtëm që ngacmojnë tek fëmĳ a 
nevojën e brendshme për vëmendje. Një nevojë e tillë e mundonte Samuelin. Ai nxënës rrebel, 
gjatë një pune këmbëngulëse me shumë durim, u shndërrua në një djalë të qetë e të edukuar. 
Në përshkrimin e këtĳ  rasti, evidentohen disa nga teknikat e përdorura për zgjidhjen e tĳ .

Fjalë kyçe: fëmĳ ë, edukues, dashuri, teknika, edukim.

Hyrje

   Edukimi i fëmĳ ëve është një problem, i cili kërkon kujdes shumë të veçantë. Shohim 
fëmĳ ë me personalitete të ndryshme, por jemi ne ata që i kemi formuar.Në familjet dhe 
shkollat tona mundohemi të edukojmë fëmĳ ë të mirë, e megjithatë nuk u kushtojmë 
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shumë vëmendje shembullit që vetë sjellja jonë refl ekton tek ata. Nuk u kushtojmë 
vëmendje rëndësisë së teknikave që trajtohen në literaturat pedagogjike.
Puna dhe dashuria kushtuar fëmĳ ëve janë dy çështje të cilave prindërit dhe mësuesit 
gjatë gjithë kohërave u kanë dhënë rëndësi. Forma të ndryshme edukimi janë përdorur 
gjatë viteve të shkuara në literatura, por edhe të krĳ uara nga përvoja jetësore. Janë 
ushtruar edhe shumë forma negative, të cilat studiuesit i ndalojnë kategorikisht ato. 
Ndëshkimi fi zik është një formë që gjatë sistemit komunist është përdorur rregullisht 
në shkolla. Sot kjo formë ndëshkohet me ligj. Literaturat pedagogjike argumentojnë 
pasojat që kjo formë shkakton.
Gjatë hulumtimit në literaturat pedagogjike mundëm të analizojmë disa teknika, të 
cilat edhe në punën tonë na kanë dhënë rezultate. Analiza e këtyre teknikave tregon 
një copëz të këtĳ  universi kaq të madh që përmban problemi i edukimit të fëmĳ ëve si 
nga prindërit dhe nga mësuesit.
Këto analiza u trajtuan nga bashkëpunimi i dy mësueseve të ciklit fi llor Silvana 
Frashëri dhe Manjola Xhepi. Puna jonë është bazuar jo vetëm në zbatimin e këtyre 
teknikave, por edhe në përvojën e punës sonë edukative, edhe në pasion e dashuri 
ndaj këtyre krĳ esave të  pafajshme. 
Fëmĳ a pasqyra ime dhe unë pasqyra e fëmĳ ës
Thuhet shpesh që fëmĳ a është pasqyra e prindit, por është detyrë e prindit apo 
mësuesit të shërbejnë si pasqyrë ku fëmĳ ët të shohin veten.
Kur fëmĳ a është nxehur, detyra juaj është të shërbeni si pasqyrë. (Bailey,2011,195)
Pasqyra na demostron pamjen e jashtme, por ajo që theksohet më sipër e krahason 
prindin apo mësuesin me një pasqyrë që demostron e kupton botën e brendshme të 
fëmĳ ës. Ajo që ne do të demostrojmë si paqyrë ndaj tĳ  do të thotë: ‘’Unë të shoh, të 
dëgjoj dhe të ndjej. Unë dua të, të ndihmoj ty.’’
Ne vërtet duam të ndimojmë, por nuk dimë se si. Mënyra se si ne ndihmojmë, është 
çelësi i zgjidhjes së problemit. Gabimisht mund të përdorim çelësin e gabuar, dhe 
ajo portë nuk mund të hapet. Ky çelës përmbledh një univers teknikash shumë 
delikate brenda tĳ . Secila prej këtyre teknikave kërkon punë e durim, zgjuarsi, 
mjeshtëri, dashuri. Ajo që ne harrojmë shpesh është të zbulojmë edhe faktorët e 
jashtëm që ndikojnë në nervozizmin herë pas here të fëmĳ ës, të cilat pasojnë me 
sjellje të padëshirueshme.Faktorët e jashtëm në jetën e fëmĳ ës janë burim i sjelljes 
së padëshirueshme dhe na ndihmojnë të kuptojmë se përse një fëmĳ ë sillet mirë apo 
keq. Zbulimi i faktorëve të jashtëm dhe të botës së brendshme kërkon komunikim. 
Komunikim do të thotë të dish të fl asësh dhe të dish të dëgjosh. Çelësi për të folur me 
një fëmĳ ë të mbyllur është të fl asim me respekt me të, ashtu siç do të dëshironim që ai 
të fl iste me ne. Të dëgjojmë me respekt fj alët e tĳ , ashtu siç do të dëshironim që ai të na 
dëgjonte ne. Nëse nuk dëgjojmë nuk mundemi të kuptojmë se çfarë në të vërtetë duan 
fëmĳ ët. Duke humbur durimin e qetësinë dështojmë, sepse nuk e kapim kuptimin 
e vërtetë që përçon fëmĳ a. Dëgjimi aktiv është një teknikë e vlefshme që duhet të 
mësojë gjithkush. Është një teknikë që ne e mësojmë jo vetëm për të kuptuar fëmĳ ën, 
por duke e demostruar me shembullin tonë, ia mësojmë edhe fëmĳ ës. Atëherë edhe ai 
do të dëgjonte me durim e qetësi shpjegimet tona. Duke parë neglizencën e prindërve 
apo mësuesve për t’i kuptuar e dëgjuar, edhe fëmĳ ët do të bëheshin shurdh ndaj 
tyre. Komunikimi i shëndetshëm bën diferencën nëse fëmĳ a do të bindet apo do të 
neglizhojë. Ne u shpjegojmë shumë fëmĳ ëve, por ajo që fëmĳ a duhet të dĳ ë më parë 
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bazohet në atë se çfarë është dhe çfarë nuk është sjellje e pranueshme, para se ai të 
bëhet përgjegjës për këtë rregull. Disa mësues apo prindër ua shprehin ndjenjat e 
tyre fëmĳ ëve, që ata të kuptojnë se çfarë i mërzit. Për këtë ai duhet të mësojë prej nesh 
të mirën dhe të keqen, të drejtën dhe të gabuarën, dhe se veprimet duhet të jenë të 
logjikshme. Megjithatë ai duhet të kuptojë e të mësojë se çfarë është e logjikshme dhe 
çfarë jo. Kështu fëmĳ ët mësojnë se çfarë nuk duhet të bëjnë dhe përse.
Ndonjëherë ne u kërkojmë arritje që nuk përshtaten me mundësitë e tyre. Kur 
kërkesat ndaj një fëmĳ e janë të parealizueshme për shumë arsye, p.sh. aft ësive të tĳ  
për të nxënë dhe për këtë arsye do të sillemi ashpër me ta, atëherë një paaft ësi tepër 
serioze duhet korrigjuar tek ne më parë. Kjo që ne bëjmë është e palogjikshme. Si do 
t’ia mësonim logjikën fëmĳ ës atëherë? Është për t’u adhuruar një prind i cili i thotë 
fëmĳ ës: ‘’Unë jam rritur me ty.’’ Nëse ai është rritur me të, atëherë e ka kryer detyrën 
si prind. Ajo çfarë i kërkohet fëmĳ ës duhet më parë të refl ektohet tek mësuesi apo 
prindi i tĳ . 
Nëse e ndryshoni mënyrën si e trajtoni veten, do të ndryshoni natyrshëm edhe 
mënyrën si i trajtoni fëmĳ ët. (Bailey, 2011, 139)
Ne jemi pasqyra ku fëmĳ a sheh veten e tĳ  dhe fëmĳ a është pasqyra ku ne shohim 
veten tonë. Duke u parë vazhdimisht në këtë pasqyrë, ne përmirësojmë vazhdimisht 
vetveten.
Edukimi- mjeshtëri akrobatike, që kërkon ekuilibër
Dashuria dhe kontrolli ndaj fëmĳ ës, janë dy anët e ekuilibruara të peshores së 
formimit të tĳ . Dashuri e kontroll, do të mund të shpreheshin ndryshe nga shprehja 
popullore:‘’Tërhiq e lësho!’’ Këto krĳ esa të vogla e të brishta kanë nevojë për dashuri, 
po aq sa për ushqim. Kontrolli dhe disiplina janë shumë efektive kur ekuilibrohen 
të shoqëruara nga durimi, respekti, ngrohtësia. Formimi i këtyre krĳ esave duhet 
realizuar pa u thyer shpirtin e tyre. Fëmĳ ët do të kenë në jetën e tyre situata të vështira 
dhe konfl ikte të pafundme. Ata do të ndjejnë nevojën për mbështetje, sepse do të 
ndihen vazhdimisht të zhgënjyer. Fëmĳ ët duhet të mësojnë se si të zgjidhin konfl iktet. 
Mësimi i zgjidhjes së konfl iktit përgjigja ndaj nevojës së fëmĳ ës. (Bailey, 2011, 76)
Zgjidhja e konfl iktit kalon në 4 faza. 1) Ruhet qetësia. 2) Krĳ ohet një moment mësimi 
duke përdorur mirëkuptimin. 3) Reagim ndaj përgjigjes së fëmĳ ës duke i mësuar me 
autoritet se çfarë të bëjë, ose nëse fëmĳ a është rezistent, biseda shtyhet më vonë deri 
sa fëmĳ a të qetësohet. 4)Fëmĳ a i përgjigjet mësimit të dhënë duke nxënë aft ësinë e re 
të, të harruarit. Pasojat do të ndihmojnë në motivimin e tĳ  për të kujtuar.
Vini re përpjekjet, progresin dhe arritjet e fëmĳ ës. Sillini këto në vëmendjen e tĳ . 
(Bailey,2011, 150)
Ajo çfarë duhet inkurajuar janë përpjekjet dhe jo vetëm punët e mbaruara e të kryera 
mirë. Shumë njerëz në mënyrë të dëshpëruar kërkojnë miratimin e të tjerëve, ose 
duken të fi ksuar me fi toren. Ata stërmundohen të jenë të përsosur dhe mohojnë 
gabimet që bëjnë duke pasur frikë të jenë ata që janë në të vërtetë.
Nëse lavdëroni vetëm punët e mbaruara e të kryera mirë, ju u mësoni fëmĳ ëve të 
zhvlerësojnë përpjekjet. (Bailey, 2011, 143)
 Lavdërimi i punëve të kryera mirë në krahasim me të tjerët dhe jo përpjekjeve nxitin 
konkurrencën. Konkurrenca dhe krahasimi ndërtojnë konfl ikt. Ato nxitin rivalitet, jo 
bashkëpunim. Inkurajimi duhet të mbështetet në përpjekjen për t’ia dalë mirë dhe 
jo përpjekjes për të mposhtur të tjerët. Format e inkurajimit mund të jenë: miratim 
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me kokë, buzëqeshje, përmendja e një suksesi para të tjerëve. Sjelljet e dëshiruara 
duhen shpërblyer duke i ofruar vëmendjen, dashurinë dhe lavdërimin tonë. 
Gjithmonë duhen krĳ uar situata motivuese në momentin e duhur pa e tepruar. Ajo 
çfarë kërkohet nga të gjitha teknikat edukuese është të bindim fëmĳ ën ndaj sjelljes 
së dëshiruar. Ekzistojnë forma që bazohen në shpërblime materiale. Shpërblimet 
materiale mund të përforcojnë sjelljen e dëshiruar, po gjithçka kryhet për interes 
dhe jo për bindje e edukim. Po kështu ekzistojnë forma primitive që bazohen në 
ndëshkimin fi zik. Nëpërmjet ndëshkimit fi zik nuk e përmirësojmë sjelljen e fëmĳ ës. 
Fëmĳ a nuk e kupton, nuk mëson se ç’duhet të bëjë, çfarë sjellje duhet të mbajë. Ai 
mëson vetëm se duhet të ndalojë atë që po bën. Ndëshkimi fi zik shkakton armiqësi 
duke i bërë më të vështira raportet dhe mirëbesimin midis mësuesit apo prindit të tĳ . 
Kjo e vështirëson më tepër punën. Kur ne përdorim ndëshkimin fi zik rezultatet janë 
të paparashikueshme. Ato çojnë në dëshpërim, uljen e vlerësimit për veten, zemërim, 
tërbim, agresivitet, dëshirë për hakmarrje, makthe, mungesë respekti ndaj autoritetit 
dhe gjendje të lartë depresive. Duke ushtruar dhunën, ne mësojmë dhunën. Po ashtu 
edhe dhuna verbale është një formë tjetër primitive ndaj këtyre krĳ esave të vogla. Ajo 
mund të demostrohet 
në format e fyerjeve apo sarkazmave. Sarkazma ndaj fëmĳ ëve me rezultate të dobëta 
në mësime i bëjnë këta fëmĳ ë ta ndjejnë veten edhe më të padobishëm. Dhuna i 
tjetërson fëmĳ ët. Ata mund të rrebelohen apo të mbyllen në vetvete.
Kontrolli dhe masat disiplinore duhet të kenë mirëkuptim brenda tyre. Mirëkuptimi 
bazohet në përputhjen e komunikimit verbal dhe joverbal. Nëse e vështron me egërsi 
ai nuk beson për ato që dëgjon prej teje, por të keqkupton. Vështrimi i qetë, qortues 
por dashamirës shoqërohet me një ton zëri të kontrolluar dhe komunikim verbal 
sqarues e dashamirës. Disiplina i drejtohet sjelljes së fëmĳ ës e jo fëmĳ ës. Nuk duhen 
marrë personale sjelljet e padëshiruara të fëmĳ ëve. Masat disiplinore ndaj një sjelljeje 
të padëshiruar duhen zbatuar e jo neglizhuar, nëse janë të domosdoshme për t’u 
realizuar. Përgjigja ndaj sjelljes së padëshiruar duhet të jetë me vendosmëri të plotë. 
Po kështu edhe përforcimet për një sjellje të dëshiruar.
Një zgjidhje shumë e këndshme është të mësosh nëpërmjet humorit. Një konfl ikt, 
situatë e pakëndshme apo sjellje e padëshiruar, mund të zgjidhet shumë bukur me 
pak humor të zgjuar. Humori është virtyt i gjeniut. Mesazhin që përçon aq bukur një 
pohim i ilustruar me humor nuk do të mund ta përçojë ndryshe asnjë formë tjetër. 
Efekti që realizohet prej tĳ  është shumë kurativ. E megjithatë humori aq sa i thjeshtë, 
aq edhe delikat është. Gjithçka duhet në kohën e duhur e në masën e duhur. Zbulimi 
i këtĳ  sekreti është mjeshtëria e mësuesit. Humori është zgjidhja që e motivon një 
fëmĳ ë, i cili për një arsye mund të ndodhet në dëshpërim. Në botën e tĳ  pushon shiu 
dhe papritur del e buzëqesh dielli.
Krejt e kundërta ndodh nëse me humorin teprohet. Atëherë situata del jashtë kontrollit 
dhe me kalimin vazhdimisht të situatave të tilla të konsumuara, problemi nuk do të 
ketë zgjidhje. Humori është si kripa brenda ushqimit tonë. Ajo i jep shĳ e ushqimit, 
ajo ia humbet shĳ en kur nuk është në sasinë e duhur. Pohimi më sipër theksohet jo 
vetëm për humorin, por për të gjitha teknikat edukuese. Mjeshtëria e mësuesit apo 
prindit qëndron në ekuilibrin akrobatik të çdo veprimi. Ky ekuilibër, ky përkushtim, 
është ushqimi që u duhet këtyre qënieve të brishta për t’u bërë qënie më të forta dhe 
më të mira.  
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Studim rasti: Momente nga puna me Samuelin
     Samueli ishte një djalë 9-vjeçar, i cili ishte rritur nga gjyshërit. Prindërit e tĳ  ishin 
të divorcuar dhe kishin krĳ uar familje të tjera. Gjyshërit e kishin llastuar shumë dhe 
ai ishte mësuar të qëndronte gjithmonë në qendër të vëmendjes. Çdo veprim, çdo 
sjellje e dëshiruar apo e padëshiruar kishte një arsye. Të gjithë duhej të përkushtonin 
vëmendjen ndaj tĳ . Ai ishte dielli dhe gjithkush rrotullohej përqark tĳ . Arsyeja e kësaj 
sjelljeje nuk ishte vetëm llastimi i gjyshërve. Duke e studiuar me kujdes rastin e tĳ  
fshihej diçka më e thellë se kaq. Ai ndiente nevojë për vëmendje të tepruar, sepse 
kërkonte të kompesonte mungesën e vëmendjes së prindërve. Ky çapkën rrebel e 
arrogant, ishte një qënie shumë e dobët dhe delikate në brendësi të tĳ . Vëmendja 
ishte pika e tĳ  e dobët, e cila e frymëzonte për sjelljet e padëshirueshme, por edhe 
ato të dëshirueshme. Gjatë këtyre momenteve nuk i kushtoja asnjëherë vëmendjen, 
por qëndroja indiferente edhe në rastet kur sjellja ishte e dëshirueshme, por që kishte 
synim vëmendjen. Sapo ora e mësimit arrinte në momentin më kulminant, shikoja se 
si fl uturonte goma nga Samueli në drejtim të shokut që ndodhej në qoshen tjetër të 
klasës. Atëherë duke vazhduar shpjegimin dhe diskutimin me nxënësit, pa e ndërperë 
proçesin, por duke ndryshuar tonin e zërit, ecja e qetë në drejtim të Samuelit, pa 
i folur i kushtoja një shikim indiferent dhe vazhdoja mësimin duke qëndruar më 
shpesh pranë tĳ . Çaste më vonë, sapo krĳ ohej situata e ndonjë veprimtarie në klasë, 
theksoja herë pas here emrin e Samuelit duke u munduar ta përfshĳ a në punë, të 
përqendroja vëmendjen e tĳ  në detyrën e duhur, ose duke i kërkuar ndihmë. Sapo 
përfshihej në veprimtari, ai përkushtohej me ndershmëri dhe nuk kishte nevojë 
për vëmendje. Aktiviteti që kryente e bënte të motivohej vetë dhe të mos e ndiente 
nevojën e vëmendjes. Atëherë mendoja se ishte momenti i duhur që ai të lavdërohej 
para të tjerëve dhe e realizoja me kënaqësi këtë.
Gjithmonë, me shumë takt, synimi ka qenë të përfshihen gjithmonë në aktivitete 
nxënës të tillë dhe çdo ditë shihja rezultate pozitive. Kështu ishte edhe puna me 
Samuelin, i cili krĳ onte situata nga më të vështirat që kërkonin shumë punë e durim 
dhe që më rritën e më forcuan edhe mua bashkë me të.
Samueli sot është një djalë i fortë, çapkën,i qetë, i pavarur e i edukuar, dhe jo ajo 
krĳ esa delikate që kishte nevojë në çdo moment për vëmendje.

Përfundime

Fëmĳ a pasqyra ime dhe unë pasqyra e fëmĳ ës. Ne jemi pasqyra ku fëmĳ a sheh veten 
e tĳ  dhe fëmĳ a është pasqyra ku ne shohim veten tonë. Duke u parë vazhdimisht në 
këtë pasqyrë ne përmirësojmë vazhdimisht vetveten. Gjithçka që duhet t’i mësojmë 
fëmĳ ës duhet t’ia mësojmë më parë vetvetes. Sjellja jonë është modeli i edukimit të 
tyre. Po kështu edhe dashuria e kontrolli janë dy anët e ekuilibruara të peshores së 
formimit të tĳ . Konfl ikti është ajo çfarë do të shoqërojë jetën e fëmĳ ëve dhe ne jemi 
ata që duhet t’u mësojmë atyre se si të zgjidhin konfl iktet. Inkurajimi i fëmĳ ëve është 
një formë që ndihmon progresin e tyre. Ai duhet mbështetur në përpjekjen për t’ia 
dalë mirë dhe jo përpjekjes për të mposhtur të tjerët duke i konkuruar. Format e 
edukimit duhet të mbështeten në bindje. Formë e gabuar është shpërblimi material, i 
cili përforcon sjelljen e dëshiruar për interes.
Dhuna është formë primitive. Duke ushtruar dhunën, mësojmë dhunën. Masat 
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disiplinore dhe përforcimet nuk duhen neglizhuar.
Një zgjidhje shumë e këndshme është të mësosh nëpërmjet humorit. Humori është 
sa i thjeshtë aq edhe delikat. Ai është shumë kurativ për zgjidhjen e situatave, por 
duhet të jetë i ekuilibruar në sasinë e tĳ  ashtu si të gjitha teknikat e tjera edukuese. 
Mjeshtëria e mësuesit apo prindit qëndron në ekuilibrin akrobatik të çdo veprimi. 
Gjatë momenteve nga puna me Samuelin, i cili rrebelohej sepse kërkonte vazhdimisht 
vëmendje, u përshkruan disa nga teknikat që e korrigjuan këtë problem. 
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Të  mësuarit multimedial në mësimdhënien e fi zikës

Dhimitra Balla

Dinamika e jetes si dukuri sociale ,sigurisht qe transmeton efektet e saj tek individet.
Ritmet e ndryshimit po krĳ ojne nje bote te re edhe per ne mësuesit.ndryshimet qe 
vëmë re nëpër programet sot vunë theksin për disa synime të shkollës së mesme 
për të ardhmen ,ku të përfshihen të menduarit kritik dhe edukimi moral.Zbulimet 
teknologjikei I futen kompjuterat në klasa dhe në shtëpi.Forca e kesaj teknologjie të 
re nuk mund të mbahet dhe kompjuterat kanë potencialin për të ndryshuar  jetën në 
klasat ku japim mësim.Në ditët tona kur sistemi është në reformim të vazhdueshëm 
informacioni është I gjithanshëm ,por I pasistemuar siç duhet ,ka rëndësi që 
shkolla të përshtatet me kërkesat e mësuesve për vetvlerësim apo me dëshirën për 
gjithpërfshirjenë metodologjitë e reja të mësimdhënies me në qendër nxënësin.Në 
një shkollë që është në zhvillim,personeli mësimor është burimi më I rëndësishëm 
I përparimit ,kështu që përdorimi I tyre është një çështje thelbësore.Të mësuarit 
multimedial si teknologji e mësimdhënies së shëkullit të 21-të është një mundësi reale 
për të realizuar një të nxënë të suksesshëm.
Perdorimi I studiuar I teknologjive të reja në fi zikë mund të ndihmojë mësuesit dhe 
nxënësit të zhvillojnë e edukojnë kompetencat e nevojshme për t’u përshtatur me 
sfi dat e shekullit 21-të.Duke përdorurteoritë bashkëkohore të të nxënit dhe duke 
përdorur në klasë teknologjinë e re ,mësuesi merr një rol të ri në të nxënit të nxënësve.
Kompjuteri nuk zevendeson mesuesin,por ai shton nje dimension të ri në fj alën e tĳ .
Pra teknologjia duhet parë si mjet I rëndësishëm dhe jo si qëllim në vetvete.Në fi zikë 
kjo teknologji është e lidhur me përmbajtjen  dhe objektivat mësimor.Si rrjedhim 
teknologjia do te refl ektoj natyrshëm në cilësinë e të nxënit,në ridimensionimin e 
aft ësive dhe shprehive që ndihmojnë nxënësit t’u përshtaten me sukses ndryshimeve 
.Metodat active me në qendër nxënësin kanë sjellë ndryshime edhe në komunikimin 
tonë si mësues me nxënësit dhe mjedisin e klasës.Kështu është rritur burimi I 
informacionit,mjetet teknologjike te informacionit dhe të komunikimit.Integrimi 
I TIK-ut në lëndën e fi zikës nuk është dhe aq I thjeshtë.Kjo ka disa arsye.Çdo orë 
mësimi synon të realizojë disa objektiva që kërkojnë bashkëveprimin në të njëjten 
kohë të metodës së përzgjedhur,mjeteve didaktike,rolit të nxënesit dhe të mësuesit në 
klasë,modelet e ndryshme të të nxënit.Teknologjia në vetvete nuk të garanton suskes 
në të nxënë.Një përdorim I pamenduar mund të çorientoj nxënësin.E rëndësishme 
është që t’u jepet informacioni nxënse dhe si dhe sa përfshihen nxënësi në të nxënë.Në 
fi zikë përdorim I kujdesshëm dhe I meduar mirë I teknologjisë rrit performancën ,rrit 
bashkëpunimin  enxënësve,përmirëson qëndrimet e nxënësve ndaj të nxënit,zgjidh 
problemet .Me të mësuarit multimedial në mësimdhënien e fi zikës kemi të bëjmë 
me përdorimin e mediave elektronike siç jane internet,intraneti dhe ekstraneti,CD_
ROM-I e DVD_ja,audioshiritat dhe videoshiritat,televizionisatelitor dhe televizioni in
teraktiv(nderveprues),telefoni cellular etj-per te krĳ uar,nxitur,mbajtur dhe lehtësuar 
mësimin.
Kemi disa modele të mësimit elektronik
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1.Mësimi elektronik pa takim fi zik dhe pa komunikim

Veçoritë e këtĳ  modeli:
-Mësimi elektronik  realizohet I tëri”off -line”domethenë pa përdorimin e 
internetit,meqëi tëri informacioni mund të ruhet në një CD-ROM ose në një “hard-
disk”.Kontakti I vazhdueshëm ose I kohëpaskohëshëm”on-line”domethënë duke 
përdorur internetin mund të mundësojë përditësimin  e materialit mësimor.
-Përdoruesi furnizohetme informacion për një temë të caktuar dhe më vonë trajnohet 
nëpërmjet një numri të caktuar ushtrimesh dhe detyrash.Përdoruesi mund të testohet 
nëpërmjet një numri testesh me mundësi zgjidhjeje te shumëfi shtë.Ai mund të 
kërkojëtë kërkojë të udhëhiqet nëpërmjet një funksioni ndihmës.

2.Mësimi elektronik pa takim fi zik,por me komunikim

-Ky model mund të përdoretpër të mësuarit ku të rmenduarit(refl ektuarit) dhe dialogu 
janë me rëndësi për proçesin e mësimit.përdoret shpesh në situatat ku fl eksibiliteti në 
kohë dhe në hapësirë janë me rëndësi.etj.

3.Mësimi elektronik me takim fi zik (e-mësimi I përzier)

-Mësimi elektronik kombinohet me mësimin tradicional në klasë.Ekziston mundesia 
e përdorimit të një spektri të gjerë nënmodelesh.Pjesa “elektronike”mund të jetë me 
komunikim ose me komunikim-videokonference etj. Dhe mund të jetë një supplement 
I mësimit tradicional.
-Ky model përdoet shpesh në programet pasuniversitare të disa universiteteve,ku 
studentët janë të punësuar me kohë të plotë dhe ndoshta të shpërndarë Brenda dhe 
jashtëvendit.Është I përshtatshëm sidomos për programet e bashkëorganizuara 
nga dy ose më shumë universitete,të një vendi/shteti apo të vendeve /shteteve të 
ndryshme.

4.Mësimi elektronik I perdorur në klasë

-Mësimi elektronik mund të përdorët edhe si mjet mësimor në klasë për marrjen e 
informacionit të caktuar dhe për fi timin e përvojës qa ka ndikim afatgjatë në vetëdĳ en 
e nxënësve.Bashkëpunimi midis nxënësve mundëson shoqërizimin e tyre.-Ky model 
I mësimit elektronik mundëson përdorimin e metodave të reja pedagogjike të 
mësimdhënies.

Metodologjitë që përdoren për lehtësimin e mësimit elektronik janë:
-Tutorialët janë programe që I përdorim në dy fazat e para të mësimit.Ata marin 
rolin e mësimdhenësit duke dhënë informacione.Ata paraqiten në formën e teksteve 
shkollore,videove etj.
-Simulimet janë në përgjithësi riprodhim (imitim),në mënyrë të përpiktë ose shumë 
të ngjashme e një situate apo proçesi me mjete përkatëse me qëllim për të paraqitur 
informacionin dhe për të drejtuar nxënësin edhe në vlerësimin e njohurive të tĳ .Ato 
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mund të përdoren për mësim të drejtpërdrejtë.
Tek të mësuarit multimedial,mësimi ilustrohet me informacione kompjuterike të 
ruajtura në kompjuter.Këto informacione mund të jenë fi kse”slides dixhitale” ose të 
animuara(e-“video”)
Mësimi multimedial është i rëndësishë,për të nxitur të kuptuarit e materialit dhe 
refl ektimit duke I lejuar nxënësit që të kujtojnë çdo element të rëndësishëm për t’u 
paraqitur atë në mësim.

Përgatitja e një mësimi multimedial

Ne duhet së pari të bëjmë një plan të detajuar mësimor me një listë  të sendeve të 
cilat ne dëshirojmë për të komunikuar.Për çdo concept,ne hartojmë një ose më shumë 
informacione kompjuterikeme elementë tekstualë(fj alë kyçe) dhe vizatime,fotografi  
ose imazhe të tjera.Elementët grafi kë janë tërhequr ose duke u përdorur soft uer të 
specializuar,ose e skanuar me një skaner ose kopjuar nga një faqe internet.kjo mund 
të ndodh edhe gjatë mësimit ,duke hyrë në një faqe internet.
Identifi kojme rruget mundësitë për gjetjen dhe përgatitjen e produkteve multimediale.
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Rëndësia e burimeve njerëzore në performancën e bizneseve

MSc. Liridon Alidemaj

                                                                        Abstrakt

Menaxhimi i burimeve njerëzore luan rol kyç në funksionimin e një organizate (biznesi).Po 
ashtu, shërben si një urë lidhëse ndërmjet menaxhmentit dhe punonjësve të një kompanie.
Asetet kryesore të një organizate janë burimet njerëzore dhe sfi dat më të mëdha me të cilat 
ballafaqohen menaxherët e sotëm kanë të bëjnë me mënyrën se si të menaxhojnë me njerëz.
Menaxhimi i BNJ-ve është një dukuri mjaft  komplekse sepse në shek XXI me zhvillimin e 
shpejtë të teknologjisë informative, sjelljet e punonjësve kanë ndryshuar dukshëm dhe 
menaxhimi ndaj tyre po bëhet gjithnjë e më i vështirë.
Sot, që të kesh aft ësi të mira menaxhuese me resurse njerëzore, duhet të jeshë shumë 
dimensional dhe t’i përshtatesh ndryshimeve të shumta që vĳ në nga mjedisi  i jashtëm dhe I 
brendshëm i organizatës  si dhe duhet të jesh në gjendje t’i  identifi kosh faktorët personal dhe 
organizativ që ndikojnë në rezultatet e një punonjësi.Ajo çka i dallon bizneset e suksesshme 
nga ato më pak të suksesshme është për faktin se sa arrĳ në t’i motivojnë punonjësit e tyre. Një 
punonjës nuk e motivon vetëm paga, por edhe faktorë tëtjerë si, ambineti i punës dhe njerëzit 
me të cilët punon.
Kohëve të fundit, disa biznese të suksesshme u kushtojnë rëndësi të madhe sektorit të burimeve 
njerëzore dhe investojnë vazhdimisht në këtë sektor në mënyrë që performanca e punëtorëve 
të tyre të jetësa më e kënaqshme. Këtë e bëjnë duke ofruar edhe trajnime të ndryshme për stafi n 
në bashkëpunim me qendra të ndryshme të trajnimeve, qoft ë vendore apo ndërkombëtare.
Përkushtimi i biznesve kosovare ndaj sektorit të burimeve njerëzore nuk është në nivel aq 
të kënaqshëm kur dihet që te disa nga këto biznese nuk ekziston fare një departament i tillë 
duke e konsideruar si jo aq të rëndësishëm e në fakt është department kyç në zhvillimin e një 
organizate.Një meanxhim efi kas i burimeve njerëzore në një organizatë arrihet nëpërmejet 
një planifi kimi të mirë, pastaj nëpërmjet rekrutimit, seleksionimit, zhvillimit të trajnimeve, 
vlerësimit të performancës, benefi teve dhe kompenzimeve.

Fjatët kyçe: organizata, menaxhim, punonjës, rekrutim, performancë.

 Hyrje

Njerëzit janë qenie sociale.Ne rrallherë jetojmë dhe punojmë në mënyrë të izoluar.Me 
vetëdĳ e apo pa vetëdĳ e, ne gjithmonë jemi në bashkëveprim me njerëzit e tjerë dhe 
vazhdimisht planifi kojmë, zhvillojmë, menaxhojmë dhe i ndërpresim raportet tona 
me të tjerët.
Këto raporte varen nga veprimet tona si dhe nga aft ësitë tona për të menaxhuar ve-
primet.Që nga mosha e hershme ne kemi fi tuar njohuri dhe përvojë për t’i kupuar 
njerëzit e tjerë si dhe mënyrën se si sillen ata në situata të caktuara.
Sidoqoft ë, të menaxhosh me njerëzit është ndoshta gjëja më e vështirë që ne do të 
hasim në jetë.
Ky kompleksitet ndikon ҫdo ditë në punën tonë. Shkencarët pajtohen se gjenet e 
njerëzve dhe mjedisi i tyre ndikon në kapacitetin intelektual dhe në tendencat e tyre 
duke i gjeneruar veprimet e njerëzve dhe përcaktojnë sjelljet e tyre. Njerëzit i bëjnë 
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gjërat  sipas mënyrës së tyre për arsye të ndryshme që kanë. Pothuajse ҫdo ditë, strat-
egjitë e organizatës rreth mënyrës së menaxhimit efektiv të njerëzve vĳ në dhe shko-
jnë me shpejtësi.
Menaxhmenti, thjesht nuk mundet që të caktojë politika dhe procedura në një vend 
dhe pastaj të ulet dhe t’i shikojë ditët duke kaluar. Menaxherët këto duhet t’i caktojnë 
me kohë dhe t’i përshtatin me kompleksitetin e punonjësve.
Shumicën e kohës, njerëzit në organizata duhet të përballen me dykuptimësi.Është 
e qartë se menaxhmenti nuk mund të përballojnë në vete detyra dhe procese të or-
ganizatës dhe të gjejnë mënyra efi kase për t’i menaxhuar njerëzit vazhdimisht duke 
ofruar udhëzime dhe instruksione, pastaj duke i motivuar shumë dhe për të gjetur 
mënyrën më të mirë për ҫdo punëtor për tu zhvilluar dhe shkëlqyer në ambientin e 
punës.(Senyucel, 2009, 7-8).

1. Kuptimi i burimeve njerëzore

Që nga mesi i viteve 80-ta, menaxhimi i burimeve njerëzore është pranuar në të dy 
qarqet akademike dhe komerciale. Ky lloj menaxhimi është një funksion multidis-
iplinar i organizatës që tërheq teoritë dhe idetë prej fushave të ndryshme si: menaxh-
ment, psikologji, sociologji dhe ekonomi.Ka defi nicione të shumta në lidhje me atë 
se ҫka janë burimet njerëzore apo ҫka duhet të jenë, por nuk ekziston një defi nicion 
i vetëm i cili do të defi nonte se ҫka janë saktësisht HR-të. Nuk ka ndonjë mënyrë të 
veҫantë se si të menaxhohen njerëzit dhe nuk ka menaxher që mund të formulojnë 
mënyrën se si njerëzit mund të menaxhohen më së miri sepse menaxhimi me njerëz 
është mjaft  kompleks dhe se njerëzit kanë nevoja komplekse.Efi kasiteti i HR-ve varet 
shumë nga arsyet dhe kushtet që i cakton organizata.Sidoqoft ë, natyra e njerëzve në 
punë dhe kompleksiteti i tyre i sfi don shumë menaxherët.(Senyucel, 2009, 14)
Menaxhimi i burimeve njerëzore në një organizatë është i përbërë nga të gjitha për-
pjekjet, aft ësitë apo kapacitetet e të gjithë atyre njerëzve që punojnë për organizatën.
Disa organizata mund t’i emërtojnë si “burimet njerëzore” si staf, apo fuqi punëtore, 
si personel apo punonjës, por kuptimi bazik mbetet i njejtë.Punëtorë janë të gjithë ata 
të cilët punojnë për një organizatë.
Sidoqoft ë, organizatat punëtorë mund t’i emërojnë të gjithë ata që kryejnë punë kra-
hu, ndërsa të tjerët që kryejnë punë jo krahu,i emërojnë si staf.Drejtuesit e një orga-
nizate janë të prirur për t’i menaxhuar resurset e tyre humane në mënyrë më efi kase 
në mënyrë që stafi  të punojë mirë në interesim më të mirë të organizatës, e po ashtu 
edhe për interesat e tyre.Për këtë arsye, është esenciale që raportet e mira të person-
elit janë krĳ uar me të gjithë fuqinë punëtore.(Joshi, 2013, 9.)Menaxhimi i burimeve 
njerëzore është ajo pjesë e menaxhimit e përqendruar në relacionet njerëzore dhe 
sigurimin e mirëqenies së tyre, me qëlllim që ata të japin kontributin maksimal në 
punë.Funksioni i tĳ  u zhvillua gradualisht gjatë shekullit XIX, kur kushtet e punës 
ishin të papërshtatshme dhe një situatë e tillë u konsiderua si antiproduktive(Llaci, 
2010, 382.).
Suksesi i shumë organizatave varet nga gjetja e punonjësve që kanë aft ësitë e duhura 
për t’i kryer me sukses detyrat e nevojshme që të arrihen qëllimet strategjike të kom-
panisë.Jo të gjithë menaxherët e kanë mbështetjen e stafi t te MBNJ-se. Për shembull, 
shumë menaxherë të bizneseve të vogla janë shembuj të qartë të individëve të cilët 
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shpesh duhet të marrin në punë punonjësit pa ndihmën e specialistëve të menaximit 
të burimeve njerëzore.Edhe menaxherët e organizatave të mëdha shpesh përfshihen 
në rekrutimin e kandidatëve, shqyrtimin e formularëve të aplikimit, intervistimin e 
aplikantëve, prezantimin e punonjësve të rinj me punët e tyre dhe vlerësimin e per-
formancës së punonjësve (DeCenzo, 2011, 248).

         2.  Rëndësia e burimeve njerëzore në performancën e bizneseve

Burimet njerezore kanë rëndësi jetësore për suksesin e veprimtarisë së ҫdo organi-
zate.
Njerëzit projektojnë dhe prodhojnë të mira dhe shërbime, kontollojnë cilësinë, marrin 
vendime për mënyrën e shpenzimit të burimeve fi nanciare dhe përcaktojnë strategjitë 
dhe objektivat e përgjithshme të organizatës. Pa punonjës të efektshëm ndërmarrja do 
të punonte në mënyrë jo efektive dhe mund që të rrezikonte mbĳ etesën e saj.Pajisja e 
organizatës me stafi n e nevojshëm edhe një detyrë esenciale e ҫdo menaxhmentit të 
organizatës, sepse marrja e një punonjësi kompetent dhe caktimi i tĳ  me vendet ku 
është më i kënaqur është një aktivitet shumë i rëndësishëm i menaxhimit të burimeve 
njerëzore, e cila organizatës i sjell përfi time të dyfi shta.(Zeqiri, 2006, 271).
Pavarësisht interesit të njerëzve për të kuptuar se ҫfarë përfshinë menaxhimi i or-
ganizatave dhe menaxhimi i njerëzve dhe i rritjes se përhershme të informacionit 
dhe njohurive që kemi në dispozicion, paradoksi i vazhdueshëm është se shumë nga 
menaxherët e sotëm e konsiderojnë sfi dën ende të vështirë dhe lodhëse.(Banfi eld & 
Kay, 2013, 39)
Rëndësia e burimeve njerëzore është rritur me nevojën e pashmangshme për glo-
balizim.Rritja e shpejtë në globalizimin e biznesit ka kirjuar një mjedis konkurrues 
të ashpër ku mënyra e vetme efektive për të mbetur konkurrent është zhvillimi dhe 
përmirësimi i fuqisë punëtore.
Fleksibiliteti i organizatave është jetik për të mbĳ etuar në këto tregje konkurruese 
dhe nëpërmjet ndryshimeve të shpejta të trendëve të konsumit(Senyucel, 2009,18).
3.  Menaxhimi i burimeve njerëzore si funksion strategjik
Strategjia është një plan i veprimit e projekutar nga maxhmenti i lartë për të arritur 
një pozicion të favorshëm në mjedisin konkurrues. Strategjitë e burimeve njerëzore 
mund të defi nohen si agjenda të hapura apo të fshehura të organizatës, për t’i menax-
huar punonjësit e saj, për arritjen e qëllimeve dhe objektivave afatgjata.Strategjia e 
këtĳ  sektori i mbulon ato strategji të miratuara nga organizata dhe tenton të kon-
trollojë ndikimin në performancë. Sidoqoft ë, më shumë apo më pak, ҫdo literaturë 
akademike i përdorë katër koncepte kryesore gjatë hartimit të strategjive: misionin, 
objektivat, vizionin dhe politikat.
Misioni- tregon qëllimin e dominimit apo arsyes se pse ekziston organizata
Objektivat- nënkupton rezultatet që duhet të arrihen brenda një afati kohor
Vizioni- nënkupton të ardhmen e dëshiruar që organizata synon të arrĳ ë.
Politika- udhëzimet e detyrave organizative.(Senyucel, 2009, p. 17)
Gjithҫka e menaxhimit të burimeve njerëzore ka të bëjë me njerëzit. Ndër funksionet 
parësore të MBNJ janë: rekrutimi  dhe përzgjedhja e njerëzve për organizatën, tra-
jnimi dhe orientimi i tyre, vlerësimi i performancës dhe më pas lidhjen e kompenz-
imit dhe performancës me këtë vlerësim. Kur është e nevojshme njerëzit duhet të 
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disiplinohen dhe ndoshta edhe të largohen nga puna.
Një tjetër funksion është puna me sindikatat që këta njerëz mund të formojnë.
Si fushë, menaxhimi i burimeve njerëzore është duke kaluar nëpër një transferim të 
rëndësishëm. Nëse BNJ-të duhet të jenë pjesë e rëndësishme e konkurrimit me suk-
ses në tregje, atëherë është i nevojshëm niveli  i të menduarit ndryshe në lidhje me 
menaxhimin e tyre. Njerëzit, produktiv, kreativ që punojnë në organizata fl eksibile 
që ofrojnë punë për individët janë të rëndësishëm për të gjithë menaxherët, jo vetëm 
për ata që janë në departamentin e burimeve njerëzore.(Robert& Jackson “, 2010, 34.)
Fig.1. Funksionet e Menaxhimit të HR-ve.

Siҫ e shohim edhe në fi gurën 1, funksionet e menaxhimit të burimeve njerëzore përf-
shĳ në: raportet e punonjësve në punë, menaxhimin strategjik, mundësitë e barabarta 
të punonjësve, analizat e punës, rekrutimin, seleksionimin, trajnimin dhe menaxh-
imin e performancës.
Po ashtu, përfshinë edhe stiumulimet, kompezimet, benefi tet, pastaj shëndetin dhe 
mirëqenien e punëtorëve, sigurinë në punëe kështu me radhë.
Duke pasur parasysh ndryshimet në situatat ekonomike, punëtorëve, sfi dave të fuq-
isë punëtore, dhe faktorë të tjerë, punëdhënësit mund të përballen me probleme seri-
oze në reputacionin e organizatave të tyre.Një studim global i menaxherëve të lartë, 
na tregon se në më shumë se 20 vende, për dallim me vitin paraprak, më shumë se 
60% e tyre treguan se kishin pak besim në korporatat e tyre. Ky studim tregon se pse 
HR-të duhet të jenë në qendër të vëmendjes për të rritur kulturën organizative. (Rob-
ert. L & H. Jackson “, 2010, 37.)
4. Roli i Departamentit të Resurseve Njerëzore në biznese
Organizata është e ndarë në një numër të departamenteve varësisht nga madhësia 
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dhe nga aktivitetet që ushtrojnë.Disa departamente janë të fokusuara në funksione 
primare siҫ janë, prodhimi dhe shitja.Departamentet e tjera ofrojnë shërbime që asis-
tojnë në efi kasitetin e performancës të aktiviteteve kryesore të organizatës.
Një prej departamenteve më të rëndësishme prej këtyre llojeve është departamenti i 
HR-ve i cili ofron shumëllojshmëri të shërbimeve për:

• departamentet tjera
• punonjësit e një organizate (e po ashtu në mënyre direkte apo inderekte në 

familjet e tyre).
• organizata, si tërësi.

Në kuptimin e ngushtë të fj alës, Departamenti i Burimeve Njerëzore mund të kla-
sifi kohet si jo produktiv, por kualiteti dhe efi ҫenca e këtĳ  departamenti luan një rol të 
rëndësishëm në mbarëvajtjen e tërë organizatës.(Joshi,  2013, 13.)
5. Rekrutimi dhe roli i tyre në performancën e bizneseve
Rekrutimi- është proces nëpërmjet të cilit menaxhmenti i organizatës tenton të 
tërheqë apo të përzgjedh kandidatë të kualifi kuar me të cilët do t’i plotësojë vendet e 
lira të punës.
Qëllimi i përgjithshëm i rekrutimit është t’i sigurojë organizatës një numër kandi-
datësh të kualifi kuar, që do të jenë të përgatitur për realizimin e qëllimeve të vendo-
sura.
(Zeqiri, 2006, 274).
Menaxherët e burimeve njerëzore kanë dy mundësi të burimeve për plotësimin e 
vendeve të punës duke përdour burimet e brendshme apo të jashtme të rekrutimit.
Rekrutimi i jashtëm- mund të bëhet nëpërmjet mënyrave të ndryshme si: konkur-
set në shtyp, ditë e hapur për studentët apo këshilltarët e karrierës në shkolla apo 
universitete,ose panaire të karrierës në kolegje apo universitete, konkurse në internet 
etj.
Rekrutimi i jashtëm ka edhe vështirësi  sepse shumë vende pune që hapen kërkojnë 
aft ësi të veҫanta që shpesh ata që kërkojnë punë nuk i plotësojnë.(Zeqiri, 2006, 280).
Rekrutimi i jashtëm do të thotë të kërkosh punonjës të rinj jashtë organizatës.Për këtë 
rekrutim ka mjete të shumta duke nisur nga faqet e internetit, te zyrat e punës, te 
fi rmat e kërkimit të drejtorëve, deri tek intervistat me studentë.
Mjetet e rekrutimit të jashtëm ka të ngjarë të varen shumë nga tipi i punës.Kjo formë 
mund të krĳ oj situata të caktuara mund të krĳ ojë mëri ndërmjet punonjësve aktual, si 
atëherë kur mendojnë se në organizatë ka punojës të kualifi kuar mirë, të cilët mund 
të ngrihen në detyrë.
(Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, Smith, Risa, 2007, 262)

Po ashtu, përfshinë plotësimin e boshllëkut për vendet e lira nga burimet jashtë orga-
nizatës. Këto burime mund të përfshĳ në hapat si në vĳ im:

1. Shkollat vendore
2. Kolegjet dhe universitetet
3. Agjensitë e punësimit
4. Konsulentë rekrutimi
5. Shpalljet në gazeta
6. Postime në uebfaqet e rekrutimit.

Rekrutimi i brendshëm- është proces i gjetjes sëkandidatëve nga radhët e punon-
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jësve të punësuar në organizatë dhe duke ua dhënë mundësinë atyre që të punojnë 
në detyrë të re, e cila është më e avancuar.Metodë më e zakonshme e rekrutimit prej 
burimeve të brendshme është “postimi i punëve” i cili i informon punonjësit për ven-
det e reja të punës me qëllim që ata të konkurojnë sipas nevojës.(Zeqiri, 2006, 280).
Rekrutimi do të thotë të konsiderosh punonjësit aktual si kandidat për pozita të lira. 
Situata të tilla mund të përfshĳ në promovimin e punonjësve aktual në nivele më të 
larta ose transferimin e tyre nga një pozicion ne tjetrin ne te njejtin nivel.
Në disa raste këto shance të brendshme për ngritje në detyrë dhe transferimet janë të 
hapura, pozicioni bëhet publik dhe inkurajohen të gjithë aplikantët të marrin pjesë. 
Ndërsa në disa raste lëvizjet e brendshme të stafi t bëhen në mënyrë më të ngushtë 
dhe menaxherët vendosin cili punonjës do të shqyrtohet për ngritje në detyrë ose 
transferim. (Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, Smith, Risa, 2007, 262).
Disa organizata të mëdha i centralizojnë burimet njerëzore  te zyrat qendrore të kor-
poratës, ndërsa të tjerat e lënë pjesën më të madhe të menaxherëve të punojnë në ter-
ren si pjesë e divizioneve të ndryshme të korporatës.(Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, 
Smith, Risa,2007, 262)
Rekrutimi në thelb është zhvillimi i grupit të aplikantëve që është grupi i njerëzve që 
aplikojnë për një punë apo për punë të caktuara.Disa kompani vënë theks të veҫantë 
në zhvillimin e grupeve shumë të mëdha të aplikantëve, sipas këndvështrimit se kur-
rë nuk dihet ku mund të gjendet diamanti.

Konkluzionet

Ashtu siҫ e diskutuam gjatë këtĳ  punimi arritëm të kuptojmë se Burimet Njerëzore 
janë një shtyllë e funksionimit të një organizate dhe se shërbejnë si një urë lidhëse 
ndërmjet menaxhmentit dhe organizatës. Bazuar në praktikat e përditshme nëpër 
mjediset biznesore kosovare, për të pasur një performancësa më të mirë, bizneset 
duhet t’i kushtojnë vëmendje resurseve të tyre njerëzore, andaj rekomandimet nga 
ky punimi janë:

 Bizneset kosovare duhet të investojnë në krĳ imin e Departamentit të Buri-
meve Njerëzore. Kjo vlenë sidomos për kompanitë që nuk kanë pasur deri 
tash këtë departament, ndërsa ato që e kanë krĳ uar duhet t’i kushtojnë një 
rëndësi të veҫantë, e po ashtu edhe të endajnë një pjesë të buxhetit nga të 
ardhurat biznesore, sepse rezultatet e punonjësve varen shumë nga ud-
hëheqësit e këtĳ  sektori.

 Të ketë fokus më shumë në metodat e rekrutimit si një prej metodave kyҫe 
të burimeve njerëzore.

 Rekrutimi duhet të bëhet në bazë te meritokracisë, pra t’iu ipet mundësia 
kandidatëve që vërtetë i plotësojnë kriteret për vendin e shpallur të punës, 
pavarësisht a është rekrutim i brendshëm apo i jashtëm.

 Të ketë më shumë stimulime për punëtorët të cilët tregojnë rezultatet të mira 
dhe që arrĳ në objektivat e organizatës.
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 Të organizojnë trajnimet për stafi n varësisht nga kërkesat sepse me ndihmën 
e tyre përmirësohen edhe performancat e punonjësve.

 Departamenti i burimeve njerëzore duhet të ushtrojë autoritetin e tyre si 
në rastin e punësimit të punonjësve ashtu edhe në raste të largimit të tyre, 
pra, duhet të jetë i pavarur dhe jo të ndihet nën presion të bordit drejtues të 
kompanisë.
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Rregullat që zbatohen ndaj abuzimeve me pozitën dominuese të 
ndërmarrjeve

PhD (C.) Ardvin Kraja
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Në ditët e sotme formacionet e mëdha ekonomike kanë marrë një rol dominues në kuadër të 
kontrollit të tregjeve si pasojë e lënies së lirë të tyre nga qeveritë. Një nga format e ushtrimit të 
këtĳ  kontrolli është pozita dominuese e shoqërive tregtare. Fakti që një kompani mund të ketë 
pozitë dominuese kjo nuk do të thotë që përbën një shkak abuziv. Abuzimi me ketë pozitë ka 
sjellë për rrjedhojë edhe parashikimet ligjore në kuadër të konkurrencës efektive. Në punim 
do të paraqiten mënyrat e abuzimit me këtë pozitë si edhe kur është shfaqur fi llimisht dhe 
ndryshimet respektive nga legjislatori, duke u nisur nga e drejta e BE-së dhe duke vënë theksin 
tek parashikimet ligjore që ka legjislacioni shqiptar. Pozita dominuese është një kategori e të 
drejtës së konkurrencës dhe për rrjedhojë parashimiket ligjore janë në ligjin për mbrojtjen 
e konkurrencës. Abuzimi me pozitën dominuese si një mënyrë e dominimit të tregut nga 
shoqëritë e caktuara tregtare që abuzojnë me këtë pozitë dominuese në treg duhet të përballen 
me sanksionet e vendosura në kuadër të mirë-funksionimit të konkurrencës së lirë në tregje të 
caktuara. Kushtet kur mund të quhet një kompani me pozitë dominiuese janë thelbësore për të 
identifi kuar sjelljen e ndërmarrjeve në një treg, dhe për këtë arsye është krĳ uar edhe Autoriteti 
i Konkurrencës, si një organ mbikqyrës për veprimtarinë ekonomike të shoqërive tregtare në 
kushtet e tregut të lirë dhe në kuadër të konkurrencës efektive.

Fjalë kyçe: pozitë dominuese, konkurrencë, treg, ndërmarrje, abuzim, legjilacion.

Hyrje

Traktati për Funksionimin e Bashkimit Europian nuk jep asnjë përkufi zim të poz-
itës dominuese. Komisioni Europian (KE) dhe Gjykata Europiane e Drejtësisë (GJED) 
nëpërmjet vendimeve dhe jurisprudencës së tyre kanë arritur të përcaktojnë nocionin 
e pozitës dominuese. KE e përkufi zoi pozitën dominuese duke iu referuar dy vari-
anteve: a) Dominimit; b) Tregut. Dominimi është fuqia ose zotërimi i aft ësisë që ka 
një ndërmarrjë të pengojë konkurrencën efektive në një treg të caktuar ose specifi k, 
ndërsa tregu është vendi ku ballafaqohet oferta dhe kërkesa. Gjykata Europiane e 
Drejtësisë pas propozimeve të shumta, referuar nenit 102 të TFBE-së e ka përkufi zuar 
pozitën dominuese si një pozicion të fuqisë ekonomike që ka në treg një ndërmarrje, e 
cila e lejon që të kufi zojë konkurrencën efektive duke i dhënë fuqinë të sillet në masë 
të dukshme, në një mënyrë të pavarur nga operatorët konkurrentë dhe konsumatorët 
e saj.1 Nga ana e vet KE insiston tek pavarësia më shumë sesa tek forca që rrjedh nga 
fuqia ekonmike.2 Në fakt, vendosja e theksit tek njëri apo tjetri kriter është e njejta 
gjë, sepse referuar teorive dhe praktikave ekonomike, pavarësia është pasojë e fuqisë 
ekonomike. Në rastin konkret, fuqia që karakterizon kompaninë në pozitën domin-
uese i lejon njëkohësisht që të ushtrojë ndikim në sjelljen e konkurrentëve të saj dhe 
1  United Brands vs Commission (1978), ECJ 27/76, E.C.R 207, parag. 65.
2  Vendimi nr. 00/74, Virgin, 14 Korrik 1999, FZKE L 30 e 14 Shkurt 2000.
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t’i shmanget ndikimit të tyre.
Një pozitë dominuese referuar nenit 102 të TFBE-së mbahet nga një ose dy shoqëri treg-
tare që i përkasin të njejtës njësi ekonomike ose i takojnë një grupi biznesi (Konzerni 
– Korporatë). Ky rast është i ndryshëm nga rastet e oligopolit, të cilët e zvogëlojnë 
konkurrencën  dhe plotësojnë elementët e nenit 101 të traktatit të Lisbonës.3 Sidoqoft ë 
është pjesa e tregut që përbën faktorin kryesor në përcaktimin e pozitës dominuese.
Neni 102 i TFBE-së nuk e ndalon në mënyrë të prerë dominimin në një treg të caktuar të 
një apo më shumë ndërmarrjeve. Ajo që konsiderohet praktikë e dëmshme dhe është e 
ndaluar, ka të bëjë me abuzimin e pozitës dominuese nga kompanitë që e gëzojnë këtë 
status. Pavarësisht qasjes teorike është e rëndësishme që të theksohet fakti se vlerësohet 
abuzim edhe nëse sjellja e kompanisë dobëson konkurrencën ekzistuese në treg.4

Pozita dominuese kolektive

Pozita dominuese kolektive është shumë pranë nocionit të oligopolit. Neni 102 i TFBE-
së përcakton qarte se shfrytëzimi i pozitës dominuese mund të bëhet nga një ose më 
shumë ndërmarrje. Gjykata deklaron se, që të ketë një pozitë dominuese kolektive të 
subjekteve ekonomike të pavarura ligjërisht, duhet të veprojnë si një entitet kolektiv. 
Ekzistenca e një marrëveshjeje ndihmon në gjurmimin dhe identifi kimin e një poz-
ite dominuese kolektive.5 Gjykata Europiane e Drejtësisë përcakton se një ujdi, një 
vendim apo një praktikë e bashkërenduar mund të sjellë si pasojë bashkëpunimin e 
shoqërive tregtare përsa i përket formës së vepruarit në treg, duke u paraqitur në atë 
treg si një entitet kolektiv kundrejt konkurrentëve të tyre.
Pozitë dominuese në një treg të caktuar referuar praktikave ligjore, është vendosur 
se prezumohet kur ndërmarrjet kanë kontroll në më shumë se 50% të tregut. I njejti 
prezumim nuk vlen për oligopolet. Këta të fundit janë të lidhur në mënyrë direkte me 
një treg që ka një numër shumë të kufi zuar shoqërish tregtare, nga një bashkërendim 
mes tyre në lidhje me prodhimin, çmimet dhe cilësinë e mallrave dhe shërbimeve. 
Referuar vendimit të GJSHPKE-së del qartë fakti se përtej kritereve sasiore ose cilë-
sore, tregu është pika kryesore për identifi kimin e pozitës dominuese. Në rast se ar-
rihet identifi kimi i tyre, atëherë bëhet i mundur përcaktimi i shkallës së kontrollit të 
tregut nga shoqëritë respektive.6 Identifi kimi i ketyre ndërmarrjeve që operojnë në 
mënyrë abuzive mund të bëhet i mundur vetëm në një treg të caktuar, përndryshe 
është e pamundur të bëhet një zbulim i tillë duke marrë të mirëqenë faktin e ndikimit 
të faktorëve specifi kë të çdo tregu në veçanti.

Shfrytëzimi abuziv i pozitës dominuese

Pozita dominuese në një treg të caktuar nuk është e ndaluar në asnjë legjislacion mod-
ern që parashikon dhe sanksionon konkurrencën e lirë. Ndalimi që parashikohet në 
ligjet respektive për kufi zimin e konkurrencës është në faktin e abuzimit me këtë poz-
itë. Një renditje e shfrytëzimit abuziv mund të ketë në bazë disa sjellje në kufi zimin 
3  Neni 102 i Traktati Për Funksionimin e Bashkimit Europian.
4  Hoffman-La Roche & CO. AG vs Commission of the European Communities, 85/76, Rec. 461.
5 GJSHPKE 10 Mars 1992, Verre plat, T-68/89, Rec. II-1403.
6  GJSHPKE 26 Janar 2005, Piau, T-193/02, Rec. II-209.
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e tregjeve, prodhimit në dëm të konsumatorëve; imponimin e çmimeve të shitjes dhe 
të blerjes; kushtëzimin e nënshkrimit të kontratave me pranimin e kushteve shtesë që 
nuk kanë lidhje me kontratat e zakonshme; aplikimin e kushteve jo të njejta ndaj part-
nerëve tregtarë. Shfrytëzimi i pozitës dominuese ka të bëjë me mënyrën e të vepruarit 
të një ndërmarrjeje që e ka atë pozitë dhe infl uencon në strukturën e tregut dhe që ka 
për qëllim të pengojë zhvillimin e konkurrencës së lirë.
Doktrina në kuadër të teorive dhe studimeve ka arritur të rendisë shfrytëzimin me 
pozitën dominuese në: a) abuzimet me mënyrën e të vepruarit (ku në bazë të saj ven-
doset marrëdhënia e operatorëve ekonomikë me ndërmarrjet në pozitë dominuese), e 
parashikuar nga neni 102 i TFBE, ku percaktohet qartë se imponimi i çmimeve të blerjes 
ose të shitjes, apo i kushteve të tjera tregtare të padrejta, i kushteve të pabarabarta për 
shërbime të njejta, çon në shkeljen e konkurrencës së lirë në kuadër të abuzimit me poz-
itën dominuese.7 Abuzimet me mënyrën e të vepruarit kanë në fokus abuzimet kun-
drejt bashkëkontraktuesve të ndërmarrjes në këtë pozitë. Duke ju referuar vendimit 
të gjykatës në çështjen United Brands “politika e çmimeve të pabarabarta që i lejon 
ndërmarrjeve të aplikojë ndaj partnerëve kushte të pabarabarta për shërbime të njejta, 
duke i vendosur në pozitë të vështirë konkurruese, përbën një shfrytëzim abuziv të 
pozitës dominuese”; b) abuzimet strukturore që i referohen cënimit të strukturës së 
konkurrencës, rrjedhimisht edhe strukturës së tregut. Në thelb kanë disa mënyra të 
vepruari ku në kushtet e pozitës dominuese parashikohen si shkelje ndërsa në kushtet 
kur një ndërmarrje nuk është në pozitë dominuese nuk janë sjellje të ndaluara, këtu 
mund të përmendim rastin e çmimeve kurth, ku kurthi mund të konsistojë në pengi-
min e konkurrencës dhe “çmimi kurth mund të sjellë maksimizimin e fi timit nepërmjet 
efekteve përjashtuese apo efekteve të tjera anti-konkurrencë”.8
Në kushte të tilla, çdo shoqëri tregtare që abuzon me pozitën e saj dominuese në 
treg duhet të përballet me sanksionet e vendosura në kuadër të mirë-funksionimit të 
konkurrencës së lirë në treg.
Marrëveshjet eksluzive janë një prej mënyrave të hasura shpesh në praktikë. Ekzisto-
jnë këto marrëveshje kur një ndërmarrje përpiqet të përjashtojë kopnkurrentët nepër-
mjet detyrimit të blerjeve ekskluzive ose uljeve (skontove) të kushtëzuara.
Blerjet ekskluzive përbëjnë një detyrim të konsumatorëve për të kryer blerjet vetëm 
në shoqërinë tregtare që është në pozitë dominuese.Kapaciteti për detyrimet e bler-
jeve ekskluzive në mungesë të detyrimeve si pasojë e përjashtimit shfaqet atëherë 
kur, një kufi zim i rëndësishëm i konkurrencës është ushtruar nga konkurrentët të 
cilët ose nuk janë të pranishëm në treg kur përmbushen detyrimet ose nuk janë në 
gjendje për të konkurruar për të gjithë ofertën e klientëve. 
Skontot e kushtëzuara janë zbritje që i bëhen konsumatorëve nga ndërmarrjet që për 
një periudhë të caktuar kohe tejkalojnë një prag të caktuar xhiroje. Këto lloj uljesh 
janë një praktikë e zakontë në tregjet moderne. Shoqëritë e ndryshme tregtare mund 
të bëjnë këto lloj zbritjesh që të stimulojë përfi timet për konsumatorët dhe të tërheqin 
më shumë kërkesë. Këto praktika kanë lidhje direkte me faktin nëse Autoriteti duhet 
të ndërhyjë ose jo. Sistemi i uljeve zbatohet në të shumtën e rasteve për xhirot e stan-
dartizuara dhe të individualizuara.

7  Neni 102, TFBE, fq. 88.
8 Vendimi COMP 38/233, 16 Korrik 2003, Wanadoo Interactive.
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Pozita dominuese në ligjin nr. 9121, dt. 23.07.2003, “për mbrojten e konkurrencës”

Pozitë dominuese sipas ligjit shqiptar është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i 
lejon ato të jenë të aft a të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavar-
ur nga pjesëmarrësit e tjerë në treg, si: konkurrentët, klientët ose konsumatorët.9 Kjo poz-
itë përcaktohet si një pozicion i fuqisë ekonomike që zotëron një ndërmarrje, e cila bën të 
mundur pengimin e konkurrencës efektive në tregun përkatës, duke i dhënë fuqinë asaj 
të sillet në mënyrë të pavarur nga konkurrentët e saj. Konsiderohet me pozitë dominuese 
një ndërmarrje që ka mundësi të përfi tojë nga rritja e çmimeve mbi nivelin konkurrues. 
Kjo mund të përdoret si praktikë ku treguesit e konkurrencës mund të ndikojnë në për-
fi timin e ndërmarrjes që e zotëron këtë pozitë.
Autoriteti i Konkurrencës është organ publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta. 
Ai ka fi lluar veprimtarine e tĳ  në 1 Mars 2004 në bazë të ligjit nr. 9121 datë, 28.07.2003 
“Për Mbrojtjen e Konkurencës”. Qëllimi i ligjit është mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe 
efektive në treg, si një e mirë publike. Autoriteti i Konkurrencës është i ngarkuar me ligj 
për fi llimin e procedurave paraprake hetimore me nismën e tĳ . Ligji përcakton rolin që 
duhet të luajë  Autoriteti i Konkurrencës për rregullimin e veprimtarisë ekonomike në 
bashkëpunim me organet e administratës qendrore dhe vendore, entet rregullatore dhe 
institucionet e tjera. Autoriteti i Konkurrencës përbëhet nga Komisioni si organ vendim-
marrës, i përbërë nga pesë anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i Shqiperisë, dhe  Sekretariati 
si organ ekzekutiv.10 Autoriteti për vlerësimin e pozitës dominuese dhe abuzimit me këtë 
pozitë të një ose disa ndërmarrjeve në treg, mbështetet në disa parime të përgjithshme.
Për vlerësimin e pozitës dominuese merren në konsideratë struktura e tregut dhe në 
veçanti një grup faktorësh që kanë të bëjnë me pozitën në treg të konkurrentëve dhe 
kufi zimet e vendosura nga furnizuesit, me kufi zimit e vendosura në kuadër të zgjer-
imit të tregut me hyrjen e mundshme të konkurrentëve potencial dhe me kufi zimet 
që vendosën për konsumatorët. Rëndësia e ndërmarrjeve të ndryshme në një treg të 
caktuar, lidhja me strukturën e tregut dhe pjesët e tregut janë një indikator shumë i 
rëndësishëm për zbulueshmërinë e abuzimit me pozitën dominuese të ndërmarrjeve 
të caktuara në tregje të caktuara. Praktikat e vendeve të Komunitetit Europian tregojnë 
se pozita dominuese nuk është e mundur nëse pjesa e tregut përkatës e ndërmarrjes 
është me e vogël se 40%.11 Pavarësisht kësaj praktike, ka shumë raste specifi ke poshtë 
pragut që duhen vlerësuar nga Autoriteti, siç është rasti i kufi zimeve të rëndësishme të 
kapaciteteve. Parimi që përdor Autoriteti në këto raste ka të bëjë me faktin se nuk del në 
konkluzion përfundimtar pa analizuar të gjithë faktorët që mund të kufi zojnë sjelljen e 
një ndërmarrje. 
Sjelljet përjashtuese të ndërmarrjeve dominuese kanë në thelb përjashtimin e rivalëve 
në mënyrë anti-konkurruese duke pasur një impakt të drejtpërdrejtë negativisht në 
mirëqenien e konsumatorëve. Kjo arrihet me anë të kufi zimeve të cilësisë, rritjes së 
çmimeve, kufi zimeve të zgjedhjes së konsumatorëve. Ndërhyrja e Autoritetit, bazuar 
në nenin 9 bëhet e mundur vetëm në rastet e evidencave të forta, ku merren në kon-
sideratë niveli i pozitës dominuese në tregun e caktuar, kushtet e tregut përkatës, 
pozicioni i konkurrentëve dhe klientëve, shtrirja në kohë e sjelljes përjashtuese dhe 
9  Neni 3 i ligjit nr. 9121 dt. 28.7.2003, “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”.
10  http://www.caa.gov.al
11  Vendimi i Komisionit të Konkurrencës nr. 332, datë 09.10.20014.
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dokumentët e brëndshme të shoqërive tregtare. Për të përcaktuar nëse një konkur-
rent është përjashtuar, Autoriteti vlerëson të dhënat ekonomike lidhur me kostot dhe 
çmimet duke derivuar në sjelljet përjashtuese të bazuara në çmim.

Konkluzione

E drejta e konkurrencës si pjesë integrale të saj trajton pozitën dominuese. Në vetvete 
pozita dominuese e një ndërmarrje nuk përbën shkak abuziv, por abuzimi me këtë 
pozitë përbën një shkelje ligjore. Përveç parashikimeve ligjore të legjislatorit, është 
krĳ uar edhe një organ për mbikqyrjen e veprimtarisë së shoqërive tregtare në kuadër 
të mbrojtjes së konkurrencës efektive. 
Abuzimet me këtë mënyrë dominimi në treg mund të shfaqen në forma të caktuara por 
rolin kryesor në zbulueshmërinë e këtyre sjelljeve abuzuese e ka Autoriteti i Konkur-
rencës. Për vlerësimin e pozitës dominuese Komisioni i Konkurrencës merr në kon-
sideratë strukturën e tregut, një sërë faktorësh që ndikojnë në sjelljen e shoqërive në 
mënyrë dominuese, kufi zimet e vendosura në kuadër të zgjerimit të tregut me hyrjen 
e mundshme të konkurrentëve potencial dhe me kufi zimet që vendosën për konsuma-
torët, etj. Sidoqoft ë nuk është e lehtë as nga Autoriteti zbulimi i praktikave të tilla që 
shtrembërojnë konkurrencën e lirë. Në këto kushte janë kompanitë të cilat mund të 
sanksionohen për sjelljet e tyre abuzive me pozitën dominuese që mund të gëzojnë në 
një treg të caktuar, dhe po tentohet të krĳ ohen “good practices” në këtë drejtim.
Sjelljet antikonkurruese në kuadër të pozitës dominuese janë një aspekt i rëndësishëm 
i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës sepse në thelb shoqëritë tregtare që kanë këtë sta-
tus në një treg të caktuar përjashtojnë në  mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në shkelje të 
ligjit ndërmarrjet rivale duke sjellë një impakt negativ në tregun në tërësi por edhe 
për konsumatorin në veçanti.
Duke qenë se abuzimi me pozitën dominuese sjell dëme të mëdha si për konsumato-
rin ashtu edhe në strukturen e tregut duke ndikuar drejtpërdrejtë në ekonominë e një 
vendi të caktuar, sanksionet në drejtim të kompanive që i kryejnë shkeljet e sipërcitu-
ara nuk janë të vogla dhe të lehta, dhe në këtë aspekt është shumë i rëndësishëm roli 
i Autoritetit të Konkurrëncës në zbulimin dhe vendosjen e masave disiplinore sipas 
parashikimeve ligjore. 
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