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“Kriteret për balancimin e të drejtës për t’u harruar me lirinë e shprehjes në 
GJEDNJ1 dhe GJDBE2”

Besnik Muçi
Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri

MSc (C.) Eugerta Muçi
KU Leuven & University of Zurich

Përmbajtja: 1. Hyrje. 2. Kriteret mbi të cilat bëhet balancimi mes të drejtës për t’u harruar dhe 
lirisë së shprehjes.2.1Balancimi mes të drejtës së privatësisë, të drejtës për t’u harruar dhe 
lirisë së shprehjes (GJEDNJ). 2.1.1Kontributi i informacionit në debatin dhe interesin publik. 
2.1.2 Fama e personitt ë prekur. 2.1.3 Tema e lajmit ose informacionit. 2.1.4 Sjellja e mëparshme 
e individit lidhur me lajmin ose informacionin. 2.1.5 Metoda e marrjes së informacionit dhe 
vërtetësia. 2.1.6 Përmbajtja, forma dhe pasojat e publikimit për personin e prekur. 2.1.7 
Ashpërsia e sanksioneve të vendosura mbi publikuesin. 3. Balancimi mes të drejtës për t’u 
harruar dhe lirisë së shprehjes (GJDBE dhe Partia Punëtore Neni 29). 4. Konkluzione dhe 
Rekomandime.

1. Hyrje3

E drejta për t’u harruarështë një zhvillim i ri në fushën e të drejtave të njeriut, diktuar 
nga rrethanat e sotme teknologjike dhe përhapjes masive të Internetit. Përtej mjeteve 
të shkruara apo pajisjeve të hershme, Interneti, mediat sociale, motorët e kërkimit dhe 
jo vetëm, e kanë shndërruar informacionin dhe komunikimin në të kudogjendshëm 
dhe një lehtësi pa të cilën jeta nuk mund të imagjinohet. Është tashmë e ditur që 
Interneti është një mjet komunikimi dhe informacioni i dallueshëm nga media 
e shkruar, veçanërisht për sa i përket kapacitetit për të ruajtur dhe transmetuar 
informacion. Për pasojë, rreziku i dëmit që mund t’i shkaktohet ushtrimit dhe 
gëzimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe sidomos të drejtës së privatësisë, është 
sigurisht më i lartë se sa nga shtypi e shkruar.4 E drejta për t’u harruar është fryt i 
një kombinimi mes zhvillimit të teknologjisë dhe nevojës për gjetjen e një rregullimi 
në mbrojtjen e të drejtave individuale të secilit prej nesh. Duke marrë parasysh 
jurisprudencen ndërkombëtare, e drejta për t’u harruar konsiderohet pjesë e të 
drejtës së privatësisë sepse vetë thelbi i saj është kontrolli i individit mbi të dhënat e 
tĳ /saj personale. Duke qenë se vetë mjetet e shpërndarjes së mendimit janë ata që e 
kanë sjellë nevojën për pasjen e së drejtës për t’u harruar, natyrshëm lind nevoja për 
balancimin me lirinë e shprehjes. Megjithatë, e drejta për t’u harruar është një risi 
dhe ende nuk ka mjaft  çështje specifi ke nën këtë të drejtë. Kërkesat vĳ në kryesisht si 
cënime të së drejtës së privatësisë apo mbrojtjes së të dhënave personale. 
1  Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut.
2  Gykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian.
3  Për një përkufi zim dhe analizëmë të gjerë të së drejtës për t’u harruar shiko: Besnik Muçi, Eugerta Muçi 
“Defi ning the right to be forgotten and its relationship with freedom of expression”, European Journal of 
Economics, Law and Social Sciences, Volume 4, No 1, January 2020. 
4  Bordi Editorial i Pravoye Delo dhe Shtekel v. Ukrainë, Ap nr. 33014/05 (GJEDNJ, 5 maj 2011), 
para 63; Delfi  AS v. Estonia, Dhoma e Madhe, Ap nr. 64569/09, (GJEDNJ, 2015), para 133; Cicad 
v. Zvicra, Ap nr. 17676/09, (GJEDNJ, 7 qershor 2016), para 59.
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2. Kriteret mbi të cilat bëhet balancimi mes të drejtës për t’u harruar dhe 
lirisë së shprehjes 

Në përgjithësi e drejta për t’u harruar është ballë për ballë me lirinë e shprehjes e 
ndaj, gjykata të ndryshme ndërkombëtare kanë formuluar kritere, të cilat shërbejnë 
si udhërrëfyes për një balancim të drejtë mes tyre. Duke qenë se e drejta për t’u 
harruar është pjesë e të drejtës së privatësisë, do të analizohet një set kriteresh që 
shërbejnë për balancimin e të drejtës së privatësisë dhe lirisë së shprehjes, vendosur 
nga GJEDNJ në gjykimin në Dhomën e Madhe të çështjes Von Hannover v. Gjermania 
(Nr. 2),5 duke i mbajtur në konsideratë për balancimin me të drejtën për t’u harruar. 
Së dyti, do të marrim në konsideratë një set kriteresh nga një organizëm tjetër 
ndërkombëtar, GJDBE dhe Grupi Punues Neni 29,6 për balancimin mes të drejtës së 
mbrojtjes së të dhënave personale dhe lirisë së shprehjes, të vendosura në çështjen 
e vitit 2014,7 së bashku me sqarimet përkatëse lidhur me vendimin. Grupi Punues 
Neni 29 e Bashkimi Europian (“BE”), një trup i pavarur që merrej me çështjet e 
privatësisë deri në 25 maj 2018 kur hyri në fuqi Rregullorja GDPR, ka përpunuar një 
guidë për implementimin e këtĳ  vendimi, dhe qartësoi kriteret që duhet të mbahen 
parasysh kur depozitohet një kërkesë mbi bazën e të drejtës për t’u harruar. Kjo 
kërkesë depozitohet në degët e organeve të ashtuquajtura Autoritetet e Mbrojtjes së të 
Dhënave - DPA8 të cilat do të merren me zbatimin konkret të kritereve. Këto autoritete 
veprojnë në bazë të procedurave të ndërmjetësimit. Këto kritere përqëndrohen në 
marrëdhënien mes subjektit dhe aktivitetit të motorëve të kërkimit. 
Duke analizuar këto kritere, do të kuptohet më qartë mënyra se si zgjidhet çdo 
rast nga gjykata dhe do të identifi kohen më lehtë faktorët që bëjnë ndryshimin nga 
një rrethanë te tjetra. Megjithatë duhet bërë e qartë se të drejtat e njeriut nuk kanë 
hierarki, dhe kësisoj balancat mes tyre nuk mund të vendosen apriori duke i dhënë 
prevalencë një të drejte apo një tjetre.9 Kjo gjithnjë do të shihet në varësi të fakteve të 
çështjes.

2.1 Balancimi mes të drejtës së privatësisë, të drejtës për t’u harruar dhe lirisë së 
shprehjes (GJEDNJ)
Në këtë rast kriteret që analizohen nga gjykata janë:

2.1.1 Kontributi i  informacionit në debatin dhe interesin publik
Sa më shumë një informacion të përbëjë vlerë për debatin publik aq më shumë 
interesi i një individi për mbrojtjen e privatësisë duhet të dorëzohet.10 Se çfarë do 
të quhet interes apo debat publik do të variojë nga rasti në rast dhe nuk ka një 
5 Von Hannover v. Gjermania nr.2, Dhoma e Madhe, Ap nr. 40660/08 dhe 60641/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 
2012), para 114.
6  “Partia Punëtore Neni 29” është një trup këshillues i përbërë nga përfaqësues të autoriteteve 
të mbrojtjes së të dhënave nga çdo shtet anëtar i BE, nga Mbikëqyrësi Europian i Mbrojtjes së të 
Dhënave dhe nga Komisioni Europian. 
7  Google Spain SL dhe Google Inc. v Agencia Española de Proteccion de Datos (AEPD), Mario Costeja 
González, Çështja C-131/12, 13 maj 2014, Dhoma e Madhe, GJDBE.
8  DPA – Data Protection Authorities.
9 Cécile de Terwangne, “Internet Privacy and the Right to Be Forgotten/Right to Oblivion”, Revista d’Internet 
Dret i Política, shkurt 2012, faqe 112.
10  Von Hannover v. Gjermania Nr.2, Ap nr 40660/08 dhe 60641/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 114. 
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përkufi zim shterues. Megjithatë përgjatë gjykimeve të saj GJEDNJ ka njohur disa 
situata të cilat përfshihen në interesin e debatit publik, si: lajme apo informacione 
për çështje politike ose krime,11 dhe sidomos ato që tërheqin vëmendje të gjerë 
ose që lidhen me fakte serioze dhe të rënda.12 Publiku gjithashtu ka të drejtë të 
informohet për vĳ imësinë e një procedimi penal, megjithëse ky interes mund edhe të 
ndryshojë sipas zhvillimeve apo faktorëve të tjerë në pocedim, por duke ruajtur me 
skrupolozitet parimin e prezumimit të pafajësisë.13 Këtu do të përfshihen edhe lajme 
për kompanitë e mëdha dhe mënyrën si menaxherët e këtyre kompanive kryejnë 
detyrat e tyre,14 si dhe tema të sportit apo artistëve performues.15

Por, nga ana tjetër nuk përfshihen në interesin e debatit publik çështje që lidhen me 
problemet martesore të një fi gure politike (pra me pak fj alë detaje që nuk lidhen 
me ushtrimin e detyrave publike) apo vështirësitë fi nanciare të një këngëtareje të 
famshme.16 GJEDNJ vëren se në rastin e të dënuarve, pasi ka kaluar një periudhë 
kohe e caktuar dhe afrohet koha e lirimit, këta të fundit kanë interes që të mos 
konfrontohen me veprimet e tyre, me qëllimin për t’u riintegruar në shoqëri.17 
Sidomos ky interes forcohet kur i dënuari ka përfunduar vuajtjen e dënimit. 
Sa më pak një lajm apo informacion të përbëjë vlerë për debatin publik aq më e fortë 
bëhet kërkesa e individit për të kërkuar fshirjen ose anonimizimin e tĳ . Një faktor 
që ndikon në humbjen e vlerës për debatin publik është kalimi i kohës. Nga të dyja 
gjykatat, GJDBE dhe GJEDNJ, është pranuar se kalimi i një periudhe të caktuar kohe 
bën që një informacion i marrë në mënyrë të ligjshme, të mos mbrohet më nga liria e 
shprehjes, duke qenë se interesi për ta ditur atë informacion bie. 

2.0.2 Fama e personit të prekur
Lidhur me këtë kriter duhet të bëhet një dallim mes individëve privatë dhe personave 
që veprojnë në një kontekst publik si fi gura politike ose fi gura publike. Rrjedhimisht, 
nëse një individ privatmund të kërkojë mbrojtje të veçantë të privatësisë së tĳ /saj, 
një fi gurë publike nuk mundet.18 Sigurisht që kjo nuk do të thotë që fi gurat publike/
politike nuk mund të kërkojnë mbrojtjen e të drejtës së tyre të privatësisë apo të 
mos kenë pritshmëri të ligjshme për respektimin e saj,19 por limitet e pranueshme të 

11 White v. Suedia, Ap nr. 42435/02, (GJEDNJ, 19 shtator 2006), para 29; Egeland dhe Hanseid v. 
Norvegjia, Ap nr. 34438/04 (GJEDNJ, 16 prill 2009) para 58; Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue v. 
Belgjika, Ap nr. 64772/01, (GJEDNJ, 9 nëntor 2006), para 72.
12  M.L dhe W.W v. Gjermania, Ap nr. 60798/10 dhe 65599/10, (GJEDNJ, 28 qershor 2018), para 98.
13  Dupuis and Others v. Francë, Ap nr. 1914/02, (GJEDNJ, 7 qershor 2007), para 37; Campos Dâmaso 
v. Portugalia, Ap nr. 17107/05, (GJEDNJ, 24 maj 2008), para 32; Axel Springer AG v. Gjermania, 
Dhoma e Madhe, Ap nr. 39954/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 96. 
14  Steel and Morris v. Mbretëria e Bashkuar, Ap nr. 68416/01, (GJEDNJ, 15 maj 2005), para 94.
15  Nikowitz dhe Verlagsgruppe News GmbH v. Austria, Ap nr. 5266/03, (GJEDNJ, 22 shkurt 2007), 
para 25; Colaço Mestre dhe SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. v. Portugalia, 
Ap nr. 11182/03 dhe 11319/03, (GJEDNJ 26 prill 2007), para 28; Sapan v. Turqia, Ap nr. 44102/04, 
(GJEDNJ, 8 qershor 2010), para 34.
16  Standard Verlags GmbH v. Austria, Ap nr. 21277/05, (GJEDNJ, 4 shtator 2009), para 52; Hachett e 
Filipacchi Associés (ICI PARIS) v. Francë, Ap nr. 12268/03, (GJEDNJ, 23 korrik 2009), para 43.
17  Österreichischer Rundfunk v. Austria, Ap nr. 35841/02, (GJEDNJ, 7 dhjetor 2006), para 68; 
Segerstedt-Wiberg dhe Të tjerë v. Suedia, Ap nr. 62332/00, (GJEDNJ, 2006), para 90-91, M.L dhe 
W.W v. Gjermania, Ap nr. 60798/10 dhe 65599/10, (GJEDNJ, 28 qershor 2018), para 100.
18  Minelli v. Zvicra, Ap nr. 14991/02, (GJEDNJ, 14 qershor 2005); Petrenco v. Moldavia, Ap nr. 
20928/05, (GJEDNJ, 30 mars 2010), para 55, Von Hannover v. Gjermania Nr.2, Ap nr 40660/08 dhe 
60641/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 110.
19  Egill Einarsson v. Islanda, Ap nr. 24703/15, (GJEDNJ, 7 shkurt 2018), para 44.
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kritikës ndaj tyre duhet të jenë më të gjera se ato të një individi privat. Shembulli më 
i dukshëm këtu është fi gura e politikanit, të cilët për sa i përket ushtrimit të detyrës 
apo tema të tjera që lidhen me të duhet të jenë shumë më tolerantë për nxjerrjen e 
të dhënave personale, për shkak të prevalimit të interesit publik për të ditur mbi 
individët që përcaktojnë politikat e shtetit. 
Gjithashtu GJEDNJ në një gjykim në Dhomën e Madhe ka përdorur një arsyetim 
interesant për të shpjeguar pse një aktor, do të konsiderohet fi gurë publike. Kjo për 
shkak të faktit se admiruesit ose ndjekësit e tĳ  mund të inkurajohen ta imitojnë atë; 
në rastin konkret të përdorin substanca narkotike. Si edhe roli i luajtur nga ky aktor 
në një fi lm/serial mjaft  të ndjekur (në rastin konkret ishte një ofi cer policie) do të 
ndikojë në interesin e publikut kur ky person merret si i pandehur në një gjykim.20 
Si konkluzion, një fi gurë publike dhe/ose politike e ka më të vështirë të ushtrojë të 
drejtën për t’u harruar.

2.0.3 Tema e lajmit ose informacionit
Në këtë aspekt, duhet bërë një dallim midis raportimit të fakteve të aft a për të 
kontribuar në debatin e një shoqërie demokratike, për shembull për politikanët 
lidhur me ushtrimin e funksionit të tyre dhe nga ana tjetër të raportimit të detajeve të 
jetës private të një individi që nuk ushtron funksione publike.21 Nëse në rastin e parë 
shtypi dhe media ushtrojnë rolin e tyre si “rojë publike” – “public ëatchdog” në një 
demokraci duke sjellë informacion mbi çështje të interesit publik, ky rol nuk ekziston 
në rastin e dytë. Gjithashtu megjithëse e drejta e publikut për t’u informuar lidhur 
me aspekte private të jetës së fi gurave publike ekziston, kjo nuk do të mbrohet në 
qoft ë se përmbajtja  e lajmit lidhet vetëm me këto detaje dhe qëllimi i vetëm i lajmit 
është kënaqja e kuriozitetit të lexuesve.22

Këtu gjejmë rastin të përmendim edhe një pikë me rëndësi në jurisprudencën e 
GJEDNJ; dallimi mes fakteve dhe gjykimeve vlerësuese – “Value judgements”, 
sepse mbrojtja që i akordohet këtyre dy kategorive nuk është e njëjtë. Në përgjithësi 
gjykimet subjektive gëzojnë më pak mbrojtje se sa faktet. Nëse një lajm përbën fakt 
ose gjykim vlerësues do të vendoset nga gjykatat kombëtare, por edhe gjykimet 
vlerësuese që të mbrohen nga liria e shprehjes duhet të kenë një bazë faktike.23 Pa 
pasur këtë bazë faktike këto fj ali nuk do të ishin gjë tjetër veçse fyerje dhe nuk do 
të përbënin vlerë për debatin publik apo kërkimin shkencor dhe akademik. Por sa 
duhet të jetë kjo bazë faktike? GJEDNJ kërkon “bazë të mjaft ueshme faktike”,24 diçka 
që përsëri lihet në diskrecionin e gjykatave kombëtare për ta vlerësuar. 
Gjykimet vlerësuese shprehin vlerësimin subjektiv të një individi të fakteve. Për 
sa i përket diferencës me faktet, GJEDNJ është shprehur se ndërsa ekzistenca e 
fakteve mund të demonstrohet, gjykimet vlerësuese nuk mund t’i nënshtrohen të 
provuarit. Madje, kërkesa që ato t’i nënshtrohen të provuarit do të cënonte vetë lirinë 
e shprehjes.25

Për shembull në rastin Egill Einarsson v. Islanda (2018), u analizua fj ala “përdhunues”. 
20  Axel Springer AG v. Gjermania, Dhoma e Madhe, Ap nr. 39954/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 97. 
21 Standard Verlags GmbH v. Austria, Ap nr. 21277/05, (GJEDNJ, 4 shtator 2009), para 47.
22  Ibid, para 53.
23  Egill Einarsson v. Islanda, Ap nr. 24703/15, (GJEDNJ, 7 shkurt 2018), para 40; Do Carmo de Portugal e 
Castro Câmara v. Portugalia, Ap nr. 53139/11, (GJEDNJ, 4 tetor 2016), para 31; Pedersen dhe Baadsgaard v. 
Danimarka, Dhoma e Madhe, Ap nr. 49017/99, (GJEDNJ, 17 dhjetor 2004), para 76. 
24  Ibid.  
25  Lingens v. Austria, Ap nr. 9815/82 (GJEDNJ, 8 korrik 1986), para 46.
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Që të konsiderohet fakt kjo fj alë duhet të ketë prova, pra fakte që ta mbështesin. 
Gjykata e konsideroi gjykim vlerësues këtë fj alë duke marrë në konsideratë 
kontekstin në të cilin u përdor, që ishte pjesë e një debati të nxehtë dhe reagimi 
ndaj qëndrimeve të Einarsson. Mendoj që gjykata doli në këtë konkluzion edhe në 
respektim të parimit të prezumimit të pafajësisë, sepse në kohën që iu drejtua fj ala 
“përdhunues”, Einarsson ishte në një procedim penal ku i rëndohej kjo akuzë. Për sa 
kohë gjykata nuk ishte shprehur përfundimisht mbi çështjen, nuk mund të thuhej se 
fj ala kishte bazë faktike. 

2.0.4 Sjellja e mëparshme e individit lidhur me lajmin ose informacionin
Me këtë kriter nënkuptohet nëse individi vetë e ka nxjerrë informacionin ose ka 
dhënë kontribut në marrjen e tĳ , si dhe nëse individi e ka vënë veten në qendër të 
vëmendjes të publikut, sepse në këtë mënyrë ky person duhet të ketë pritshmëritë 
që e drejta për të mbrojtur privatësine do të reduktohet.26 Për shembull në rastin e 
vitit 2018 M.L dhe W.W kundër Gjermanisë,27 dy aplikantët vazhdimisht e kishin 
furnizuar median me informacione dhe dokumente lidhur me vĳ imësinë e gjykimit, 
kishin dhënë intervista ku kishin shfaqur qëndrime për vendimin e gjykatës si dhe i 
kishin ft uar gazetarët ta mbanin publikun të informuar. Por, vetë fakti që individi ka 
bashkëpunuar me shtypin/median në raste të mëparshme nuk shërben si justifi kim 
që personi i prekur të mos kërkojë ndalimin e publikimit të informacionit.28

Për më tepër gjykata merr parasysh nëse personi ka bërë sjellje të tilla që të nxisin 
debat publik, për shembull në çështjen Egill Einarsson v. Islanda (2018), vetë 
aplikanti me anë të komenteve të tĳ  anti-grua dhe fi llimit të një procedimi me akuza 
përdhunimi nga një vajzë, kishte nxitur debate të nxehta. Në këtë rast personi nuk 
mund të kërkojë të njëjtën mbrojtje të privatësisë dhe të së drejtës për t’u harruar, 
nëse ka vepruar në atë mënyrë dhe ka parashikuar që do të vinin këto pasoja të 
caktuara. 

2.0.5 Metoda e marrjes së informacionit dhe vërtetësia
Është thënë vazhdimisht nga gjykata se rrethanat e marrjes së informacionit nuk 
mund të mos merren parasysh. Duhet parë nëse personi ka dhënë pëlqimin për 
marrjen e informacionit dhe publikimin e tĳ 29 apo nëse është marrë pa dĳ eninë e 
tĳ , duke përdorur dredhi ose metoda të tjera të paligjshme.30 Konsideratë duhet t’i 
jepet natyrës dhe seriozitetit të ndërhyrjes në privatësinë e individit. Në një çështje, 
gjykata ka sqaruar se për një person privat, të panjohur për publikun, publikimi i 
një fotoje do të përbënte një ndërhyrje shumë më të madhe në privatësi se sa një 
artikull i shkruar.31 Sigurisht që kërkesa për fshirjen ose anonimizimin e një lajmi/
informacioni që është marrë në mënyrë të paligjshme ose pa pëlqimin e personit 
do të qëndrojë shumë më e fortë përpara gjykatës. Tashmë kjo mbështetet edhe nga 
rregullorja e re e BE, GDPR që e konsideron shkak të veçantë për aplikimin e të 
26  Axel Springer AG v. Gjermania, Dhoma e Madhe, Ap nr. 39954/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 101.
27  M.L dhe W.W v. Gjermania, Ap nr. 60798/10 dhe 65599/10, (GJEDNJ, 28 qershor 2018).
28  Egeland dhe Hanseid v. Norvegjia, Ap nr. 34438/04, (GJEDNJ, 16 prill 2009), para 62.
29 Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) v. Francë, Ap nr. 12268/03, (GJEDNJ, 23 korrik 2009), para 47; 
Flinkkilä dhe të Tjerë v. Finlandë, Ap nr. 25576/04, (GJEDNJ, 6 prill 2010), para 81.
30  Egeland dhe Hanseid v. Norvegjia, Ap nr. 34438/04, (GJEDNJ, 16 prill 2009), para 61; Timciuc v. 
Rumania, Ap nr. 28999/03, (GJEDNJ, 12 tetor 2010), para 150.
31  Eerikäinen dhe Të tjerë v. Finlanda, Ap nr. 3514/02, (GJEDNJ, 13 mars 2009), para 70; A. v. Norvegjia, 
Ap nr. 28070/06, (GJEDNJ, 9 prill 2009), para 72.
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drejtës për t’u harruar - kur e dhëna është marrë në mënyrë të paligjshme. 
Së dyti, për sa i përket vërtetësisë së informacionit ose lajmit, gjykata ka ripohuar 
vazhdimisht se liria e shprehjes mbron gazetarët me kushtin që të veprojnë në 
mirëbesim, të sjellin lajm me baza aktuale faktike, të besueshëm dhe preciz, 
në përputhje me etikën e gazetarisë.32 Sa më larg këtyre standardeve të jetë një 
informacion/lajm, aq më e fortë do të jetë kërkesa e një personi për t’i fshirë ose 
anonimizuar ato.

2.0.6 Përmbajtja, forma dhe pasojat e publikimit për personin e prekur
Nën këtë spektër, faktorë që merren në konsideratë janë forma e marrjes së 
informacionit dhe mënyra se si portretizohet personi në lajm.33 Kjo vlen për shembull 
në raste kur raportohet mbi një procedim penal. Duhet të shihet nëse janë sjellë me 
objektivitet vetëm rrethanat faktike të arrestimit, procedimit, apo janë nxjerrë edhe 
të dhëna personale të personit. Edhe nëse publikuesi ka përdorur fj ali ose shprehje 
me qëllimin e vetëm për të tërhequr vëmendjen e lexuesit, kjo nuk do të thotë që do 
të prevalojë e drejta e privatësisë domosdoshmërisht.34

Një faktor tjetër që merret parasysh është niveli i përhapjes së lajmit, dhe kjo mund 
të varet nëse publikuesi është kombëtar ose lokal, ka një qarkullim të madh ose të 
vogël.35

Niveli i përhapjes së lajmit lidhet edhe me mediumin se ku përhapet informacioni 
ose lajmi. Sa më shumë aft ësi përhapjeje të ketë informacioni ose lajmi, aq më 
i rrezikshëm bëhet për cënimin e privatësisë së individit dhe aq më e fortë bëhet 
kërkesa e tĳ  për fshirjen ose anonimizimin e këtĳ  të fundit. Në kuadër të zhvillimeve 
teknologjike, fenomen i ri janë motorët e kërkimit, për nayrën e të cilëve, GJEDNJ 
ka folur gjerë për herë të parë në gjykimin e vitit 2018 të çështjes M.L dhe W.W 
v. Gjermania. Gjykata u shpreh se këta të fundit bëjnë të mundur që informacioni/
lajmi i dhënë nga media të jetë lehtësisht i gjendshëm nga përdoruesit e Internetit.
Ato edhe pa dashur të tërheqin vëmendjen e publikut, thjesht me ekzistencën e tyre 
e amplifi kojnë nivelin e ndërhyrjes në të drejtat e tjera. Pavarësisht se ndërhyrja 
fi llestare i atribuohet publikuesit të një lajmi, thjesht ekzistenca e motorit të kërkimit 
bën që cënimi i të drejtës së privatësisë të shumëfi shohet. Për shkak të këtĳ  efekti 
amplifi kues në përhapjen e informacionit dhe natyrës së aktivitetit lidhur me 
publikimin e informacionit mbi personin e prekur, detyrimet e motorëve të kërkimit 
ndaj personit të prekur ndryshojnë nga ato të publikuesit. Rrjedhimisht, edhe 
balanca e të drejtave do të ndryshojë nëse kërkesa për fshirjen ose anonimizimin 
e informacionit/lajmit do i drejtohet një publikuesi, funksioni i të cilit qëndron në 
zemër të lirisë së shprehjes, apo një motori kërkimi, funksioni primar i të cilit nuk 

32  Axel Springer AG v. Gjermania, Dhoma e Madhe, Ap nr. 39954/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), 
para 93; Fressoz dhe Roire v. Francë, Dhoma e Madhe, Ap nr. 29183/95, (GJEDNJ, 1999), para 54; 
Pedersen dhe Baadsgaard v. Danimarka, Dhoma e Madhe, Ap nr. 49017/99, (GJEDNJ, 2004), para 
78; Stoll v. Zvicra, Dhoma e Madhe, Ap nr. 69698/01, (GJEDNJ, 2007), para 103.
33 Wirtschaft s-Trend Zeitschrift en-Verlagsgesellschaft  m.b.H v. Austria, Nr. 3, Ap nr.66298/01 dhe 
15653/02, (GJEDNJ, 13 dhjetor 2005), para 47; Reklos dhe Davourlis v. Greqia, Ap nr. 1234/05, 
(GJEDNJ, 15 janar 2009), para 42; Jokitaipale dhe Të tjerë v. Finlanda, Ap nr. 43349/05, (GJEDNJ, 6 
prill 2009), para 68. 
34  Axel Springer AG v. Gjermania, Dhoma e Madhe, Ap nr. 39954/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 
108.
35  Karhuvaara dhe Iltalehti v. Finlanda, Ap nr. 53678/00, (GJEDNJ, 16 nëntor 2004), para 47; 
Gurgenidze v. Gjeorgjia, Ap nr. 71678/01, (GJEDNJ, 17 tetor 2006), para 55.  
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është publikimi i informacionit për një person të caktuar, por lehtësimi i identifi kimit 
të çdo informacioni të mundshëm mbi të si dhe krĳ imi i një profi li mbi një person.36 
Balanca mund të anojë nga e drejta për t’u harruar nëse kërkesa i drejtohet motorit të 
kërkimit. Në këtë drejtim ka folur edhe GJDBE, e cila ka thënë se kërkesa e individit 
mund të prevalojë më lehtë ndaj një motori kërkimi, duke qenë se qëllimi parësor i tĳ  
është fi timi ekonomik, ndërsa për publikuesin mund të themi që qëllimi parësor në 
disa rrethana mund të jetë edhe vetëm gazetaria.37

GJEDNJ në po të njëjtën çështje ka vënë në dukje një teknikalitet që ndikon në 
përhapjen e lajmit/informacionit, dhe që ndikon edhe në zmadhimin e pasojave për 
personin. U vu re që lajmi në faqen e Internetit të publikuesit, ndodhej në seksionin 
e lajmeve të vjetra dhe jo në seksionin e lajmeve më të klikuara. Pra, ky lajm kishte 
më pak mundësi të aksesohej dhe pasojat për subjektin nuk mund të thuhej se ishin 
tejet të rënda.38

2.0.7 Ashpërsia e sanksioneve të vendosura mbi publikuesin
Ky kriter shërben specifi kisht për të vlerësuar zbatimin e parimit të proporcionalitetit.39 
Bëhet fj alë për kufi zime që i janë vënë lirisë së shprehjes nga Shteti Palë, pra 
autoritetet shtetërore të tĳ , ose nga organet e pushtetit gjyqësor. Duke parë këto të 
fundit, GJEDNJ sheh sa e rëndë është ndërhyrja në lirinë e shprehjes dhe a është e 
justifi kuar. Për të vendosur mbi ashpërsinë e sanksionit, gjykata vlerëson se sa ky 
sanksion është i aft ë t’i japë një efekt ft ohës – “chilling eff ect” është termi që përdor 
GJEDNJ në arsyetimin e vendimeve të saj - lirisë së shprehjes së publikuesit në të 
ardhmen,40 gjë që do të varet edhe nga lloji i publikuesit.  

3.  Balancimi mes të drejtës për t’u harruar dhe lirisë së shprehjes (GJDBE 
dhe Grupi Punues Neni 29)

Vendosja e këtĳ  seti kriteresh nisi nga vendimi i GJDBE i vitit 2014, i cili thjesht citoi 
nevojën e pasjes së tyre dhe disa muaj më pas Grupi Punues Neni 29 përpunoi një 
guidë për implementimin e këtĳ  vendimi,41 të cilat ishin në fuqi deri në nxjerrjen 
e kësaj Rregulloreje. E gjej me vend të analizohen duke qenë se këto kritere janë 
përfshirë në këtë rregullore si dhe përdoren gjerësisht nga të gjitha subjektet e 
përfshira. Kjo Guidë përmban një numër kriteresh që do të shërbejnë për balancimin 
mes të drejtës për t’u harruar dhe mbrojtjes së të dhënave personale nga një anë dhe 
lirisë së shprehjes së motorëve të kërkimit dhe përdoruesve të Internetit nga ana 
tjetër. 
Si fi llim mendoj se duhen bërë disa sqarime lidhur me vendimin e rëndësishëm të 

36  M.L dhe W.W v. Gjermani, Ap nr. 60798/10 dhe 65599/10 (GJEDNJ, 28 shtator 2018), para 97.
37  Google Spain SL dhe Google Inc. v Agencia Española de Proteccion de Datos (AEPD), Mario Costeja 
González, para 85, Çështja C-131/12, 13 maj 2014, Dhoma e Madhe, GJDBE.
38  M.L dhe W.W v. Gjermani, Ap nr. 60798/10 dhe 65599/10 (GJEDNJ, 28 shtator 2018), para 113; 
Mouvement rawlien Suisse v. Zvicra, Dhoma e Madhe, Ap nr. 16354/06, (GJEDNJ, 2012), para 69. 
39  Pedersen dhe Baadsgaard v. Danimarka, Dhoma e Madhe, Ap nr. 49017/99, (GJEDNJ, 2004), 
para 93, Jokitaipale dhe Të tjerë v. Finlanda, Ap nr. 43349/05, (GJEDNJ, 6 prill 2009), para 77, Axel 
Springer AG v. Gjermania, Dhoma e Madhe, Ap nr. 39954/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 95.
40  Axel Springer AG v. Gjermania, Dhoma e Madhe, Ap nr. 39954/08, (GJEDNJ, 7 shkurt 2012), para 
109.
41 htt ps://searchengineland.com/eu-issues-right-forgott en-criteria-209880, aksesuar herën e fundit 
më 11mars 2020.
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vitit 2014 të GJDBE që i konfi rmoi një individi të drejtën për të kërkuar delistimin e 
informacionit që lidhet me të dhe i mundësoi që informacioni të mos gjendej nëse 
kërkohej me emrin e tĳ .
• Motorët e kërkimit konsiderohen kontrollues të të dhënave,42 dhe rrjedhimisht 

kanë detyrime më të mëdha ndaj subjektit të të dhënave. Ky i fundit nuk ka pse t’i 
drejtohet publikuesit për ta delistuar informacionin, por i drejtohet direkt motorit 
të kërkimit, sepse ky është një kontrollues të dhënash. Aktiviteti i tyre duhet të 
dallohet nga, dhe është plotësues me aktivitetin e publikuesve/informacionit të 
nxjerrë nga palët e treta.

• Duke qenë se përpunimi i të dhënave nga motori i kërkimit ka ndikim serioz në të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut; si parim thuhet që e drejta e individit prevalon 
ndaj interesit ekonomik të motorit të kërkimit dhe interesit të përdoruesve të 
Internetit që të aksesojnë të dhënat personale të tĳ . Por, ka disa faktorë që duhet 
të merren në konsideratë kur vendoset kjo balancë dhe ata janë: sensitiviteti dhe 
natyra e të dhënave dhe interesi i publikut në pasjen e aksesit në këtë informacion. 
Interesi i publikut do të jetë më i madh nëse personi është fi gurë publike.

• Informacioni nuk fshihet nga burimi. Informacioni nuk del më në motorin e 
kërkimit kur kërkohet me emrin e personit, por nëse do kërkohet me një term tjetër 
ky informacion do dalë. Dhe nëse shkohet direkt në faqen e publikuesit përsëri 
lajmi do të jetë aty. Thjesht është kufi zuar përhapja e informacionit dhe është 
bërë shumë më e vështirë që ky informacion të lidhet me individin. U tha më lart 
që motorët e kërkimit krĳ ojnë një profi l për një person. Procesi i sipërshpjeguar 
quhet delistim dhe e bën më të vështirë këtë funksion. Sepse nëse kërkohet emri i 
personit, do të dalin më pak informacione që lidhen me të. 

Kjo guidë ndër të tjera i sugjeron motorëve të kërkimit që të bëjnë transparente 
kriteret që ato përdorin për delistimin e informacionit si dhe të përpunojnë statistika 
për implementimin e këtyre procedurave. Kriteret e përpunuara janë:
1. A lidhen rezultatet e kërkimit me një person fi zik/individ? A dalin këto rezultate 

duke kërkuar me emrin e tĳ ? (DPA do të marrin në konsideratë jo vetëm emrin 
dhe mbiemrin, por edhe pseudonimet apo shkurtimet që e individualizojnë dikë.)

2. A luan subjekti i të dhënave rol në jetën publike? A është subjekti i të dhënave 
fi gurë publike?

3. A është subjekti i të dhënave minoren?
4. A është e dhëna e saktë?
5. A është e dhëna relevante dhe jo e tepërt?
a. A lidhet e dhëna me punën e subjektit të të dhënave?
b. A të çon rezultati i kërkimit në një informacion që mund të përbëjë gjuhë 

urrejtjeje, shpifj e ose vepra të tjera të ngjashme kundër ankuesit (personi që ka 
bërë kërkesën)?

c. A pasqyron e dhëna një opinion personal apo është një fakt i verifi kueshëm?
6. A është informacioni sensitiv?
7. A është e dhëna e përditësuar? A po mbahet e dhëna më gjatë se sa e kërkojnë 

nevojat e përpunimit?
8. A po shkakton përpunimi i të dhënës paragjykim për subjektin e të dhënave? A ka 

e dhëna një impakt negativ joproporcional mbi privatësinë e subjektit?
9. A të lidhin rezultatet e kërkimit me informacion që e vendos subjektin në rrezik?
42  Në bazë të nenit 2 të Direktivës 95/46/EC. 
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10. Në çfarë konteksti është publikuar informacioni?
a. E dhëna është bërë publike vullnetarisht nga subjekti i të dhënave?
b. A ekzistonte qëllimi që informacioni të bëhej publik?  A mundej normalisht ta 

parashikonte subjekti që e dhëna do të bëhej publike?
11. A është publikuar informacioni në kontekstin e qëllimeve gazetareske?
12. A ka publikuesi i të dhënave fuqi ligjore ose detyrim ligjor që ta bëjë të dhënën 

personale publike?
13.  A lidhet e dhëna me një vepër penale?
BE, vetëm vitet e funditi i dha rëndësinë e duhur mbrojtjes së privatësisë dhe një 
vend të shprehur qartë të drejtës për t’u harruar duke adoptuar një rregullore e 
cila është drejtpëdrejt në fuqi në shtetet anëtare në mënyrë të njëjtë. Kjo në kontrast 
me direktivën e mëparshme, e cila për nga natyra e instrumentit linte vend për 
interpretim në transpozimin në legjislacionin e brendshëm. Aktualisht, të 27 vendet 
anëtare të BE në bazë të kësaj rregulloreje kanë të njëjtin rregullim. 

4. Konkluzione 

Balancimi midis të drejtës për t’u harruar dhe lirisë së shprehjes është një detyrë 
mjaft  delikate që ka nevojë për kritere të mirëpërcaktuara. Asnjë nga të drejtat nuk 
ka prioritetper se, dhe prevalenca e njërës apo tjetrës do të vendoset rast pas rasti. 
Megjithatëvihet re se dy gjykatat europiane gjithnjë e më shumë po i rezervojnë 
një pozicion të rëndësishëm të drejtës për t’u harruar, si një kundërpeshë ndaj 
mundësisë që ofron Interneti për ndërhyrjen në privatësi. Zhvillimi i jurisprudencës 
ndërkombëtare dhe korpusit legjislativ të BE duhet të merret si sinjal nga vendet 
europiane, ndër to Shqipëria që të sigurojnë mbrojtje specifi ke për të drejtën për t’u 
harruar.
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Pasojat e surrogacisë sipas Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe 
marrëveshjeve ndërkombëtare

Mirela Fana
Tirana Busi ness University

Abstrakt

Në fushën e të drejtës familjare në mjaft  juridiksione bashkëkohore, një prej temave më 
interesante, që ka marrë zhvillim në debatin akademik, është pikërisht njohja e lindjeve 
surrogate apo pasojat e tyre ligjore.
Objektivi kryesor i këtĳ  punimi është të identifi kojë, jo vetëm qasjet e ndryshme si në 
juridiksione të ndryshme por edhe të vendimevetë GJEDNj-së në lidhje me marrëveshjevetë 
sorrogacisë dhe të pasojave ligjore të tyre, por njëkohësisht, të identifi kojë edhe nevojën e 
menjëhershme të krĳ imit të fokusit të vetë legjislacionit shqiptar dhe nevojën e rritjes së 
kapaciteteve interpretuese gjyqësore mbi institutin e surrogacisë në të drejtën shqiptare. 
Po ashtu, punimi synon të kontribuojë në mungesën e literaturës ekzistuese të së drejtës 
familjare mbi institutin e surrogacisë dhe njëkohësishtt ëpasojaveligjore e sociale të ardhura 
prej saj,synon të demonstrojë se si, i njëjti parim prevalues përmes juridiksionesh të 
ndryshme, e konkretisht parimi i shërbimit ndaj interesit më të lartë të fëmĳ ës edhe në rastet 
e marrëveshjes së surrogacisë, mund të gjejë forma zbatimi nga më të larmishmet, të aft a për 
t’u përshtatur me realitetin social aktual, e për të shkuar tej kufi zimeve klasike të nocionit 
tradicional të familjes.

1. Vendime të GJEDNJ-së mbi marrëveshjet e surrogacisë

Një prej vendimeve me të spikatura të GJEDNJ-së mbi marrëveshjet e surrogacisë 
është vendimi i dhënë në çështjen S.H. dhe të tjerë kundër Austrisë.1

Aplikantët ishin dy çift e të martuar që jetonin në Austri. Të dy gratë vuanin nga 
pamundësia e riprodhimit natyror, kështu që ato dëshironin të përdornin teknikat e 
ngjizjes me asistencë mjekësore por që nuk ishin të lejuara nga legjislacioni austriak. 
Konkretisht njëra prej tyre, mund të prodhonte gamete femërore por ishte në 
pamundësi të ngjizjes natyrore, ndërkohë që bashkëshorti i saj ishte infertil. Në këtë 
mënyrë, ajo mund të përdorte vetëm fertilizimin in vitro me ndihmën e një dhuruesi 
të gameteve mashkullore. Ndërkohë, sa i takon çift it të dytë, bashkëshortja nuk 
mund të prodhonte gamete femërore, ndërsa bëshkëshorti i saj nuk kishte probleme 
fertiliteti dhe mund të prodhonte gamete mashkullore, që mund të përdoreshin për 
ngjizjen e një fëmĳ e. Në rastin konkret, do të duhej një fertilizim in vitro me një 
donator veze me qëllim riprodhimin, ndërkohë që të dy metodat e ngjizjes artifi ciale 
nuk lejoheshin në kohën e trajtimit të kësaj çështjeje në Austri.2

Aplikantët ngritën pretendimin se moslejimi i mësipërm shkelte parimin e respektimit 
të jetës private dhe familjare dhe diskriminonte këto çift e në raport me çift et, të 
cilat mund të riprodhoheshin në mënyrë të natyrshme, ashtu sikurse dhe me  çift e, 
të cilët përdornin metoda të tjera alternative të lejueshme për riprodhim. Kështu, 
Gjykata Kushtetuese e Austrisë u shpreh se kishte një interferencë në të drejtën e 
1  S.H. and Others v. Austria (E Ct. H. R. No. 57813/00).
2  Po aty, paragrafët 6-12.
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aplikantëve për jetë private dhe familjare, por theksoi se kjo ndërhyrje justifi kohej 
sa kohë që parashikimet ligjore në Austri evitonin formimin e lidhjeve personale të 
pazakonta, ku fëmĳ a do të kishte më shumë se një nënë (një gjenetike dhe atë që do 
të mbante fëmĳ ën gjatë shtatzanisë). Gjykata donte të evitonte me këtë rast rrezikun 
e shfrytëzimit të grave që në rast nevoje ekonomike, mund të viheshin në presion 
për të dhuruar gametet e tyre femërore, pozicion ky, që në vlerësimin e gjykatës bie 
ndesh me respektin ndaj integritetit njerëzor.
Ndërkohë, në pikëpamjen e aplikantëve, pengimi ligjor për dhurimin e gameteve 
femërore apo mashkullore i vendosur nga legjislacioni austriak për riprodhimin in 
vitro, dhunonte të drejtën e tyre për respektimin e jetës private dhe familjare sipas 
Nenit 8 të KEDNJ-së dhe i diskriminonte ata në kuptim të nenit 14 të KEDNJ-së, 
duke i trajtuar paditësit në mënyrë të ndryshme nga çift et që dëshironin të përdornin 
teknika mjekësore ngjizjeje, por që nuk kishin nevojë për donator gametesh për 
fekondimin in vitro.
Në vendimin e saj për këtë çështje, GJEDNJ vuri re se kishte një prirje në legjislacionet 
e vendeve anëtare mbi lejimin e dhurimit të gameteve për fekondimin in vitro, por 
argumentoi se kjo nuk ishte bërë mbi parime të dakordësuara më parë dhe thjesht 
përfaqësonte një tendencë, e cila refl ektonte shkallën e zhvillimit brenda një fushe të 
veçantë e dinamike të ligjit, duke mos ngushtuar kështu në mënyrë deçizive marzhin 
e vlerësimit të shtetit anëtar.3 Sa kohë që legjislatori austriak nuk e kishte përjashtuar 
plotësisht riprodhimin artifi cial, duke lejuar përdorimin e teknikave analoge si dhe nuk 
pengonte individë të ndryshëm të shkonin jashtë shtetit për të marrë kurim fertiliteti, 
në vlerësimin e gjykatës shteti austriak ishte përpjekur të balanconte dhe t`i përshtatej, 
edhe pse në mënyrë të kujdesshme, zhvillimeve shoqërore dhe shkencore në këtë fushë. 
Gjykata doli në përfundimin se Austria, në atë moment, nuk kishte dalë nga marzhi i 
vlerësimit që i lejohet një shteti anëtar të Këshillit të Europës, as në raport me ndalimin 
e dhurimit të gameteve femërore për qëllime të shtimit artifi cial dhe as për sa i përket 
pengimit të dhurimit të gameteve mashkullore për fekondimin in vitro. Në këtë kuptim, 
gjykata konkludoi se në rastin e aplikantëve, nuk kishte patur një mosrespektim të Nenit 
8 të KEDNJ-së, edhe pse përgjatë argumentimit të vendimmarrjes së saj, po ajo gjykatë 
theksoi se kjo fushë e së drejtës familjare dhe zhvillimet e saj, duhet të mbaheshin nën një 
fokus të veçantë nga ana e legjislacioneve të shteteve anëtare.4
Çështje të tjera të cilat kanë patur në fokus marrëveshjet e surrogacisë, janë edhe 
çështja e Mennesson kundër Francës5 dhe Labassee kundër Francës.6

Në rastin e parë aplikantët ishin një çift  i martuar francez dhe dy fëmĳ ët e tyre 
binjakë të lindur nga një marrëveshje surrogacie, të cilët ishin qytetarë amerikanë. 
Në rastin e dytë, paditësit ishin po ashtu një çift  i martuar francez dhe një fëmĳ ë, 
po ashtu amerikan, i lindur nëpërmjet një marrëveshjeje surrogacie. Meqënese 
të dyja gratë kishin probleme fertiliteti, çift et në fj alë përdorën marrëveshjet e 
surrogacisë në Shtetet e Bashkuara, ku trajtime të tilla janë tërësisht të ligjshme. Të 
dy embrionet u formuan me gamete mashkullore të baballarëve të synuar. Po ashtu, 
bazuar në vendimet e Gjykatave Amerikane zoti dhe zonja Mennesson dhe zoti dhe 
zonja Labassee ishin prindër ligjorë të fëmĳ ëve që lindën si pasojë e teknikave të 
surrogacisë.7

3  Po aty, paragrafi  22.
4  Po aty, paragrafët 23-44.
5  Mennesson v. France (E. Ct. H. R. No. 65192/11).
6  Labassee v. France (E. Ct. H. R. No. 65941/11).
7  Po aty.
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Pas kthimit në Francë, autoritetet franceze nuk pranuan të rregjistronin fëmĳ ët në 
gjëndjen civile meqënëse lindja me anë të surrogacisë është e paligjshme në Francë 
dhe madje përpjekja për të përdorur një praktikë të tillë ështe e dënueshme me ligj. 
Gjykata e Kasacionit në Francë nuk i pranoi pretendimet e çift eve të prindërve për 
cenim të së drejtës së tyre për jetë familjare dhe private, sa kohë që në vlerësimin e saj, 
regjistrimi i fëmĳ ëve do ti jepte efekt marrëveshjeve të lindjes me anë të surrogacisë, 
marrëveshje këto të cilat nuk ishin të vlefshme sipas legjislacionit francez. Paditësit 
u ankuan se kjo ishte në dëm të interesit më të lartë të fëmĳ ëve duke qenë se ata 
nuk mund të merrnin njohjen e statusit prind- fëmĳ ë sikurse ishte përcaktuar nga 
legjislacioni i vendit ku ata kishin kryer lindjen nëpërmjet surrogacisë.
Në rastet e mësipërme, GJEDNJ analizoi se shtetet nënshkruese gëzonin një marzh 
të gjerë vlerësimi në raport me faktin nëse marrja apo jo e masave të veçanta ishte e  
nevojshme në një shoqëri demokratike. Sidoqoft ë, qëllimi i marzhit të vlerësimit të 
shteteve do të ndryshonte në varësi të rrethanave, subjektit dhe kontekstit përkatës. 
Një nga faktorët më të përshtatshëm për ushtrimin e marzhit të vlerësimit mund 
të jetë ekzistenca apo mos ekzistenca e një terreni të përbashkët ligjor mes shteteve 
nënshkruese.8 Gjykata shqyrtoi situatën në Evropë dhe arriti në përfundimin se nuk 
ka një bashkërendim apo konsensus mbi marrëdhëniet e surrogacisë apo njohjen 
ligjore të marrëdhënieve mes prindërve të synuar dhe fëmĳ ëve të ngjizur jashtë 
juridiksioneve përkatëse. Sipas Gjykatës, në dy çështjet e mësipërme, nuk mund 
të konkludohej për mosrespektim të nenit 8 të KEDNJ-së sa i takon të drejtës së 
paditësve për respektim të jetës familjare, sa kohë që gjykatat kombëtare kanë gjetur 
një ekuilibër mes interesit të paditësve dhe shtetit. Pavarësisht sa më sipër, falë 
aspektit esencial të indentitetit të individëve, marzhi i vlerësimit të shtetit anëtar 
në këto dy çështje, e konkretisht Francës, duhej të reduktohej në rastin në fj alë, pasi 
në vlerësimin e GJEDNJ-së, kishte patur një mosrespektim të së drejtës së fëmĳ ëve 
për jetë private, në kushtet kur si shtetësia, po ashtu edhe prindërimi biologjik, janë 
elementë të rëndësishëm të identitetit të një personi.9

Në një rast tjetër të trajtuar nga GJEDNJ, e konkretisht në rastin e Wagner dhe J.M.W.L. 
kundër Luksemburgut10, Luksemburgu refuzoi të njihte adoptimin (birësimin) e një 
fëmĳ e të lindur nëpërmjet surrogacisë, nga ana e një gruaje të pamartuar. Gjykata 
vendosi se kishte patur një mos respektim të nenit 8 të KEDNJ-së në raport me të 
drejtën e paditësit për respektimin e jetës familjare, sa kohë që realiteti shoqëror ishte 
injoruar nga autoritetet e shtetit të Luksemburgut dhe mosnjohja e adoptimit kishte 
krĳ uar pengesa në jetën e përditshme të paditësit. 11

Duke ndjekur praktikën ligjore të GJ.E.D.Nj-së në lidhje me të drejtën e respektimit të 
privatësisë së fëmĳ ëve dhe rëndësinë e njohjes së identitetit të tyre si pjesë integrale të 
kësaj të drejte, çdo fëmĳ ë që lind nga një proçes surrogacie duhet të njihet ligjërisht, 
duke qenë, të paktën deri më tani më e thjeshtë kjo njohje në rastet e ekzistencës së 
lidhjes biologjike mes fëmĳ ës dhe të paktën njërit prej prindërve të tĳ  të synuar.
Një tjetër çështje e GJEDNJ-së në lidhje me marrëveshjet e surrogacisë, është edhe 
rasti i Paradiso dhe Campanelli kundër Italisë.12

8  Mennesson v. France (E. Ct. H. R. No. 65192/11), paragrafët 12 e vĳ ues; Mennesson v. France (E. 
Ct. H. R. No. 65192/11), paragrafët 8 e vĳ ues.
9  Po aty.
10 Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg (E. Ct. H. R. No. 7624/01).
11  Po aty, paragrafi  23 e vĳ ues.
12  Paradiso and Campanelli v. Italiy (E. Ct. H. R. No. 25358/12).
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Paditësit ishin një çift  italian i martuar. Meqënëse proçedurat normale të fekondimit 
in vitro dështuan në rastin e tyre, çift i vendosi të bënte një marrëveshje surrogacie 
në Rusi, ku lindi edhe fëmĳ a. Sipas ligjit rus, paditësit ishin rregjistruar si prindër 
të ligjshëm të fëmĳ ës, por me kthimin e tyre në Itali, autoritetet italiane refuzuan 
të regjistronin lindjen e fëmĳ ës në regjistrat e gjendjes civile. Po kështu paditësit u 
akuzuan se kishin cënuar legjislacionin mbi adoptimet (birësimit), duke mos ndjekur 
proçedurën e autorizimit të adoptimit (birësimit), të përft uar nga ata më parë, në 
të cilën përjashtohej adoptimi prej tyre i një fëmĳ e kaq të vogël në moshë. Për më 
tepër, autoritetet italiane kishin fi lluar proçedurat për vënien në adoptim (birësim) 
të fëmĳ ës, sa kohë që për legjislacionin italian fëmĳ a konsiderohej si i braktisuar. 
Po kështu, testi i ADN-së përcaktoi se zoti Campanelli nuk ishte babai biologjik i 
fëmĳ ës. Për pasojë, fëmĳ a iu mor menjëherë paditësve dhe u vendos nën kujdestari 
të përkohshme, duke iu dhënë më pas në kujdestari prindërve të tjerë.13

Në lidhje me ankesën mbi heqjen e fëmĳ ës nga prindërit e synuar të tĳ  dhe vendosjen 
e tĳ  nën kujdestari të përkohshme ligjore, Gjykata vuri re se paditësit kishin patur një 
jetë të rregullt familjare për më shumë se gjashtë muaj përpara se fëmĳ a të merrej nga 
shërbimet sociale. Periudha në fj alë mbulonte stade të rëndësishme në zhvillimin 
e fëmĳ ës dhe se paditësit ishin sjellë si prindër me të gjithë efeket që rrjedhin 
nga një marrëdhënie e tillë. Kjo gjë ishte konform ligjit sa kohë që kishte si synim 
qëllimin legjitim të parandalimit të çrregullimeve të qënësishme në jetën e fëmĳ ës. 
Sidoqoft ë, interesi më i lartë i fëmĳ ës duhej të merrej në konsideratë, pavarësisht 
faktit të marrëdhënies prindërore, lidhjeve gjenetike apo konsideratave të tjera. 
Heqja e fëmĳ ës nga prindërit pretendues ishte një masë ekstreme, e cila do të mund 
të vendosej vetëm nëse ekzistonte një rrezik i justifi kueshëm dhe imediat që mund 
t’i kanosej fëmĳ ës. Pretendimi i autoriteteve italiane se heqja nga kujdesi i prindërve 
pretendues, ishte bërë sepse fëmĳ a mund të zhvillonte lidhje të forta emotive me 
ta, gjë që do ta bënte ndarjen prej tyre edhe më problematike, nuk ishte shkak i 
mjaft ueshëm për të justifi kuar veprimin e autoriteteve. Sipas Gjykatës, autoritetet 
kishin dështuar të gjenin një ekuilibër mes interesave në fj alë dhe duke vepruar në 
këtë mënyrë, kishin cenuar efektivisht nenin 8 të KEDNJ-së mbi respektimin e së 
drejtës për jetë private dhe familjare.14 Pavarësisht gjithë analizës së mësipërme, 
Gjykata vendosi gjithashtu se, të zbuluarit e cënimit të ligjit nuk do të thoshte se 
autoritetet italiane duhej domosdoshmërisht t’i kthenin fëmĳ ën paditësve, sa kohë 
që dhe familja që kish marrë në kujdestari fëmĳ ën, kishte krĳ uar lidhje të forta 
emocionale me këtë të fundit.15

2. Zhvillime të tjera ndërkombëtare

Disa prej zhvillimeve dhe impulsive më të rëndësishme në fushën e rregullimit të 
statusit ligjor të prindit për rastet e marrëveshjeve ndërkombëtare të surrogacisë në 
vitet e fundit, konsistojnë në punën e rëndësishme të zhvilluar në Konferencën e 
Hagës mbi Të Drejtën Ndërkombëtare Private.16 Që nga viti 2010, në kuadrin e kësaj 
13  Po aty, paragrafët 13 e vĳ ues.
14  Po aty, paragrafët 29 e vĳ ues.
15  Po aty.
16 Material elektronik mbi Konferencën e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare Private, 2015. Me 78 
palë anëtare (77 shtete dhe BE-në) Konferenca e Hagës për të Drejtën ndërkombëtare Private është 
një organizim global ndër-qeveritar. Misioni statutor i konferencës është puna drejt një unifi kimi 
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konference, është punuar në mënyrë intensive në fushën e atyre normave private 
ndërkombëtare që kanë të bëjnë me prindërimin ligjor dhe çështjeve që dalin nga 
marrëveshjet e surrogacisë dhe format jo klasike të familjes. Konferenca ka botuar 
një sërë raportesh të rëndësishme, por ndërkohë inciativa kryesore e saj konsiston 
në draft imin dhe miratimin e një instrumenti multilateral për “prindërimin në 
rastet e marrëveshjeve të surrogacisë”, i aft ë për të harmonizuar qasjet e shteteve 
nënshkruese, të cilat variojnë dukshëm dhe në mënyrë të qenësishme nga njëra tjetra. 
Sikurse u vu re në këtë seksion, problemet që lidhen me marrëveshjet e surrogacisë, 
shumë shpesh dhe për shkak të diversitetit ndërmjet shteteve në mënyrën e rregullimit 
të tyre, janë të një natyre ndër-juridiksionale. Në këtë kontekst, problemet që shfaqen 
si rezultat i këtyre marrëdhënieve, nuk mund të zgjidhen nga veprimi i një shteti të 
vetëm. Zgjidhja e parë që do të duhej të ofrohej në këtë drejtim, është dakordësimi 
për ndërtimin e një instrumenti multilateral, që të mundësojë jo vetëm strukturat, 
por edhe proçedurat e nevojshme, në mënyrë që ti mundësojë shteteve të sigurojnë 
respektimin e obligimeve që kanë të bëjnë me të drejtat dhe interesin më të lartë të 
fëmĳ ës.
Ndërkohë, nëse i referohemi rregullave europiane në këtë fushë, së pari duhet 
krĳ uar një bazë ligjore brenda traktateve të B.E.-së. Bashkimi Europian nuk ka një 
kompetencë të përgjithshme të mirëpërcaktuar në traktatet e B.E.-së, dhe në rastin 
e praktikës ligjore të Gj.E.D-së kjo e fundit nuk ka mundësi të zgjerojë kompetencat 
duke përdorur të drejtat themelore të njeriut.
Për pasojë B.E. mund të rregullojë këtë fushë vetëm nëse provohet nevoja e 
subsidiaritetit, që do të thotë se ka një dimension ndërkufi tar që kërkon veprimin 
në nivel të B.E-së. Për më tepër, është e rëndësishme të theksohet në këtë pikë, se 
rregullimi mbi-kombëtar i marrëveshjeve të surrogacisë, do të duhet të ruajë parimin 
e proporcionalitetit dhe ky veprimi nuk duhet të cënojë kompetencat e shteteve 
anëtarë. Në këtë kuptim, mund të konkludohet se ekziston mundësia ligjore që 
lejon B.E.-në në planin supra-kombëtar, të ndërmarrë veprime në këtë fushë, në 
rast se respektohen parimet e mësipërme. Një prej hapësirave ekzistuese ligjore, që 
mund të shfrytëzohet në këtë pikë, është fusha e të drejtave themeltare sipas nenit 
6.2 të Traktatit të Bashkimit Europian (T.B.E.),17 të cilat duhen respektuar nga vetë 
Bashkimi Europian. E drejta kryesore themeltare që duhet respektuar në lidhje me 
konfi gurimin e raportit të surrogacisë, është mbrojtja e fëmĳ ës, e rregulluar nga neni 
24 i Kartës së të Drejtave Themeltare18 dhe neni 3 i T.B.E.19

Veç sa më sipër, ekzistojnë edhe hapësira të tjera ligjore që mundësojnë veprimin e 
BE-së në rastet e njohjes së marrëveshjeve të surrogacisë. 
Konkretisht, hapësirat e tjera ekzistuese, të cilat mund të përdoren për një 
ndërhyrje pozitive në kuadër të legjislacionit të BE-së, janë garantimi i lirisë së 
lëvizjes së materialit gjenetik në formën e qelizave,20 garantimi i lirisë së lëvizjes së 
progresiv të normave të së drejtës ndërkombëtare private të palëve anëtare, çka përfshin gjetjen e 
qasjeve të pranuara ndërkombëtarisht mbi çështje të tilla si juridiksioni, ligji i aplikueshëm, dhe 
njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të huaja në sfera të ndryshme të së drejtës private. 
Informacion i aksesueshëm në: htt p://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=26, (e 
vizituar më së fundmi në Korrik 2016). 

17  Traktati i Bashkimit Europian (Treaty on the European Union), 1992, neni 6.2.
18  Karta e të Drejtave Themeltare nw BE (Charter on Fundamental Rights in the EU), 2009, neni 24.
19  Traktati i Bashkimit Europian (Treaty on the European Union), 1992, neni 3.
20  Traktati i Funksionimit të Bashkimit Europian (Treaty on the Functioning of the European 



21 

qytetarëve,21garantimi i parimit të mosdiskriminimit22 dhe krĳ imi i të ashtuquajturës 
e drejta ndëkombëtare private Europiane.23

Në kushtet kur aktualisht mungon një konsenus gjithëpërfshirës nga vendet anëtare 
për sa i përket autorizimit ex ante të mekanizmave të ngjizjes së një fëmĳ e nëpërmjet 
surrogacisë, si formë alternative riprodhimi, i vetmi rregullim i mundshëm në 
këtë stad të zhvillimit të legjislacionit të BE-së, i referohet rregullimit ex post të 
mekanizmave të njohjes së statusit të prindit ligjor pas lindjes së fëmĳ ës. Ndërkohë, 
kjo formë e fundit rregullimi përbën në vetvete një mundësi e cila kontestohet 
shpesh, ndër të tjera, edhe për shkak të ndikimit potencial që përfaqëson në lidhje 
me ushtrimin e sovranitetit të shteteve anëtarë, në një fushë të ndjeshme të së drejtës, 
siç është ajo e së drejtës familjare.24

Në kushtet kur marrëveshjet ndërkombëtare të surrogacisë mbeten ende të 
parregulluara dhe nxjerrin në pah një sërë problemesh ligjore, një traktat ndërkombëtar 
i nënshkruar nga sa më shumë shtete që ofron një zgjidhje sa më të qëndrueshme dhe 
të arsyeshme, do të përbënte alternativën më optimale legjislative në këtë drejtim. 
Thënë kjo, fryma e Konventës së Hagës mbi mbrojtjen e fëmĳ ëve dhe kooperimit 
në raport me adoptimet ndërkombëtare e vitit 1993,25 mund të merrej si shembulli 
më i përshtatshëm, duke qenë se është një prej konventave më të suksesshme, jo 
vetëm në trajtimin ligjor që realizon, por edhe në kuadër të efektivitetit përkatës 
së saj. Kjo Konventë u draft ua me synimin që të siguronte se adoptimet (birësimet) 
ndërkombëtare do të kryheshin në shërbim të interesit më të lartë të fëmĳ ës dhe në 
respekt të të drejtave të tĳ  themeltare. Një konventë me formë të tillë mbi lindjet e 
fëmĳ ëve si rezultat i marrëveshjeve të surrogacisë, e që ndjek të njëjtat parime sa i 
takon interesit më të lartë të fëmĳ ës, do të përbënte një alternativë të domosdoshme 
në realitetin aktual ligjor. 
Është e rëndësishme të identifi kohen një sërë parimesh të zbatueshme në kuadrin 
e Konventës së Hagës së vitit 1993 mbi adoptimet ndërkombëtare, të cilat mund 
të aplikohen gjithashtu, mutatis mutandis, edhe në rastet e lindjes së një fëmĳ e 
nëpërmjet surrogacisë. 
Konkretisht, parimet kryesore të zbatueshme në rastin e Konventës së Hagës të 
vitit 1993, janë përqëndrimi tek interesi më i lartë i fëmĳ ës, nevoja për të kërkuar 
ndaj shteteve anëtare ofrimin e zgjidhjeve adapte nëpërmjet legjislacionit vendas, 
sigurimin e faktit se fëmĳ a është i adoptueshëm, vlerësimin me hollësi të prindërve 
potencialë adoptivë dhe sigurimin ndaj fëmĳ ëve të një familjeje adoptive të 
përshtatshme. Po ashtu, Konventa synon të garantojë nëpërmjet dispozitave të saj 
se në çdo rast, personat e përfshirë në një proces adoptimi kanë ofruar konsensusin 
e tyre në mënyrë të lirë, të pakushtëzuar nga pagesa dhe se nëna biologjike ka 
dhenë konsensusin e vet, vetëm pasi ajo ka lindur fëmĳ ën. Shtetet nënshkruese të 
kësaj konvente, duhet të përcaktojnë gjithashtu forma sigurie për të parandaluar 
Union), 2007, nenet 56, 34, 114 dhe 168.  
21  Po aty, nenet 114 dhe 168.
22  Po aty, neni 19.
23  Po aty, nenet 67 (4) dhe 81.
24  European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department 
Citizens' Rights and Constitutional Aff airs, A Comparative Study on the Regime of Surrogacy in EU 
Member States, 2013, fq. 197.
25  Konventa e Hagës mbi Mbrojtjen e të drejtave të fëmĳ ëve dhe Kooperimin në Adoptimet 
Ndërshtetërore, (“On protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption”), 
29 Maj 1993.
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rrëmbimin, shitjen apo trafi kimin e fëmĳ ëve për adoptim duke mbrojtur familjet nga 
shfrytëzimi dhe presioni; duke siguruar se vetëm fëmĳ ët në nevojë për një familje 
janë të adoptueshëm dhe adoptohen efektivisht; duke parandaluar përfi timet 
fi nanciare jo ligjore, si dhe duke rregulluar aktivitetin e agjensive dhe të individëve 
të përfshirë në proceset e adoptimit, nëpërmjet aplitkimit të standarteve rigoroze të 
akreditimit. Pas plotësimit të kritereve të mësipërme, konventa përcakton një sistem 
automatik njohjeje të adoptimit që është bërë konform parashikimeve të konventës, 
çka siguron një trajtim të qartë të konceptit të statusit ligjor të fëmĳ ës brenda shteteve 
kontraktuese, pa qenë nevoja e zbatimit të proçedurave të tjera shtesë nga ana e 
shteteve të ndryshme anëtare.26

Në mënyrë që të arrihet draft imi, miratimi dhe zbatimi i një rregulloreje të ngjashme, 
edhe për rastet e marrëveshjeve të surrogacisë, është i nevojshmëm konsensusi mes 
shumices së shteteve. Vendimet e fundit të gjykatave të larta të shteteve anëtare në 
pjesën më të madhe të tyre, tregojnë se ka një konsensus brenda shteteve, se e drejta 
më e rëndësishme për t’u mbajtur parasysh në trajtimin e rasteve të surrogacisë ndër-
juridiksionale, është ajo e shërbimit të interesit më të lartë të fëmĳ ës.27

Për më tepër, të gjitha shtetet mund dhe duhet të bien dakort në rast të kalimit me 
sukses të një rregulloreje mbi-kombëtare mbi çështje të surrogacisë, se shëndeti i 
nënës surrogate duhet të jetë konform disa standarteve rigoroze shëndetësore 
përpara se proçesi të vihet në lëvizje. Në këtë mënyrë, rreziku nga probleme të 
caktuara shëndetësore mund të minimizohet, ose të mbahet nën kontroll. Po ashtu, 
si shtetet pritëse, dhe ato të origjinës së një fëmĳ e të lindur nëpërmjet surrogacisë, 
duhet të detyrohen të vlerësojnë përshtatshmërinë e prindërve ligjorë dhe të nënës 
surrogate, në mënyrë që të evitojnë sa më shumë të jetë e mundur trafi kimin e 
fëmĳ ëve dhe shfrytëzimin e tyre.28

Përpos sa më sipër, në rastin e nënës surrogate, studime të ndryshme psikologjike 
kanë argumentuar se është e rekomandueshme që nëna surrogate të jetë një grua e 
cila ka lindur më parë dhe ka tashmë fëmĳ ë të sajët, në mënyrë që të evitohen sa më 
shumë të jetë e mundur, pasojat sociale e emotive të diktuara nga lidhjet afeksionale 
me fëmĳ ën që mbartet prej saj. Po ashtu, në mënyrë të rëndësishme, shteti i origjinës 
së fëmĳ ës së lindur nëpërmjet surrogacisë, duhet të ketë obligimin të sigurojë se 
nëna surrogato ka dhënë konsensusin e saj të lirë, të pakushtëzuar dhe duke kuptuar 
plotësisht atë çka përfshin proçedura e surrogacisë dhe pasojat përkatëse ligjore.29

Në rastin e proçedurave të surrogacisë me qëllim përfi timi, mund të lindin një sërë 
problemesh, sa kohë që qasja e shteteve të ndryshme ndaj kësaj çështjeje, mbetet 
ende divergjente, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë frikë se lejimi dhe 
rregullimi ligjor i marrëveshjeve të surrogacisë, do të mund të sjellë shfrytëzimin 
potencial të nënave surrogate. Ndërkohë, të tjera probleme që evidentohen në rastet 
e surrogacisë, kanë të bëjnë pikërisht me faktin nëse fëmĳ a duhet të ketë mundësi 
të kërkojë dhe zbulojë të shkuarën e tĳ  gjenetike si dhe minimizimi i rasteve të 
abandonimit efektiv të fëmĳ ëve.30

Pavarësisht të gjitha sfi dave të mësipërme që paraqet draft imi i një rregulloreje 
26  Po aty.
27 Shih, Hague Conference on Private International Law, “The Desirability and Feasibility of Further 
Work on the Parentage/Surrogacy Project”, Preliminary Document No. 3B, 2014.
28  Po aty, fq. 5 e vĳ ues.
29  Po aty.
30  Po aty.
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apo konvente ndërkombëtare mbi njohjen e marrëveshjeve ndër-juridiksionale të 
surrogacisë, sërish vlen të theksohet se një trajtim i tillë ndërkombëtar është më 
i preferueshëm dhe potencialisht më efektiv, se sa mungesa aktuale e rregullimit 
të harmonizuar ndërkombëtar të statusit ligjor të fëmĳ ës së lindur nëpërmjet 
surrogacisë dhe prindërve të tĳ .  

Konkluzione

Për shkak të zhvillimeve shkencore, si dhe sociale në dekadën e fundit, numri i 
njerëzve që dëshirojnë t'i nënshtrohen procesit të lindjes nëpërmjet metodës së 
mbartjes (surrogacisë)  është rritur shumë.31

Në përfundim të këtĳ  kërkimi, është lehtësisht e evidentueshme se në Shqipëri ka 
një mungese të theksuar në parashikimin ligjor në lidhje me surrogacinë dhe pasojat 
që rrjedhin nga kjo marrëdhënie. Por pavarësisht mungesës së një trajtimi thelbësor 
e të detajuar në vetë dispozitat e legjislacionit të së drejtës familjare, por gjithashtu 
edhe për shkak të mungesës së   debatit doktrinor në drejtim të surrogacisë, dhe 
veçanërisht në raport me problematikat që lindin nga surrogacia, nuk e ndalon 
këtë shërbim të kërkohet nga shtetasit shqiptarë siç edhe nuk ndalon disa klinika të 
ofrojnë asistencën e tyre për të akomoduar këtë shërbim.
Në të tilla rrethana, një propozim i referohet pikërisht nevojës për Shqipërinë për të 
thelluar diskutimet teorike mbi surrogacinë, është e nevojshme të hartojë dhe miratojë 
një paketë ligjore që do të mbulojë surrogacinë si një marrëdhënie të vendosur mes dy 
ose më shumë personave, të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kjo marrëdhënie 
, hartimi i kësaj marrëveshje, por gjithashtu të rregullojë të gjithë procedurën duke 
fi lluar nga përzgjedhja e nënës surrogate, tek marreveshja e shkruar, institucioni 
mjeksor i zgjedhur për të asisstuar këtë proces, e për të përfunduar me rregullimin e 
statusit të fëmĳ ës së lindur nëpërmjet surrogacisë në familjen biologjike, të drejtën e 
respektimit të privatësisë së fëmĳ ëve dhe rëndësinë e njohjes së identitetit të tyre si 
pjesë integrale të kësaj të drejte, etj. 

31  European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department 
Citizens' Rights and Constitutional Aff airs, A Comparative Study on the Regime of Surrogacy in EU 
Member States, 2013, fq. 3.
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Abstract

With the recent changes in science and technology, states seem to be losing what makes 
them diff erent from others, their identity. Countries have been aff ected by the process 
of globalization. History has shown that states have even defended the question of their 
sovereignty by war. But lately, consciously or not, this issue is being sidelined by being part of 
only a few groups that call vital or fundamental the protection of national identity.
Globalization has aff ected every aspect of people's daily lives. From important aspects of a 
country, the way the state is organized, the governing structures, the way they are chosen 
to the most intimate aspects, such as the way we dress, what we eat, the songs, the way we 
perceive certain social aspects. What is right or wrong is already exceeding state limits.
Globalization is aff ecting all states. No one seems immune to changes that have brought 
about good or not consequences worldwide. Many countries, for their own benefi t, have 
become so-called global countries. In this regard, in this study we will talk about the concept 
of globalization and sovereignty, the diff erent opinions surrounding them and the way, or 
key aspects that have aff ected Albania, especially aft er the political changes of the post-90s. 
In this paper we will focus on the impact that globalization has in Albania, especially during 
the democracy transition, the changes that this process has brought to the political and social 
life of our country

Keywords: Globalism, sovereignty, economic dependence, political parties.

Introduction

In this paper we will talk about this very special aspect that today is aff ecting politics 
in the international arena and could not but aff ect our country as well: globalization. 
According to Elmar Altvater, Anthony Giddens, and Ulrich Menzel, authors,who 
are just some of the many authors who elaborate on the themes of globalization: 
Globalization is a process of crossing historically born boundaries. It implies the same 
phenomenon as the erosion (thus not extinction) of national-state sovereignty, and is 
presented as a detachment of market economy from the 'bedrock' of the moral rules 
and institutionalized obligations of societies1. The reason why states yield from their 
sovereignty, whether it is an externally induced method, or the internal system of states 
itself needs what we call globalization. In the same line of thought, many scholars 
have raised questions about what globalization is, or simply what can be called global, 
because states want or want to become part of this process, or have undergone it.
In the world we live in, everything seems to be changing. As noted, globalization is 
changing the way we talk, think, or even respond to situations. Not only that, but 
the issue of globalization has taken up international spaces, including many states, 
or even many cultures. The development of economics and technology has been an 
important aspect that has aff ected the dependence of states on each other. Therefore, 
it was important at the beginning of this paper to shed light on globalization as a 
1 Bekteshi, I. 2012, Globalizmi dhe shteti, taken from: htt ps://sq.wikipedia.org/wiki/Ideal_bekteshi
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process and then on how it is aff ecting Albania's political life, now and in the near 
future.
The process of globalization can have at least two meanings2:
 In the fi rst place the common world interest over that of nations, in other 

words, globalization versus nationalism. As times change and states themselves 
become more open to international politics, the fate of states seems to be intertwined 
with the process of other states' change;
 Or seeing the world as a single organism, where a state can disclose its ideas, 

its identity

Globalism vs Nationalism

The world situation is ever-changing. As mentioned, the fate of a state is closely 
linked to that of other states, because the process of change is a chain that aff ects all 
states. Nationalism, in turn, is an ideal for which many states have fought to preserve 
their cultural, or even ethnic, identity. In the political sciences, the sovereignty of a 
country has always been of great importance in terms of domestic politics pursued 
by it and especially in the demonstration of force in the international arena. But a 
country's sovereignty has always been a very ambitious concept.
As a concept it has been able to evolve with the changes in the international relations 
of states and the changes they have undergone in domestic politics. This concept 
has also changed in defi ning a supreme sovereign, whether it is a feudal monarch, 
a monarch who has absolute rights to decide the good and evil of his country, or 
the people simply are the sovereign3. In other words, the concept of sovereignty 
is not univocal, or indisputable, and has oft en provoked numerous debates about 
reconsidering what this concept might entail, including diff erent approaches from 
states considered as sovereign states.
However, it should be emphasized that the level of nationalism of a state depends 
very much on the economic and political heritage they have. For example, it is quite 
evident that Asian countries do not have the same level of globalization as European 
countries4. In large countries the process of nationalism is more of an idealization to 
hold the country together and is not as pronounced as in small countries that place 
great importance on the process of preserving their identity internationally. But, as 
mentioned, no matt er how strong the tendency for nationalism is, in one country, it 
cannot be compared to what this concept has had in the past.
In recent years there has been a decrease in the level of nationalism and especially in 
Western countries. This is especially true in countries with a close political culture 
or close economic ties.In countries where these two aspects do not exist, the process 
of globalization is more diffi  cult. Perhaps this is why countries like China, India 
and Pakistan have less opportunity to lower their nationality level than European 
countries5.
2 Defi nition and Translations, Globalism, taken from: htt ps://www.defi nitions.net/defi nition/
globalism
3 Grinin, L. 2015. Political Aspects of Globalization, taken from: htt p://www.sociostudies.org/
books/fi les/macrohistory_and_globalization, pg 210
4 Hall, D. TH. 2008, Comparing Globalizations, Historical and World-System Approaches, Indiana 
USA, pg. 55
5 Grinin, L. Ylyin, L. Korotayev, A.V. 2010, Globalistics and Globalization studies, Volvograg, 
Uchitel publishing House , pg 366
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6

In this respect, Albania could not be aff ected. Aft er the collapse of the socialist 
system, our country has been aff ected by many changes, both socially and politically. 
It seems that the issue of nationalism is widespread only in radical circles that 
prevent the preservation of borders until the idea of a Greater Albania. An aspect 
about which, in one of his statements, Mr. Sawyer said: Kosovo and Albania should 
not demand a change of borders. Washington and Berlin would never admit it, there 
would be catastrophic and destabilizing consequences. The right thing is for Albania 
and Kosovo to take care of those internal diseases to maintain good relations and 
nurture good relations with Albanians living in other countries7

The rhetoric of nationalist populist movements in southeast Europe is taking on an 
almost fanatical form. Albania's Aleanca Kuq e Zi (Black and Red Alliance) wants 
Albanian passports for anyone who is ethnically Albanian - including citizens of 
the country's neighbors Kosovo, Macedonia, Serbia and Montenegro. Kosovo's 
Vetevendosia (Self Determination) movement has similar demands and is represented 
in parliament8.
The Red and Black alliance has stated on November 28, 2012, that it would fi le a 
petition seeking the unifi cation of Albania with Kosovo. Which should have been 
done by the governments of the respective states, but which had failed in this mission. 
According to Mr. Spahiu, this petition would be made in every Albanian family and 
would require, among other things, the removal of customs border crossings9.

6  Photo taken from: https://www.balkanweb.com/site/wp-content/uploads/2014/12/aleanca2.jpg
7 Fakte Plus, 2019. Serwer: Të largohet me çdo mënyrë ideja e një Shqipërie të madhe, taken from: https://
fakteplus.net/serwer-te-largohet-me-cdo-menyre-ideja-e-nje-shqiperie-te-madhe/, seen for the last 
time on 25.02.2020
8  "Balkans Nationalism on the rise in southeastern Europe". Deutsche Welle. Retrieved 24 February 2013. The 
rhetoric of nationalist populist movements in southeast Europe is taking on an almost fanatical form. Albania's 
Aleanca Kuq e Zi (Black and Red Alliance) wants...
9 Lata, E. 2012. Spahiu: Petition for the Unifi cation of Albania with Kosovo, taken from: http://shekulli.com.
al/9413/, seen for the last time on 29.03.2020
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 The process of globalization has substantially infl uenced the process of integration 
of our country into the international arena. The development of technology, 
telecommunications has infl uenced the improvement of communication of people 
in long and close distances and the development of large companies that have 
decided to extend their services in our country as well. But as Albania has been one 
of the biggest aspirants to integrate into the European Union, the changes would 
also aff ect the country's political sphere. Various authors, especially in the political 
sphere, argue that the essence of electoral systems is the right of people to choose the 
legislative and executive bodies that will represent their interests.
We have oft en heard in the print or electronic media that our country has to meet 
certain conditions for membership of the European Union:
The so-called "Copenhagen criteria", set by the European Council held in December 
1993 in Copenhagen, require the candidate country to have:
• sustainable institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, 

respect for and protection of minorities;
• a functioning market economy, as well as the ability to cope with competitive 

pressure and market forces operating within the European Union;
• the ability to assume the obligations of membership, in particular the political, 

economic and monetary union objectives10.
In the fi rst condition it is cited respectively: sustainable institutions guaranteeing 
the freedom of the individual. In the past, electoral systems have guaranteed the 
viability of a political system. There has been litt le interference with the system of 
regulating or deploying an electoral system. The party in power is usually more 
inclined to choose an electoral system that favors its continuity in power. Critical 
voices that are excluded from the electoral system have rarely been such a major 
force in changing the rules of the system.
Electoral systems vary according to several key dimensions including district size, 
voting structures, eff ective thresholds, distribution, monitoring size and open 
/ closed lists, but also of the most important variations related to the electoral 
formula11. These systems play a key role in determining seats in parliament. In 2001, 
in a resolution addressed to the Venice Commission by the Standing Committ ee 
of the Parliamentary Assembly, it was requested to draw up a code of practice for 
the electoral formula, sett ing out clearly the basic principles of European electoral 
systems.
Then in 2002, the Venice Commission adopted the 'Code of Good Practice in Electoral 
Matt ers', at the core of which is universal suff rage: Equal suff rage, free voting, direct 
and secret balloting and periodic voting elections.
In 2008, there were further changes to the Constitution of our country, which aff ected 
the electoral system. The electoral system was proportional to closed lists. The 
constitution stipulated that "140 seats shall be obtained from the multi-name list in 
a proportional electoral system". According to Mr. Pellumbi, the changes that took 
place in our Constitution, were made faster than an ordinary amendment and above 

10 Europian Movement Albania, 2020. Procesi i Anëtarësimit të Shqipërisë në BE, marrë nga: http://em-al.
org/sq/1865-2/, Accessed25.02.2020
11 Sathyamurthy, T. V. “Centralised State Power and Decentralised Politics: Case of India.” Economic and 
Political Weekly, vol. 31, no. 13,  1996, pp. 835–843. JSTOR, www.jstor.org/stable/4403974. Accessed 25 
Feb. 2020
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all the people's opinion about these changes was not taken12.
In his opinion, Mr. Pellumbi said that these changes have had the eff ect of strengthening 
partisan democracy, replacing state institutions with political agreements between 
leaders. For these changes, the state must make decisions based on the opinion 
of the electorate, as the candidates are voted on by the sovereign himself, are his 
representatives and the origin of the changes must be initiated by him.
What is the essence of the closed list proportional system in Albania? Candidates 
for MPs are nominated by only one political entity and the list is sent to the 
Election Commission. Once sent there, neither the order nor the proposed names 
can be changed. The electoral threshold for political entities is 3% and coalitions 
5%. The number of seats in each constituency is proportional to the residents of the 
constituency he represents.
Domestic and international observers have seen changes in the electoral system, 
with positive marks. The Observers' Report notes that in general our country has a 
signifi cant positive achievement in the electoral process. But has this electoral system 
had any negative eff ects? I will only rely on Mr. Gjuraj, who points out that this 
system has some negative aspects such as�: 
On restricts the participation of small parties in parliament, as they do not have the 
votes needed to reach the electoral threshold;
On the other hand, it signifi cantly reduces the accountability of MPs from their 
constituencies and signifi cantly increases the candidate's loyalty and loyalty to the 
party leader;
It makes the affi  liation of small parties with large parties very strong, as their 
longevity or participation in parliament depends on the coalitions they form.
The 2009 elections were as the key because they were the fi rst elections held aft er 
Albania's NATO membership. As a result, all subjects were interested in having 
democratic elections as a necessary condition for NATO member states. In conclusion, 
the elections were not considered very positive, but not even negative. But many 
votes were left  without, as the parties failed to get the votes needed to reach the 
representation limit.
The case of Croatia
As noted above, one of the factors aff ecting the selection of the electoral system is 
the heritage of a country. Therefore, Croatia's selection on this topic is not accidental. 
Because, like our country, Croatia, without having a poor history of political 
pluralism, has been under the infl uence of the socialist system for a relatively long 
time. Elections in Croatia in 1990 were the fi rst of the plural system, aft er 45 years 
of communist system. Since the 1990s, Croatia has had 8 electoral processes with a 
period of 4 years.
Unlike our country, Croatia does not have a fi xed number of members of parliament. 
The fact that Croatia does not have a fi xed seat of MPs makes Croatia a special place to 
study. Croatia's parliament is currently composed of 151 deputies. Voters in Croatia 
must elect MPs, to fi ll 148 seats to 160 seats in parliament. The 12 constituencies in 
their entirety cast 14 deputies, through a proportional system of closed lists, with 
a 5% electoral threshold. The reason why the number is not determined is that a 
"geographic" voting district is also the Croatian Diaspora, which issues 12 seats, 
12  Servet, P. 2003. Etitocracy, Refl ections on the Theory and Practice of Democracy, Morava Publications, 
p. 55
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based on voters voting on Election Day.
Another particular aspect of Croatia is that the constituencies are nominated in such 
a way that they have an approximate number of voters and the number of MPs who 
cast each constituency is the same. In such a way, it is more manageable to lose votes, 
as it has been pointed out that the fact that many parties fail to get the votes required 
by the electoral threshold makes it impossible to represent many interests.

Conclusions

In this paper we were able to refl ect some of the aspects that the globalization process 
in our country has aff ected. We fi rst refl ected a key aspect of this phenomenon, the 
question of the sovereignty of states. The fact that states have a great deal of economic 
and technological dependency has a profound eff ect on the relationship they have 
and in other respects, such as the political side. Countries have now turned to 
international arenas and many have provided facilities to international companies, 
so no more jealousy in preserving borders as in the past.
Secondly there have been changes in the electoral system, as one of the key aspects 
of the formation of the governing structures. Albania has changed some electoral 
systems that have oft en been a support for the party in power. Our country aft er the 
years of the socialist system has tried several electoral systems, such as the majority 
system, the mixed system and the proportional system of closed lists, with a 3% 
electoral threshold for political entities and 5% for coalitions.
Having a stable electoral system has always been a challenge for the Albanian 
government, as it has been an indispensable condition for its admission to 
international institutions. Because one of the conditions for Albania to integrate into 
the European Union has been the guarantee of stable institutions and this can only be 
achieved through a stable electoral system that guarantees the highest representation 
of the interests of the voters. Despite eff orts to have a political system that is closer to 
European principles, it seems that the designations of electoral systems do not take 
into account the interests of small parties and that they do not represent the interests 
of individuals.
The electoral system with closed list has some negative outcomes such as: lack of 
accountability of the elected candidates, diminishing the connection of the candidates 
to the constituency and as it has been mentioned that to be included in the electoral 
system, small parties must necessarily be in coalition with large parties. Unlike 
the electoral system applied in countries such as Croatia, the proportional system 
applied in Albania did not take into account the size of the constituency and the 
representation of the Albanian diaspora. 
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Introduction

The Republic of Northern Macedonia, being formerly part of the Federal Republic of 
Yugoslavia, among other things, also "inherited" the law on criminal procedure, which it 
adopted on April 12, 1997 and also issued the fi rst Law on Criminal Procedure. There were 
not so many substantive diff erences as to the issue of review in criminal proceedings. Among 
other things, according to the new law that has already been adopted, besides taxatively 
determines the case when it can be reviewed in criminal proceedings, at the same time it also 
determines the reasons for this circumstance.
Judicial misconduct, whether intentional or fraudulent, is not inevitable for human nature, 
including state bodies dealing with the administration of justice, such as judges. Whatever the 
circumstances may have caused a mistake, it is only in accordance with the law that errors 
and omissions in the judiciary can be avoided. This is the form of correcting decisions that 
are embedded in the "aureole" of a state with a democratic judicial system. Any other form of 
action implies that the justice system is on the wrong track, is undemocratic and unfair.
The reasons for reviewing the criminal procedure which the law recognizes are some of which 
the law mentions, and in this article we will focus only on some of them.

Review of criminal procedure due to abuse of authorization of criminal 
procedure participants

Article 449, paragraph 1, subparagraphs 1, 2, and 3 of the PPL provides for the 
possibility of revision due to abuse of powers of participants of criminal proceedings. 
By law, grounds for review are criminal off enses committ ed by several participants in 
criminal proceedings, which at the same time present the causal link1 between these 
off enses, and the fi nal judgment for which review is required. From this, criminal 
proceedings may be reviewed in the following cases:
 -when it is established that the judgment is based on a forged document, visual-
tonic recording or false statement of a witness, expert or interpreter (Article 449, 
paragraph 1 subparagraph 1)
Criminal proceedings in this case may occur if the causal link between the off ense 
and the fi nal judgment is established. Two conditions must be met for this review:
- First, by which it is ascertained that the document is false, that the statement of a 
witness, an expert, an interpreter is false.
1  Prof. dr. Panta Marina is part of the group of proceduralists who advocate the need for a causal 
link, more broadly Д-р П. Marina, Commentary on the Law on Criminal Procedure, Skopje 1978, 
p. 373.
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- Second, it is based on visual-tonic recording or false evidence2.
What must be considered in this case is to establish the verdict on the basis of the 
evidence, and then to establish its validity. There is a possibility that the evidence 
may be false and the judgment not based on it, because the evidence relates to a 
secondary fact or an important fact which is corroborated by other true evidence. 
The judgment is based on false evidence and, if that evidence were subtracted, the 
judgment would not be suffi  ciently substantiated. The judgment is considered to be 
based on a proof when it exclusively refers to it. However, if the judgment is based on 
that evidence as well as on other evidence, the court must necessarily assess to what 
extent this evidence contributed to the formation of the court decision. It follows 
from the legal logic that a review of criminal proceedings would not be allowed 
if such evidence could not have infl uenced the formation of the judicial decision3. 
As can be seen in the 2010 amendments to the PPL, a further sub-paragraph has 
been added to this subparagraph, if it is established that the judgment is based on 
false visual-tonic recording. I think that the need to supplement the aforementioned 
subparagraph even with this basis has come as a result of the status of photographs, 
fi lms and other audio and visual recordings that can only be achieved through 
technical means, which can serve as evidence in criminal proceedings.
However, although it is not explicitly stated in the law, we think that the review of 
criminal proceedings on this basis may be required both for the convicted person 
and to his detriment.
 It is established that the judgment is a consequence of a criminal off ense committ ed 
by a judge, lay judge or person who has conducted investigative actions (Article 449, 
paragraph 1, and subparagraph 2)
This basis for the review of criminal proceedings derives from the off ense committ ed 
during the course of the main trial, with the distinction that the perpetrator must be 
a person performing a certain offi  cial duty. The law does not defi ne or specify the 
criminal off ense of these persons in detail, as is the case with the criminal off ense of 
a public prosecutor (Article 418, paragraph 1 subparagraph 3), because the criminal 
off ense of these persons is not limited to violation of the law, but it can also be 
expressed through other criminal acts such as the judge or lay judge committ ed the 
off ense of bribery (Article 357 of the Criminal Code); has taken bribes to commit any 
legal action that he or she has had a legal obligation to perform, or the person who 
undertakes investigative actions commits the criminal off ense of Torture (Article 142 
of the Criminal Code).
According to E. Andreevska the criminal off enses of the judge and their open 
infl uence on the verdict are rare, so they are most oft en manifested in less open and 
indirect ways4. There are many cases of this kind in the criminal procedure literature, 
such as: when the judge bases on uncertain facts which cannot be trusted, when 
he overrides or refuses to administer evidence that would aff ect the rendering of 
another judgment, when he deliberately does not ask the witness for the fact that he 
will to illuminate the case completely diff erently, when by suggestive questioning 
2  Проф. dr. Shkulĳ , Commentary on Criminal Law, Belgrade, 2007 pg. 1259.
3  Prof. dr T. Vaslĳ evič, Prof. Dr M. Grubač, Commentary on the Post-Confl icts of Capitalization, 
Belgrade 1990, p. 545-46.
4  Е. Андреевска, “Вонредните правни лекови-средства за заштита нa слободите и правата на 
човекот и граѓанинот согласно меѓународните инструменти” (dis. Doctorate - unpublished), 
Skopje 1996, p.138.
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he brings out a statement other than that which he would give, when compelling 
the accused to accept the act or witness to make a certain statement etc.5. Even this 
case of reviewing criminal proceedings may be sought both for the benefi t of the 
convicted person and to his detriment.
The verdict rejecting the charge of withdrawing the public prosecutor from 
prosecution proves that the withdrawal was due to the criminal off ense of abuse of 
offi  ce by the public prosecutor (Article 449 paragraph 1 subparagraph 3)
We discussed this basis of the criminal procedure review above, where we said 
that due to the withdrawal of the public prosecutor, the investigation procedure 
was terminated, that is, the judicial review. In terms of examining the off ense it is 
worth mentioning earlier. However, the diff erence lies in the causal link between the 
criminal off ense of the public prosecutor and the judgment, because by establishing 
the fact that he is the perpetrator of the criminal off ense, the causal link has also been 
established. Also for this basis of criminal procedure review, there is no need to prove 
whether the judgment is grounded in the criminal off ense of a public prosecutor, 
since the withdrawal of the public prosecutor from prosecution itself implies that 
the charge should automatically be dismissed. In this case, we think it only needs to 
be proven whether we are dealing with the off ense of abusing offi  cial position and 
authority.

Review of criminal proceedings due to the existence of more confl icting 
judgments

Th e review of criminal proceedings due to the existence of more confl icting 
judgments (Article 449 paragraph 5) comes into play when a person has been tried 
several times for the same off ense or when several persons have been convicted of 
the same off ense which could have been performed only by one person or some 
of them6. The presumption for review of criminal proceedings on this basis is the 
inconsistency, incompatibility of several judgments for the same criminal off ense. As 
can be seen in the legal provision there is a distinction between the two cases:
- In the fi rst case we are dealing with a person convicted of the same criminal 
off ense two or more times. The procedure on this basis is reviewed because it does 
not comply with the legal rule ne bis in idem, which means that a person cannot be 
convicted of the same off ense more than once. The law excludes the possibility of 
a person being tried, or convicted of the same criminal off ense, which may also be 
observed by the use of the term "convicted". Looking into details at the statutory 
provision of this article, we can observe that as a basis for review in this case, a 
judgment of acquitt al and a judgment of refusal may be fi led in competition. On 
the other hand, the meaning of the expression "off ense" should not be based on a 
5 For more details see Dr. E. Sahiti, International Criminal Law, Pristina 2005, p. 118-144.
6  In the book The Law of Criminal Procedure of the Republic of Macedonia, by the authors Dr. E. 
Sahiti and Dr. I. Zayneli, p. 285, when translating article 449 paragraph 5, we think that omission 
has been made since when the law has been translated from the original that is in Macedonian 
Language. It has made no distinction between the sentence судено -judged, referred to in the fi rst 
situation of the article and which has been correctly translated 'judged', and in the second case 
when the sentence осудено –convicted. It has been issued here because it is translated 'judged'. 
Such a mistake can cause confusion, as anyone who reads the law from the book in question can 
think that in the CCP of the RM, in both cases, in the aforementioned article, we are dealing with 
competition of judgments, an acquitt al and a refusal judgement.
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criminal event or on the identity of its factual situation. The law bases the off ense on 
a factual rather than a legal basis, even in this case the identity of the off ense will be 
preserved and reviewed, even though a judgment of the same factual situation does 
not give the same qualifi cation.
- Whereas in the second case we have another situation, when some persons were 
convicted for the same criminal off ense, which could have been committ ed by only 
one person or only one of them. Unlike the fi rst case, this is a collision of sentencing 
judgments. The law does not allow for the existence of two or more convictions for 
the same off ense, but at the same time it is indiff erent if there is in this competition 
the conviction verdict with the acquitt al or the refusal judgment given to diff erent 
persons for the same off ense which only one of them could have done.
With regard to the question of whether all controversial judgments should be included 
or just one of them, we consider that the review concerns all fi nal judgments.
There is a view that the proceedings are being reviewed in relation to the unfair 
judgment, which means that not all of the confl icting judgments should be quashed, 
as one of them is right7.
Also, we do not share such an opinion in this matt er, since when the request for 
review of two or more convictions for the same off ense is submitt ed, the Trial Panel is 
not authorized and is unable to ascertain and assess which judgment is fair or unfair, 
in order to allow review for the unjust judgment

Review of criminal procedure in case of trial for continued criminal off ense

In relation to the continuing off ense under Article 449, paragraph 1 subparagraph 6 
provided for the possibility of review. Such a review may be carried out if, in relation 
to the sentence given in the fi nal judgment for the continued criminal off ense or 
the criminal off ense, which by law includes some equivalent or several acts, new 
facts and evidence are presented that prove that the convict did not commit the act 
that was involved in the off ense for which the sentence was imposed, and that the 
existence of these facts would have a substantial impact on the sentencing.

Review of criminal proceedings when the accused is tried in absentia

According to Article 456 paragraph 1 of the PPL, it is foreseen to review criminal 
proceedings when a person has been tried in absentia8, and then the opportunity has 
been established to be tried again in his presence. In such case, the procedure shall 
be repeated even outside the conditions provided for in Article 364 of this Law, if the 
convict or his defense counsel fi les a request for a review of the criminal proceedings 
within one year from the day the convict learned of the judgment. having been 
convicted in absentia, also outside the conditions provided for in paragraph 1 of this 
paragraph, the court shall in any event allow the review of proceedings if extradition 
proceedings are pending against the convicted person in absentia and, if that the 
state where the person is located requires a guarantee that the person will be granted 
the right to trial again in his or her presence9. We can also call this review of the 
7  The same att itude is held by the two well-known lawyers Dr. T. Vasiljevic and M. Grubac, more 
widely prof. dr. T. Vasiljevič and prof. dr. M. Grubač, op. cit., p. 549.
8  Article 365
9  The new Criminal Procedure Code of Kosovo does not foresee the possibility of trial in the absence 
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criminal procedure as a privileged review, since the procedure is reviewed outside 
the conditions set out in the above article. The basis for reviewing this procedure 
lies in the convict being sentenced in absentia. Unlike the regular review, this review 
does not require that the proceedings end with a fi nal judgment, although it is not 
excluded that a review of the proceedings may be required against such judgment. 
The request for revision may be submitt ed by the convict or defense counsel within 
one year from the day the convicted person is aware that there is a judgment that 
sentenced him in absentia10. This deadline runs from the moment the trial judge 
learned of the verdict, as this review usually lacks the confi rmation to deliver the 
verdict due to the convict not being found. The moment of notifi cation, in practice, 
can hardly be ascertained accurately. In the professional literature of the criminal 
procedure, it is stated that the moment of notifi cation is taken by the prisoner or 
his statement11. On the basis of the request submitt ed by the authorized person, the 
court rendered a ruling allowing the review of criminal proceedings if it found that 
it had to do with the sentencing judgment rendered in the absence of the convicted 
person. Thereaft er, the court immediately ordered that the convict be served with 
the indictment, if not served on him earlier. The fi ling of the indictment does not 
commence the deadline for challenging the indictment, as the indictment has 
become fi nal before the main trial. The indictment was sent to the convicts to be 
notifi ed and prepared for defense. For deciding on the request for revision for the 
convict in absentia, it was the previous court which ruled in the fi rst instance. The 
court also, regardless the state of the case when issuing a ruling allowing the review 
of the procedure, assigned the completion of investigations previously conducted, 
but which were incomplete or rendered a ruling on the conduct of investigations 
in cases where investigations were not conducted at all12. The court shall not allow 
a retrial in the absence of the accused, who has granted a request for review of 
criminal proceedings for a trial in absentia, if in the course of the review proceedings 
it becomes inaccessible to the prosecution authorities.

Review of criminal proceedings as required by the protection of legality

The request for protection of legality is an extraordinary legal, devolutive, non-
expeditious remedy, which may be fi led by the state public prosecutor against fi nal 
judicial decisions when it is alleged that the law or international agreement ratifi ed 
in accordance with the Constitution of the Republic of North Macedonia has been 
violated13. 
of the accused, thus removing the possibility of reviewing the criminal procedure in the absence 
of the accused. By this act, the PCPCK of Kosovo has tried to meet the human rights standards set 
forth in many international human rights and freedoms documents, and thus has completely ruled 
out the trial in the absence of the defendant and as a result remove the review for the person tried 
in absentia. Kosovar experts consider such an action in the name of protecting human rights and 
freedoms as unreasonable and too early, as serious crimes have been committ ed in Kosovo, and the 
impossibility of judging in most responds to war criminals for crimes committ ed in Kosovo, who 
have already fl ed Kosovo. Dr. R. Murati, Review of Criminal Procedure with the Discovery of New 
Evidence and Facts, Prishtina, 2006, p. 187-89.
10  Dr. M. Grubiša, Činjenično stanje u krivičnom postupku, Second Edition, Zagreb, 1980, p. 373-74.
11  Dr. J. Proevski & M. Ketskovski, The Law on Criminal Procedure: Explanations, Comments, 
Judicial Practice and Templates for Practical Application, Skopje, 1997, p. 431
12 Article 456 paragraph 3.
13  Article 457
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In criminal proceedings, it is always important to establish the correct and complete 
factual situation, as the proper implementation of the law depends on it. The 
justifi cation for the existence of this remedy relates to a fi nal decision, in terms of 
the established factual situation, it cannot be appealed, although the decision still 
contains legal defi ciencies which can be seen in the erroneous determination of the 
factual situation, the violation of the penal code, the violation of the provisions of 
criminal procedure or the international agreement ratifi ed in accordance with the 
Constitution of the Republic of North Macedonia. Indeed, if in the decision-making 
procedure for the protection of legality claim there is doubt as to the accuracy of 
the decisive substantiated facts in the appealed decision, The Supreme Court, by a 
judgment declaring the request for protection of legality, quashes this decision and 
orders the main trial to be held before the same court or other competent court of 
fi rst instance14. The purpose of this extraordinary remedy is to eliminate the legal 
violations caused by the court itself by passing a fi nal judgment. Unlike other review 
cases, this review does not require the presentation of new facts and evidence, 
but the review of criminal proceedings is based on old evidence that is subject to 
reassessment. 
Also characteristic of this remedy is the fact that only a public prosecutor can fi le 
a request for protection of legality. To submit this request, the public prosecutor 
does not need the consent of the parties, which implies that the public prosecutor 
exercises his or her right ex offi  cio, and the parties' role in this case is seen only in 
what they can address, at the request of the public prosecutor to fi le a request for 
protection of legality. Unlike regular remedies, where the legislator, on the basis of 
the enumeration system, defi nes all possible situations that constitute a violation 
of procedural and substantive law, the requirement for protection of legality only 
abstractly mentions that the requirement for protection of legality can be fi led if the 
law is violated. During the implementation of this institution, benefi cium cohaesions 
are also expressed.

Review of criminal proceedings based on the decision of the european court of 
human rights

The Republic of Northern Macedonia ratifi ed the European Convention on Human 
Rights of 1950 in March 1997. With the deposit of its instruments of ratifi cation with 
the Secretary General of the Council of Europe, the legal action of the Convention on 
Northern Macedonia has been established. With the 2004 amendments to the PPL, 
Article 418 added a fair review basis. In Article 449, paragraph 7, the possibility 
of reviewing criminal proceedings when the European Court of Human Rights has 
found a violation of human rights. The realism of reviewing criminal proceedings 
may not be expressed automatically. Such a review to fi nd its implementation 
requires a number of conditions to be met. Within the conditions that the law states:
• The existence of the formal decision of the European Court of Human Rights that 

this criminal procedure violated fundamental human rights and freedoms;
• There is causality between the violation of human rights and the judicial decision 

of the European Court of Human Rights;
• Exhaustion of all internal remedies.
14  Article 458, paragraphs 1, 2, 3 and 4
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Referring to Article 220 it becomes clear that the criminal proceedings are reviewed 
only in favor of the defendant and the court which has adjudicated in the previous 
proceedings in the fi rst instance is competent to decide, and the judge who has 
att ended the trial in the previous proceedings will not be present. 
We believe that the right of the individual to lodge an appeal with the European 
Court of Justice and the procedural possibilities for changing the fi nal judgments 
of the domestic courts will have a positive impact on the administration of justice, 
which is a major obstacle to a situation. It is because of the political infl uences that 
the Republic of North Macedonia is still suff ering to this day.
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Kontrolli instancional mbi administratën në kontekstin e Kosovës

Avni H. Alidemaj
Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë, Kosovo

Abstrakt

Aparati administrativ është makineria thelbësore e një shteti, roli i të cilit është duke u fuqizuar 
gjithnjë e më tepër në shoqërinë bashkëkohore. Nuk mund të paramendohet ekzistimi i një 
shteti bashkëkohor pa administratë andaj me të drejtë shumë teoricientë administratën e 
quajnë “pushteti i katërt shtetëror”. Pra, rëndësia e administratës qëndron në ate se qëndron 
si urë lidhëse mes qytetarëve dhe vet shtetit duke u ofruar shërbime qytetarëve por edhe 
duke ushtruar pushtetin shtetëror. Shtetet në tranzicion, si Kosova, synim thelbësor kanë 
reformimin e administratës për të siguruar qeverisje stabile të vendit. Rrjedhimisht, reformimi 
dhe racionalizimi i administratës publike del të jetë i lidhur në mënyrë të drejtëpërdrejtë me 
procesin e kontrollit administrativ. Andaj, reformimi i administratës publike dhe fuqizimi i 
mekanizmave të kontrollit mbi administratën është proces dhe sfi dë e vazhdueshëm duke 
qenë se është instrument i rëndësishëm i shtetndërtimit. Zbatimi i ligjit vazhdon të jetë një nga 
sfi dat madhore për fuqizimin e shtetit në kontekstin e Kosovës dhe rrjedhimisht, avancimin 
e shtetit të së drejtës. Institucionet shtetërore janë të interesuara kontrollojnë nëse dispozitat 
kushtetuese, ligjore dhe aktet tjera normative janë duke u zbatuar dhe çfarë efektet juridike 
janë duke krĳ uar në raport me obligimet dhe të drejtat e ndërsjellta ndërmjet institucioneve 
shtetërore dhe qytetarëve. Me fj alë të tjera, kontrolli është mekanizëm i rëndësishëm 
në shërbim të institucioneve të shtetit për të marrë vendime të drejta dhe të ligjshme për 
të realizuar qëllimin e mirëqeverisjes duke përmbushur të drejtat dhe interesat juridike të 
qytetarëve. Punimi synon që përmes metodës analitike dhe cilësore të analizoj mekanizmat 
instancional të kontrollit mbi administratën të cilat aktivizohen përmes institutit të ankesës 
nga ana e qytetarëve. Në këtë kontekst është gjetur se praktikat e krĳ uara nuk janë në harmoni 
të plotë me dispozitat ligjore dhe rrjedhimisht refl ektojnë negativisht në raportet e ndërsjellta 
ndërmejt qytetarëve dhe institucioneve publike. 

Fjalët kyçe: administratë publike, adminstratë shtetërore, aparat administrativ, procedurë 
administrative, mbikëqyrje administrative.  

Hyrje

Sistemi i kontrollit dhe përgjegjësisë ndërlidhë aparatin administrativ me nivelin 
politik dhe rrjedhimisht edhe me publikun (qytetarët). Çdo veprim i qeverisë në 
sistemet demokratike presupozohet të jetë edhe veprim i vet qytetarëve përmes 
përfaqësuesve të tyre. Realizimi i interesit të përbashkët kërkon edhe një disejnim të 
kujdesshëm të strukturës së përgjegjësisë dhe kontrollit e cila u siguron qytetarëve 
ndërmarrjen e veprimeve më të mira nga ana e atyre që veprojnë në emër të tyre. Në 
modelin tradicional (klasik) të administratës përgjegjësia dhe kontrolli në nivelin 
politik dhe administrativ është presupozuar të sigurohet nga ana e procesve politike, 
kryesisht përmes procesit zgjedhor. Mirëpo kjo marrëdhënie politikë-administratë 
e defi nuar nga Wilson-i nuk është më realiste dhe ekzistente. Administrata vepron 
në përmasa më të mëdha sesa thjeshtë ndjekje e instruksioneve të lidershipit politik 
duke u bërë edhe pjesëmarrës në procesin politik. Pra, nuk ka ndarje strikte mes 
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nivelit politik dhe administrative në zhvillimet postmoderniste të administratës 
(ndërveprimi politikë-administratë). Në këtë mënyrë, administrata duke qenë 
përgjegjëse ndaj publikut përmes procesit zgjedhor ajo bëhet përgjegjëse ndaj tyre 
drejtëpëdrejtë për performancën e arritur. Ky është ndryshimi madhor dhe aspekti 
kyç në reformat postmoderne të administratës. Kërkesa për orientim nga qytetari 
dhe përgjegjshmëria më e madhe e administratës është duke e ndryshuar sistemin 
e përgjegjësisë dhe kontrollit të shërbimeve publike dhe rrjedhimisht edhe raportin 
mes qytetarit dhe qeverisë.1 
Kontrolli është veprimtari e përhershme njerëzore me ç’rast përmbajtja, format dhe 
bartësit e kontrollit ndryshojnë varësisht nga zhvilimi i shoqërisë njerëzore. Mirëpo, 
kontrolli mbi administratën vazhdon të mbetet veprimtari shumë e rëndësishme 
në realizimin e qeverisjes së mirë në të gjitha nivelet. Me kontrollin në kuptimin 
më të përgjithshëm nënkuptojmë vlerësimin e rezultateve të arritura si veprimtari 
e përhershme e vrojtimit të ndonjë pune të huaj. Autorë të ndryshëm e kanë 
defi nuar në mënyra të ndryshme procesin e kontrollit me ç’rast e kanë defi nuar 
si “krahasim i një veprimtaria reale të organizatës administrative, respektvisht të 
rezultateve të arritura me rezultatet e planifi kuara dhe të pritura”. Kontrolli është 
veprimtari profesionale – aktivitet i veçantë i caktimit të kritereve të efi kasitetit, 
përcjellje permanente e realizimit të detyrave dhe punëve të caktuara dhe krahasimi 
i rezultateve të realizuara (matja e devĳ imit) nga kriteret e caktuara dhe korrigjimi i 
atyre devĳ imeve.2 Çdo kontroll ka për qëllim mbrojtjen e sistemit ekzistues shoqëror, 
ekonomik dhe politik. Me ushtrimin e kontrollit duhet t΄i kontribuohet ndërtimit 
të marrëdhënieve shoqërore demokratike dhe sundimin e ligjit në shoqërinë 
demokratike me qëllim që të sigurohen, respektohen dhe garantohen liritë dhe 
të drejtat e njeriut dhe të qytetarit, si dhe të sigurohet ligjshmëria me ushtrimin e 
punëve të organeve shtetërore dhe të organizatave punuese. Për më tepër, qëllimi 
i kontrollit është që të tregojë mangësitë dhe gabimet të cilat mund të paraqiten në 
punën e organizatës dhe ato t΄i menjanojë. Organet që ushtrojnë kontroll kanë për 
qëllim të realizojnë politikën që është koncipuar nga ana e pushtetit legjislativ por 
edhe atĳ  ekzekutiv për të përmbushur qëllimet e parashtruara para shoqërisë në 
përgjithësi.3

Format e kontrollit janë të ndryshme dhe zhvillohen nga subjekte të ndryshme. Ky 
punim mëton të hedh dritë në format e brendshme të kontrollit të cilat zhvillohen 
brenda institucioneve publike duke u mbështetur në përgjegjësinë që kanë organet 
administrative të nivelit të lartë në raport me organet vartëse për të kontrolluar 
ligjshmërinë e vendimeve të tyre. Një prej formave të kontrollit të brendshëm 
është edhe kontrolli instancional i cili inicohet me ankesën e palës dhe zhvillohet 
mbi bazën e ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Punimi, duke 
shfrytëzuar metodën analitike, krahasimtare, cilësore dhe statistikore kristalizon 
praktikat e krĳ uara në Kosovë gjatë zbatimit të kësaj forme të kontrollit e cila nëse 
zbatohet me sukses siguron ngritjen e performancës së veprimtarisë administrative 
si dhe zbatimin më të mirë të ligjeve nga fusha e së drejtës administrative. Për më 
tepër, hulumtimi jep pergjigje në pyetjet lidhur me performancën e administratës, 
1  Hughes.H.O. (2003). Public management and administration. Palgrave-macmillan, London, faqe. 
237. 
2   Sokoli.A. (2009). Kontrolli i punës së administratës dhe përgjegjësia e saj politike.  Universiteti i 
Prishtinës-Fakulteti Juridik, Prishtinë, faqe 9. 
3  Po aty, faqe 12-13.
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njohuritë e shërbyesve civilë mbi dispozitat e ligjit për procedurën e përgjithshme 
administrative si dhe interferimet politike në zbatimin e kontrollit instancional.   

 2. Shqyrtime të përgjithshme mbi kontrollin instancional

Kontrolli i brendshëm është mjaft  i gjërë dhe përfshinë funksione të shumta si ajo e 
auditimit, revizionit, shqyrtimit të veprimtarive fi nanciare, etj. Në kuptimin më të 
gjërë, kontrolli i brendshëm mund të shpjegohet si tentative e arritjes së objektivave 
të subjekteve të ndryshme duke shfrytëzuar burimet fi nanciare, materiale dhe 
njerëzore në pajtueshmëri me rregullat, masat dhe programet.4 Ndërsa me kontroll 
juridik të administratës nënkuptojmë atë kontroll, objekt i të cilit është puna 
administrative, përkatësisht kontrolli i veprimtarisë administrative, e jo edhe i 
veprimtarisë joadministrative të organeve të administratës. Kontrolli juridik është ai 
kontroll i administratës i cili është parashikuar dhe i rregulluar me norma juridike 
me ç’rast kontrollori ka autorizime juridike ndaj të kontrolluarit në vështrim të 
objektit të kontrollit. Kontrolli juridik paraqet një formë të kontrollit rrjedha e të cilit 
rregullohet me norma juridike ku kontrollori në bazë të autorizimeve juridike kryen 
dhe verifi kon punën përkatëse, formëson edhe vlerësimin mbi të dhe sipas nevojës, 
aplikon masa përkatëse ligjore. Qëllimi i kontrollit juridik të administratës është 
të konstatohet nëse puna e ndonjë organi të administratës është e ligjshme dhe e 
rregullt si dhe ndërmarrja e masave juridike që gabimet e konstatuara të korrigjohen, 
përkatësisht të pengohet bërja e tyre në të ardhmen. Kontrolli juridik i administratës 
pretendon të nxisë funksionimin e mirë të administratës, të ruaj integritetin e saj dhe 
kjo arrihet me menjanimin e akteve të paligjshme të saj, korrigjimin dhe orientimin 
e veprimit në drejtimin e ligjshëm. Me kontrollin juridik të administratës nga njëra 
anë sigurohet realizimi i interesave publike brenda suazave të rendit juridik, ndërsa 
në anën tjetër, mbrojtja e qytetarëve dhe personave juridik nga veprimet (aktet) e 
kundërligjshme të administratës shtetërore, me çka krĳ ohet besimi në të drejtën dhe 
administratën shtetërore.5 
Kontrolli i brendshëm juridik i administratës është emër tjetër për kontrollin 
administrativ të administratës. Kontrolli administrativ i administratës është rrugë 
administrative për menjanimin e dukurive të kundërligjshmërisë (paligjshmërisë), 
përkatësisht jooportunitetit në ushtrimin e administratës. Kontrolli administrativ 
i administratës është historikisht dhe logjikisht kontrolli më i vjetër i punës së 
administratës. Vështruar formalisht, kontrolli administrativ i administratës është 
raport i tillë kontrollues – juridik në të cilin, në të dyja anët, gjenden organet 
e administratës shtetërore, edhe si ushtrues të kontrollit edhe si organe të 
kontrolluara. Meqenëse zhvillohet në rrethin e bartësve të administratës, kontrolli 
administrativ përfshinë vlerësimin e ligjshmërisë dhe vlerësimin e oportunitetit të 
punës së administratës. Qëllimi themelor i kontrollit administrativ të administratës 
është arritja e unitetit në funksionimin e administratës. Kontrolli i administrativ 
i administratës është kontroll i administratës të cilin e realizon vetë administrata 
sipas procedurës administrative. Kontrolli administrativ i administratës (kontrolli 
i brendshëm i administratës) realizohet me rastin e deponimit të ankesës nga ana e 
4  Azizi.A., Aziri.E., Elezi.Z. (2009). Fjalor shumëdimensional i termave dhe shprehjeve 
administrative, politike, sociale dhe të diplomacies. Vatra, Shkup, faqe 53.
5   Stavileci.E., Sokoli.A., Batalli.M. (2010).  E drejta administrative. Universiteti i Prishtinës-Fakulteti 
Juridik, Prishtinë, faqe 113-114.
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subjektit të legjitimuar për këte, ose ex offi  cio nga ushtruesi i kontrollit.6 
Pra, si forma më të shpeshta të kontrollit të brendshëm të administratës na paraqiten 
kontrolli instancional dhe kontrolli hierarkik. Në Kosovë rastet më të shpeshta të 
këtĳ  kontrolli i kemi kur qyetarët aplikojnë për leje ndërtimi dhe u mohohet e drejta 
nga ana e organeve të administratës dhe në këtë rast shfrytëzojnë të drejtën e ankesës 
te organet e shkallës së dytë (Ministria përkatëse). Raste të shumta janë regjistruar 
edhe me qytetarët të cilëve u është mohuar e drejta e ndihmave sociale me ç’rast 
ushtrojnë ankesë te organet e larta të administratës. Nga ana tjetër, ky lloj i kontrollit 
është tejet i shprehur edhe në mesin e punonjësve të sektorit publik të cilët shprehin 
pakënaqësi me vendimet e eprorëve të tyre lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me 
vlerësimin e performancës, avancimit në detyrë si dhe ankesave ndaj procedurave 
disiplinore. Kontrolli instancional si garantues i respektimit të të drejtave dhe 
interesave juridike të qytetarëve po shfrytezohet gjithnjë e më tepër duke synuar 
përmirësimin e performancës së aparatit administrativ.   

3. Praktikat e kontrollit instancional në Kosovë

Kontrolli instancional është lloj i kontrollit të brendshëm të administratës i cili kryhet 
në bazë të pakënaqësisë së shprehur nga ana e palës në procedurë, përmes deponimit 
të ankesës te organet më të larta administrative se ato që kanë lëshuar vendimin 
(aktin administrativ) fi llestar.7 
Meqë ushtrohet me rastin e ankesës, zakonisht thuhet që ajo paraqet ”conditio sine 
qua non” për këtë lloj të kontrollit të brendshëm. Pra, ankesa paraqet mjetin e rregullt 
juridik me të cilin goditet akti administrativ i organit më të ulët para organit më të 
lartë administrativ. Në shtetin ligjor, organet më të larta administrative nuk vendosin 
sipas ankesave si përfaqësues të sundimtarit, siç ishte rasti në të kaluarën, por në bazë 
të autorizimit të vet që rrjedh nga kushtetuta dhe ligji. Me kodifi kimin e rregullave 
të procedurës administrative në mesin e shekullit XX, ankesa administrative bëhet 
ankesë instancionale, përkatësisht mjet i rregullt juridik kundër vendimeve të organit 
të shkallës më të ulët e për të cilën vendos organi më i lartë.8

Pra, kontrolli instancional mbi administratën si formë e kontrollit të brendshëm 
administrativ, sot bazohet në institutin e ankesës instancionale përmes të cilës para 
organit të shkallës (instancës) së dytë goditet ligjshmëria dhe përshtashmëria e 
vendimit të organit të shkallës së parë. Edhe në sistemin juridik të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, ankesa paraqet të drejtën themelore të qytetarëve në harmoni 
me nenin 15 të Kushtetutës së RMV-së, ndërkaq e drejta e ankesës rregullohet më 
hollësisht me dispozitat e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative dhe 
Ligjit për konfl iktin administrativ.9 Edhe në Republikën e Kosovës garantohet e 
drejta e ankesës sipas dispozitave kushtetuese, me ç’rast taksativisht përcaktohet 
se: ”Secili person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe 
administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e saj/tĳ  në mënyrën e përcaktuar 
me ligj.”10 Për më tepër, instituti i ankesës ndaj vendimeve të administratës është 
6  Sokoli. A. Op.cit., faqe  118-127.
7  Azizi.A., Aziri.E., Elezi.Z. (2009). Fjalor shumëdimensional i termave dhe shprehjeve administrative, 
politike, sociale dhe të diplomacies. Vatra, Shkup, faqe 55.
8  Shasivari.J. (2015). E drejta administrative. Furkan-ISM, Shkup, faqe 122-123.
9  Po aty, faqe 123.
10  Neni 32 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kuvendi i Kosovës, 2008.
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rregulluar detajisht në Ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, Ligjin 
për konfl iktin administrativ si dhe një mori ligjesh tjera që derivojnë nga e drejta 
administrative e posaçme.11 
Një nga sfi dat e mëdha në funksionimin efi kas të administratës publike në Kosovë është 
zbatimi i ngathtë i ligjit të ri për procedurën e përgjithshme administrative i cili është 
miratuar në vitin 2016 dhe ka hyrë në fuqi në vitin 2017 (Ligji Nr.05/L-031). Edhe pse 
dispozitat kalimtare të ligjit në fj alë përcaktuan një periudhë kohore të mjaft ueshme 
që zyrtarët administrative të njoft ohen me te dhe të kenë trajnime adekuate, kjo nuk 
është bërë.12 Rrjedhimisht, janë duke u shkaktuar shkelje të mëdha të të drejtave 
dhe interesave juridike të qytetarëve. Jo rrallë, shërbyesit civilë kanë përdorur edhe 
dispozitat e ligjit të vjetër të procedurës administrative me arsyetimin se dispozitat 
e tĳ  janë më të qarta sesa këto të ligjit aktual në fuqi. Kjo vjen në shprehje sidomos 
me rastin e respektimit të afateve kohore për vendosjen e një çështje administrative 
përmes procedurës me ç’rast ligji i ri për procedurën administrative ka miratuar një 
institut të ri gjatë vendosjes nga instanca e parë e organeve administrative. Sipas ligjit 
në fuqi, organet administrative duhet të vendosin brenda afatit kohor prej 45 ditëve 
lidhur me kërkesën e qytetarëve.13  Nëse nuk vendoset brenda këtĳ  afati kohor dhe 
nuk lajmërohet pala për vazhdimin e afatit kohor edhe për 45 ditë tjera me qëllim 
të nxjerrjes së një vendim të drejtë dhe të ligjshëm, atëherë heshtja administrative e 
organeve të administratës do të konsiderohet miratim në heshtje.14 E tërë kjo është 
bërë me qëllim të ngritjes së efi kasitetit dhe efektivitetit të punës së administratës 
publike. Mirëpo, praktika e krĳ uar si pasojë e pamundësisë së zbatimit të këtyre 
dispozitave ligjore ka rezultuar me efekte tejet negative çka ka shkatuar rritjen e 
numrit të refuzimit të kërkesave të qytetarëve dhe udhëzimin e tyre pranë instancës 
së dytë për të realizuar të drejtat dhe interesat e tyre juridike. 
Ndër të tjera, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës gjatë vitit 
2017, ka arritur që të shqyrtojë dhe vendos në mënyrë meritore për 817 ankesa të 
nëpunësve civilë dhe kandidatëve për pranim në shërbimin civil. Këshilli gjatë vitit 
2017, ka vëzhguar treqind e dymbëdhjetë (312) pozita të rekrutimit lidhur me procesin 
e emërimeve të nëpunësve civil të nivelit drejtues. Nga treqind e dymbëdhjetë (312) 
pozita që janë vëzhguar, Këshilli ka aprovuar si të rregullta njëqind e gjashtëdhjetë e 
katër (164) pozita të rekrutimit, ndërsa për shkak të shkeljeve ligjore dhe procedurale, 
ka anuluar njëqind e katërdhjetë e tetë (148) pozita të rekrutimit të nëpunësve civil të 
nivelit drejtues. Në kuadër të funksionit të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe 
parimeve të legjislacionit në pajtim me Planin e Monitorimit, Këshilli ka realizuar 
tetëdhjet e një (81) vizita monitoruese të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe 
parimeve të legjislacionit për shërbimin civil në institucionet e nivelit qendror 
dhe lokal. Në raportet e mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të 
legjislacionit për shërbimin civil për institucione të nivelit qendror dhe lokal, Këshilli 
ka evidentuar dhe ka konstatuar pesëqind e njëzet e tre (523) shkelje të rregullave 
dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil, dhe për shkeljet e evidentuara 
ka dhënë pesëqind e njëzet e katër (524) rekomandime për zyrtarët përgjegjës të 
11 Neni 125 i Ligjit Nr.05/L-031, për Procedurën e përgjithshme administrative, Kuvendi i Republikës 
së Kosovës, qershor 2016.
12  Po aty, Neni 162. 
13  Neni 98, Ligji Nr.05/L-031, për Procedurën e përgjithshme administrative, Kuvendi i Republikës 
së Kosovës, qershor 2016.
14 Po aty, Neni 100.
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institucioneve të monitoruara.15 Pra, përkundër ngritjes së aktiviteteve monitoruese 
të KPMSHC numri i ankesave brenda shërbimit civil është rritur sidomos gjatë vitit 
2017 me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për procedurën e përgjithshme administrative. 
Gjatë viteve 2016 dhe 2015 janë regjistruar 514, respektivisht 613 ankesa brenda vitit. 
Nga ana tjetër, një nga ofruesit më të mëdhenjë të shërbimeve publike në rajonin 
e Prishtinës është edhe Kompania e Ujësjellësit Rajonal e cila mbulon komunën e 
Prishtinës, Obiliqit, Podujevës, Fushë Kosovës dhe Lipjanit. Vetëm gjatë vitit 2019, 
rreth 7533 qytetarë kanë dorëzuar kërkesa të ndryshme me karakter teknik. Një 
numër i madh i tyre janë refuzuar me ç’rast 1172 qytetarë kanë ushtruar ankesë 
ndaj kësaj kompanie publike për të realizuar të drejtën apo interesin e tyre juridik. 
Zyrtarët administrativ brenda kësaj kompanie publike vazhdojnë të kenë vështirësi 
në zbatimin e dispozitave të ligjit për procedurën administrative dhe vetëm në fi llim 
të vitit 2020 është organizuar trajnimi i parë lidhur me ligjin në fj alë.16 
Gjatë ndërveprimit me qytetarë, atëherë kur ata kërkojnë realizimin e një të drejte 
apo interesi juridik të tyre, nuk po zbatohen dispozitat e LPPA-së që hyri në fuqi më 
2017. Kjo po ndodhë ngase numri më i madh i shërbyesve civilë nuk janë trajnuar 
rreth zbatimit të këtĳ  ligji i cili ka sjellur disa institute të reja e sidomos heshtjen 
administrative si miratim i kërkesës së palës. Në tërë Komunën e Vushtrrisë janë 
trajnuar vetëm 2 shërbyes civilë në zbatimin e ligjit të ri.17 Gjatë vitit 2019, Instituti 
i Kosovës për Administratë Publike ka organizuar 10 trajnime lidhur me ligjin për 
procedurën e përgjithshme administrative me ç’rast janë përfshirë 123 shërbyes 
civilë nga afro 20 mĳ ë shërbyes civilë. Trajnimi ka zgjatur dy ditë dhe janë përfshirë 
kryesisht institucionet e administratës komunale.18

Sipas Komisionit Evropian, Kosova ka bërë njëfarë progresi në thjeshtimin e 
procedurave administrative që nga hyrja në fuqi e Ligjit për Procedurat e Përgjithshme 
Administrative në Qershor 2017. Një inventar i ligjeve me procedura të veçanta 
administrative tani ekziston, por nuk është arritur ndonjë përparim në harmonizimin 
e ligjeve të sektorit administrativ me ligjin e ri. Përpjekje të konsiderueshme janë të 
nevojshme për të informuar dhe edukuar administratën dhe publikun e gjerë mbi 
detyrimet dhe të drejtat sipas ligjit të ri.19  
Parimi i ligjshmërisë është parimi themelor dhe më i rëndësishëm i procedurës 
administrative. Parimi në fj alë siguron zbatueshmërinë e akteve administrative 
të organeve që i nxjerrin ato dhe sëndërtimi i plotë i këtĳ  parimi në procedurën 
administrative krĳ on më shumë siguri juridike për të gjitha palët në procedurë. Parimi 
i ligjshmërisë dhe mbrojtja e tĳ  gjendet në themelin e sundimit të së drejtës duke 
qenë se në vete ngërthen kërkesën qenësore që të gjitha aktet e pushtetit shtetëror 
duhet të jenë në përputhshmëri me ligjin dhe të nxjerrë sipas procedurës së paraparë 
me ligj.20 Ndërsa nga ana tjetër, është më se evidente se kontrolli instancional në 
15  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil. (2017). Raport i punës së Këshillit të Pavarur 
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës për vitin 2017. Prishtinë, faqe 5.
 htt ps://kpmshc.rks-gov.net/repository/docs/111_562215.pdf . Qasur më 07.02.2020.
16  Intervistë me zyrtarë të lartë administrativ të Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal në Prishtinë, 
12.02.2020.
17  Intervistë me zyrtarë administrativ në Komunën e Vushtrrisë, Vushtrri, 12.02.2020.
18  Statistikë e nxjerrë nga IKAP, shkurt 2020.
19  European Commission. (2019). Kosovo Progress Report - 2019. Brussels. faqe 13. Qasur më 
12.02.2020.https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-
report.pdf
20  Baraliu.M., Stavileci.E.(2014). Ligji për Procedurën Administrative - Komentar, Prishtinë, GIZ, faqe 
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kontekstin e Kosovës ballafaqohet me probleme madhore duke qenë se mekanizmat 
institucional janë krĳ uar mbi bazën e kornizës ligjore mirëpo funksionimi i tyre 
është i ngathtë dhe i bazuar në praktika që jo rrallë janë kontradiktore me dispozitat 
ligjore. Kjo ngathtësi është duke shkatuar defekte serioze në realizimin e të drejtave 
dhe interesave juridike të qytetarëve. 

4. Përfundim

Kontrolli instancional është mekanizëm i fuqishëm i ngritjes së efi kasitetit të 
administratës publike dhe nëse ushtrohet si duhet shndërrohet në garantues të 
respektimit të të drejtave dhe intresave juridike të qytetarëve. Ky mekanizëm i 
rëndësishëm i sundimit të ligjit është i plogësht në kontekstin e Kosovës duke qenë 
se një numër i madh i nëpunësve publike janë rekrutuar në kundërshtim me parimin 
e meritokracisë. Pra, pjesa dërmuese e shërbyesve publik janë rekrutuar mbi bazën 
e besimit politik duke mos poseduar njohuritë e duhura për interpretimin dhe 
zbatimin e bazës ligjore dhe rrjedhimisht shpërfaqin joprofesionalizëm në ushtrimin 
e veprimtarisë administrative. 
Nga ana tjetër, përkundër praktiva të rekrutimit, trajnimi i shërbyesve publik është 
tejet i dobët në aspektin e përmbajtjes. Trajnimet janë të shkurtëra, adresojnë çështjet 
vetëm sipërfaqësisht dhe nuk janë të obligueshme. Për mëtepër, trajnimet nuk 
ndikojnë në përmirësimin e performancës së shërbyesve publik dhe as në vlerësimin 
vjetor të tyre. Instituti i Kosovës për Administratë Publike duhet të përkrahet 
fuqimisht nga shteti duke e shndërruar në shkollë të administratës publike. 
Gjatë zhvillimit të procedurës administrativenë në të dy instancat janë vrejtur zvarritje 
të shumta me ç’rast shkelen afatet ligjore si pasoj e neglizhencës së punonjësve të 
sektorit publik. Këto zvarritje janë në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë, 
ekonomicitetit dhe efi kasitetit të administratës duke shkaktuar mosbesimin e 
qytetarëve në institucionet publike dhe rrjedhimisht në vet shtetin.
Zbatimi i kontrollit instancional sipas dispozitave ligjore është faktor i rëndësishëm 
i sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë sipas kritereve të Hapësirës Administrative 
Evropiane. Fuqizimi i mekanizmave të kontrollit instancional është qenësor në 
ngritjen e performancës së administratës publike në Kosovë, Ky objektiv nuk mund 
të realizohet pa përkushtimin e shtuar të Qeverisë në profesionalizimin e punonjësve 
publik dhe minimizimin e interferencave politike në punën e administratës publike 
në Kosovë.
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Evoluimi i konceptit të sigurisë dhe Ballkani

Prof. Ass. Dr. Nexhmedin Bardhi
Kolegji Universitar “Iliria” Prishtinë

Abstrakt

Pavarësisht nga përpjekjet e shumta që kanë bërë studiues të fushës së sigurisë për të dhënë 
një koncept koherent dhe sistematik të saj, fatkeqësisht duhet të themi se ende nuk është 
gjetur një përcaktim i pranueshëm nga të gjithë për sigurinë. Siguria mbetet një koncept që 
gjeneron debat gjë që nuk na lejon të arrĳ më në një përcaktim që do të pëlqehet dhe do të 
pranohet nga të gjithë.Në lidhje me konceptin e sigurisë është e rëndësishme të theksohet që 
në këndvështrimin horizontal, siguria nuk shihet më vetëm nga aspekti i mbrojtjes klasike të 
territorit të vendit, ajo tashmë trajton një sërë çështjesh siç janë çështjet ekonomike, shoqërore, 
mjedisore. Siguria nuk mund të jetë asnjëherë absolute, por duke pasur të bëjë me perceptimin 
e publikut, ajo është një vlerë e cila mund të manipulohet. 
Evoluimi i konceptit të sigurisë dhe ndryshimet në këtë konceptim, të bazuara në hamendësime 
të ndryshme politike dhe teorike, kanë lidhje të ngushtë me evoluimin historik të sistemit 
ndërkombëtar dhe me progresin intelektual, në përpjekje për të interpretuar konceptin e sigurisë.
Çdo konceptim i sigurisë i korrespondon vlerave të veçanta, kërcënimeve dhe aft ësive për të 
përmbushur sfi dat që perceptojmë.

Fjalët kyçe: Koncept i sigurisë, Ballkani, probleme etnike, bashkëpunim rajonal.

Hyrje 

Siguria kombëtare është garancia për integritetin kombëtar, ekzistencën e kombit 
dhe shtetit që realizohet nëpërmjet përdorimit të elementeve të fuqisë kombëtare që 
janë politika, diplomacia, informacioni, ekonomia dhe fuqia ushtarake. Si koncept, 
siguria ka të bëjë me garancinë që jepet në një sistem demokratik për nivelin në rritje 
të “paqes sociale” të shoqërisë në tërësi. Siguria në vetvete është pjesë e hierarkisë së 
nevojave jetike për çdo qenie shoqërore, nga ku është përcaktuar natyra njerëzore, 
shoqërore dhe mbĳ etesa e tyre. Ajo ka një domethënie universale dhe është 
komplekse e dinamike në veçantinë e saj. Për rëndësinë që paraqet, ajo trajtohet 
gjerësisht nga teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare.Siguria kombëtarelidhet me 
mbrojtjen e interesave kombëtare dhe të shtetasve të vet. Ajo ka të bëjë njëkohësisht 
me dimensionin e jashtëm dhe të brendshëm. Që prej përfundimit të Luft ës së Ftohtë, 
shumë çështje që lidhen me sigurinë i kanë kapërcyer kufi jtë kombëtare të shtrirjes së 
tyre, duke u bërë kështu më ndërkombëtare.
Kështu, çështja e terrorizmit ndërkombëtar që perceptohet si një sfi dë e kohës, si 
një kërcenim real për sigurinë, nuk mund të gjejë zgjidhje në nivelin e shtetit komb, 
brenda kufi jve të tĳ , për arsye se rrënjët, shkaqet dhe efektet e tĳ  kanë shtrirje 
ndërkombëtare, duke kapërcyer kështu çdo kufi .

Evoluimi i konceptit të sigurisë

Koncepti i sigurisë ka ndryshuar gjatë periudhave të ndryshme historike deri në 
ditët tona. Përcaktimi tradicional i sigurisë lidhej ngushtë me konceptin e shtetit-
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komb, e parë pothuajse gjithnjë në prizmin ushtarak. Në mënyrë të veçantë, ky 
fokus që lidhej me kërcënime të brendshme ushtarake për sigurinë kombëtare, ka 
dominuar gjatë periudhës së Luft ës së Ftohtë. E megjithatë, do të ishte gabim që 
fi llesat dhe përpjekjet për studimet mbi sigurinë t’i lidhim me periudhën e Luft ës së 
Ftohtë si dhe me kërcënimin që vinte nga prodhimi i armëve bërthamore. Prandaj 
për të kuptuar më së miri ndikimin e Luft ës së Ftohtë në konceptimet dhe studimet 
për sigurinë, së pari duhet të analizojmë përpjekjet studimore të periudhës së para 
Luft ës së Ftohtë në lidhje me këtë temë. Në ndryshim nga periudha e para Luft ës 
së Ftohtë, fokusi i studimeve për sigurinë gjatë periudhës së Luft ës së Ftohtë ka 
ardhur gjithmonë duke u ngushtuar dhe duke u kanalizuar drejt koncepteve të reja.1 
Megjithëse fokusi kryesor i këtĳ  punimi sythi do të jenë çështje të sigurisë gjatë dhe 
pas periudhës së Luft ës së Ftohtë (pasi konceptet që kanë rrjedhur nga këto periudha 
duket se kanë ndikuar dhe kanë formësuar më së miri perceptimet bashkëkohore 
për sigurinë), përsëri do të ishte e nevojshme që ta fi llojmë analizën me një trajtesë të 
shkurtër të nocionit të sigurisë të periudhës së para Luft ës së Ftohtë.
“Siguria” është një term i cili zë një vend të rëndësishëm në fushën e Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare (MN).2 Kjo fj alë ka ndikuar në formimin e natyrës së njerëzve dhe 
të shteteve, duke qenë një faktor përcaktues në mbĳ etesën apo jo të tyre. Në qarqet 
akademike, siguria dhe vetë studimet e sigurisë paraqesin një grup marramendës 
perspektivash dhe qasjesh duke bërë që të trajtohen në mënyra të ndryshme. Kjo për 
arsye se nuk ekziston një konsensus mbi gjerësinë e kuptimit të kësaj fj ale.Sot siguria 
është fj ala më e përdorur nga njeriu dhe politika, kjo për arsye se ky është një term 
i cili prek në mënyrë të drejtpërdrejtë individin, duke e ndikuar atë në marrjen e 
vendimeve, në zgjedhjen e përfaqësuesve politikë në të gjitha nivelet.
Po të kalojmë në fushën e fi lozofi së politike,3 do të shohim që teoricienët më të 
famshëm e kanë trajtuar këtë term duke e parë atë nga shumë këndvështrime. 
Nëpërmjet konceptit “të gjendjes natyrore të njeriut”, Hobbes e drejton vëmendjen e 
lexuesve në një kohë në të cilën shteti nuk ekzistonte, kohë kjo, në të cilën siguria ishte 
“malli” (shprehur në terma ekonomike) më i rëndësishëm për individin.Rousseau 
shkruan në lidhje me konceptin e tĳ  të “kontratës shoqërore” që një gjendje e tillë 
shoqërore siç ishte ajo e “gjendjes natyrore”, mund të kalohet vetëm nëse individët 
nënshkruajnë një kontratë (sa imagjinare aq dhe reale) me shtetin, duke ia kaluar këtĳ  
të fundit përgjegjësinë për sigurinë dhe duke e bërë atë kështu garantin e vetëm të 
sigurisë së brendshme dhe të jashtme.Locke, në përgjithësi, bie dakord me mendimet 
e Rousseau, por ai e zgjeron më tepër konceptin e sigurisë, duke e parë shtetin si një 
burim rreziku për qytetarin. Ai mund të kthehet shumë shpejt në diktaturë dhe në 
këtë mënyrë është e mundur që vetë shteti të kthehet në një rrezik për nënshtetasit e 
tĳ .Në vazhdën e këtyre mendimeve Montesquieu fl et për konceptin e tĳ  të ndarjes se 
1 Baldwin, 1995, f. 119.
2 Fillimisht termi “siguri” në marrëdhëniet ndërkombëtare barazohej shpesh me aspektin ushtarak. 
Në këtë kohë marrin vlerë skemat dhe strategjitë ushtarake të cilat duhet të mbrojnë shtetin nga 
një rrezik i jashtëm. Por me ndryshimin e realitetit ndërkombëtar pas Luft ës së Ftohtë, nëpërmjet 
zhvillimeve të tilla si globalizmi dhe regjionalizimi, objekti “shtet” e humb kuptimin e mëparshëm 
ku përgjegjësia e tĳ  kryesore ishte siguria e jashtme. Termi “siguri” bëhet më i përgjithshëm, shumë 
dimensional dhe zgjerohet në fusha të ndryshme të jetës. Sot në termin e zgjeruar të sigurisë 
përfshihen dhe probleme politike, ekonomike, informative, ekologjike, etj., jo vetëm brenda një 
shteti por në të gjithë botën.
3 Karen R. Mgst, Bazat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Biblioteka e Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare dhe Historisë, Tiranë, 2008, f. 23-25.
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pushteteve, për të ashtuquajturën “liri politike”. Sipas tĳ , liria politike e qytetarëve 
qëndron në të qenit të sigurtë ose të paktën në ndjenjën e sigurisë (pavarësisht se këta 
të fundit mund të mos jenë të sigurtë) ndaj sulmeve të pushtetit. Kjo siguri ekziston 
vetëm në një shtet në të cilin prodhohen dhe zbatohen ligje, etj.
Në pikëpamje historike, koncepti i sigurisë ka ndryshuar gjatë periudhave të 
ndryshme historike deri në ditët tona. Përcaktimi tradicional i sigurisë lidhej ngushtë 
me konceptin e shtetit-komb, e parë pothuajse gjithnjë në prizmin ushtarak. Pa u 
shtrirë thellë në histori, dihet se në shek. 17, sistemi ndërkombëtar i shteteve mori 
formë teksa konceptet e sovranitetit dhe integritetit territorial ishin kodifi kuar ne 
Traktatin e Westphali-së (1648). Ngritja e nacionalizmit dhe shteteve komb në shek. 
18 dhe 19 u shoqëruan nga tentativa, nga ana e Fuqive të Mëdha, për të orkestruar 
stabilitetin në sistemin ndërkombëtar nga ekuilibri i pushtetit/nëpërmjet aplikimit 
të teorisë së ekuilibrit të pushtetit. Luft a e Parë Botërore, me pasojat ekonomiko-
shoqërore, politike dhe ushtarake, theu ekuilibrin e sistemit të pushtetit dhe ndikoi në 
ngritjen e një sistemi të bazuar në parimet e sigurisë kolektive, të institucionalizuara 
në Lidhjen e Kombeve.Periudha midis Luft ës së Parë Botërore dhe Luft ës së Dytë 
Botërore ka qenë shumë domethënëse për zhvillimin e studimeve për sigurinë. 
Gjatë kësaj periudhe, studiuesit kanë theksuar gjithmonë faktin se demokracia, 
mirëkuptimi dhe marrëveshjet ndërkombëtare ishin mënyrat kryesore për të arritur 
paqen dhe sigurinë.4 Këta studiues kanë theksuar më së shumti rëndësinë dhe rolin e 
pazëvendësueshëm të institucioneve dhe të së drejtës ndërkombëtare, më tepër sesa 
të forcës ushtarake.5

Sistemi i ri ndërkombëtar konceptohej si “bashkësi që bënte fuqinë” në të cilën të 
gjitha shtetet do të bashkëpunonin për kauzën e përbashkët të garantimit të sigurisë 
dhe të drejtësisë për të gjithë aktorët dhe do të hiqnin dorë nga konkurrenca dhe 
nga mjetet shtrënguese.6Kështu, organizata e parë e sigurisë kolektive në historinë 
e re ishte Lidhja e Kombeve, e krĳ uar pas Luft ës së Parë Botërore. Anëtarët e saj 
merrnin mbi vete përgjegjësinë e mbrojtjes së njeri-tjetrit, në rast të sulmit nga ana 
e çdo shteti tjetër që përfshihej në këtë organizatë. Ideja ishte e thjeshtë.Agresioni i 
një ose disa shteteve anëtare kundër shteteve të tjera anëtare merrte mbështetje “në 
raste të domosdoshme dhe në përdorimin e forcës” së armëve të anëtarëve të veçantë 
të Lidhjes.Për një sërë arsyesh, Lidhja e Kombeve nuk mundi ta kryejë detyrën e 
realizimit të sigurisë dhe stabilitetit. Sipas Kissinger-it, sigurimi kolektiv u bë pre e 
premisës së tĳ  themelore. Asnjë akt agresioni me pjesëmarrjen e një fuqie të madhe 
nuk është mposhtur ndonjëherë duke zbatuar parimin e sigurimit kolektiv. Kështu 
ka ndodhur gjatë sulmit të Japonisë në Mançuri (1932), gjatë agresionit italian 
në Abisini dhe më pas në Shqipëri. Kur Austria iu bashkua me forcë Gjermanisë 
dhe kur u shua liria e Çekosllovakisë, nuk pati asnjë reagim nga Lidhja. Dhe 
përjashtimi i Bashkimit Sovjetik pas sulmit kundër Finlandës (1939) nuk pati efekte 
në veprimet sovjetike. Gjithsesi, përsëri sipas Kissinger- it, edhe sikur të kapërcente 
të gjitha pengesat, Lidhja nuk mund të funksiononte, përderisa ajo përjashtonte (në 
periudhën e parë të jetës së saj) tre vendet më të fuqishme të botës: SHBA, që kishte 
refuzuar të bashkohej me Lidhjen, Gjermaninë që nuk e kishin lejuar dhe Rusinë 
që e kishin trajtuar si të huaj, e cila e përbuzte atë.7 Mund të theksohet se një nga 
4 Fox, 1949, f. 69.
5 Baldwin, 1995, f. 119.
6 Haft endorn,1991, f. 7.
7 Kissinger, H. , Diplomacia , Tiranë 1999, f. 250.
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shkaqet bazë të këtĳ  mossuksesi qëndron në atë që pedagogu i qendrës “Marshall”, 
doktor MichaelMihalka e quan “papajtueshmëri themelore e liberal-demokracisë, 
fashizmit dhe komunizmit, të cilat ekzistonin në Lidhjen e Kombeve si anëtare të 
saj”.8 Dështimi i Lidhjes së Kombeve me shpërthimin e Luft ës së Dytë Botërore, 
hodhi në “koshin e plehrave të historisë”9 këtë përpjekje për përmbajtjen e agresionit 
shtetëror dhe promovimin e paqes ndërkombëtare e stabilitetit.
Përsa i përket gjendjes së Shqipërisë përpara vendosjes së Monarkisë, ka arsye të 
ndahet në dy periudha: në periudhën 1912-1925 dhe në atë të viteve 1925-1928. Të 
dy periudhat i ndan fakti se në të parën, Shqipëria, edhe pse bëri “kapërcimin e 
ylberit”, d.m.th., kaloi nga gjendja e pushtimit 500 vjeçar në gjendjen e të jetuarit si 
komb më vete, nuk arriti, prapëseprapë, të formonte një shtet për të qenë, një shtet 
konkurrues që të kishte forcën e vet brenda vendit dhe fj alën e vet jashtë tĳ . Sistemi 
politik qe i mjegullt, pa asnjë individualitet të përcaktuar qartë dhe për këtë arsye, 
jo i qëndrueshëm. Sistemi ligjor nuk ishte funksional. Shqipëria nuk ishte thjeshtë e 
izoluar, por thuajse e lënë pas dore nga bota dhe, në rastin më ekstrem, e rrezikuar 
për të humbur edhe sigurinë kombëtare.Vendi ishte zhytur në varfëri. E vetmja 
zgjidhje ishte emigracioni, i cili, në ato vite, jo vetëm fi lloi, por edhe u masivizua 
si kurrë ndonjëherë.Përkundrazi, në periudhën e dytë, që jo rastësisht lidhet me 
emrin e Ahmet Zogut, edhe pse brenda një kohe fare të shkurtër, u fut në rrjedhën e 
individualitetit të shtetit, të forcës dhe të fj alës së tĳ , Shqipëria fi lloi të pyetej në arenën 
ndërkombëtare, madje i dëgjohej edhe fj ala sikurse ishte rasti për Çamërinë. Shteti 
u plotësua në infrastrukturën e vet politike. Mbrojtja e vendit u konsolidua si kurrë 
më parë.Gjithsesi, ajo që i bashkon të dyja periudhat është varfëria përgjithësisht e 
skajshme e vendit, infrastruktura e dobët, sistemi arsimor jo i zhvilluar, sistemi ligjor 
jofunksional dhe përfaqësimi diplomatik në botë jo adekuat.
Duke marrë parasysh sa më sipër, si dhe faktin tepër të rëndësishëm se pikërisht në 
ato vite, situata e sigurisë në Ballkan dhe në Evropë po shkonte drejt përkeqësimit, 
për Shqipërinë dhe shqiptarët, kudo ku jetonin, nuk kishte zgjidhje tjetër shpëtimi, 
mbĳ etese e sigurie kombëtare, përveçse të kalohej në një përqendrim edhe më të 
madh energjish, përpjekjesh dhe forcash të të gjithë kombit, gjë që u mishërua në 
zgjidhjen politike të instalimit të Monarkisë. Një përvojë të tillë të përqendrimit të 
pushtetit politik në kohë rreziqesh të mëdha për sigurinë kombëtare e kanë përjetuar 
shumë kombe, pavarësisht se në çfarë forme është bërë ky përqendrim. Kështu pati 
vepruar dikur Gjermania nën “Monarkun” Bismark. Kështu patën vepruar edhe 
fqinjët tanë më të afërt, Serbia, Greqia, etj. Shqipëria nuk kishte pse të bënte përjashtim 
nga ky rregull. Përndryshe ajo do të vĳ onte të bëhej objekt lakmish të egra.Prandaj, 
kalimi nga regjimi i Republikës në regjimin e Mbretërisë ishte i domosdoshëm. 
Ndërkohë, ai ishte edhe i ligjshëm. Këto janë dy atribute shumë të rëndësishme, 
sepse një qeverisje legjitime është guri i themelit edhe për sigurinë kombëtare. Mund 
të thuhet pa mëdyshje se Ahmet Zogu, krahas staturës së tĳ  të arritur me kontribut 
të veçantë si shtetar, bëri të mundur që shteti shqiptar të shndërrohej nga Republikë 
në Monarki përmes instrumentesh të ligjëshme.
Megjithëse studiuesit dhe akademikët e njihnin shumë mirë rëndësinë e instrumenteve 
8 Mihallka, Dr. M. pedagog në Qendrën Xh. Marshall, i specializuar për studimet në Evropën 
Juglindore, Për më gjerë shih: Ribaj Pajtim, Siguria bashkëpunuese, sistem modern në përsosje, 
Akademia e Mbrojtjes, Tiranë, 2009.
9 Herd, Graeme P. “Siguria.” Kapitulli 1 në Çështjet Politike në Botën e Sotme, botuar nga D.N. 
Maclver. Manchester, ManchesterUniversityPress, 2004, f. 17-32.
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ushtarake në duart e shtetit kur fl itej për çështje të sigurisë, ende në këtë kohë, 
fusha e studimeve rreth sigurisë nuk do të shqetësohej për armët bërthamore dhe 
për parandalimin e tyre sikundër do të bënte gjatë periudhës së Luft ës së Ftohtë. 
Studiuesi i mirënjohur Baldëin10 identifi kon katër rryma konceptimi të sigurisë 
gjatë periudhës midis 1945-1955. Së pari, siguria konceptohej jo si qëllimi primar 
i të gjithë shteteve në të gjitha kohërat, por më tepër si vetëm njëra mes një mori 
vlerash, rëndësia relative e së cilës ndryshonte në varësi të kohës dhe të hapësirës. 
Së dyti, siguria kombëtare shihej si një qëllim në vetvete, i cili duhej të përmbushej 
duke përdorur si teknika dhe mjete ushtarake si dhe jo ushtarake nga ana e shtetit. 
Së treti, në lidhje me aspektin ushtarak, ishte më se normale që t’i kushtohej rëndësi 
e veçantë politikave për përkujdesje dhe parandalim. Së katërti, vëmendja më e 
madhe e studiuesve ishte përqendruar tek marrëdhënia midis sigurisë kombëtare 
dhe punëve të brendshme të shtetit të tilla si ekonomia, çështje të së drejtës dhe lirive 
si dhe proçeseve politike demokratike.
Ky përcaktim relativisht i gjerë i sigurisë në një farë mënyre pasqyron debatin 
bashkëkohor në fushën e studimeve për sigurinë në lidhje me idenë e ‘zgjerimit’ 
dhe ‘thellimit’ të konceptit të sigurisë. Duke marrë në konsideratë këto dyzime që 
karakterizojnë konceptin e sigurisë, krejt natyrshëm lind pyetja se përse është lënë 
pothuajse tërësisht pasdore puna e studiuesve të kohës përpara vitit 1955, përse është 
anashkaluar duke mos u marrë parasysh si shumë e rëndësishme në këtë proçes të 
evoluimit të konceptit të sigurisë?Ashtu siç argumenton edhe vetë Baldëin11 “Duket 
sikur kjo fushë studimi ka fi tuar përkufi zime kaq strikte gjatë këtyre viteve të fundit, 
saqë pyetjet dhe çështjet e ngritura gjatë viteve të mëparshme duken sikur nuk i 
përkasin më fushës së studimeve për sigurinë.”

Specifi kat e sigurisë dhe Ballkani

Rajoni i Ballkanit mbart me vete një histori të gjatë konfl iktesh dhe problemesh, histori 
kjo e cila është e lidhur ngushtë me dhunë politike, konfl ikte etnike dhe fragmentim 
shtetesh. Pos të tjerash, duhet mbajtur parasysh, theksi i veçantë që shpesh i vihet 
“siguritizimit”12 dhe “regjionalizimit” të çështjeve të sigurisë kombëtare të secilit prej 
shteteve. Çështje historike, politike dhe ekonomike të çdo shteti në rajon, shpesh janë 
lidhur në mënyrë të tillë, sa që ato i kalojnë kufi jtë shtetërorë dhe ndikojnë në mënyrë 
të drejtpërdrejtë në shtetet e tjera në rajon duke ndikuar në sigurinë rajonale. Për këtë 
arsye marrëdhëniet mes shteteve të rajonit shkojnë përtej marrëdhënieve normale 
mes fqinjësh. Shpeshherë çështjet historike, ekonomike dhe politike “siguritizohen” 
me qëllim mbështetjen e qëllimeve dhe objektivave të caktuara kombëtarë dhe 
politikë.
Dihet se probleme të përbashkëta kërkojnë zgjidhje të përbashkëta, dhe zgjidhjet e 
përbashkëta në rajonin e Ballkanit perëndimor mund të realizohen vetëm nëpërmjet 
bashkëpunimit rajonal. Duke qenë se analizimi i të gjitha çështjeve të sigurisë në 

10 Baldwin; 1995, f. 122. 
11 Po aty.
12 Ky term i shqipëruar nga anglishtja (securitization) dhe që do të diskutohet më në detaj gjatë studimit, ka 
të bëjë me veshjen e çështjeve të ndryshme teknike (siç janë historia, ekonomia etj.) me petkun e sigurisë, 
gjë e cila i politizon këto çështje dhe i nxjerr ato jashtë diskutimeve të ekspertëve duke i futur në vorbullën 
e politikës dhe diskutimeve politike. Për më gjerë shih dhe: AllanCollins, Studime Bashkëkohore të 
Sigurisë,Tiranë 2009, f. 150-160.
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rajon në një këndvështrim të tillë është i pamundur, në të do të shihen vetëm dy 
aspekte të sigurisë: ndikimi i historisë në mjedisin e sotshëm të sigurisë në rajon si 
dhe problematika e lidhur me çështjet sociale (etnike) të rajonit.

Aspekte teorike të sigurisë rajonale

Në lidhje me konceptin e sigurisë është e rëndësishme të theksohet që në 
këndvështrimin horizontal, siguria nuk shihet më vetëm nga aspekti i mbrojtjes 
klasike të territorit të vendit, por përveç çështjeve ushtarake, siguria trajton një sërë 
çështjesh siç janë çështjet ekonomike, shoqërore, mjedisore. Sipas DavidBaldwin 
“Siguria është ajo çka ju bëni”.13 Siguria nuk mund të jetë asnjëherë absolute, por 
duke pasur të bëjë me perceptimin e publikut, ajo është një vlerë e cila mund të 
manipulohet. Megjithëse siguria ka të bëjë me çështje të cilat parashtrohen si rrezik 
ekzistencial për shtetin, klasifi kimi i një çështjeje si çështje e sigurisë është tepër e 
vështirë. Shpesh, çështje të ndryshme bëhen pjesë e sigurisë, jo vetëm për arsye se 
ekziston një rrezik i vërtetë, por thjesht dhe vetëm se një çështje prezantohet si e 
tillë.Çështje të ndryshme siç janë për shembull fakte historike, shpesh përdoren nga 
politika për të përmbushur objektiva të ndryshme politike, duke dalë kështu nga 
dora e ekspertëve.Një gjë e tillë çon në manipulimin apo keqpërdorimin e fakteve 
historike dhe i fut këto çështje në vorbullën e politikës duke i “siguritizuar”14çështjet 
në fj alë.Mbas kolapsit të komunizmit në Ballkan ka ndodhur një ndryshim rrënjësor. 
Siguria e rajonit tashmë ka të bëjë jo vetëm me sigurinë ushtarake, por dhe me çështje 
të tilla si siç janë nacionalizmat, çështjet ekonomike, kulturore, politike etj.15 Për këtë 
arsye, duhen analizuar domosdoshmërisht jo vetëm çështjet ushtarake, por siguria 
duhet trajtuar në kuptimin e saj më të gjerë siç janë çështjet sociale, ekonomike apo 
historike.
Dimensioni vertikal i sigurisë fokusohet në aktorët e Marrëdhënieve Ndërkombëtare 
dhe fi llon nga individi, shteti deri tek organizatat rajonale dhe më gjerë. Është për t’u 
theksuar se megjithëse një pjesë e madhe e studimeve sot fokusohet tek shteti si aktor 
qendror, ai nuk është aktori i vetëm. Në mjedisin postmodern të sigurisë, shteti komb 
është i lidhur në një rrjet organizmash ndërkombëtarë dhe mbishtetërorë ku shtetet 
nuk është më e mundur të veprojnë në mënyrë të pavarur pa përllogaritur veprimet 
e aktorëve të tjerë dhe sidomos të shteteve të tjera brenda rajonit. Ndërthurja e 
shteteve në mjedisin rajonal po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për sigurinë e tyre.
Me qëllim analizimin e shteteve në përbërje të rajonit dhe problemeve të përbashkëta 
të sigurisë, BaryBuzan përdor “Teorinë e Kompleksit të Sigurisë Rajonale” e cila 
sugjeron një skemë analitike për të sqaruar se si çështjet e sigurisë lidhen së bashku 
në një formacion rajonal.16

13 Buzan, Barry, “People, States, andFear: An AgendaforInternationalSecurityStudies in the Post-
ColdWar Era”, edicioni 2-të (NewYork: HarvesterWheatsheaf, 2004).
14 “Siguritizimi” ka të bëjë me përfshirjen e çështjeve të pastra teknike në vorbullën politike duke i 
trajtuar ato si çështje të sigurisë kombëtare.
15 Bianchini, Stefano The culturalscopeof Ballkan security. In Mediterraneansecurity, i përpunuar 
nga Blank, Stephen J. (Carlisle: StrategicStudies Institute, 1999).
16 Waever, OleAberystëyth, Paris, Copenhagen-Neë 'Schools' in Security Theory and their Origins 
between Coreand Periphery, Studim i paraqitur në takimin vjetor të shoqatës ndërkombëtare të 
studimeve (InternationalStudiesAssociation), Montreal, Mars 17-20, 2004.
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Një vështrim mbi historinë e rajonit
Ballkani Perëndimor karakterizohet nga një histori e gjatë bashkëjetese dhe 
konfl iktesh, ndarje dhe bashkim kufi jsh, dashurie dhe urrejtjeje, histori kjo e cila ka 
lënë pasojat e saj dhe në kohët tona.Zotërimi i perandorisë osmane për një kohë të 
gjatë në rajon, çoi në formatimin e traditave politike, ekonomike dhe kulturore të 
rajonit. Pas një bashkëjetese të detyruar për një kohë të gjatë si pasojë e pushtimit 
osman, në rajon u vendos një kulturë e ngjashme e cila mund të shihet lehtësisht 
dhe sot në ngjashmëritë e traditave, ushqimit dhe zakoneve të vendeve të rajonit.
Menjëherë pas çlirimit nga sundimi otoman (në fi llim të shekullit 20), mes shteteve 
të Ballkanit u zhvillua një dinamikë tepër e fortë përsa i përket sigurisë.
Në vitin 1912-1913 Ballkani përjetoi luft ërat e tĳ  ballkanike, të cilat sollën krĳ imin 
e kufi jve dhe shteteve te reja. Shtetet e sapolindura krĳ uan një sistem të pavarur të 
balancimit të fuqive, duke krĳ uar koalicione të qarta mes tyre dhe duke përcaktuar 
armiqtë.17Kjo gjë nuk zgjati shumë pasi menjëherë pas përfundimit të Luft ës së 
Parë Botërore, Ballkani ishte përsëri pjesë e luft ës së fuqive dhe kufi jtë ndryshuan 
përsëri duke krĳ uar kufi j të rinj. Krĳ imi i Jugosllavisë detyroi shtete të ndryshme 
të jetonin përsëri së bashku deri në fi llimin e viteve 90, pavarësisht aspiratave të 
tyre kombëtare.Historia ka lënë gjurmë të thella në strukturën etnike dhe sociale 
të shteteve të ndryshme të rajonit. Krĳ imi i kufi jve të vendosur artifi cialisht (si 
për shembull krĳ imi i Jugosllavisë) si dhe copëzimi i shteteve (si në shembullin e 
Shqipërisë ku është lënë jashtë kufi jve të saj një pjesë e mirë e territoreve shqiptare) 
ka çuar në një situatë të komplikuar etnike në rajon duke ndikuar së tepërmi sigurinë 
e rajonit.

Problemet etnike dhe rajoni
Përjashtimi i etnive të tjera në rajon ka qenë po aq i rëndësishëm sa përfshirja e tyre 
në komunitetet përkatëse. Në periudhën postkomuniste, përjashtimi ishte një ndër 
çështjet kryesore. Etnitë e tjera janë parë si “ata të cilët nuk i përkasin komunitetit 
tonë” si “të huajt” pavarësisht se në kushtet ballkanike etni të ndryshme ishin të 
detyruara të jetonin së bashku.18 Mosbesimi dhe frika përkundrejt “të tjerëve” 
rritej çdo ditë.Në anën tjetër, përfshirja shihej më tepër si asimilim sesa gjetje e të 
përbashkëtave dhe bashkëjetesë midis kombësive të ndryshme. E gjithë kjo çoi në një 
përplasje kombësish të cilat kishin jetuar së bashku për dekada dhe shekuj të tërë. 
Siguritizimi i çështjeve sociale dhe etnike mbetet ende dhe sot një nga çështjet më të 
mëdha të rajonit.
Më poshtë do të analizohen lidhjet e shteteve të rajonit me njëri tjetrin, përsa i përket 
sigurisë dhe probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me etnitë në rajon. Për një 
analizë sa më të mirë, rajoni do të ndahet, sipas lidhjes mes shteteve, në dy sektorë 
(apo nënrajone).
 

Analizimi i Ballkanit Perëndimor 
(Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Mal i Zi)

Njëri nga dy sektorët e Ballkanit përbëhet nga pesë shtete të cilat janë: Shqipëria, 
Maqedonia, Kosova, Serbia dhe Mal i Zi. Problematika në fushën e sigurisë e secilit prej 
17 Buzan, BarryandWaever, OleRegionsandPowers. The structureofi nternationalsecurity. Në 
CambridgeStudies in InternationalRelations 91. (Cambridge: CambridgeUniversityPress, 2003), 
380.
18 Woodward, Susan L. Ballkan tragedy. Chaosanddissolutionaft er the coldwar. (Washington DC: 
The BrookingsInstitution, 1995), 223.
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këtyre shteteve lidhet ngushtë me problematikën e shteteve të tjerë brenda sektorit.
Serbia është një ndër shtetet e rajonit e cila  ka popullsinë më të madhe,19 gjithashtu 
çështjet e sigurisë kombëtare të Serbisë përfshĳ në në mënyrë të drejtpërdrejtë të 
gjitha vendet e rajonit.
Ky shtet vazhdon ta shohë ende veten si pasardhësi i Jugosllavisë.20 Në fi llim të 
viteve 90, Serbia nisi tre luft ëra nga të cilat nuk fi toi asnjë prej tyre.21 Konfl iktet në 
Kroaci më 1991, Bosnjë në vitin 1992 dhe Kosovë në vitin 1999 forcuan ndjenjat 
nacionaliste jo vetëm në Serbi, por dhe mes serbëve të cilët jetonin në të gjithë 
rajonin.22 Serbia shpejt zbuloi që minoritetet serbe në rajon, mund të ishin një mjet i 
fuqishëm për imponimin e politikave serbe në shtetet e tjera të rajonit. Në vitin 2009 
Serbia miratoi një ligj të ri, i cili merret me diasporën serbe. Ky ligj futi një term të 
ri në jurisprudencën serbe.Termi “serbët e rajonit” do të përdorej tashmë gjithnjë 
e më tepër në terminologjinë ligjore dhe politike të Serbisë. Në ligjin e ri, nocioni 
“serbët e rajonit” sjell për institucionet serbe detyrime të reja përkundrejt popullatës 
serbe në rajon. Ligji i ri tregon që Serbia ka vënë re rolin tepër të rëndësishëm të 
minoriteteve në rajon. Rasti i Mitrovicës së Veriut tregon se sa e prekshme është 
Kosova përkundrejt politikave serbe pas përdorimit të popullsisë serbe në këtë vend. 
Kjo popullsi është i vetmi mjet që i ka mbetur Serbisë për të bllokuar qeverinë e 
Kosovës të shtrĳ ë ndikimin e saj të plotë në të gjithë territorin e vendit.
Kosova, sipas politikës serbe, përfaqëson për Serbinë një pjesë të rëndësishme të 
historisë së këtĳ  vendi.Siç u përmend dhe më lart “beteja e Fushë Kosovës” quhet 
si një pjesë tepër e rëndësishme e historisë serbe për vetë faktin se Serbia e përdor 
këtë betejë për të vërtetuar se Kosova është historikisht pjesë e Serbisë.23Largimi i 
përhershëm i Kosovës nga territori i Serbisë u pa nga popullsia serbe si një katastrofë 
kombëtare.24 Pavarësisht njohjes nga një pjesë e madhe shtetesh si dhe shpalljes së 
ligjshme të pavarësisë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë,25 Serbia nuk pranon 
të njohë pavarësinë e Kosovës, përkundër kësaj ajo ka caktuar një ministri e cila 
merret me çështjet e Kosovës.26

Me gjithë faktin që Kosova është “de facto” një shtet i pavarur, ndikimi i Serbisë në 
situatën e sigurisë së këtĳ  vendi është ende jashtëzakonisht i madh. Veriu i Mitrovicës 
është populluar nga shtetas me kombësi serbe të cilët refuzojnë ta njohin Republikën 
e Kosovës, krĳ ojnë struktura paralele të drejtuara nga Republika e Serbisë (siç janë 
për shembull gjykatat paralele).27 Ngjarjet në Mitrovicën e Veriut tregojn ndikimin e 
19 Popullsia e rajonit është: Serbia 7.5mn, Kroacia 4.4 mn, Shqipëria 3.2 mn, Kosova 2.5 mn, 
Maqedonia e Veriut 2.05 mn, BiH 4mn, Mali i Zi 620.000.
20 Jugosllavia përbëhej nga pothuaj të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, plus Slloveninë, minus 
Shqipërinë
21 White, Stephenand Batt , Judyand G.Luis, Paul ed. Central andEastEuropeanPolitics. (Houndmills: 
PalgraveMacmillan, 2007), 81.
22 Petritsch, Wolfgang, Sovereignty, Statefailure and humanitarian intervention. The international 
community in the Post-Yugoslavspace. Crossroads. The Macedonian Foreign policy journal, Vol. 
I Nr. 4, Prill-Tetor 2008, 155-162.
23 Ky fakt historik po diskutohet gjerësisht jo më nga historianët, por nga politikanët. Shembulli 
tregon se si shpeshherë historia e rajonit siguritizohet. 
24 White, Stephenand Batt , Judyand G.Luis, Paul ed. Central and East European Politics. 
(Houndmills: Palgrave Macmillan, 2007), 82.
25 Shih vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. “Accordance with international law 
of the unilateraldeclarationof independence in respect of Kosovo Jurisdiction”. (Hagë: Gjykata 
Ndërkombëtare e Drejtësisë, 22 Korrik 2010).
26 Ministria e Kosovës dhe Metohisë.
27 Shih faqen e internetit të OSBE. Paralel structures in Kosovo 2006-2007, Organizata për Siguri dhe 
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këtyre minoriteteve në situatën e sigurisë së rajonit. Nëpërmjet popullsisë serbe që 
jeton në vend, Republika e Serbisë përpiqet të imponojë politikat e saj përkundrejt 
Republikës së Kosovës si dhe komunitetit ndërkombëtar të përfshirë në ruajtjen e 
sigurisë dhe rendit në Kosovë.
Mbështetja e Shqipërisë për Kosovën është gjithashtu e njohur. Përpjekjet e Serbisë 
për të hedhur idenë se Shqipëria po përpiqet të krĳ ojë “Shqipërinë e madhe” nuk 
kanë në thelb aq shumë këtë frikë, por i frikësohen konsolidimit të faktorit shqiptar 
në tërësi, të cilin tradicionalisht janë mësuar ta shohin si inferior.

Bashkëpunimi rajonal, një mjet për të përmirësuar sigurinë

Shtetet e rajonit kanë mësuar nga e kaluara. Ata e kanë kuptuar që problemet e sigurisë 
të cilat prekin secilin prej tyre i kalojnë kufi jtë shtetërorë dhe për këtë arsye, nuk 
mund të zgjidhen nga secili prej shteteve më vete por nëpërmjet një bashkëpunimi 
dypalësh. Në këto kushte, bashkëpunimi rajonal është një mjet i domosdoshëm jo 
vetëm për të zbutur problemet në fushën e sigurisë, por dhe për të përmbushur disa 
prej objektivave të përbashkëta të secilit prej vendeve që janë anëtarësimi/partneriteti 
me NATO-n dhe anëtarësimi në BE.
Ndërhyrja e aktorëve ndërkombëtar siç janë BE dhe NATO, deri tani ka qenë e 
nevojshme dhe e domosdoshme për përmirësimin e sigurisë në rajon. Këta aktorë 
ende vazhdojnë të jenë të pranishëm në rajon dhe tashmë kanë të qartë natyrën e 
përbashkët të problemeve të rajonit. Duke qenë se probleme të përbashkëta kërkojnë 
zgjidhje të përbashkët, faktori ndërkombëtar është përpjekur të nxisë gjithnjë 
e më tepër bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.Sipas Komisionit 
Evropian,28 bashkëpunimi29 rajonal në Ballkanin Perëndimor është:Përbërësi kryesor 
i stabilitetit;një faktor kyç i cili nxit pajtimin mes shteteve, fqinjësinë e mirë dhe 
marrëdhëniet e mira politike;një mjet i cili ndihmon në tejkalimin e nacionalizmit 
dhe intolerancës si dhe nxit mirëkuptimin dhe dialogun politik në rajon.
Nëse do të analizonim situatën në rajon si dhe nismat rajonale të ndërmarra deri 
më sot, vihet re se bashkëpunimi rajonal është nxitur në shumicën e rasteve nga 
aktorë të jashtëm. I vetmi forum rajonal i iniciuar nga aktorë brenda rajonit - “So
uthEastEuropeanCooperationProcess”30 nuk është dëshmuar i suksesëshëm, gjë 
që u tregua edhe gjatë krizës së Kosovës.31Edhe pasardhësi i Paktit të Stabilitetit 
(RegionalCooperationCouncil), i cili drejtohet nga vetë rajoni, është njëkohësisht 
shans dhe sfi dë. Ai është një shans sepse drejtohet gjithnjë e më tepër nga vendet e 
rajonit, por njëkohësisht është një sfi dë sepse duhet të jetë i suksesshëm për të nxitur 
Bashkëpunim në Europë, htt p://www.osce.org/kosovo/24618
28 Regionalcooperation in the WesternBalkans. A policypriorityfor the European Union. Zyra për 
publikime zyrtare të komunitetit europian, Belgjikë: Komisioni Evropian, 2006, 4.
29 Në qoft ë se ideja e bashkëpunimit dhe e marrëdhënieve të përbashkëta midis familjeve, tribuve 
dhe shteteve në paqe dhe për më tepër akoma, në kohët e luft ërave është aq e vjetër sa dhe vetë 
njerëzimi, atëherë termi “siguria kolektive” dhe “mbrojtja kolektive” u shfaqën vetëm në shekullin 
e kaluar. Gjithsesi në sigurinë nëpërmjet bashkëpunimit kanë evoluar me shpejtësi në këto 200 vitet 
e fundit, përmes të cilave shtetet janë ndërgjegjësuar për nevojën e përsosjes së vazhdueshme të 
sigurisë. Këto përpjekje, shkruan M.Mihallka vĳ në që nga “Koncerti Europian” dhe arrĳ në deri te 
OSBE etj.
30 SEECP është një forum rajonal i krĳ uar nga një iniciativë greko-bullgare dhe fokusohej në 
disa çështje thelbësore për rajonin siç janë zhvillimi ekonomik, çështje sociale, luft imi i krimit të 
organizuar, etj.
31 SEECP nuk ishte e aft ë të dilte me një qëndrim për çështjen e Kosovës në 1999.
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më tepër nisma të ardhura dhe të drejtuara nga vetë rajoni.Sfi da reale e Ballkanit 
Perëndimor është krĳ imi i nismave rajonale të iniciuara nga vetë shtetet e rajonit.

Përfundimi

Fokusi dhe qëllimi i studimeve të sigurisë ka evoluar ndjeshëm me kalimin e viteve. 
Gjatë viteve të periudhës së Paraluft ës së Ftohtë, një sërë studiuesish kanë formuluar 
një perceptim të gjerë për sigurinë. Në këtë kohë studimet për sigurinë ende nuk 
kishin në fokusin e tyre çështjen shqetësuese që lidhej me politikën e frikësimit dhe 
me armët bërthamore, të cilat do të shndërroheshin në fokusin e studimeve të sigurisë 
gjatë kohës së Luft ës së Ftohtë. Gjatë kësaj periudhe, koncepti i sigurisë mori kuptime 
më të ngushta, duke u përcaktuar kryesisht si në lidhje me nivelin e shtetit-komb dhe 
në mënyrë më specifi ke me prizmin ushtarak. Konceptet e propozuara gjatë viteve të 
Paraluft ës së Ftohtë janë neglizhuar nga pjesa më e madhe e studiuesve, pavarësisht 
nga vazhdimësia historike e përpjekjeve akademike për të zgjeruar hapësirat e 
studimeve të sigurisë.
Studimet e fundit e venë theksin mbi formulimin e një sërë çështjeve si çështje të 
sigurisë. Sipas kësaj pikëpamjeje, nuk ka kërcënime të sigurisë në vetvete, por vetëm 
çështje të krĳ uara si të tilla nga aktorë të caktuar, me anë të akteve dhe praktikave 
të ndryshme të profesionistëve të sigurisë. Sipas këtĳ  proçesi, krĳ ohet një kërcënim 
ekzistues i cili kërkon të ndërmerren veprime të menjëhershme dhe masa të veçanta 
për të luft uar këtë kërcënim të perceptuar. Debatet bashkëkohore rreth sigurisë 
janë të larmishme. Ato e paraqesin sigurinë si një koncept të kontestuar, të hapur 
ndaj diskutimeve.Debatet bashkëkohore mbi zgjerimin dhe thellimin e sigurisë na 
sugjerojnë të mos përqendrohemi apo kënaqemi me përgjigjet e deritanishme të 
përft uara nga qasjet tradicionale, por të përpiqemi të hulumtojmë rrugë të reja, për 
të hapur shtigje që lejojnë ndryshimin e gjendjes aktuale. Kjo mund të mundësohet 
duke e thelluar dhe më pas duke zgjeruar konceptin tonë rreth sigurisë.
Nëse do ta pranojmë sigurinë si një “koncept të përft uar”, atëherë pyetjet dhe 
metodat për studimin e sigurisë do të variojnë në përputhje me qasjen apo teorinë 
që ne adoptojmë. Përparimet e shpejta në informacion do të krĳ ojnë dobësi të reja 
bioteknologjike për sigurinë. Qeveritë dhe grupet armiqësore do të kenë akses 
në teknologjitë e përparuara. Ata do të kërkojnë për t'u përballur me avantazhet 
ushtarake, përmes posedimit të këtyre teknologjive dhe përdorimin e tyre aktual në 
sulme jo tradicionale.

Referenca

Bardhi Nexhmedin,(2015), Zgjidhja e konfl ikteve dhe diplomacia imponuese, Konferencë Shkencore 
organizuar nga  Instituti për Studime Ligjore dhe Demokratike (ISLD), Gjilan , 05 shtator 2015, 
botuar në revistën Reforma, Nr. 2/2015 indeksuar me kod ISS N: 1800-9794.
Bardhi, Nexhmedin, (2015), Teoritë e Mardhënieve Ndërkombëtare dhe Globalizimi, Revista 
The Heritage, Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, nr. 14 / 2015, Strugë,  indeksuar me kod   
ISSN 1857–7482.
Bardhi, Nexhmedin, Rëndësia gjeopolitike e territoreve shqiptare dhe diplomacia 
perëndimore, SHB “LenaGraphicDesign” Prishtinë, 2020.
Bardhi, Nexhmedin,(2014), Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe ndikimi i saj në gjeopolitikën 
shqiptare, Revista Global Chellenge,  nr. 11,  nëntor 2014, Tiranë, indeksuar me kod  ISSN 2312-



56 

5748.
Bardhi, Nexhmedin,(2015),Gjeostrategjia e re në Ballkan si pasojë e Luft ërave Ballkanike, Revista 
Global Chellenge, Vol. IV,  nr.1. shkurt 2015, Tiranë,  indeksuar me kod  ISSN 2312-5748. 
Bardhi, Nexhmedin,(2016),Konfl iktet, feja dhe globalizimi,  Konferenca IV Ndërkombëtare 
Shkencore (ICIS IV), “Mbi studimet interdisiplinare” e organizuar nga  Universiteti i 
Bialystokut (Poloni), International Institute for Private-,Commarcial-, andCompetitionLaw 
( IIPCCL), Tirana BusinessUniversity (TBU), Dhoma Shqiptare Kombëtare e Ndërmjetësve, 
WisdomUniversity, WisdomResearchandDevelopment Institute, Istituti për Studime Ligjore 
dhe Demokratike (ISLD).  Tiranë, 11 qershor 2016.Indeksuar me kodin ISBN 978-9928-214-
21-8.
Bardhi, Nexhmedin,(2016), Siguria dhe  bashkëpunimi në Ballkan , roli i NATO-s dhe BE-së, 
Konferenca e  V-të  Shkencore Regjionale, organizuar nga  Instituti për Studime Ligjore dhe 
Demokratike (ISLD), Gjilan,  17 shtator 2016, botuar në revistën Reforma, Nr. 4/2016   indeksuar 
me kod ISS N: 1800-9794.
Bardhi, Nexhmedin,(2016), Zhvillimet gjeopolitike dhe zgjidhja e çështjës së Kosovës, Revista 
Shkencore BalkanJournalofInterdisciplinaryResearch  ( BJIR). Vol. 1, No. 3 – January  2016, 
Tiranë, indeksuar me kod  ISS N 2411-9725.
Collins, Allan, Studime Bashkëkohore të Sigurisë, UET, Tiranë, 2009.
Craig, R., Nations in the Balkans, 1991-2002, UniversityPressof the Pacifi c, 2004.
Dervishi, Kastriot, Shërbimi Sekret Shqiptar, 2007.
Fisch er B. J., Mbreti Zog dhe përpjekje për stabilitet në Shqipëri, Tiranë, 1996.
Gazeta Jugosllave “Politika”, 11 Prill 1925, “Diplomacia e Mbretit Zogu i I-rë”.
Guidë e Historisë Ushtarake, Botime Mb, Tiranë, 2008.
Guidë e Strategjisë dhe e Sigurisë, Akademia e Mbrojtjes, Tiranë, 2008.
Haklaj, Veli, Siguria Kombëtare në Shqipëri, Tiranë, 2012.
Kegley W., Charles, Jr. Politikat Botërore, 2009.
Kelly, Philip, “EscalationofRegionalConfl ict: Testing the Shatt erbeltConcept, 
“PoliticalScienceQuarterly”, Vol. 5, No. 2, 1986.
Kissinger, Henry, Diplomacia, Botimi shqip, 1999.
Pearson, Ouen, “AlbaniaandKing Zog”, Materiale dokumentare kronologjike, 2004.
Ribaj, Pajtim, Siguria bashkëpunuese model i sigurisë bashkëkohore, UFO, 2009.
Sazonov, SergejDmitrĳ evic, Ish Ministri i Jashtëm Rus, 1910-1916, Kujtime.
Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, UET/Press, Tiranë, 2010.



57 

Burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe planifi kimi i ndërtimit të objekteve 
energjetike në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Imer Zenku 
SHA "ESM"- Shkup, Filiali KXE "Oslomej"- Kërçovë

Abstrakt

Për të pasur një njohuri më të hollësishme rreth objekteve energjetike, fi llimisht është bërë 
një përshkrim i shkurt për atë se çka paraqet sistemi energjetik dhe qëndrueshmëria e tĳ . Në 
vazhdën e kësaj janë trajtuar burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE), dhe atë: rëndësia, 
zhvillimi i shpejt dhe rritja e shpejt e përdorimit të tyre në prodhimtarinë e energjisë elektrike.
Nisur nga kjo, problematika e përpunuar është shumë specifi ke, e rëndësishme dhe aktuale, 
dhe në këtë kontekst kryesisht hulumtimi është bazuar drejt të dhënave të zgjedhura dhe të 
përpunuara me kujdes për fuqinë e instaluar totale dhe prodhimtarinë e energjisë elektrike 
në përgjithësi, si dhe prodhimtarinë e energjisë elektrike nga BRE në veçanti, në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut (RMV).
Në vazhdim, në punim rëndësi e veçant i është përkushtuar ndërtimit të objekteve energjetike, 
dhe krejt kjo me qëllim të rritjes së prodhimtarisë sëenergjisë elektrike nga BRE dhe në 
të njëjtën kohë edhe rritja e pjesëmarrjessë tyre në prodhimtarinë e energjisë elektrike në 
veçanti dhe në konsumin e energjisë në përgjithësi.Kjo rritje mundëson edhe përmbushjen e 
objektivit të përcaktuar të RMV-së si vend kandidat për anëtarësim në Bashkimit Europian, 
ashtu si edhe për çdo vend veçmas, deri në vitin 2020në kornizat e Bashkimit Europian. Ky 
ndërtim i centraleve të ndryshme elektrike, si hidrocentrale, centrale të erës dhe fotovoltaike dhe 
termocentrale të biomasës dhe biogazit për prodhim të energjisë elektrike nga BRE, planifi kohet 
të realizohet përmes Qeverisë së RMV-së, gjegjësisht Sh.A “ESM”(Centralet elektrike të RMV-
së) pra, si investitor publik, investitorëve privat dhe përmes rrugës së partneritetit publiko-
privat. 
Si rrjedhojë e krejt kësaj, shfrytëzimi i BRE, e në veçanti investimi në prodhimtarinë rritëse të 
energjisë elektrike nga BRE, përmes ndërtimit të objekteve energjetike është i një rëndësie të 
madhe ekonomike, energjetike, sociale dhe ekologjike, sepse ka ndikim të madh në zhvillimin 
ekonomik të vendit në tërësi, zhvillimin e qëndrueshëm të sistemit energjetik në tërësi, 
hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe në zvogëlimin e emetimit të gazrave ndotës, e me atë 
edhe kënaqshmërinë dhe përmbushjen e standarteve më të rrepta ekologjike europiane për 
mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit jetësor.

Fjalë kyçe: prodhimi i energjisë elektrike,konsumi i energjisë, burimet e ripërtëritshme të 
energjisë, objekte energjitike,thirrje publike.

Hyrje

Sot, prodhimi i energjisë elektrike në përgjithësi dhe rritja e këtĳ   prodhimi nga BRE 
në veçanti paraqet sfi dë për sistemin energjetik dhe qëndrueshmërinë e tĳ ,  të çdo 
vendi, duke kontribuar kështu drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin 
makroekonomik të vendit si dhe në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe 
jetës së njeriut.
Nisur nga kjo, objekt i analizës së këtĳ  punimi është shfrytëzimi i BRE dhe në këtë 
kontekst vëmendja kryesisht është përqëndruar në ndërtimin dhe planifi kimin e 
ndërtimit të objekteve të tilla energjetike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të 
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dedikuara për këtë qëllim.
Bazuar në këtë, analiza në këtë punim është përmbledhur në katër pjesë dhe atë: 
Në pjesën e parë jepet një përshkrim i shkurt në lidhje me sistemin energjetik dhe 
qëndrueshmërinë e tĳ . Në pjesën e dytënjoft ohemi me kapacitetin e përgjithshëm 
instalues të centraleve elektrike në RMV, sipas tipit dhe kompanive. Pastaj, në pjesën 
e tretë jepen të dhënat në lidhje me prodhimtarinë e energjisë elektrike nga BRE në 
RMV, për periudhën referuese 2016-2019 dhe në pjesën e katërt analizohet nevoja për 
këtë prodhimtari rritëse përmes investimeve në forma të ndryshme në ndërtimin e 
objekteve energjetike në RMV. Në fund punimi përfundon me konkluza.
Krejt kjo s’bashku, do të na mundësoj që t’iu bashkohemi vendeve moderne dhe 
teknologjikisht të përparuara dhe gjithësesi një hap më afër drejt integrimit në 
Bashkimin Europian. 

1. Sistemi energjetik dhe qëndrueshmëria e tĳ 

Fillimisht kur është paraqitur fj ala “energji” në gjuhën angleze në shekullin e 16-
të, ajo s’ka pasur domethënje shkencore. Në bazë të fj alës greke që e ka përdor 
Aristoteli, ajo e ka pasur kuptimin e fj alimit energjik ose të fuqishëm. Nga fi llimi i 
shekullit të 19-të, koncepti i energjisë në kuptimin modern tëfj alës ëhtë zhvilluar nga 
shkencëtarët dhe sot, defi nicioni shkencor standart është se energjia është aft ësi që 
të kryhet një punë.
Në të folmen e përditshme shpesh fj ala “fuqi” përdoret si sinonim për energjinë, por 
shkencërisht, fuqia është puna e kryer në njësi të kohës. Njësia kryesore për matjen e 
energjisë është xhaul(J), ndërsa njësia kryesore për matjen e fuqisë është vati (W), e 
cila defi nohet si një xhaul në sekond.
Përderisa koncepti shkencor i termit “energji” daton nga fi llimi i shekullit të 19-të, 
konceptet siç janë “politika energjetike” dhe “sistemi energjetik” janë të kohës më të 
re.
Sa i takon “sistemit energjetik”, ai përshkruhet si një sistem që paraqet shumën e 
subjekteve të lidhura mes veti që janë pjesë e një tërësie. Element kyç në sistem është 
se ku të vendoset kufi ri i sistemit për shkak të qëllimeve të analizës. Çfarëdo që të jetë 
jashtë kufi njëve llogaritet si pjesë e sistemit të rrethinës (ambientit). Sistemi dallohet 
nga mjedisi jetësor rrethues me “kufi rin e sistemit” (rrethina e sistemit, sistemi dhe 
kufi ri i sistemit).
Termi “qëndrueshmëri” hyri në përdorim të përditshëm pas shpalljes së raportit 
“E ardhmja jonë e përbashkët” nga ana e komisionit Brutland pranë Kombeve të 
bashkuara në vitin 1987. Komisioni defi non qëndrueshmëri, në veçant zhvillim të 
qëndrueshëm, si “Zhvillim i cili do t’i plotësoj nevojat e gjeneratës së tanishme pa 
rrezikuar të drejën e gjeneratave të ardhshme që t’i kënaqin nevojat e tyre”.
Në kontekst të energjisë, qëndrueshmëri do të thotë shfrytëzimi i atyre burimeve të 
energjisë të cilat i plotësojnë tri kërkesat vĳ uese:
- Nuk konsumohen ndjeshëm me përdorim të vazhdueshëm,
- Me veti nuk bartin emetime të materjeve të dëmshme ose rreziqe të tjera për 

njerëzit ose sistemet mjedisore dhe klimatike në një masë të konsiderueshme, dhe
- Me veti nuk tërheqin padrejtësi të konsiderueshme shoqërore.
Këto janë të lidhura me tri dimensionet e zhvillimit të qëndrueshëm, që janë: 
Qëndrueshmëria ekonomike, qëndrueshmëria e mjedisit jetësor dhe qëndrueshmëria 
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sociale.Qëndrueshmëria, nënkuptohet është një idealizëm shumë i gjërë. Disa forma 
të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, siç janë era, nxehtësia diellore dhe sistemet 
diellore fotovoltaike janë më afër plotësimit të këtyre tri kushteve të përshkruara 
më lartë. Pretendohet se sistemet me lëndë djegëse fosile mund të sigurojnë 
qëndrueshmëri më të madhe në të ardhmen përmes inovacioneve teknologjike. 
Energjia bërthamore mund të jetë më e qëndrueshme përmes zhvillimit të sistemeve 
përdeponim të mbetjeve bërthamore në thellësi të mëdha.
Qëndrueshmëria, sipas kësaj, në praktikë është një koncept relativ përpara 
se një koncept i ri. Kjo s’do të thotë se vetëm disa burime të energjisë janë të 
qëndrueshme, ndërsa burimet tjera jo, por edhe më shumë se kjo në kontekste të 
caktuara, se janë më të qëndrueshme se burimet tjera. (Bob, E. Godfrey, B. Stephen, 
P. & Janet, R, 2013, 1-11).

2. Fuqia e instaluar totale e centraleve elektrike në RMV

Sistemi elektroenergjetik i Republikës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga 
centralet elektrike për prodhimin e energjisë elektrike, sistemi për transmetim 
të energjisë elektrike (sistemi elektrotransmetues) dhe sistemi për distribuim 
të energjisë elektrike(sistemi elektrodistributiv). Nga këtu, funksioni i tĳ  bazik 
dhe kryesor është prodhimi, transmetimi, furnizimi dhe distribuimi i energjisë 
elektrike. Njëherit, këto pjesë përbërse të sistemit elektroenergjetik të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, bashkë me Komisionin Rregullator për Energjetikë si 
dhe furnizuesit dhe konsumatorët janë pjesëmarrësit kryesor të tregut të energjisë 
elektrike.  
Prodhimi i energjisë elektrike
Centralet elektrike për prodhimin e energjisë elektrike, në kuadër të sistemit 
elektroenergjetik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë si vĳ on:
• Termocentralet, 
• Hidrocentralet, 
• Centralet elektrike me prodhim të kombinuar të energjisë së nxehtësisë dhe 

elektrike,
• Centralet e erës, 
• Centralet fotovoltaike, 
• Hidrocentralet e vogla dhe
• Biogaz. 
Kapaciteti i përgjithshëm instalues i centraleve elektrike për prodhimin e energjisë 
elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 2056.59 MW (Tabela 1) (AF-
Consult Switzerland Ltd, 2015, 2-4), (AE në RM, 2019). 
ShA „ESM“-Shkup si kompani më e madhe për prodhimin e energjisë elektrike në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, në pronësi shtetërore, me fuqi instaluese prej 
1500.2 MW, ose 72.95% nga kapaciteti i përgjithshëm instalues në vend, prodhimin 
e realizon në tri mënyra dhe atë: në kombinatet termoenergjetike me fuqi instaluese 
prej 884 MW (TEC “Bitola”, TEC “Oslomej”, “Energetika” dhe “Kogel”), kapacitetet 
hidroenergjetike me fuqi instaluese prej 579.4 MW dhe prej vitit 2014 në prodhim 
është kyçur edhe parku i centraleve të erës CEE “Bogdanci”, me fuqi instaluese prej 
36.8 MW.
Kapaciteti i përgjithshëm instalues i termocentraleve është 1034 MW,ose 50,28% 
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nga kapaciteti i përgjithshëm instalues në vend. Aty bëjnë pjesë dy termocentrale, 
(TEC “Bitola” me fuqi instaluese prej 699 MW dhe TEC “Oslomej” me fuqi 
instaluese prej 125 MW) në pronësi të ShA “ESM” - Shkup, dhe TEC “Negotino” 
me fuqi instaluese prej 210 MW në pronësi të ShA “Negotino”.
Tabela 1Kapaciteti i përgjithshëm instalues i centraleve elektrike në RMV, sipas 
tipit dhe kompanive 

Centralet 
elektrike        
TIP

Fuqia 
instaluese 
(MW)

% Kompanitë Fuqia instaluese 
(MW) %

TEC 1034 50.28 ESM 1500.2 72.95

HEC 603.2 29.33 EVN 23.8 1.16

Kombinuara 
(nxehtësisë 
dhe elektrike)

287 13.96 ТЕ-ТОKombinuara 
(nxeht. dhe elek.) 227 11.04

Centralet e 
erës 36.8 1.79 TEC “Negotino” 210 10.21

Fotovoltaikët 16.71 0.81
Centrale elektrike nga 
BRE (184 kompani 
private të ndryshme)

95.59 4.65HEC-et e 
vogla 71.88 3.50

Biogaz 6.999 0.34

Totali 2056.59 100.00 Totali 2056.59 100.00

Kapaciteti i përgjithshëm instalues i hidrocentraleve është 603.2 MW, ose 29.33% 
nga kapaciteti i përgjithshëm instalues në vend. Aty bëjnë pjesë hidrocentralet me 
fuqi instaluese prej 579.4 MW në pronësi të ShA “ESM” - Shkup dhe hidrocentralet 
me fuqi instaluese prej 23.8 MW në pronësi të “EVN Maqedoni” ShA Shkup.
Kapaciteti i përgjithshëm instalues i centraleve elektrike me prodhim të kombinuar 
të energjisë elektrike dhe të nxehtësisë është 287 MW, ose 13.96% nga kapaciteti i 
përgjithshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Aty bëjnë pjesë termocentralet 
“Energetika” dhe “Kogel” (“ESM”) dhe “TE-TO” (në pronësi private), me fuqi 
instaluese prej 30 MW, 30MW dhe 227 MW, përkatësisht.

3. Prodhimtaria e energjisë elektrike nga BRE në RMV
Prodhimtaria e energjisë elektrike nga BRE në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
në vitin 2019, vlerësohet të jetë 1419 GWh (5108 TJ), gjegjësisht 23.3.0% në krahasim 
me prodhimtarinë vendore të energjisë elektrike, e cila është 6082 GWh (21895 TJ). 
Përqindje më e lartë e pjesëmarrjes në periudhën referuese (2016-2019) është arritur 
në vitin 2016 dhe atë 36.7% (Tabela 2) (Ministria e ekonomisë, 2018a, 22-63), (Ministria 
e ekonomisë,2018b,7-42), (Ministria e ekonomisë,2019b,51-91).  
Është me rëndësi të cekim se në periudhën referuese 2016-2019, prodhimtaria e 
energjisë elektrike nga BRE, gjegjësisht pjesëmarrja e saj në prodhimtarinë totale të 
energjisë elektrike është më e madhe në vitin 2016 (36.7%) dhe më e vogël në vitin 
2017 (23.1%). Gjithashtu edhe pjesëmarrja e energjisë elektrike nga BRE prej 8.9% në 
vitin 2016 e përbën pjesëmarrjen më të madhe në konsumin e energjisë fi nale,ndërsa 
në vitin 2017 pjesëmarrjen më të vogël prej 5.7%. Kjo tregon se prodhimtaria e 
zmadhuar e energjisë elektrike nga BRE drejtpërdrejt ndikon në zmadhimin e 
pjesëmarrjes së saj në konsumin e energjisëfi nale.
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Tabela 2  Burimet e ripërtëritshme të energjisënë periudhën referuese 2016-2019 
[TJ] 

Lloji i energjisë
2016 2017 2018 2019 

Vlerësim
TJ TJ TJ TJ

Prodhimtaria e EE nga BRE 7.441 4.666 7.063 5.108
Prodhimtaria totale e EE 20.268 20.160 20.185 21.895

Konsumi total i EE 22.295 21.967 21.978 22.162

Pjesëmarrja e EE nga BRE në 
prodhimtarinë totale të EE 36.7% 23.1% 35.0% 23.3%

Pjesëmarrja e EE nga BRE në         
konsumin total të EE 33.4% 21.2% 32.1% 23.0%

Energjia totale nga BRE 15.922 14.474 15.345 13.339

Konsumi total i energjisë fi nale 83.531 82.379 79.696 81.324

Pjesëmarrja e energjisë nga BREnë 
konsumin e energjisë fi nale 19.1% 17.6% 19.3% 16.4%

Pjesëmarrja e energjisë elektrike nga 
BREnë konsumin e energjisëfi nale 8.9% 5.7% 8.9% 6.3%

Konsumi i energjisë elektrike në periudhën referuese 2016-2019, maksimumin e tĳ  
e ka arritur në vitin 2016 me 22.295 TJ, ndërsa minimumin në vitin 2017 me 21.967 
TJ. Gjithashtu edhe pjesëmarrja e energjisë elektrike nga BRE në konsumin total 
të energjisë elektrike maksimumin e tĳ  e ka arritur në vitin 2016 me 33.4%, ndërsa 
minimumin në vitin 2017 me 21.2%(Tabela 2).

4. Planifi kimi dhe ndërtimii objekteve energjetikenë RMV

Sa i takon prodhimit të energjisë elektrike nga centrale elektrike të cilat shfrytëzojnë 
BRE të ndryshme,ky prodhim shkon përpjetë dhe nga viti në vit zmadhohet 
në mënyrë drastike. Kjo është si rezultat i zmadhimit të përditshëm të numrit të 
centraleve elektrike si dhe të fuqisë së instaluar. Ky numër i centraleve elektrike nga 
106 në vitin 2014 (tabela 3)(AE në RM, 2014)arrin në 185 në vitin 2019 (tabela 4)(AE në 
RM, 2019). Gjithashtu edhe fuqia e instaluarnga 38.75 MW arrin në 132.39 MW. Kjo 
fuqi instaluese paraqet 6.44% të fuqisë së përgjithëshme instaluese në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut prej 2056.59 MW.
Regjistrat i centraleve elektrike përfundimisht me 10.10.2014 dhe me 30.12.2019, për 
prodhim të energjisë elektrike nga BREjanë dhënë në tabelën 3 dhe 4. 

Tabela 3 Regjistri i centraleveelektrike për prodhim të energjisë elektrike nga BRE 

Lloji i centraleve Fotovoltaike Hidrocentrale 
të vogla Totali

Numri i centraleve elektrike 73 33 106

Fuqia totale e instaluar (MW) 12.07 26.68 38.75

Prodhimi i planifi kuar vjetor (MWh) 16.206 104.489 120.695
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Tabela 4 Regjistri i centraleveelektrike për prodhim të energjisë elektrike nga BRE 

Lloji i centraleve Fotovoltaike
H i d r o 
centrale të 
vogla

Centralet 
e erës Biogaz Totali

Numri i centraleve elektrike 102 79 1 3 185

Fuqia totale e instaluar (MW) 16.71 71.88 36.8 6.999 132.39

Prodhimi i planifi kuar vjetor 
(MWh) 21.411 258.595 100.000 58.593 438.599

Përkundër parashikimit të Strategjisë përpjesëmarrjen prej 21.0% (ASHAM, 2010, 
11) në vitin 2020, të energjisë së BRE-së në konsumin e përgjithshëm të energjisë 
fi nale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga Këshilli Ministror i Komunitetit të 
Energjisë për vitin 2020 vendoset një objektiv prej 28%(Grafi ku 1)(Energy Community 
Secretariat, 2018, 109). Grafi ku i njëjtë tregon se RMVarriti pjesëmarrjen më të lartë të 
përqindjes prej 19.6% në 2014.
Grafi ku 1 Pjesëmarrja e energjisë nga burime të ripërtëritshme 

Pas kësaj, me kërkesë të Qeverisë së RMV, objektivi prej 28% me Vendim të Këshillit 
Ministror të Komunitetit të Energjisë të 29 nëntorit 2018 u zëvendësua me objektivin 
prej 23% (Ministerial Council of the Energy Community, 2018,1). Me arritjen e këtĳ  
objektivi që për vitin 2019 vlerësohet në 16.4%, RMV do të përmbushë njërin nga 
objektivat e Tregut të brendshëm të BE-së, të cilat do të duhet të realizohen deri në 
vitin 2020.  
Me qëllim të arritjes së këtĳ  objektividhe njëkohësisht edhe zhvillim i BRE në 
periudhën deri në vitin 2020, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes 
Ligjit për Energjetikë mundëson investime në BRE, qoft ë të karakterit publik, privat 
ose publiko-privat(Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, 2018, 1-177). Në kontekst 
të kësaj, sfi dë e madhe dhe e rëndësishme për KXE “Oslomej” paraqet ndërtimi i 
centralit fotovoltaik me fuqi instaluese prej 10 MW, në pjesën e tokës së rekultivuar, 
me sipërfaqe prej 15 ha, në minierën e KXE “Oslomej”. Ky projekt arrin vlerën prej 
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7 milion € dhe i njejti stimulohet, inkurajohet dhe përkrahet edhe nga BERZH, 
përmes kredisë prej 6 milion € (ShA Centralet Elektrike të Maqedonisë. 2018. 32). Për 
momentin projekti është në fazën e evaluimit të ofertave të arritura për zgjedhjen 
e ofertuesit më të favorshëm për ndërtimin e të njejtit, në bazë të thirrjes publike 
ndërkombëtare të shpallur nga ShA “ESM”, në bashkëpunim me BERZH, më 26 
mars 2019, i cili zgjati deri më 10 maj 2019(EBRD, 2018, 1-90).
Për arsye të arritjes së qëllimeve për energji të ripërtritëshme në vitin 2020, Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 5 shkurt 2019 miratoi Vendim me të cilin 
fuqia instaluese e përgjithëshme e centraleve elektrike fotovoltaike për të cilën 
ndahen shpërblime (premi),për energji elektrike të prodhuar dhe të shitur është 200 
MW (Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2019, 49).
Këto shpërblime, gjegjësisht shuma shtesë, prodhuesve të energjisë elektrike nga 
centralet fotovoltaike do t’ua paguajë shteti, përveç çmimit që do të marrin nga 
furnizuesi. Pra, çmimi i tregut mvaret nga bursa e energjisë elektrike, ndërsa lartësia 
e shpërblimit do të përcaktohet me ankand negativ.
Në vazhdim, për realizim të Vendimit të Qeverisë, Ministri i ekonomisë më 7 shkurt 
2019 miratoi Vendim për fi llimin e procedurës së tenderimit me ankand, me të 
cilën u përcaktua fuqia instaluese e përgjithëshme e centraleve fotovoltaike për të 
cilat në bazë të kësaj procedure tenderimi ndahet shpërblim (premi)është 35 MW 
të cilat duhet të ndërtohen në tokë në pronësi shtetërore, gjegjësisht në lokalitetet 
e komunave: Sveti Nikole, me përfshirje të propozuar prej rreth 49 ha për fuqi 
instaluese prej 25 MW dhe Makedonski Brod, me përfshirje të propozuar prej rreth 
21,3 ha për fuqi instaluese prej 10 MW.
Për këtë qëllim, Ministria e Ekonomisë më 10 qershor 2019 shpalli edhe thirrje publike 
me afat për dorëzim të ofertave deri më 21 gusht 2019(Ministria e Ekonomisë, 2019a, 1-6).  
Për ndërtimin e këtyre 11 centraleve fotovoltaike, prej të cilave 10 në Sveti Nikole dhe 
një në Makedonski Brod, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut me 29 
janar 2020 janë nënshkruar Marrëveshje me 9 kompani private.
Gjithashtu, nga ana e Ministrisë së Ekonomisë më 31 korrik 2019 u shpallë edhe 
thirrja publike me afat për dorëzim të ofertave deri më 2 tetor 2019,për ndarjen e 
shpërblimeve (premive) për energji elektrike të prodhuar nga centralet elektrike 
fotovoltaike të ndërtuara në tokë në pronësi private me fuqi instaluese të përgjithëshme 
prej 27 MW, me shpërndarje si vĳ on(Ministria e Ekonomisë, 2019c, 3-9): 
- Pjesa 1: 0-200 kW, fuqia instaluese e përgjithëshme e të gjithë centraleve 
elektrike të kësaj pjese për të cilën janë dorëzuar oferta nuk mund të jetë më e lartë 
se 2 MW. 
- Pjesa 2: 201-500 kW, fuqia instaluese e përgjithëshme e të gjithë centraleve 

elektrike të kësaj pjese për të cilën janë dorëzuar oferta nuk mund të jetë më e 
lartë se 5 MW. 

- Pjesa 3: 501-1000 kW, fuqia instaluese e përgjithëshme e të gjithë centraleve 
elektrike të kësaj pjese për të cilën janë dorëzuar oferta nuk mund të jetë më e 
lartë se 10 MW. 

- Pjesa 4: 1001-3000 kW, fuqia instaluese e përgjithëshme e të gjithë centraleve 
elektrike të kësaj pjese për të cilën janë dorëzuar oferta nuk mund të jetë më e 
lartë se 10 MW.

Procedura për nënshkrimine Marrëveshjeve për ndërtimine këtyre centraleve 
fotovoltaike është në rrjedhë e sipër dhe janë dorëzuar 43 oferta për ndërtimin e 108 
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objekteve publike në mbi 40 komuna.
Kriter për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë për të dy rastet e ndërtimit të centraleve 
fotovoltaike, gjegjësisht për ndërtim në  tokë në pronësi shtetërore dhe në tokë në 
pronësi private është shpërblimi i ofruar fi ks më i ulët.
Përndryshe, në rrjedhë e sipër  është thirrja publike për parakualifi kim e SHA ESM 
për zgjerimin e parkut të erës Bogdanci faza e II-të me 3-4 mulli të rinj të erës dhe 
kapacitet të tyre 13.2-15 MW. Thirrja publike është shpallur me 29 Janar 2020, në dy 
LOT-e dhe me një afat kohor për paraqitjen e kompanive të interesuara për ndërtimin 
e projektit deri më 2 Mars 2020 (SHA ESM, 2020, 1).
Për të arritur qëllimin për kapacitetin total të instaluar të centraleve fotovoltaike prej 
200 MW, SHA ESM-Shkup më 11 shkurt 2020 lëshoi thirrje publike për ndërtimin 
e centralit fotovoltaik 100 MW në hapsirën e minierës së qymyrit të eksploatuar të 
KXE Oslomej përmes rrugës së  partneritetitpubliko-privat, gjegjësisht dy impiante 
fotovoltaike me nga 50 MW, me një afat për dorëzim të ofertave deri me  08 maj 2020. 
Kriter për zgjedhjen e ofertës më të favorshme do të jetë partneri privat i cili do t’i 
paguajë ESM-së një përqindje më të lartë vjetore nga energjiae shitur sipas bursës 
rajonale HUPX (ESM, 2020, 1-4).
Padyshim se me ndërprerjen e punës së TEC Oslomej dhe zëvendësimin e këtĳ  
prodhimi të energjisë elektrikenga burimet konvencionale termike me prodhim nga 
burimet e ripërtëritshme të energjisë, përmes centraleve fotovoltaike, dukshëm do 
të rritet prodhimi e energjisë elektrike nga këto burime, e me këtë edhe pjesëmarrja 
e energjisë nga burimet e ripërtëritshme të energjisë në konsumin e energjisë fi nale.
Për të rritur prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë 
dhe me këtë edhe zëvendësimin gradual të prodhimit nga burimet konvencionale 
termike, Qeveria më 19 shkurt 2020 lëshoi një thirrje publike për pjesëmarrje në 
parakualifi kim për ndarjen e koncesionit për ndërtimin e hidrocentralit Çebren,përmes 
rrugës së  partneritetit publiko-privat, me një afat kohor për dorëzimin e ofertave 
deri më 03 Prill 2020 (Republika e Maqedonisë së Veriut, 2020, 1-3).
Aktualisht Republika e Maqedonisë së Veriut energjikisht është e lidhur me katër 
vende fqinje, përme s pesë lidhjeve energjetike interkonektive prej 400 kV (Kosovën, 
Bulgarinë, Sërbinë dhe Greqinë përmes dy largpërçuesëve). 
Në periudhën e ardhshme do të vĳ on edhe lidhja e pjesës perëndimore të vendit, ku 
gjinden edhe kapacitete të rëndësishme prodhuese, me Republikën e Shqipërisë dhe 
në këtë mënyrë do të kompletohet Korridori 8 energjetik (lindje-perëndim) me të 
cilën Maqedonia e Veriut do të bëhet udhëkryq energjetik i Ballkanit.
Ky largëpërçues 400 kV Maqedonia e Veriut (Manastir)-Shqipëri (Elbasan) ka rëndësi 
rajonale dhe PECI status (Project of EnergyCommunity Interest), me Vendim të 
Energy Community Ministerial Council nga 14.10.2016.
Në dhjetor të vitit 2015, u nënshkrua një marrëveshje fi nanciare me Bankën Evropiane 
për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) për një kredi prej 37 milion € dhe një grant prej 
12 milion €(MEPSO, 2017, 17).  

Përfundime

Nga përpunimi i hollësishëm dhe praktik i të dhënave të selektuara dhe nga analiza 
e tyre, në lidhje me sistemin energjetik, prodhimtarinë e energjisë elektrike nga 
BRE në veçanti si dhe ndërtimin e objekteve energjetike, me qëllim të rritjes së kësaj 
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prodhimtarie, veçanërisht në kohën në të cilën Republika e Maqedonisë së Veriut 
është në procesin e integrimit në familjen evropiane, mund të përmbledhim me sa 
vĳ on:
• Sistemi elektroenergjetik paraqet element të rëndësishëm për zhvillimin e 

ekonomisë së një vendi. Nga këtu, sistemi elektroenergjetik i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut i cili i përfshin pjesmarrësit e tregut të energjisë elektrike 
në kontinuitet duhet të zhvillohet, mbindërtohet dhe moderrnizohet, e me atë 
do të tërheq edhe investime të mëdha. Gjithashtu, Republika e Maqedonisë së 
Veriut duhet të angazhohet edhe për vendosjen e bashkëpunimit të ndërsjellë 
dhe pjesëmarrje në projekte ndërshtetrore, veçanërisht me vendet fqinje, si në 
ndërtimin e kapaciteteve prodhuese elektroenergjetike të përbashkëta dhe 
largpërçuesve për interkonektim me sistemet elektroenergjetike të vendeve fqinje.

• Republika e Maqedonisë së Veriut në kontinuitet duhet të japë kontribut të madh 
në plotësimin e qëllimeve të tregut të brendshëm të BE-së, gjegjësisht Planit 20-
20-20, të cilat duhet të realizohen deri në vitin 2020, përmes investimeve të reja në 
prodhimtarinë e energjisë elektrike nga BRE.

• Republika e Maqedonisë së Veriut, si vend kandidat për anëtarësim në BE, po 
bën përpjekje për ndërtimin e objekteve elektroenergjetike për gjenerim të 
energjisë elektrike nga BRE, e me atë edhe zëvendësimin e prodhimit nga burime 
konvencionale termike dhe njëkohësisht zvogëlimin e emetimeve të gazrave 
ndotës. 

• Shfrytëzimi i të gjitha burimeve të mundshme për investim në zhvillimin e BRE, 
krejt me qëllim përmirësimin e rezultateve në sektorin për prodhimit të energjisë 
elektrike në veçanti dhe zhvillimin e sistemit elektroenergjetik në përgjithësi, dhe 
në të njëjtën kohë zvoglimin e varshmërisë importuese të vendit nga energjia 
elektrike dhe defi citit tregtar. Krejt kjo së bashku, do të kontribuojë drejtpërdrejt 
në zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe, në përgjithësi, stabilitet makroekonomik 
të vendit.

• Me rritjen e pjesëmarrjes së BRE-ve në prodhimin e energjisë elektrike, e me këtë 
edhe në konsumin e energjisë fi nale, Republika e Maqedonisë së Veriut është 
përfshirë në përpjekjet dhe objektivat e BE-së për të përmbushur detyrimin e 
kuantifi kuarprej 23% pjesëmarrje të energjisë nga burime të ripërtëritshme në 
bruto konsumin e energjisë. fi nale deri në vitin 2020.

• Republika e Maqedonisë së Veriut duhet të vazhdojë me përmbushjen e detyrimeve 
që rrjedhin nga Marrëveshja për themelimin e bashkësisë energjetike në lidhje me 
BRE, konkurrencën, mjedisin jetësor dhe efi kasitetin energjetik.
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Dhuna ndaj gruas dhe dhuna në familje, nismat ligjore në kuadër të 
reduktimit të saj

Dr. Sabina Meta

Abstrakt

Dhuna ndaj gruas apo dhuna në familje, është një fenomen mjaft  I përhapur me karakter 
global, gjithpërfshirës sidomos vitet e fundit e jo vetëm në Shqipëri,  e cila cilësohet njëzëri si 
një shkelje e të drejtave themelore të njeriut të mbrojtura nga Kushtetuta jonë dhe Konventat e 
ndryshme  Ndërkombëtare ku vendi ynë ka aderuar. Dhuna ndaj gruas dhe dhuna në familje 
nuk  ka karakter “thjesht familjar”, privat  e cila duhet të qëndrojë brenda mureve të shtëpisë 
e izoluar,  por ka njëkarakter gjithpërfshirës, mbi të gjitha  për pasojat që ajo mbart me natyrë 
shkatërruese, deformuese, diskriminuese, traumatizuese që sjellin si pasojë transformimin 
e tyre nga dhunë e thjeshtë në krime brenda familjes. Karakteri global, ndërkombëtar I ketĳ  
fenomeni negativ e shkatërrues për shoqërinë ka sjellur si domosdoshmëri ngritjen e alarmeve 
dhe mbrojtjen kundër tĳ në rang ndërkombëtar duke përfshire hartimin  e Konventave të 
ndryshme, ratifi kimin dhe përshtatjen e legjislacionit të brendëshëm të shteteve aderuese në 
përputhje me to me qëllim parandalimin, luft imin,penalizimin e ketĳ  fenomeni, sanksionimin 
e dhunuesve sipas ligjit apo rehabilitimin e tyre me qëllim reduktimin e këtĳ  fenomeni dhe 
mbrojtjen e jetës, harmonisëfamiljare, shoqërore në përgjithësi dhe vençanërisht të  gruas dhe 
rolit të saj në shoqëri. 
Kjo temë do të trajtojë ekzistencën e këtĳ  fenomeni negativ  të shoqërisë sonëdhe luft imi I tĳ  
nëaspektin  legjislativ me karakter Kombëtar dhe Ndërkombëtar duke përfshirë ndryshimet 
legjislative ndër vite për luft ën kundër këtĳ  fenomeni, praktikën e Strasburgut, statistika, 
sugjerime, me qëllim hartimin e planit gjithpërfshirës për reduktimin e dhunës së gruas dhe 
dhunës në familje. 

Fjalët kyçe: Dhuna, gruas, familje, mbrojtje legjislative, urdhër mbrojtje.

Hyrje

Dhuna ndaj gruas është një fenomen sa delikat aq dhe i vjetër së cilit I është kushtuar 
jo pak rëndësi ndër vite nga Kombet e Qytetëruara duke hartuar Konventa,Akte 
ligjore të ndryshme,  apo duke I përfshirë në legjislacionin e  brendëshëm të Shteteve 
aderuese, gjithmonë në kuadër të luft ës kundër këtĳ  fenomeni negativI cili tashmëështë 
shndërruar në një plagë jo vetëm për femrën, gruan, nënën,bashkëshorten, bĳ ën, 
motrën, por për tërë familjen dhe shoqërinë.
Konventat Ndërkombëtare, Deklaratat, Kushtetuta të Shteteve të ndryshme, Akte 
të ndryshme ligjore apo nënligjore, kanë dhënë përkufi zime lidhur me dhunën 
ndaj gruas apo dhunën  në familje të cilët njëzëri e kanë cilësuar si, dhunë me bazë 
gjinore që sjell ose mund të sjellë si pasojë dëmtimin ose vuajtjen fi zike, seksuale 
apo psikologjike të gruas, përfshi edhe kërcënimet për kryerjen e veprave të tilla, 
shtrëngimin ose privimin arbitrar të lirive, që ndodhin si në jetën publike ashtu dhe 
në jetën private11.
Referuar Legjislacionit shqipëtar dhunë ndaj gruas apo dhunë familjare përfshin çdo 
veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cenim 

1 Deklarata “Për eliminimin e dhunës kundër grave” (DVAË), miratuar në vitin1993.
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të integritetit fi zik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik.“Dhunë në familje” 
është çdo akt dhune, i përcaktuar sipas pikës 1, të këtĳ  neni, që ndodh brenda 
familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve të familjes të cituar 
në ligj (pika 7), që janë ose kanë qenë në marrëdhënie familjare, pavarësisht nga 
fakti nëse dhunuesi ndan ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën2. Praktika ndër 
vite ka treguar se dhuna shfaqet në forma e mënyra të ndryshme, me veprime dhe 
mosveprime të cilat mund ti klasifi kojmë dhe jo vetëm, si Dhunë fi zike, psikologjike, 
emocionale( apo keqtrajtim emocional), seksuale, ekonomike e cila mund të realizohet nga  
bashkëshorti, familjari, partneri intim, bashkejetuesi i/e të dhunuarës etj.. ku në kuadër të 
ndryshimeve legjislative tëligjit Nr . 47/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në  Ligjin 
Nr  9669, Date 18.12.2006, “ Për Masa ndaj  Dhunës në marrdhëniet familjare” , të 
ndryshuar është bërë një zgjerim gjithpërfshirës I subjektëve dhunues /dhunuar ku 
tashmë dhuna brenda strukturës familjare nuk ndalet vetëm te gruaja në pozicionin 
e saj juridik,ligjor, de jure apo de facto,  por dhe anëtarëve të tjerë të familjes apo në 
marrdhnënie familjare, dashurore, bashkjetese, intime, etj, të cilat po I citojmë si më 
poshtë vĳ on:
…Pjesëtarë të familjes” janë: a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-
bashkëshorti/ja apo ish-partneri/ja bashkëjetues; b) vëllezërit, motrat, përfshirë, sipas 
rastit, edhe bashkëshortin/en ose bashkëjetuesin/en e tyre, si dhe nipin e mbesën, 
nëse këta të fundit janë anëtarë të njësisë shtëpiake; c) paraardhësit dhe pasardhësit 
në vĳ ë të drejtë, pa kufi zime, përfshirë edhe rastet kur kjo marrëdhënie krĳ ohet 
nëpërmjet birësimit; ç) prindërit e bashkëshortit/es ose të bashkëjetuesit/es, përfshirë 
dhe thjeshtrin/thjeshtrën, edhe sikur kjo lidhje të burojë nga birësimi; d) gjinia në 
vĳ ë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmĳ ët e birësuar të bashkëshortit/
es ose bashkëjetuesit/es; dh) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit, bashkëshortes, 
bashkëjetuesit/es; e) fëmĳ ët e bashkëshortëve ose partnerëve bashkëjetues; ë) 
personat, të cilët janë ose kanë qenë në marrëdhënie intime, jo domosdoshmërisht të 
shoqëruar me bashkëjetesë, gëzojnë të njëjtën mbrojtje; f) kujdestari dhe personi që 
ndodhet në kujdesin e tĳ  gjatë kohës që vazhdon kujdestaria, sipas përcaktimeve të 
kujdestarisë mbi të miturit dhe kujdestarisë për personat me aft ësi të kufi zuar dhe 
personit që i është hequr ose kufi zuar zotësia për të vepruar sipas dispozitave të Kodit 
të Familjes.”, si dhe personat që mes tyre kanë marrëdhënie intime ndërpersonale që 
përfshin, intimitet fi zik ose emocional.
Referuar të dhënave të publikuara nga INSTAT,  rezulton se ka një rritje të 
vazhdueshme të numrit të rasteve të regjistruara te dhunes ne familje e konkretisht 
në vitin 2010 nga 1.998 deri ne 4.951 raste në vitin 2018. Statistikat për vitet e fundit 
( 2016-2018 ) rezulton se ka pasur një rritje të vazhdueshme me 9% çdo vit të numrit 
te rasteve te regjistruara te dhunes ne familje3. Duhet të kemi të qartë se statistikat 
e sipërcituara nuk janë determinative në asnjë rast, pasi shumë raste të dhunës nuk 
denoncohen, shume femra nuk raportojnë, ose dhe kur shkojnë për të raportuar në 
strukturat përkatëse nuk regjistrohet denoncimi dhe nuk proçedohet sipas ligjit. 
Faktorë të ndryshëm kulturorë, social, ekonomik, frika, pasiguria, mungesa e 
strukturave asistuese shtetërore kanë sjellur si pasojë që të jemi para statistikave jo 
të sakta  e gjithpërfshirëse.
2  Ligji Nr . 47/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në  Ligjin NR. 9669, DATË 18.12.2006, “PËR 
MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË NDRYSHUAR
3 Raporti INSTAT 2019 për dhunen me bazë gjinore Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave ne Shqipëri - 
studim i INSTAT dhe PNUD botuar ne Mars 2019
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Format e dhunës dhe faktorët që ndikojnë në ushtrim dhune

Format e dhunës që mund të realizohen ndaj femrës, gruas, apo kategorisë së 
subjektëvë të cituar më lart, në mënyrë të specifi kuar po I citojmë si më poshtë vĳ on4, 
por që gama gjithpërfshirëse është shumë më e gjërë se ajo që mund të citohet nga 
literatura të ndryshme të cilat fatkeqësisht janë më të kufi zuara se realiteti. 
Dhuna fi zike përfshin: shtyrjen, goditjen, gërvishtjen, pickimin, kafshimin,hedhjen, 
mbylljen në shtëpi, goditjen me objekte të ndryshme, kërcënimin me thikëose me 
armë tjetër, refuzimin për ta ndihmuar gruan kur ajo është shtatzënë ose sëmurë, 
deri në formën më të rëndë – vrasjen, vrasjen e mbetur ne tentativë,plagosjen, etj.
Dhuna fi zike është një formë dhune që viktimat e kanë më të lehtë për ta perceptuar 
dhe për ta pranuar për vetë natyrën e ushtrimit të saj dhe të gjurmëve të dukshme 
që ajo lë tek viktima.
Dhuna seksuale, Dhunë nga partneri joseksual, ngacmime seksuale, perndjekja 
nga partneri jo intim apo intim përfshin: trajtimin e partneres (partnerit) si 
objekt seksual,detyrimin për të bërë striptizëm, detyrimin për të bërë seks, 
këmbënguljen për tëprekur e për të bërë gjithçka dëshiron, detyrimin për të bërë 
seks me dikë tjetër,kryerjen e akteve seksuale sadiste, detyrimin e partneres të bëjë 
seks pas abuzimitfi zik ose si kusht për të ruajtur marrëdhënien e tyre, kryerjen e 
marrëdhënieveseksuale jashtëmartesore etj.Është vërejtur se bashkëshortët apo 
partnerët që ushtrojnë këtë formë dhune, duan të demonstrojnë forcën dhe aft ësinë 
e tyre për të sunduar dhe për të poshtëruarviktimën.
Ngacmim seksual, dhunë gjatë shtatzanisë“Çdo formë e sjelljes së padëshiruar verbale, 
jo-verbale ose fi zike e njënatyre seksuale me qëllim ose pasojë shkeljen e dinjitetit 
të njëpersoni, në veçanti kur krĳ ohet një mjedis frikësues, armiqësor,degradues, 
poshtërues ose fyes5.
Dhuna Psikologjike- emocioanale , përfshin injorimin e ndjenjave të bashkëshortes, 
kritika të
vazhdueshme, kundërshtim i vazhdueshëm i mendimeve, poshtërim në publik 
oseprivatisht, përpjekje për ta bindur partneren se dhunën e meriton nga 
veprimet eveta, kërcënim i partneres për tradhëti bashkëshortore, shenja xhelozie 
tëvazhdueshme, kërcënimin për marrjen e fëmĳ ëve, mbajtje fshehur e parave, 
mbajtjenë shtëpi pa punë, abuzim me fëmĳ ët, thirrje me emra poshtërues etj.Shumica 
e abuzimeve psikologjike ndodhin në kontekstin e formave të tjera të
abuzimit, si ai verbal, ekonomik dhe izolimi social. Burrat që ushtrojnë abuzim 
fi zik,zakonisht ushtrojnë edhe abuzim psikologjik. Dhuna psikologjike, për vetë 
natyrën esaj, është shumë e vështirë për t’u evidentuar, pasi nuk lë gjurmë të 
dukshme, sidhuna fi zike, mirëpo sulmet verbale, poshtërimi, kërcënimi, kufi zimi 
mund të jenëedhe më të dëmshme se sulmi fi zik.
Dhuna ekonomike, ka të bëjë me kontrollin e partnerit mbi të ardhurat fi nanciaretë 
familjes apo edhe ndalimin e pjesëmarrjes së gruas në vendimet për shpenzimet 
e parave, madje edhe refuzimi i dhënies së parave për të mbuluar nevojat bazë 
tëfamiljes, mohimi i pronësisë mbi pasurinë e përbashkët, dëmtim ose shkatërrim 
tëpasurisë, vjedhje të pasurisë, etj.
4 Dhuna në familje. Përgjegjësitë që ka Policia e Shtetit për parandalimin dhe reduktimin e saj, 
Tiranë,mars 2008 
5 Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri - Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri- mars 
2019 
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Përndjekje“Përsëritja e akteve që ndërhyjnë në jetën e një personi që me kalimin e 
kohës shtohen. Ka shumë mënyra në të cilën mund të kryhet një ndërhyrje e tillë. Një 
prej tyre që quhet përndjekje kibernetike është ndërhyrje e vazhdueshme dhe
kërcënuese në internet. Përndjekja shkakton shqetësim, ankth ose frikë.Ajo është një 
formë dhune në vetvete, por mund të çojë edhe në forma të tjera të dhunës, përfshirë 
vrasje”6.

Faktorët që ndikojnë në ushtrimin e dhunës si ndaj grave apo ndaj anëtarëve të 
tjerë të familjes janë të ndryshëm, ku mund të citojmë faktorë ekonomikë, politik, 
sociale, kulturorë, demografi kë, ndikimi familjar,shoqëror, inferioriteti I njërit 
nga bashkëshortët kundrejt suksesit në karrierë apo të ardhura të bashkëshortit 
tjetër,punësimi, të ardhurat, menaxhimi, gjendja civile, niveli arsimor, vendbanimi, 
mosha,  xhelozia, divorcet, problemet personale, veset e njërit nga partnerët ( pĳ a, 
droga, kumara, tradhtitë e çdo lloji, imagjinar apo real ) si dhe çdo lloj forme apo 
mënyre tjetër e cila sjell si pasojë ushtrimin e dhunës ndaj subjektëve të cituar në 
ligjin “ për masat ndaj dhunës në marrdhëniet familjare “. Mungesa e përkrahjes së 
strukturave shtetërore, ndihmave, politika punësimi, strehimi, rehabilitmi rëndon 
dhe shton më shumë rastet ( përtej fakteve nëse raportohen apo jo ) të cilat shumë 
shpesh janë dhe fatale me privimin e jetës së subjektit të dhunuar që për hir të së 
vërtetës fatkeqësisht është femra, 
Kuadri ligjor Kombëtar e Ndërkombëtar në kuadër të luft ës kundër kësaj dhune
Ndër Objektivat kryesore të Kombeve te Bashkuara mes të tjerave është dhe arritja 
e barazisë gjinore, krĳ imi I një shoqërie paqësore, fuqizimi I grave, femrave, zero 
tolerancë ndaj dhunës për arsye gjinore. Duke pranuar se realizimi i barazisë de 
jure dhe de facto midis burrave dhe grave është një element kyç në parandalimin e 
dhunës kundër grave dhe se dhuna kundër grave është manifestim i marrëdhënieve 
historikisht të pabarabarta të pushtetit midis burrave dhe grave, që kanë çuar në 
dominim dhe diskriminim të grave nga burrat me të cilin gratë janë të detyruara të 
vendosen në një pozicion varësie në krahasim me burrat, Aktet Ndërkombëtare në 
përgjithësi, Konventat kriminalizojnë vepra të tilla si: gjymtimin gjinor, martesën e 
detyruar, përndjekjen, abortin dhe sterilizimin e detyruar duke detyruar shtetet  të  
përfshĳ në në sistemet e tyre ligjore këto vepra penale.7. Disa nga Aket me karakter 
kombëtar dhe ndërkombëtar përmes së cilës gruaja, femra vendoset në një pozicion 
tashmë të mbrojtur ligjërisht po I citojmë si më poshtë vĳ on :
1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
2. Konventa Europiane e të Drejtave të njeriut atifi kuar nga Shqipëria dhe ka hyrë në fuqi 

më 2 tetor 1996
3. Konventa ndërkombëtare “Për të drejtat ekonomike sociale dhe kulturore”ratifi kuar nga 

Shqiperia më 4 tetor 1991.
4. Konventa ndërkombëtare “Për të drejtat civile dhe politike”, ratifi kuar ngaShqiperia më 

4 tetor 1991
5. Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi Eliminimin e Të Gjitha Formave të Diskriminimit 

Kundër Grave (“CEDAË”, 1979) , Protokollin e saj Opsional (1999), si dhe Rekomandimin 
e Përgjithshëm Nr 19 të Komitetit CEDAË mbi dhunën kundër grave, Konventën e 

6 Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri - Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri- mars 
2019
7 Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luft imin e dhunës kundër grave dhe 
dhunës në familje Stamboll, 11.V.2011 � Konventa e Stambollit
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Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmĳ ëve (1989) dhe Protokollet e saj Opsionale 
(2000) dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me Aft ësi të 
Kufi zuara (2006);

6. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Protokolli 
përkatës I Konventës për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut( ratifi kuar 
me 10 shkurt 1996 

7. Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luft imin e dhunës kundër grave 
dhe dhunës në familje Stamboll, 11.V.2011 – (Konventa e Stambollit), miratuar me ligjin 
nr 104/2012 “ Për ratifi kimin e Konvetës së Këshillit të Europës, për parandalimin dhe 
luft imin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje

8. Karta Sociale Europiane (1965)
9. Konventa Europiane për Parandalimin e Torturës, të Trajtimeve oseNdëshkimeve 

Çnjerëzore dhe Poshtëruese 1989; është ratifi kuar ngaShqipëria dhe ka hyrë në fuqi më 1 
shkurt 1997.

10. Konventën e Këshillit të Europës mbi Mbrojtjen e Fëmĳ ëve nga Shfrytëzimi dhe Abuzimi 
Seksual (CETS Nr. 201, 2007); Konventa “Mbi të drejtat e fëmĳ ës ( ratifi kuar me 27 
shkurt 1992)

11. Deklarata “Për eliminimin e dhunës kundër grave” (DVAË), miratuar në vitin1993
12. Ligji për Masat kundër dhunës në familje me ndryshime përkatese.
13. Ligji nr. 9669 datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës ne marrëdhëniet familjare 

ndryshuar me ligjin nr.9914, datë 12.5.2008, nr.10329, datë 30.9.2010,
14. Ligji Nr . 47/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në  Ligjin NR. 9669 date 18.12.2006, 

“Për masa ndaj dhunës në marrdhëniet familjare, të ndryshuar 
15. Ligji nr. 9198, datë 1.7.2004 “Për barazinë gjinore në Shoqëri familjare
16. Kodi I Familjes 
17. Kodi Penal I Republikës së Shqipërisë
18. Kodi I Proçedurës penale të Republikës së Shqipërisë
19. Kodi I Drejtësisë për të miturit 
20. VKM Nr 334 dt 17-02-2011 “ Për mekanizimin e bashkërendimit të punës përb referimin 

e rasteve të dhunës në marrdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tĳ . 
21. Projekt Ligji Nr ___ 2020 “ për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Pnr. 9669 datë 

18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës ne marrëdhëniet familjaretë ndryshuar 
22. Projekt Ligji Nr ___ 2020 “ Për një ndryshim në ligjin Nr 7895 dt 27-01-1995- Kodi 

Penal I Republikës së Shqipërisë” , të ndryshuar – Neni 130/1- Dhuna në Familje . 
Të gjitha aktet e sipërcituara më lart trajtojnë të drejtën e gëzimit të një jete të 
qetë,mbrojtjen e shëndetit,mirqënies psiko-sociale, emocionale, familjes, punës, 
kartës sociale- politike të të drejtave,  barazinë përpara ligjit, si dhe sanksionimet 
përkatëse në rast të cënimit të tyre ndryshimet legjislative të cilat posacërisht I 
japin gruas, femrës një mbrojtje të posacme për shkak shtimit të rasteve të dhunës 
në familje e posaçërisht ndaj gruas. Të gjitha aktet e sipërcituara trajtojnë dhunën 
nga ana juridike, psikologjike, emocionale, pasojat që lë, mbrojtjen që duhet ti jepet 
viktimës, strukturat shtetërore për dhënie ndĳ me, asistencë, ashpërsim të veprave 
penale dhe sanksioneve përkatëse kur si objekt I veprimeve ose mosveprimeve 
të kundraligjshme është gruaja, femra, apo anëtarët e tjerë të familjes. Aktet e 
sipërcituara trajtojnë dhe procedurat që duhet të ndiqen nga subjektët e dhunuar ( 
më hollësisht do të trajtohet më poshtë ) ndërkohë që ndryshimet legjisltavie sjellin 
risi të cilat përkojnë me rehabilitimin dhe strehimin e dhunuesve sipas ligjit.
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Urdhëri I mbrojtjes de jure dhe de facto me  ndryshimet legjislative

Ligji Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës ne marrëdhëniet familjare” 
me ndryshimet përkatëse bazuanr në Ligjin Nr . 47/2018, ka si objekt dhe qellim të 
saj, parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë 
të masave të përshtatshme ligjore dhe të masave të tjera të nevojshme.Garantimin e 
mbrojtjes me masa ligjore dhe me masa të tjera të nevojshme të pjesëtarëve të familjes, 
të cilët janë viktima të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmĳ ëve, 
të moshuarve dhe personave me aft ësi të kufi zuar, si dhe të çdo individi, subjekt i këtĳ  
ligji, që paraqet nevoja të veçanta mbrojtjeje. Ky ligj ka si objekt:
a) krĳ imin e një rrjeti të koordinuar institucionesh përgjegjëse për mbrojtjen, 

mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave, lehtësimin e pasojave dhe parandalimin 
e dhunës në familje;

b) orientimin e punës për krĳ imin e strukturave dhe organeve përgjegjëse në nivel 
qendror dhe vendor për mbështetjen e viktimave dhe parandalimin e dhunës në 
familje;

c) fuqizimin e sistemit gjyqësor për marrjen e masave të mbrojtjes ndaj dhunës në 
familje;

d) sigurimin/garantimin për viktimat e dhunës në familje të shërbimit të shpejtë, 
të pakushtueshëm dhe të thjeshtë në përputhje me ligjin, pranë gjykatës apo 
organeve të tjera kompetente për zbatimin e li gjit.

Nuk mund të ketë një fi llim proçedure apo vazhdim të mëtejshëm të saj pa pasur më 
parë një denoncim nga subjektet e dhunuar apo viktima të dhunës në familje. Nuk 
mund të ketë një fi llim proçedure nëse strukturat shtetërore nuk I marrin seriozisht, 
paragjykojnë, nuk realizojnë detyrimin e tyre ( duke refuzua marrjen e denoncimeve 
nga femrat, bashkëshortet apo vajzat adoloshente për arsye të ndryshme, zakonisht 
miqësie, njohje me dhunuesit, mentaliteti, efekt të burgosjes apo largimit nga shtëpia 
si rrjedhojë e pasojave që e shoqërojnë urdhrin e mbrojtjes ). Nuk mund të ketë një 
mbrojtje efi kase nëse nëse organet e drejtësisë injorojnë alarmet e rrezikshmërinë 
që bart në vetvete mosdhënia e një urdhëri mbrojtje, nëse strukturat shtetërore të 
cituara në ligj e jo vetëm, jane indiferente dhe nuk ofrojnë asnjë asistencë, perkrahje, 
zgjidhje duke I lënë në mëshirë të fatit sidomos vitiktimën, sepse nëse kjo ndodh, çdo 
gjë është e destinuar për të dështuar. Persa më lart proçeduralisht fazat sipas ligjit të 
sipërcituar janë : 
1. Në rast të dhunës në familje, viktima mund t’i drejtohet me anë të një kërkese 

stacionit të policisë më të afërt (të zonës ku banon ose ndodhet), njësisë përkatëse 
vendore (komunë, bashki), qendrës shëndetësore të zonës ku banon apo ndodhet 
ose me kërkesë-padi gjykatës së rrethit të vendbanimit, vendndodhjes së saj ose 
të dhunuesit/es, për të marrë masat e nevojshme.

2. Sipas ligjit të sipërcituar dhe ndryshimeve përkatëse neni 13 i tĳ  specfi kohen 
subjektët që kanë të drejtë ti drejtohen me kërkesë për lëshim urdhër mbrojtjeje(vetë 
viktima;përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; policia / prokuroria. Kërkesën 
për urdhër mbrojtjeje të një të mituri mund ta paraqesi prindi, kujdestari, 
perfaqësuesi ligjor, të afërmit, përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë 
bashkisë ose komunës,qendrat dhe shërbimet për mbrojtjen dhe rehabilitimin e 
viktimave të dhunës në familje, të njohura/licencuara nga ministria përgjegjëse 
për çështjet e barazisë gjinore dhe luft ës kundër dhunës në familje
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3. Mbrojtja ndaj dhunës në familje, në zbatim të këtĳ  ligji,janë të cituara në nenin 10 
të të tĳ  dhe në mënyrë të përmbledur po i citojmë si më poshtë vĳ on:  

4. a)duke urdhëruar menjëherë dhunuesin/en që të mos kryejë ose të mos kërcënojë 
se do të kryejë vepër të dhunës në familje apo ndaj të dhunuarit ( veçanërisht 
kur është grua) b) duke urdhëruar menjëherë të dhunuesin/en që të mos cenojë, 
ngacmojë,etj drejtpërdrejt ose tërthorazi me viktimën c) duke larguar menjëherë 
dhunuesin/en nga banesa për një afat kohor të caktuar me urdhër të gjykatës ç) 
duke ndaluar menjëherë dhunuesin/en që t’i afrohet përtej një distance të caktuar 
viktimës apo pjesëtarëve të familjes d) duke ndaluar menjëherë dhunuesin/
en që t’i mos afrohet shtëpisë, vendit të punës, etj të të dhunuarëve dh) duke 
vendosur menjëherë viktimën/at dhe të miturit në strehime të përkohshme, e) 
duke kufi zuar ose duke ndaluar dhunuesin/en të takohet me fëmĳ ën e viktimës;ë) 
duke i ndaluar dhunuesit/e hyrjen ose qëndrimin në banesën e përkohshme 
apo të përhershme të viktimës;f) duke urdhëruar një person të autorizuar nga 
gjykata (punonjës i rendit ose përmbarues gjyqësor) që të shoqërojë viktimën 
ose të paditurin/ën (dhunuesin/en) deri në banesën e viktimës dhe të mbikëqyrë 
largimin e pasurisë personale;g) duke urdhëruar organet zbatuese të ligjit që 
të sekuestrojnë çdo armë që i përket dhunuesit gjatë kontrollit të kryer apo të 
urdhërojë dhunuesin për të dorëzuar çdo armë që i përket atĳ ;gj) duke urdhëruar 
dhunuesin/en që të lejojë viktimën të posedojë banesën të cilën e përdorin së 
bashku viktima dhe dhunuesi/ja;h) duke urdhëruar dhunuesin/en që të paguajë 
qeranë e banesës së përhershme apo të përkohshme të viktimës, si dhe detyrimin 
ushqimor për viktimën, fëmĳ ët apo pjesëtarë të tjerë të familjes që ka në ngarkim; 
j) duke i hequr dhunuesit, përkohësisht, përgjegjësinë prindërore ..k) duke urdhëruar 
organet kompetente, shërbimet sociale të njësive përkatëse të vetëqeverisjes vendore 
të mbështesin me ndihmë psikosociale, shëndetësore e fi nanciare personat e 
dhunuar në familje, si dhe të monitorojnë respektimin e urdhrave të mbrojtjes;ll) 
duke përfshirë viktimën e dhunës në familje në programe rehabilitimi;m) duke 
urdhëruar dhunuesin/en, nëse është rasti, të marrë pjesë në programe rehabilitimi 
psikosociale dhe/ose në programe të aft ësimit prindëror, të organizuara nga subjekte 
publike ose private, pranë qendrave spitalore, qendrave ambulatore ose qendrave 
komunitare, që japin shërbime të shëndetit mendor, shërbime të alkoologjisë ose 
shërbime të toksikologjisë.Mbrojtja konsiston në dhënien e urdhërit të mënjëhërshëm 
të mbrojtjes dhe urdhërit të mbrojtjes e cila kalon në dy faza apo proçedura gjyqësore 
sipas afateve dhe proçedurave ta parashikuara në nenin 13 e vĳ ues të ligjit respketiv. 
Mbrojtja e menjëhershme realizohet kur nga kryerja e vlerësimit të riskut rezulton 
se dhuna e ushtruar paraqet rrezik për jetën, shëndetin dhe lirinë e anëtarëve të 
familjes, duke urdhëruar marrjen e masave të menjershme të citara më lart. Pranë 
Gjykatës përkatëse depozitohet kerkesa nga organet përgjegjëse për trajtimin e 
rasteve të dhunës në familje, pranë Policisë së Shtetit brenda 48 orëve nga marrja 
e masave, sipas përcaktimit të pikës 1 të nenit 13 të ligjit për vlerësimin e masave 
paraprake të mbrojtjes së menjëhershme dhe kërkesëpadi për lëshimin e urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes.Të drejtën për të kërkuar vlerësimin e urdhrit për masat 
paraprake të mbrojtjes së menjëhershme përpara gjykatës e ka edhe viktima dhe 
subjektet e parashikuara nga neni 13, pika 3, e këtĳ  ligji, brenda 48 orëve, nga dita e 
lëshimit të tĳ .Gjykata, 48 orë nga dita e paraqitjes së kërkesës, në seancë gjyqësore 
vendos: a) vlerësimin e masave mbrojtëse të vendosura në urdhrin për masat 
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paraprake të mbrojtjes së menjëhershme dhe lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes;b) anulimin e urdhrit për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme 
dhe ndërprerjen e pasojave të tĳ , nëse nuk provohen faktet dhe rrethanat për të cilat 
është lëshuar.

5. Dhnënia e urdhërit të mbrojtjes sqarohet ne nenin 16 e vĳ ues të ligjit në të cilin 
citohet se Gjykata vendos për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes brenda 15 ditëve 
nga dita e regjistrimit të kërkesës në një proces gjyqësor pasi dëgjon më rrallë 
subjektë të dhunës në famĳ le ( viktim, përfaqësues ligjor, të paditurin, prokurorin, 
përfaqësues të policisë, strukturave shtëtërore etj, dëshmitarë, etj.  ).Në rastin kur 
kërkesa është paraqitur nga policia/prokuroria, tërheqja e viktimës nga procesi 
nuk sjell si pasojë mosgjykimin e çështjes së fi lluar. Gjykata nga ana e saj, mund 
të lëshojë me vendim një urdhër mbrojtjeje vetëm ndaj dhunuesit të përmendur 
në kërkesë-padi. Ky vendim përmban vetëm masat mbrojtëse që përshkruhen 
në nenin 10 të këtĳ  ligji. Gjykata lëshon me vendim urdhrin e mbrojtjes duke 
caktuar një ose më shumë prej masave të përcaktuara në nenin 10 të këtĳ  ligji, 
nëse vërteton se ekzistojnë dyshime të arsyeshme për të besuar se dhunuesi 
përbën rrezik për kryerjen e ndonjë akti të dhunës në familje, lëshimi i urdhrit 
të mbrojtjes me vendim gjykate është i nevojshëm për të mbrojtur sigurinë, 
shëndetin, mirëqenien e viktimës, etj.. Vendimi i Gjykatës përfshin pranimin e 
kërkesës për “lëshim urdhër mbrojtje “, llojin dhe zgjatjen e masës së caktuar 
nga ana e Gjykatës, njoft ime proçedurale për pasojat në rast shkelje, të drejtën e 
njoft imit, ankimit sipas rregullave të parashikuara në kodin e Proçedurës Civile 
dhe ligjit bazë, gjer që vendimi të marrë formë të prerë. Gjykata, brenda 24 orëve 
pas lëshimit të urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate, u dërgon nga një kopje 
të tĳ  personave në vĳ im:viktimës dhe personave të tjerë të shënuar në vendim; 
prokurorit, nëse ka bërë kërkesë;zyrës së shërbimeve sociale të njësive vendore, 
ku janë me banim të përhershëm apo të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë 
të përmendur në vendim;komisariatit të policisë në rajonin ku janë me banim të 
përhershëm apo të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë të përmendur në 
vendim

Praktika Kombëtare dhe e Strasburgut lidhur me dhënin e mbrojtjes ligjore  nga 
Strukturat Shtetërore.

Aktet Ndërkombëtare, legjislative, normative,rezoluta, të ndryshme kanë shprehur 
njëzëri problematikat që vĳ në si rrjedhojë e mosveprimit të të dhunuarave apo në shumë 
raste dhe të strukturave shtetërore të cilat kanë injoruar denoncimet e ndryshme që 
më vonë kanë rezoltuar fatale për jetën e tyre, duke sjellur njëkohësisht dhe dështimin 
e strukturave shtetërore siç do i pasqyrojmë në praktikën e Strasburgut si më poshtë 
vĳ on:   
Praktika shqiptare 
çështja OPUZ kundër TURQISË (kërkesa nr. 33401/02) 9 qershor 2009 ky është 
një vendim tepër i rëndësishëm i Gjykatës në lidhje me dhunën në familje dhe për 
detyrimet që i lindin autoriteteve shtetërore në raste të tilla. Rezulton se  kërkuesja 
H.O ( gjatë gjykimit në Strasburg) pretendoi se autoritetet turke kishin dështuar në 
mbrojtjen e së drejtës për jetë të nënës së saj dhe se ato ishin treguar neglizhente 
përballë përsëritjes së dhunës, kërcënimeve për vdekje dhe dëmtimeve, të cilat i 
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kishte pësuar dhe ajo vetë nga ana e bashkëshortit të saj. Ajo u ankua gjithashtu, për 
mangësitë e ligjit turk dhe deshtimin e strukturave shtetërore, në lidhje me nenin për 
mbrojtjen e jetës së nënës së kërkueses pasi  detyra e shtetit sipas nenit 2 përfshin 
edhe detyrimin për të siguruar që e drejta për jetën të mos cënohet jo vetëm nga 
autoritetet por edhe nga individët e tjerë. Në analizën e këtĳ  detyrimi Gjykata mori 
parasysh disa elementë. Së pari, ajo konstatoi se autoritetet e dinin, ose duhet ta 
kishin ditur në atë kohë, ekzistencën e një rreziku real dhe të menjëhershëm për jetën 
e kërkueses dhe të nënës së saj nga H.O. dhe për këtë arsye kishin përgjegjësi për të 
vepruar pozitivisht në përgjigje të thirrjeve të kërkueses dhe të nënës së saj se jetët e 
tyre ishin në rrezik . Gjykata kujtoi se në bazë të nenit 2 të Konventës autoritetet kanë 
për detyrë që të kryejnë një hetim efektiv për të zbuluar shkaqet e humbjes së jetës 
së një personi dhe për të vënë para drejtësisë përgjegjësit eventualë. Ajo çka është e 
rëndësishme të theksohet është se sipas Gjykatës, autoritetet nuk mund të përdornin 
si argument as sjelljen e viktimave për dështimin e tyre në marrjen e masave të 
përshtatshme . Ajo vendosi që dështimi i një Shteti në mbrojtjen e grave përballë 
dhunës në familje shkel të drejtën e tyre për mbrojtje të barabartë nga ligji, si edhe që 
ky dështim nuk ka pse të jetë patjetër i qëllimshëm 8.

Çështja Tomašić dhe të tjerë kundër Kroacisë, I referohet aplikimit të bërë nga të afërmit e 
një fëmĳ e dhe nënës së tĳ , viktima këto të dhunës së ushtruar nga babai I tyre. Sipas kërkesës 
së aplikantëve Shteti Kroat kishte dështuar në dhënien e një mbrojtje të posaçme nënës dhe 
fëmĳ ës së saj përtej kallzimeve qe ishin bërë nga ana e nënës së saj, duke ditur që Shteti 
kishte të gjitha strukturat shtetëore për të vepruar dhe proçeduar me një mbrojtje të posaçme 
kundrejt gruas dhe sidomos fëmĳ ës që hyjnë në kategorinë e personave vulnerabël9.
Çështja Civek kundër Turqisë. Ne rolin e aplikuesit qëndron i biri i viktimës e cila u 
ekzekutua nga ana e bashkëshortit të saj, babait të aplikuesit.  Rezulton se viktima kishte 
bërë disa denoncime lidhur dhnuën dhe kanosjen e ushtruar ndaj saj pas daljes së dhunuesit 
nga burgu porse nga ana e Policisë së Shtetit ishte proçeduar vetëm me regjistrim duke mos 
marrur asnjë masë konkrete, gjersa gruaja ishte vrarë në rrugë nga bashkëshorit I cili e kishte 
qëlluar me 22 thika. Gjykata në mënyrë unanime vendosi se Turqia kishte shkelur nenin 2 
të KEDNJ, duke arsyetuar se në varësi të informimit të vazhdueshëm nëpërmjet ankesave të 
bëra nga nëna e kërkuesve dhe dëshmive të kërkuesve, autoritetet shtetërore idhin në dĳ eni 
dhe kishin neglizhuar dhënien e mbrojtjes dhe marrjen e masave sipas ligjit10.
çështja Talpis kundër Italisë i referohet kërkesës së bërë nga ana e viktimës se dhunës 
bashkëshortore nga ana e bashkëshortit të saj dhe vrasjes së djalit nga ana e këtĳ  të fundit. 
Strukturat shtetërore nuk morën në konsideratë kallzimet dhe denoncimet e bëra nga ana e 
të dhunuarës për të proçeduar sipas ligjit. Indiferenca e Strukturave Shtetëore krĳ oi hapësirë 
për ardhjen e pasojave si rrjedhojë e mosmarrjes së masave të përshtatëshme për mbrojtjen e 
kërkueses dhe familjarëve të saj. Rrethi i organeve dhe institucioneve përgjegjës është tepër i 
gjerë, por detyrimi pozitiv që vetë neni 2 i Konventës refl ekton synon krĳ imin e një sistemi 
gjyqësor efektiv dhe të pavarur që do të mundësojë identifi kimin e shkaktarit vrasës së individit 
dhe ndëshkimin e autorit, duke mos lënë në harresë dhe detyrimin e strukturave policore për 
marrjen me seriozitet të situatës nisur dhe nga fakti se janë vĳ ë e parë. 

Referuar praktikës shqiptare rezulton se problematikat kryesore qëndrojnë me 
8  - Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut – Botimi 4-Tiranë -2017 -çështja OPUZ kundër TURQISË
çështja Talpis kundër Italisë-Jurisprudencë e Gjykatës së Strasburgut. 
9  çështja Tomašić dhe të tjerë kundër Kroacisë- Jurisprudencë e Gjykatës së Strasburgut. 
10  Çështja Civek kundër Turqisë
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raportimin e dhunës që në shumë rasten lë për të dëshiruar në raport me aktualitetin, 
ndërkohë edhe në Shqipëri konstatohen raste në të cilat strukturat shtetërore nuk 
kryejnë punën e tyre, duke dështuar jo vetëm në marrjen e denoncimeve por dhe 
ndjekjen e tyre ligjore, apo strukturave shtetërore për përmbushjen e detyrimeve 
të cituara në urdhër mbrojtje nga ana e subjektëve të ngarkuara sipas ligjit me 
ndryshime përkatëse. Vlen për tu theksuar se e njënjta gjë konstatohet dhe te dhënia 
e urdhrave të mbrojtjes nga ana e Gjykatës ku jo në pak rastë femrat janë vrarë nga 
partnerët apo ish partnerët e tyre si rrjedhojë e mungesës së seriozitetit nga ana e 
strukturave të drejtësisë në refuzimin e dhënies së urdhrave të mbrojtjes sipas ligjit 
duke inoruar fenomenin. Për hir të së vërtetës nuk rezultojnë gjer në këto moment 
çështje pranë Strasburgut ku paditet Shteti Shqiptar si rrjedhojë e dështimit të 
strukturave shtetërore

Konkluzione. Rekomandime 
 

Përsa më lart siç konstatohet legjislacioni lidhur me masat mbrojtëse kundër dhunës 
ndaj grave dhe dhunës në familje është I pasur dhe I azhornuar sipas problematikave 
te ndeshura ndër vite, por dështimi në shumë raste qëndron tek praktika, bazuar 
mbi këtë do  të sugjeroja : 
• Marrjen e masave paraprake nga ana e strukturave shtetërore  për  asistencën 

ekonomike, sociale,infrastrukturore të subjektëve objekt dhune, para kallëzimit 
apo gjatë proçedurës së kallëzimit.

• Domosdoshmërinë e regjistrimit të çdo kallëzimi nga ana e strukturave të policisë 
dhe të subjektëve përkatës mbi të cilin rëndon ky detyrim sipas ligjit .

• Ndërgjegjsimi I organeve të Drejtësisë  për mos refuzimin e dhënies së urdhrëve 
të mbrojtjes, praktika ka treguar që në shumë raste kur këto urdhra janë refuzuar 
duke bërë të mundur vazhdimin e qëndrimit në të njënjtën banesë, pasojat kanë 
qenë drastike me humbjen e jetës së të dhunuarit në mënyrë brutale. 

• Marrjen e masave nga ana e strukturave shtetërore ( jo struktura policore ) për 
ecurinë e ndjekjes së zbatimit të urdhërit të mbrojtjes apo suportin përkatës 
viktimave të dhunës pas dhënies së urdhërit të mbrojtjes 

• Domosdoshmëria e ndjekjes së proçedurave nga ana e strukturave shtetërore për 
zbatimin e masave të dhëna në urdhërin e mbrojtjes përsa I takon rehabilitimit të 
dhunuesve. 

• Veprimet aktive, strukturave  shtetërore, jo shtetërore, të OJF mediave, 
Komuniteteve Fetare , për ndërgjegjësimin kundër dhunës në familje dhe 
edukimin e meshkujve të shoqërisë kundër dhunës në familje duke cituar pasojat 
negative gjithpërfshirëse të këtĳ  fenomeni. 

• Ndëshkimi I çdo akt dhunë të çdo forme kundrejt gruas apo dhunë në familje, 
ashpërsimin e sanksioneve penale ndaj dhunuesve .

• Sigurimi në ambiente të përshtatëshme I viktimave të dhunës, krĳ imi I kushteve 
të përshtatëshme , strukturave të specializuara që shërbejnë për të mbrojtur të 
dhunuarit sipas  ligjit . 
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Insurance sector development and its eff ect on the Financial Markets in 
developing countries: the case of Kosovo

 Blerta Haliti Baruti1

Abstract

The purpose of this paper is to extract the important factors in the nature of insurance 
companies and their direct role in the economic and fi nancial system development. This market 
study aims to analysethe insurance system in Kosovo by determining and then analysing 
its structure, the degree of concentration of insurance companies on the insurance market, 
their behaviour towards price, number of participants, companies operating in this market 
and types of products and services they provide. Our analysis are gathered on statistical 
and qualitative data through the study of the theories on insurance market development 
in other countries. Furthermore, for the empirical analysis, we used secondary data from 
Central Bank of Kosovo, Insurance Companies and Association Insurance of Kosovo. Also, 
we conducted two surveys. First, we conducted a survey with fi nance managers from all 
insurance companies and secondary survey was in general, for people who work. This way 
we tried to get a bett er understanding of the issue at hand.  The identifi cation of these factors 
would enable insurance companies to design policies that tackle the demands of consumers 
for voluntary insurance policies and att he same time to contribute to fi nancial stability of 
Kosovo’s economy.At the end we have to come out with conclusions on the main research 
question: Does Insurance Development aff ect the Financial Markets in developing countries? 
The expected outcome is that the insurance sector in Kosovo is an important factor for the 
further development of the fi nancial system. 

Keywords: Insurance Market; Development; Financial System, Economic Growth.

Introduction

Developing a sustainable insurance system is a prerequisite for developing an 
economy.The Kosovo Insurance Market has experienced a relatively positive 
development over the last decade and has been characterized by ongoing reforms, 
especially with the entry of new companies by off ering new services. With a share of 
3.0 percent in total fi nancial system assets, the insurance sector is the fourth largest 
sector by size. Penetration rate of 1.4 percent (gross writt en premiums in relation 
to GDP) is estimated to be relatively low, which remained almost unchanged in the 
last three years mainly as a result of higher GDP growth versus writt en premiums 
in the insurance sector. Meanwhile, the density level, which represents the 
writt en premiums per capita, is characterized by an increase. The interconnection 
between the insurance sector and other segments of the fi nancial system is still at 
a low level, which minimizes the risk distribution options in other segments of the 
fi nancial system of Kosovo. The highest interconnection of the insurance sector 
lies with the banking sector since around half of the assets of this sector remain 
in commercial banks in the form of deposits (Annual Report CBK). The structure 
of the insurance sector continues to be dominated by ‘non-life’ insurance services, 
while the remainder consists of the assets of the ‘life’ insurance companies. This 
structure contrasts with the structure of the insurance sector in EU member states. 
1  This paper will be part of PhD thesis at the University American College Skopje.
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Regarding research in this work, several previous papers are important to mention. 
The research conducted by Insurance Association of Kosovo (2017) has come to the 
conclusion that both forms of insurance are developed: life insurance and nonlife 
insurance, with the latt er dominating the market. The insurance market in Kosovo 
today is quite consolidated and has suffi  cient fi nancial and professional capacities to 
provide various insurance coverage. This coverage off ers protection to citizens and 
their businesses from diff erent events whether they are natural disasters or insurance 
on health, life, property, responsibilities, various accidents etc. Other academic 
studies have analysed the insurance eff ect on economic growth. As per the direct 
eff ect of insurance on fi nancial markets development, it requires further academic 
studies and exploration. However, based on studies in Kosovo and compared with 
studies of other countries I can say that Kosovo should be noted that, there are still 
challenges ahead to overcome and achieve even more qualitative services, further 
enhancement type of insurance policy off ers and contemporary products, methods 
and ways forward of management to achieve European standards. Moreover, Arena 
(2008) claims that insurance markets drive economic growth by enabling a more 
effi  cient management of risks and domestic savings. Arena (2008, p. 398) adds that 
“both life and nonlife insurance premiums have a positive and signifi cant eff ect on 
economic growth”. Further, Arena (2008), adds that life insurance impacts growth 
only in high-income countries, while non-life insurance impacts growth in both 
high-income and developing countries.  Haiss and Sümegi (2008) have analysed two 
impacts of insurance markets on the countries: the impact of insurance investment 
and premiums on GDP growth in Europe. Based on these two impacts, they studied 
the role of insurance markets on fi nancial market growth. Haiss and Sümegi (2008) 
conducted their analysis based on panel data of 29 European countries from 1992 to 
2005. The evidence from 15 EU countries suggests that life insurance markets has 
positive impact on GDP growth, on the other hand the larger impact for liability 
insurance came from the New EU Member States from Central and Eastern 
Europe.  Cristea et al. (2014) have examined the insurance industry in Romania by 
analysing insurance market data gathered for 16 years and comparing them to other 
international markets. The study focuses on the impact of the insurance businesses, 
and life insurance and non-life insurances on the economic growth. The results of the 
analysis showed that in all observed countries, where the economic development is 
higher also the weight of insurance to the GDP of that countries is higher than 10%, 
in some European countries it is even higher (Cristea et al., 2014). The insurance 
companies just like the others institutional investors may not only help to improve 
the allocation of capital, but also further strengthen their investments through 
enhanced surveillance (Masci and al, 2007). Furthermore, the insurance companies 
have large cash infl ows and reserves, which may be partly invested in less liquid 
instruments as bonds and equities.  In Kosovo since the beginning of the operation 
of insurance companies, which is over 18 years, the market still dominates high 
number of uninsured vehicles and low number of other type of insurances, which, to 
some extent, is a burden on economic entities, and thus the economy as a whole. This 
thesis focuses on Kosovo as a developing country in transition, its insurance market 
and its eff ect on fi nancial system. The eff ect of insurance market on fi nancial market 
can be explored by considering the functioning of the insurance system as a whole 
and its special segments, regulatory and supervisory instruments and the role of the 
insurance system in savings mobilization and eff ective competition
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Literature review

The Insurance market has been examined through many studies and by many 
authors due to its importance in today’s economy. A cross-country study on the 
infl uence of insurance markets on economic growth, conducted by Arena (2008), 
tests the relationship between insurance activity and economic growth. Arena (2008, 
p. 921) states that, “using the generalized method of moments (GMM) for dynamic 
models of panel data for 55 countries between 1976 and 2004, I fi nd robust evidence 
for this relationship”. Arena (2008) claims that insurance markets drive economic 
growth by enabling a more effi  cient management of risks and domestic savings. 
Arena (2008, p. 398) adds that “both life and nonlife insurance premiums have a 
positive and signifi cant eff ect on economic growth”. Further, Arena (2008), adds 
that life insurance impacts growth only in high-income countries, while non-life 
insurance impacts growth in both high-income and developing countries. Haiss and 
Sümegi(2008) have analysed  two impacts of insurance markets on the countries, 
the impact of insurance investment and premiums on GDP growth in Europe. 
Based on these two impacts, Haiss and Sümegi (2008)studied the role of insurance 
markets on fi nance-growth. Haiss and Sümegi (2 008)conducted their analysis based 
on panel data of 29 European countries from 1992 to 2005. From 15 EU countries 
evidence suggests that life insurance markets has positive impact on GDP growth, 
on the other hand the larger impact for liability insurance came from the New EU 
Member States from Central and Eastern Europe (Haiss&Sümegi, 2008). Haiss and 
Sümegi (2008, p. 405) add that the “risk transfer (i.e. bearing risk for other economic 
agents which might stabilise their income streams, dampen volatility and enhance 
economic activity) and investment (e.g. by increasing over-all investment volumes, 
by deepening capital markets and by broadening the investment range) as major 
channels through which the insurance sector may aid economic growth”. Therefore, 
Haiss and Sümegi (2008) state that the results of the analysis showed that in all 
observed countries the insurance markets have a positive infl uence on economy 
dipnet though with signifi cantly diff erent intensity. Further,Haiss and Sümegi (2008)
add that insurance sector has to be paid more att ention in fi nancial sector analysis and 
macroeconomic policy. Cristea et al. (2014) have examined the insurance industry in 
Rumania by analysing insurance market data gathered for 16 years and comparing 
them to other international markets. The study focuses on the impact of the insurance 
businesses, and life insurance and non-life insurances in the economic growth. The 
results of the analysis showed that in all observed countries, where the economic 
development is higher also the weight of insurance to the GDP of that countries is 
higher than 10%, in some European countries it is even higher (Cristea et al., 2014). 
Further, Cristea et al. (2014, p. 323) add that “the correlation obtained between the 
GDP per capita and the insurance share in GDP shows a greater infl uence of the life 
insurance market than that of the non-life insurance, a very diffi  cult thing to att ain in 
our country, where non-life insurance predominates”. Cristea et al. (2014) conclude 
that the Romanian citizen’s potential of insurance is shaped by the society, income, 
education, culture and the way of life; therefore, life insurance sector is yet to be 
fully developed. The study conducted by Kaushal and Ghosh (2017), investigates 
the relationship between insurance, banking, and economic growth in India during 
the post-liberalized period. Kaushal and Ghosh (2017) claim that the banking sector 
development does not positively aff ect neither of economic growth or insurance 
development. However, Kaushal and Ghosh (2017) fi nd that insurance industry 
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plays a crucial role in driving economic growth and positively infl uence the banking 
sector development. As Kaushal and Ghosh (2017, p. 2202) further add “the fi ndings 
in our study underline the crucial role of insurance, highlighting that insurance is 
one of the key factors in the fi nancial system that aids in economic growth”. Ul Din 
et al. (2017) study the relationship between insurance industry development and 
economic growth during the period of 2006-15, including data from 20 countries and 
using three distinct proxies such as net writt en premiums, penetration and density. 
Ul Din et al.(2017) found a positive relationship between insurance and economic 
growth in both the developed and developing countries. However, according to 
Ul Din et al.(2017), insurance market eff ect is limited in some developing countries 
based due to the limited opportunities for the development of private insurers and 
foreign investors in countries with less economic development. Dash et al. (2015) 
study the relationship between insurance market penetration and the economic 
growth in Eurozone countries for the period 1980–2014. Dash et al. (2015) measure 
the impact of insurance market penetration based on three indicators: life insurance, 
non-life insurance, and both line and non-line combined. Dash et al. (2015) claim that 
insurance markets there are cases that insurance markets drive economic growth 
while in some cases the economic growth is the one that aff ects insurance markets 
instead. Therefore Dash et al. (2015) conclude that insurance markets and economic 
growth are connected in a two-way relationship that aff ect each other. Dash et 
al. (2015) suggest thatt hroughpolicy regulations, countries can att ain benefi ts of 
economic and insurance market growth.

Methodology

The purpose of this study,as mentionedabove,is to identify the connection of the 
insurance market with the fi nancial markets, its impact on the development and 
stability of the fi nancial system. To study this phenomenon, we will be using 
quantitative and qualitative research methods. For this purpose, the existing 
literature (in English and Albanian language) will be used and for the empirical 
analysis we will be using data from national and international sources (Central Bank 
of Kosovo, Insurance Companies of Kosovo, Kosovo Insurance Bureau, Association 
Insurance of Kosovo, Council of bureau and International Association of Insurance 
Supervisors). The data collected from these sources will be subject of analysis by 
using the usual quantitative statistical methods. The data used in this analysis will 
be from 2000, the year when the insurance market began to develop faster in Kosovo, 
up to the current state of the insurance market in Kosovo. The data will be processed 
through the SPSS program for analysis purposes. This research will be implemented 
through questionnaires (qualitative method) in order to collect information.

First Survey

The questions included in the questionnaire are intended for Finance directors of 
insurance companies in Kosovo who are expected to respond about the fi nancial 
conditions of the companies, incomes and expenses, product sales and will provide 
their opinion as an insurance market expert on sector’s current state of aff airs. 
By these questions they were asked how they see the chances for positive change 
and what are the actions that need to be taken. Combined with the literature and 
statistical data, results of survey will provide an additional perspective for an in-
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depth analysis of the impact of insurance market on the fi nancial market in Kosovo.

Second Survey

The main focus of the survey was on the question: Why the majority of Kosovo 
citizens don’t buy voluntary insurance?It refers to the results obtained from our 
survey conducted from employees with a monthly income, which are or can be 
insurance buyers. The questionnaires that we distributed was approximately to 800 
employees, but only 300 of them has answered.

The development trends of the insurance industry in Kosovo

Aft er the war was fi nished in 1999, Kosovo was put under administration by the 
international community so called UNMIK, with the aim of establishment and 
consolidation of state mechanisms including here the insurance market as well.
Most of the insurance companies have started their work during year 2000, such 
as I.C “Kosova", I.C "Insig”, I.C "Siguria", and I.C "Dardania". To these Insurance 
Companies was issued a temporary work permit from UNMIK Administration. 
In the fi rst half of year 2001 respectively, in August, the fi rst steps of building an 
effi  cient insurance system in Kosovo were set up with the creation of a supervisory 
department of insurance companies in Kosovo operating under the Payments 
Authority of Kosovo (BPK) later transformed into the Central Banking Authority of 
Kosovo (CBAK) and in 2008 it was appointed as the Central Bank of Kosovo (CBK).  
During the fi rst half of year 2002, all insurance companies applied for licenses, 
although some of them had started work during year 2000. Aft er the completion of 
all legal licensing procedures as required by Regulation 2001/25.Insurance Market 
has experienced a relatively positive development over the last decade and has been 
characterized by ongoing reforms, especially with the entry of new companies by 
off ering new services. 

The Central Bank of Kosovo (former Private bank of Kosovo), approves the licensing 
and supervision of insurance companies in the country, based on two laws: 04/L - 018 
Law on Compulsory Motor Liability Insurances and 05/L - 045 Law on Insurances.

The number of insurance companies remained unchanged, which by December 2018 
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was 15, out of which 12 were ‘non-life’ insurance companies and 3 ‘life’ insurance 
companies (Annual Report KIB). This year 1 bankrupt, where 62.2% is foreign capital 
and total number of employees within the above companies’ amount 2,141 people.                                                                                                                          
The supervisory and regulatory institution, the Central Bank of Kosovo, approves 
the licensing and supervision of insurance companies in the country, based on the 
existing legal framework.  

Performance and stabilityof Insurance market
 
Recent developments in the insurance market in Kosovo have not shown positive 
results and in 2016 they have indicated a negative balance in their performance. 
As we know the insurance market in developed countries marks a well stability 
and performance, but at the end of year 2018 insurance companies in Kosovo has 
change a litt le bit on positive way.The indicators that are commonly used to show 
the performance of an insurance company depend heavily on organization and 
functioning of companies based on law.
In Kosovo, these indicators are used based on which performance is measured: The 
ratio of damages paid, Report of losses, Margin of profi t, Financial power, Expense 
Report and Minimum Margin of SolvencyFinancial performance indicators of 
insurance companies that help us to analyse of the company's performance are:  

• Liquidity Indicators, 
• Profi tability Indicators, 
• Security Indicators,
• General Indicators.
Insurance companies have the opportunity to push their activity to increase the 
mileage of the mileage, as well as to create fi nancial stability. Insurance company 
should use the stability indicators that we mentation before with which we can 
imply successful business are.

Figure 1Insurance sector development indicators(CBK, 2018)

Based on data from Central Bank of Kosovo in this fi gure, one can note that the 
insurance market is not at a satisfactory level and has room for development. The 
insurance sector accounts for 3.0 percent of assets in the fi nancial market in Kosovo. 
Penetration rate of 1.4 percent (gross writt en premiums in relation to GDP) is 
estimated to be relatively low. The net profi t of Kosovo insurers decreased to EUR 
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100,000 at the end of March 2019, from EUR 400,000 a year earlier.The assets held by 
Kosovo insurance companies totalled EUR 181.0 million vs. EUR 175.5 million a year 
before, of which EUR 164.3 million related to non-life insurers.

Figure 2Assets structure of insurance sector, by ownership(CBK, 2018)

The structure of the insurance sector continues to be dominated by ‘non-life’ 
insurance services, which represents 87.8 percent of the insurance market assets, 
while the remainder consists of the assets of the ‘life’ insurance companies. 
Foreign Capital owed 8, Domestic capital 4

Figure 3. Received gross premiums (CBK, 2018)

Of total value of premiums writt en in year 2017-2018 marked an increase by 4.4% 
or amounted to EUR 86.7 million, compared to the previous period. About 96.9% of 
revenues came from "non-life" insurance sector, which increased by 4.7%, while "life" 
insurance revenues amounted to 3.1%, and marked a decline from 3.7% compared 
to the previous period. 

Results of fi rst survey

A summary of all responses of fi nancier director of insurance company:
• Most of them have been for over 15 years on the market
• All of them are operating all over the country
• Out of 14 companies, 4 response was that they operated with domestic capital, 

1 company declared that in the beginning they started with domestic capital 
and aft er a while continued with foreign capital and the 8 other companies are 
operating with foreign capital.

• All of the insurance companies have from 100 to 160 employers.
• The main insurance products for both companies and households are the 
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compulsory motor liability insurance.
• Out of 14 companies, 2 responded that they didn’t do any marketing for a long 

time now, 6 responded that they do marketing from time to time, while the rest of 
the companies are actively running marketing campaigns.

• The competition in the market for most of them is not loyal.
• The taxes they pay to the state are 18% VAT and 5% taxes on gross premiums. 

For example, on average for the companies the annual with handling taxes and 
accumulated VAT reaches the amount of 1.5-2.0 million Euro.

• All the fi nancial director of I.C think that the applicable law should be respected and 
implemented and then this law should be advanced in accordance with EU legislation.

Results of second survey

The main focus of the survey was on: Why the majority of Kosovo citizens don’t buy 
voluntary insurance? According to the results obtained from our survey conducted 
from people who works with a monthly income, who are or can be insurance buyers. 
Thus, aft er reviewing the literature, aft er examining the various theories and methods 
that were analysed for the use of this thesis, we came to diff erent conclusions which 
are further elaborated based on data collection and analysis.

Reliability Analysis 

Reliability analysis helps us to determine if we have suffi  cient reliability of the 
questionnaire. In a way this analysis aft er its extraction allows us to proceed further 
with the other analyses, in which case the validity of the questionnaire is understood.
Based on the results of this analysis, the results of this research indicate that we have 
good reliability of the questionnaire, worth 820.
Table 1.
Reliability Analysis

Cronbach’s alpha Cronbach’s alpha based on 
standardized questions No. of questions

,820 ,846 10

Frequency analysis

Frequency analysis describes the data, in which case quantitative research presents the 
data in the frequency range or by percentage (%) where we understand respondents' 
responses starting from the lowest to the highest.gg gg
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Graph 1. Respondents' answers about whether they buy health insurance

Based on graph 1 about the question: “Do you have any of the insurance?” we 
understand that 71.7% of the respondents answered that they have health insurance, 
while if we talk about the rest about 28.3% of the respondent’s report that they do 
not have life insurance.

Graph 2. Respondents' answers about the insurance they have 

Variable: “What kind of insurance do you have?” helps us understand respondents' 
answers, where about 40.3% of respondents report having vehicle insurance, a less 
0.7% reporting life insurance, then 10.3% claiming to have health insurance, around 
5% of respondents reporting other insurances. While now we will tell one or more 
answer of respondents inside one question so 8.7% claim to have vehicle and life 
insurance, then 4% of respondents emphasize vehicle and life insurance, at the 
same time 3% have vehicle, life and health insurance, and 1.3% have life and health 
insurance, 2% report vehicle insurance, health insurance and other insurance, while 
1.3% report that they have all insurance, but it worth to mentation that 23.3% of 
respondents do not answer this question at all that we thing they do not have any of 
type of insurance for many reasons.

   
Graph 3. Respondents' answers about some reasons why they do not have insurance

When we talk about question: “If you do not have insurance (life or health), why 
choose?” it is understood that 6% of the respondents stated that they do not have 
insurance due to lack of knowledge about the importance of insurance, then 2.3% 
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responded to the option related to the unknown way of applying, so they did not 
have suffi  cient knowledge properly applies for diff erent insurance, 35.7% report not 
having enough monthly incomes so they do not buy any of insurance policy, 53.3% 
respond with other option, so we came out with  diff erent reasons why they do not 
buy the insurance, 1.3% report two options due to insuffi  cient knowledge and low 
income, while 1.3% do not answer this question at all.

Graph 4.Respondents' answers about the eff ect that can have a lack of knowledge about the 
importance of insurance

Throe this variable or question: “How much does the lack of information about 
voluntary insurance (life insurance, health, etc.) aff ect their non-purchase?”  we 
understand that 6.7% of respondents indicate that lack of information about 
voluntary insurance does not aff ect their purchase at all, then 10% report that lack 
of information can slightly aff ect non-purchase of voluntary insurance, while 35% 
respond with option on average. Therefore, they believe that lack of information 
eff ects on average the non-purchase of voluntary insurance, while 16% respond to 
the above average option, thus aff ecting a moderately high extent, and 32.3% state 
that lack of information greatly aff ects non-purchase of voluntary insurance.

Graph 5.Respondents' answers about the economic situation in the country and its impact 
aff ect the non-purchase of voluntary insurance

Variable of graph 5 “How much does the economic situation in the country aff ect 
the non-purchase of voluntary insurance (other than compulsory motor insurance - 
motor vehicle insurance)?”  It helps us to understand that 2.3% of respondents report 
that their economic situation does not aff ect voluntary insurance at all, while 4.3% 
report that their economic situation has litt le impact on voluntary insurance, then 
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11.3% say that the economic situation eff ects on average not purchasing voluntary 
insurance, 23% of them report that the economic situation greatly or above average 
aff ects the purchase of voluntary insurance, and the higher fi gure of 59% stands for 
many option, pointing out that the economic situation aff ects many not purchasing 
voluntary insurance.

Graph 6. Respondents' answers about length of the reimbursement from insurance 
companies for people that they had or have insurances.

Based on question: “Does the length of the reimbursement (refund) aff ect the non-
purchase of voluntary insurance?” we understand that 3.3% of the respondents 
report that the length of reimbursement does not aff ect voluntary insurance at all, 
then 17.7% claim that the length of reimbursement may have litt le eff ect on not 
purchasing voluntary insurance, while 36.3% respond with the option on average, 
affi  rming that the length of reimbursement may eff ect on average the non-purchase 
of voluntary insurance, then 19% report the above average option and 23.7% 
emphasize the fact that the length of reimbursement greatly aff ects the non-purchase 
of voluntary insurance.

 Correlation analysis

Correlational analysis helps us to understand the relationship between the 
questionnaire variables and the answers given by the respondents. In our case the 
correlation analysis shows that there is a signifi cant negative relationship between 
monthly income and the purchase of any type of insurance where r = -,364**, p <0.01. 
Also, the result of this analysis shows that there is a positive correlation between 
variables: How much does the economic situation in the country aff ect the non-
purchase of voluntary insurance? and Do you have any of the insurance mentioned? 
where r =,281**, p<0.01;

Table 2
Correlational Analysis on Questionnaire Variables

1 2 3 4
1. Monthly income 1
2. Do you have any of the insurance listed above? -,364** 1
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3. How much does the lack of information about voluntary 
insurance (life insurance, health, etc.) affect their non-purchase? -,011 ,014 1

4. How much does the economic situation in the country affect 
the non-purchase of voluntary insurance (other than compulsory 
motor insurance - motor vehicle insurance)?

,023 -,001 ,281** 1

** Signifi cant correlation at the level 0.01 (2- tailed).
* Signifi cant correlation at the level 0.05 (2- tailed).

 T-test analysis

Even with these results, T-test analysis helps us to understand the diff erences in 
the arithmetic mean of the two groups. According to the results of the analysis, the 
average of 116 participating males is 3.36 and the average of 180 females is 3.46. 
So, women are aff ected by diff erent reasons for buying insurance. But there is no 
signifi cant diff erence between the groups. Even the Sig (2-tailed) score (p =, 339/316) 
indicates that there is no signifi cant diff erence between group averages (Sig value is, 
026 within 95% confi dence interval).

Table 3.
T-test analysis about Group Statistics

   Gender No. MA DS Errors in DS

Reasons for 
buying insurance

Male

Female

116

180

3,36

3,46

,936

,750

,087

,056

Table 4.
Independent Sample Test

t-test for equality of the mean

Sig. 
(2-tailed)

Changes  
 in MA

Mistakes 0f 
changing
in DS.

95% Reliability
Interval of changes
Low                High

Reasons 
for buying 
insurance

Equality of 
Assumed 
Variance
Equality of 
variance not 
assumed

,339

,316

,099

,099

,103

,099

-,105

-,095

,303

,293

According to the results of the analysis, the average of 118 participating males is 1.16 
and the average of 182 females is 1.38. So, females are aff ected by various reasons for 
not paying insurance. But there is a very signifi cant diff erence between the groups. 
Even the Sig (2-tailed) score (p =, 000) indicates that there is a signifi cant diff erence 
between the group averages (Sig value is, 000 within the 95% confi dence interval).

Table 5.
T-test analysis about Group Statistics

   Gender No. MA DS E r r o r s 
in DS



90 

Types of 
insurances which 
they have

Male

Female

118

182

1,16

1,38

,489

,487

,045

,036

Table 6.
Independent Sample Test

                                                                           t-test for equality of the mean

Sig. 
(2-tailed)

Changes  
 in MA

Mistakes 0f 
changing
in DS.

95% Reliability
Interval of changes

Low High

Reasons 
for buying 
insurance

Equality of 
Assumed 
Variance
Equality of 
variance not 
assumed

,000

,000

,218

,218

,058

,058

,105

,105

,331

,332

Analysis of variance (ANOVA)

Analysis of ANOVAis used to compare diff erences of means among more than 2 
groups, by collection of statistical models and their associated estimation procedures.
Based on Table 6 it is worth noting that the diff erence between the two variables: 
"Monthly income" and "Do you have any insurance?" Is presented. Thus, it is 
understood that we have a correlation between monthly income and insurance paid 
by individuals, at p <.05 for three values. [F (2,297) =37,1, p=,000]

Table 7. Analysis of Anova for question about Incomes and the type of Insurance
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 74,058 2 37,029 37,288 ,000
Within Groups 294,938 297 ,993
Total 368,997 299

Table 8.
Analysis of Anova for question about Incomes and the type of Insurance 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 9,368 2 4,684 ,783 ,458
Within Groups 1357,714 227 5,981
Total 1367,083 229

While Table 8 helps us to understand the diff erences between the other two variables 
“Age” and “The insurance policies which they have”, we come to realize that there is 
no correlation between age and the insurance they buy for.
Based on the formula [F (2,227) = 4.7 p =, 458] it is understood that the insured 
respondents do not depend on their age, or exactly these two variables are not 
correlated with each other.
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Regression Analysis

Regression analysis is intended to test the independent variable with the dependent 
variable. So, it shows us the impact of the independent variable on the dependent 
variable. 

Table 9.
Model Summary

Model R R in square Adaptation in R square Errors in DS jurin 
evaluation

1 ,364� ,133 ,130 ,465
a. Predictor (Constant), Monthly incomes
b. Dependent variable: purchase of insurance

Based on the fi ndings in Table 9, regression analysis shows that there is no signifi cant 
relationship between “Monthly Income” and “purchase of insurance”. So, the 
independent variable (Monthly Income), does not aff ect the dependent variable 
(purchase of insurance). In this case R does not represent the correlation, so we have 
no correlation between variables since R =, 364�.

Table 10.
Summary of model

Model R R in square Adaptation in R square Errors in DS jurin 
evaluation

1 ,063� ,004 ,001 ,828
a. Predictor (Constant): Age
b. Dependent variable: The reason for not buying insurance

Based on the fi ndings of Table 10, according to regression analysis it is understood 
that there is no signifi cant relationship between "Age" and "Reason for not baying 
insurance ". Thus, the independent variable (Age) does not aff ect the dependent 
variable (Reason for non-payment of insurance). In this case R does not represent the 
correlation, so we have no correlation between variables since R =, 063�.

Discussion and Conclusion

In the last decade, Insurance Market has experienced a relatively positive growth, 
characterized with the continuation of reforms, particularly with the entry of new 
companies into the market by off ering new services (Arena, 2008). The correlation 
between insurance and economic growth has been analysed by many authors at 
the international level, as concluded by the literature reviewed insurance market 
has a positive impact on economic growth.  The life insurance impacts growth only 
in high-income countries, while non-life insurance impacts growth in both high-
income and developing countries this opinion is in line with the fi ndings of Arena 
(2008).  Further Haiss and Sümegi (2008) claim that insurance sector must be paid 
more att ention in fi nancial sector analysis and macroeconomic policy, because the 
relationship between per capita income levels, education, and way of life have an 
important impact to the population to do also the life insurances not only non-life 
insurances. Cristea et al. (2014) the correlation obtained between the GDP per capita 
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and the insurance share in GDP shows a greater infl uence growth economic, also 
we can say that many studies used annual real GDP to measure economic growth 
insurance is measured by annual real insurance premiums, net writt en premiums 
and total assets of insurance companies.
This paper focuses on Kosovo as a developing country in transition, its insurance 
market and its eff ect on fi nancial system. Based on the literature and given as the 
evidence that the insurance has a positive relationship with the stock markets 
development, the developing countries as Kosovo is should undertake of the policies 
that aim to encourage the insurance development especially life insurance, which will 
allow to insurance companies to mobilize the signifi cant stable resources for fi nance 
the economy through the purchase of fi nancial assets. The eff ect of insurance market 
on fi nancial market can be explored continually by considering the functioning of the 
insurance system as a whole and its special segments, regulatory and supervisory 
instruments and the role of the insurance system in savings mobilization and 
eff ective competition.The insurance products are still considered as luxury goods 
for people who live in countries with low economic development as we do. We can 
say the  insurance sector needs to pay more att ention in fi nancial sector analysis 
and macroeconomic policy because with a well-organized insurance sector could be 
one of the vectors catalysts processes of socio-economic development of a country 
or region,the development of the insurance industry should be treated as a public 
benefi t, as this is its mission.  Education with an insurance culture of young people 
by introducing insure education in high schools and then in universities.  
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APPENDIX4

Questions for Financial Directors of Companies:
1. For how many years have you been on the market?
2. Is your company with foreign or domestic capital?
3. Do you have offi  ces outside the capital city, in other towns?
4. What is the total number of employees in your company?
5. Which are the main insurance products off ered to companies?
6. Which are the main insurance products off ered to households?
7. How do you usually approach the clients?
8. Do you have a marketing campaign for your products?
9. How do you see the market competition? 
10. What is the approximate annual tax fee you pay to your state?
11. How do you see prospects for market development?
12. What actions should be taken for market development?

Questionnaire for population

Let me take this opportunity for expressing my sincere appreciation for your 
willingness to help me with this research. This is a short survey to study for insurance 
market in Kosovo. The research fi ndings will be used in the PhD thesis. Please note 
that all the information collected will be treated as CONFIDENTIAL.

Title of the thesis: Insurance sector development and its eff ect on the Financial 
Markets in developing countries: the case of Kosovo

A. Demographic data
A1.Date of completion: ______________                   
A2.Age: _________     
A3.Gender: ______________     
A4.Profession: ______________
A5.The sector where you work
1. Public sector (state)
2. Private Sector
3. Public - private
4. Other
A6.Monthly income 
1. [200 - 400 €]
2. [400 - 600 €]
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3. [600 - 800 €]
4. Over 800 €
B. The types of insurance for which this research is conducted are:
-Insurance / vehicle insurance
- Life insurance
-Health insurance
-Other insurance
B1. Do you have any of the insurance listed above? 
1. Yes
2. No.
B2. If Yes, what kind of insurance do you have?
1. Auto liability / vehicle insurance
2. Life insurance
3. Health insurance
4. Other insurance
B3. If you do not have insurance (life or health), why choose? 
1. Lack of knowledge about the importance of insurance
2. Unknown way of applying
3. Insuffi  cient monthly income
4. Other
C. Your thoughts about buying / not buying insurance
C1. How much does the lack of information about voluntary insurance (life insurance, 
health, etc.) aff ect their non-purchase? 
1. Not at all
2. A litt le
3. On average
4. Above average
5. Many
C2. How much does the economic situation in the country aff ect the non-purchase 
of voluntary insurance (other than compulsory motor insurance - motor vehicle 
insurance)? 
1. Not at all
2. A litt le
3. On average
4. Above average
5. Many
C3. Does the duration of the reimbursement (refund) aff ect the non-purchase of 
voluntary insurance? 
1. Not at all
2. A litt le
3. On average
4. Above average
5. Many
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Teoria e shtetit sipas Kelsen -  Teori të tjera të shtetit

Mikena Karati
Tirana Business University

Abstrakt

Në përgjithësi në teorinë ligjore dhe politike, norma dhe fuqia janë dy anët e së njëjtës 
monedhë. Nga këto dy anë të së njëjtës monedhë, disa teori të shtetit theksojnë të parën, 
disa të tjera të dytën. Në të vërtetë, teoritë e përgjithshme ligjore dhe politike mund të 
ndahen në dy kategori të gjera, ato të cilat afi rmojnë parësinë e pushtetit mbi normat ose 
normat mbi pushtetin. Teoria e Kelsen, e cila vendos në kulmin e sistemit normat bazë dhe 
pushtet jo sovran, e konsideron shtetin (dhe çdo pushtet tjetër të organizuar) nga pikëpamja 
e normativitetit. Teoria e tĳ  mund të interpretohet si përpjekja më radikale dhe e përhershme 
për të reduktuar shtetin në një system ligjor ose normative dhe për të eliminuar çdo formë 
të dualizmit të ligjit dhe shtetit, duke zbutur mosmarrëveshjen mbi atë nëse shteti i paraprin 
ligjit apo ligji i paraprin shtetit. Kjo analizë do të përqëndrohet në problemin e fuqisë ligjore si 
një shembulli ligjit subjektiv, dhe si Kelsen e defi non në veprat e tĳ  të mëvonshme.

Fjalë kyçe: Kelsen, ligji, norma, shteti, pushteti, sovraniteti, dualizmi.

Hyrje

Nga të gjitha doktrinat e ndryshme të fi lozofi së ligjore të Kelsenit, ishte teoria e tĳ  e 
normave bazë që arriti më shumë në tërheqjen e vëmendjes. Zbulimi u kritikua dhe 
i nxiti njerëzit të dyshonin se e gjithë teoria është një mit; por gjithashtu u siguroi 
admiruesve që ishin të paqartë të mos prireshin drejt kritikave. Në faqet në vĳ im do 
të bëhet një shpjegim i konceptit të normës bazë, pasi do të ofrohet përpjekja e Kelsen 
për të dhënë një përgjigje për disa probleme të njohura të jurisprudencës. Do të 
analizohet më tej se përpjekja ka dështuar, por dështimi i saj është ndriçues. Ai hedh 
dritë mbi ngatërresat e problemeve të përfshira dhe në zgjidhjet e tyre të mundshme. 
Interpretimi megjithatë, nuk mund të jetë i njëjtë për të gjitha tekstet relevante. Disa 
paqartësi dhe madje kontradikta nuk mund të çrrënjosen nga interpretimi. Teoria 
do të shqyrtohet në lidhje me problemet që është projektuar për të zgjidhur. Kelsen 
e konsideron konceptin e normës bazë si thelbësore për shpjegimin e të gjitha 
sistemeve normative, si morale ashtu edhe ligjore. 

2. Metodologjia e përdorur

Në këtë dokument, është bërë një përpjekje për të përpunuar një metodologji 
krahasuese, që shkon përtej "metodës funksionale" ose skepticizmit metodologjik. Në 
thelb, qëllimi i analizës do të përcaktojë se cilat metoda mund të jenë të dobishme. Për 
më tepër, metoda të ndryshme mund të kombinohen, pasi ato janë komplementare 
dhe jo reciprokisht ekskluzive. Kjo analizë fokusohet në hulumtimin krahasimor, si 
dhe në analizën e literaturës mbi materialit lidhur me teoritë e shtetit të Kelsen, po 
ashtu dhe autorëve të tjerë1. 
1  General theory of law and state, by Hans Kelsen, translated by Anders Wedberg (20th Century Legal  
Philosophy Series: Volume I), Harvard University Press, Cambridge, 1945. Pp. xxxiii, 516.
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3. Histori, teoria e shtetit Kelsen një vështrim kritik

Sa i përket përmbajtjes së kësaj teorie, pozicioni i Kelsenit nuk ka ndryshuar. 
Koncepti i ligjit pozitiv përcaktohet me kujdes dhe ruhet kundër të gjitha përzierjeve 
që kanë një zakon të hyjnë në teorinë e ligjit nga sferat e sociologjisë, psikologjisë, 
etikës, politikës dhe spekulimeve mbi ligjin natyror. Kjo punë e pastrimit është e 
rëndësishme jo vetëm për krĳ imin e një teorie objektive, shkencore të së drejtës; 
por mos zbatimi i një peshe tradicionale të problemeve që shkojnë nën emrin e 
jurisprudencës dhe dallimet e qarta midis problemeve ligjore të duhura dhe atyre 
që i përkasin konteksteve të tjera, do të jenë të dobishme edhe për ata që nuk ndajnë 
mendimet e Kelsenit në lidhje me teoritë e përgjithshme e politikës. Në teorinë e 
shtetit Kelsen, lexuesi duhet t'i referohet në mënyrë të veçantë seksionit (i cili është 
bërë klasik i teorisë ligjore) mbi "Centralizimin dhe Decentralizimin", që përmban 
analizën mjeshtërore të Shtetit Federal dhe Konfederatës. Seksioni mbi të Drejtën 
Ndërkombëtare, për më tepër, do të jetë ndihmë për të gjithë që sinqerisht janë të 
interesuar për dallime të qarta ndërmjet politikës dhe shtetit të së drejtës në këtë 
fushë delikate. Për fat të keq, në këtë vëllim janë ruajtur edhe mangësitë e metafi zikës 
pozitive të Kelsenit.
Lexuesi i cili ballafaqohet me ndarjen e realitetit në natyrë dhe normat, mund të 
shqetësohet nga pyetja se çfarë është bërë nga sferat e kuptimit në politikë dhe 
histori. Ai gjithashtu mund të dyshojë nëse problemet e së drejtës natyrore (që 
trajtohen në mënyrë specifi ke në studimin e bashkëngjitur për Doktrinën e Ligjit 
Natyror dhe Positivizmin Ligjor), janë vërtet të zhdukura nga analiza e Kelsenit. 
Dhe ai mund të pyesë nëse problemet e politikës mund të jenë të gjitha të prera nën 
titujt e "interesit" dhe "ideologjisë". Megjithatë, këto pyetje lidhen me skajet e teorisë 
së Kelsenit; ata kanë një ndikim në pretendimin e Teorisë së Pastër të Ligjit për të 
qenë teoria shteruese e shtetit; por as nuk ndikojnë në vlerën e thelbit sistematik, as 
në vlefshmërinë e analizës së hollësishme të problemeve ligjore. Studimi i Ebenstein 
përshembull, ka dobi sepse këtu lexuesi gjen informacione mbi teorinë neo-kantiane 
të njohurisë dhe ndikimin e saj mbi teorinë e ligjit të Kelsenit, si dhe mbi situatën e 
përgjithshme evropiane në fi lozofi në ligjore, nga e cila teoria e Kelsenit eshte rritur. 
Për më tepër, studimi jep një përshtypje mjaft  të përshtatshme për shkollën e teorisë 
ligjore që ka evoluar nën ndikimin e Kelsenit2.
Përparimi i gjerë i teorisë ligjore në përgjithësi dhe depërtimi i fushave të veçanta të 
ligjit, duhet të kuptohen nëse dëshirojnë të vlerësojnë punën e Kelsenit ose jo. Një 
e metë e vogël mund të gjendet në studim përderisa autori ndoshta është tepër i 
prirur të shohë vetëm meritat e Teorisë së Pastër të Ligjit dhe nuk jep një përshtypje 
të mjaft ueshme për kritikën shumë serioze që ka përjetuar.

4. Analitikë, një vështrim krahasimor mbi teoritë e shtetit nga autorë të ndryshëm

Sipas teorisë së Kelsen, është logjikisht e nevojshme që në çdo sistem juridik të ekzistojë 
një normë bazë. Mund të thuhet se ekziston një normë bazë sepse Kelseni thotë se 
është e vlefshme dhe vlefshmëria është mënyra e ekzistencës së normave. Kjo nuk 
2  The General Theory of Law and State (New York: 1945); PTL for The Pure Theory of Law, 2nd ed. 
(Berkeley: 1967); TP for Theorie Pure de Droit (Paris: 1962) (this is the French translation of PTL); WJ for 
What Is Justice? (Berkeley: 1960
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do të thotë që të gjitha normat bazë janë identike në përmbajtje. Në të vërtetë, nuk ka 
dy norma bazë që mund të kenë të njëjtën përmbajtje. Të gjithë quhen normat bazë jo 
për shkak të përmbajtjes së tyre, por për shkak se të gjithë kanë të njëjtën strukturë, 
pozicionin e njëjtë unik në sistemin e vet dhe për shkak se të gjithë kryejnë të njëjtat 
funksione. Kelseni e parashtron ekzistencën e normave bazë sepse i konsideron ato 
të nevojshme për shpjegimin e unitetit dhe normativitetit të sistemeve ligjore.
Një sistem ligjor nuk është një koleksion i rastësishëm i normave. Është një sistem, 
sepse normat e saj, ashtu siç ishin, i përkasin së bashku. Ato janë të ndërlidhura 
në një mënyrë të veçantë. Kelseni pranon dy propozime, të cilat i konsideron 
tepër të vetëkuptueshme për të kërkuar ndonjë justifi kim të detajuar. Ato mund 
të konsiderohen si aksioma të teorisë së tĳ . E para thotë se dy ligje, njëra nga të 
cilat direkt ose indirekt autorizon krĳ imin e tjetrit, domosdoshmërisht i përkasin 
të njëjtit sistem ligjor. Për shembull, një ligj penal i miratuar nga parlamenti dhe një 
ligj kushtetues që autorizon parlamentin për të miratuar ligjet penale i përkasin një 
sistem ligjor vetëm për shkak se njëri prej tyre autorizon krĳ imin e tjetrit. Aksioma 
e dytë thotë se të gjitha ligjet e një sistemi ligjor janë të autorizuara, drejtpërdrejt ose 
tërthorazi, nga një ligj3.
Nga aksioma e dytë rrjedh se dy ligje, të cilat nuk autorizojnë krĳ imin e tjetrit, nuk 
i përkasin të njëjtit system nëse nuk ka ligj që autorizon krĳ imin e të dyjave. Nga 
aksioma e parë vĳ on që nëse një ligj autorizon krĳ imin e një tjetri ose nëse të dyja janë 
të autorizuar me një ligj të tretë atëherë të dyja i përkasin të njëjtit sistem juridik. Pra, 
të dy aksiomat japin një kriter për identitetin e sistemeve ligjore dhe mundësojnë 
përcaktimin e ndonjë ligji nëse ai i përket një sistemi të caktuar juridik apo jo. 
Duke supozuar, siç mendoj se duhet, Kelsen po përpiqet të sqarojë që koncepti i 
përbashkët i sistemit ligjor nuk është thjesht përdorimi i termit për të future një 
koncept krejtësisht të ndryshëm, aksioma e dytë duket si një përgjithësim empirik. 
Për të vërtetuar atë do të duhet të shqyrtojë të gjitha sistemet ligjore dhe të zbulojë 
nëse ka në secilin ligj që autorizon krĳ imin e pjesës tjetër. Në një sistem të tillë ligjor 
nuk do të ketë ligj pozitiv që autorizon të gjithë pjesën tjetër.
Disa ligje do të autorizohen nga kushtetuta e zakonshme, ndërsa të tjerët do të 
autorizohen nga kushtetuta e miratuar dhe nuk do të ketë një ligj pozitiv që autorizon 
të dyja ligjet kushtetuese. Kelseni, pra, është i vetëdĳ shëm se si një përgjithësim 
empirik, aksioma e tĳ  e dytë është e rreme. Ai e tejkalon këtë problem duke thënë 
se ekziston në çdo sistem një ligj jo pozitiv - një ligj që autorizon të gjitha ligjet 
themelore kushtetuese dhe ekzistenca e të cilave nuk varet nga veprimi i mundshëm i 
ndonjë organi që krĳ on ligj, por është domosdoshmëri logjike. Këto ligje janë normat 
themelore të sistemeve ligjore dhe ekzistenca e tyre është e nevojshme për të vërtetën 
e aksiomës së dytë; ata e bëjnë atë një të vërtetë logjike.
Kriteri i Kelsenit për identitetin e sistemeve juridike varet nga e vërteta e aksiomës 
së dytë, gjithashtu varet nga teoria e normës bazë. Kjo është një linjë e argumentit që 
Kelsen përdor në mënyrë implicite për të provuar ekzistencën e domosdoshme të një 
norme themelore në çdo sistem juridik. Kelsen ka një argument të ndryshëm dhe të 
pavarur të cilin ai përdor për të arritur të njëjtin përfundim. Ajo synon të tregojë se 
vetëm norma bazë mund të shpjegojë normativitetin e ligjit. Të gjitha ligjet krĳ ohen 
nga veprimet njerëzore, por veprimet njerëzore janë fakte dhe i përkasin fushës së 
3  On Kelsen's concept of chains of validity see further Raz, The Concept of a Legal System (Oxford: 1970), 
pp. 97-9. Two chains of validity linked together by a common link are regarded as parts of one chain
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"është", ndërsa ligjet janë normat dhe i përkasin fushës së "duhet". Është një tjetër 
nga bindjet e padiskutueshme të Kelsenit se ekziston një hendek i pakapërcyeshëm 
midis "është" dhe "duhet"; se normat nuk mund të nxjerrin ekzistencën e tyre nga 
faktet. Kjo mund të konsiderohet si një aksiomë e tretë e teorisë së tĳ . Parimi i 
ndarjes, i hendekut të pakalueshëm midis "duhet" dhe "është" përfshin parimin e 
autonomisë së normave.  Kështu, megjithëse çdo ligj krĳ ohet nga veprimi njerëzor, 
rrjedh vlefshmëria e tĳ  jo nga akti, por nga një ligj tjetër që autorizon krĳ imin e tĳ . 
Në fund të fundit, të gjitha ligjet pozitive i detyrohen vlefshmërisë së tyre në një 
ligj jo të drejtpërdrejtë, një ligj që nuk krĳ ohet nga veprimi njerëzor. Vetëm një ligj 
i paqëndrueshëm mund të jetë ligji përfundimtar i një sistemi ligjor; vetëm ajo nuk 
nënkupton një normë tjetër nga e cila rrjedh normativiteti i saj. Ky ligj nuk është 
pozitiv.
Normativiteti i ligjeve sigurohet nga fakti se secili nga ligjet në një zinxhir e nxjerr 
vlefshmërinë e tĳ  nga ai që është përpara tĳ . Norma themelore është thelbësore për 
zgjidhjen e të dy problemeve. Ai siguron pikënisje joproporcionale esenciale për 
shpjegimin e normativitetit dhe garanton që të gjitha ligjet e një sistemi i përkasin 
zinxhirit të njëjtë të vlefshmërisë. Funksionet e caktuara në normën bazë shpjegojnë 
përmbajtjen e tĳ  dhe statusin e tĳ  të veçantë.Duhet të jetë një normë jo-pozitive4. 
Kelsen ka katër arsye kryesore për refuzimin e të gjitha teorive të ligjit natyror. 
Ata janë të ngarkuar me metafi zikë të kundërshtueshme, ata janë konceptualisht të 
paqartë, dhe nuk janë shkencorë.
• Teoritë e ligjit natyror presupozojnë metafi zikën dualiste e cila ka shthurur 

botën perëndimore që nga Platoni. Ata presupozojnë një realitet ideal të ligjeve 
krejtësisht të drejta dhe të mira që gëzojnë një formë të ekzistencës objektive të 
pavarur nga veprimet ose vullnetet njerëzore që është në kontrast me realitetin 
shoqëror të papërsosur të statuteve, rregulloreve dhe vendimeve të bëra nga 
njeriu. 

• Teoritë e ligjit natyror janë konceptualisht të paqarta. Ata janë të dy varieteteve, 
teori laike  dhe fetare. Teoritë laike i respektojnë ligjet natyrore si racionalisht të 
detyrueshme dhe të vetëkuptueshme në vetvete. Teoritë fetare i konsiderojnë ato 
si urdhërime të Perëndisë të zbuluara tek njeriu me anë të spekulimeve racionale 
rreth natyrës. Në këtë mënyrë Kelsen përpiqet të korrigjojë konfuzionet e kryera 
nga përkrahësit e ligjit natyror.

• Doktrina është një iluzion tipik, për shkak të një objektivizimi të interesave 
subjektive. Në analizën e Kelsenit, pretendimi i ligjit natyror për vlefshmërinë 
objektive mbështetet në supozimin se normat e saj themelore janë të qarta. Kelsen 
i refuzon të gjitha këto pretendimet si iluzione. Ai është një relativist moral. Asnjë 
pozicion moral nuk mund të vërtetohet dhe mbrohet në mënyrë objektive. Nuk ka 
besime intuitive në tëvërteta morale. Mendimet morale janë çështje të preferencave 
personale. Duke pretenduar vlefshmëri objektive, avokatët e natyrshëm krĳ ojnë 
iluzione dhe i përdorin ato për qëllime të ndryshme ideologjike. Rrjedhimisht, 
kritika morale ose justifi kimi i ligjit është çështje gjykimi personal ose politik. Kjo 
nuk është një çështje objektive shkencore dhe nuk ka të bëjë me shkencën e ligjit.

• Duke dënuar teoritë natyrore të ligjit Kelsen si jo-shkencore, do të thotë se ato 
nuk mund të konfi rmohen në mënyrë objektive. Prandaj, dëshira e Kelsen për të 
ndërtuar një teori shkencore të së drejtës e çon atë të heqë dorë nga morali i ligjit 

4  "Professor Stone and the Pure Theory of Law," Stanford Law Review, 17, Vol. 2 (1965), p. 1128. 1141
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si subjekt i teorisë. "Problemi i ligjit si një problem shkencor është problemi i teknikës 
sociale, jo një problem i moralit". Teoria ligjore është dhe duhet të merret me një lloj 
të veçantë të teknikës sociale për të kontrolluar sjelljen njerëzore. Teoritë natyrore 
të ligjit, duke dalluar mes statuteve të drejta, të cilat janë ligj, dhe atyre të padrejta 
që nuk janë ligj, errësojnë çështjen. Sepse ato në këtë mënyrë përjashtojnë disa 
sisteme normative nga klasifi kimi si i ligjshëm, edhe pse ato janë shembuj të 
përdorimit të teknikës së njëjtë sociale5.

Teoria e Hall6

Profesor Hall është aq i shqetësuar për njohjen e ligjit siç është profesor Kelsen, 
ndoshta në pjesën më të madhe për shkak të ndikimit të Kelsenit7 në të menduarit 
aktual ligjor. Për Profesor Hall, njohja ka të bëjë me të kuptuarit; është më shumë se 
thjesht perceptim. Aty ku perceptimi krĳ on dĳ e empirike nëpërmjet eksperiencës 
sensive, njohja ka të bëjë me kuptimin që arrihet përmes proceseve më të larta 
intelektuale. Njohuritë e rregullave ligjore dallohen nga perceptimi i fakteve ndaj të 
cilave ato mund të zbatohen dhe njohuria i atribohet atĳ . 
Njohja është dalluar në traktatin e Hallit nga llojet e tjera të njohurive, të tilla si 
perceptimi i fakteve, duke i atribuar kuptimin e propozimeve ligjore. Duke adoptuar 
pikëpamjen e Whitehead se një fakt "është një triumfi  intelektit abstrakt", Profesor Hall 
deklaron se njohja e fakteve mund të përfshĳ ë më shumë se perceptimin e "cilësive 
ose ngjarjeve që ndodhin në vende dhe kohë të caktuara",  duke përfshirë rezultatet e 
refl ektimit dhe kuptimin e teorive shumë komplekse. Edhe perceptimi i fakteve nuk 
është i thjeshtë pasi është pikërisht fakti që janë të përfshira marrëdhëniet ndryshme 
që prodhojnë dallime në fenomene. Për më tepër, megjithëse faktet janë një përbërës 
thelbësor i njohurive ligjore, megjithatë ato nuk kanë rëndësi ligjore nëse nuk u 
jepet kuptim nga rregullat e ligjit. Profesor Hall percakton se, si një seri ose sistem 
propozimesh të dallueshme dhe njohjen e ligjit si kuptim të domethenies të këtyre 
propozimeve. Teoria e Ligjit të Profesor Hall është në thelb intelektualiste dhe 
kjo tregohet më qartë në kuptimin e tĳ  të gjykimit në lidhje me sjelljen morale. Në 
diskutimin e testit "të drejtë dhe të gabuar" në sëmundjen mendore ai deklaron se 
konkluzionet që rrjedhin nga analiza e tĳ  janë se njeriu shfaq natyrën e tĳ  dalluese 
jo vetëm në abstrakte që ai krĳ on dhe në formën simbolike që ai jep për ta, por 
gjithashtu se karakteristika e të gjitha përgjithësimeve të tĳ  është gjykimi moral.  
Diku tjetër, në diskutimin e marrëdhënies së fajësisë moralenë ligjin penal, ajo thotë 
se fajësia është e lidhur me disa nga idetë më të lashta të kulturës perëndimore, 
dhe veçanërisht atë pikëpamje të natyrës njerëzore që e konsideron njeriun si një 
qenie të pajisur me arsye dhe të aft ë brenda kufi jve, për të zgjedhur një nga kurset e 
ndryshme të mundshme të sjelljes; inteligjenca dhe vullneti, së bashku me pasojën e 
lirisë së veprimit, janë konotacionet tradicionale që kanë vazhduar, pak a shumë të 
sfi duara, gjatë gjithë histories së mendimit të civilizuar.
Një pikë e tretë e dallimit midis teorisë së Profesor Hall dhe Kelsen, ka të bëjë 
me kriterin e së vërtetës. Profesor Hall mbështetet në konsensus për standardin e 
tĳ . Përshembull, në diskutimin nëse mbajtja e një kutie shkrepseje në materialet e 
djegshme në një shtëpi banimi është një tentative kriminale ose një gjendje përgatitore, 
5  Hall, Jerome, General principlfs of criminal law, Indianapolis, The Bobbs-Merrill Co., 1947, 618 pp.
6  Kelsen, Hans, Genqeral theory of law and state, (20th Century Legal Philosophy Series, I).
7  Rooney, Miriam Theresa, Lawlessxess, law, and sanction, Washington, D. C., Catholic Univ. Press, 1937 
(Philosophical Studies, XXXIV), 176 pp.
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ai thotë se demonstrimi është i pamundur. Nëse personi që kërkon të insistojë se 
përpjekjet kriminale nuk paraqesin dëm të konsiderueshëm, të cilat janë në thelb si 
krime të tjera, nuk mund të bëhet më tej në atë drejtim përveçse të hetohen personat 
e tjerë të shkolluar me qëllim të përcaktimit të konsensusit të një opinion të tillë. Në 
një vend tjetër ai bën dallimin midis shtrirjes së jashtëzakonshme të precedentit të 
pranuar i cili duhet të rishqyrtohet tërësisht dhe consensusi më i vogël lidhur me 
problemin e menjëhershëm i cili me siguri duhet t'i nënshtrohet nje hetimi më të 
kujdesshëm sociologjik8.

Kelsen, Heller,  Schluchterit, Schmitt  dhe Benvenist : Paradigmat e mendimit të 
sovranitetit9

Heller u kthye në paradoksin e sovranitetit në mënyrë që të vlerësonte implikimet e 
tĳ  për subjektin ligjor individual, qytetarin. Ai theksoi se është ajo në të cilën duhet 
të marrim vendime në mënyrë të thellë ne nje bote të pasigurtë ku siguria etike 
ekziston vetëm në sferat fetare. I vetmi burim tjetër sigurie është ajo që ofron ligji 
duke siguruar një kornizë të rregullt dhe të parashikueshme për jetë të përbashkët. 
Për të pasur këtë siguri, ne duhet t'i nënshtrohemi shtetit, organizatës sovrane që 
është e përbërë nga ligji dhe që e bën ligjin të mundshëm, sepse është ligji që e bën një 
jetë të përbashkët të mundshme. Më e rëndësishmja në kontekstin e këtĳ  diskutimi 
të sovranitetit, eshte se ndjenjat perputhen me temat në punën e Kelsenit, në veçanti 
rrëfi min e tĳ  mbi mënyrën se si një parim i ligjshmërisë luan një rol në përkrahjen 
e një angazhimi ndaj demokracisë të cilën qytetarët duhet të negociojnë vuajtjen 
e nënshtrimit. Ky është tensioni që rrjedh nga fakti se individi që me të drejtë e di 
se ai është sovran kur bëhet fj alë për gjykimin e së mirës, duhet të gjejë arsye për 
t'iu nënshtruar vendimeve sovrane të kolektivitetit, madje edhe kur këto vendime 
konfl iktohen me individin me force mbi pikëpamjet për atë që është e drejtë. 
Një qëndrim i tillë etik do të çojë në një vlerësim të ligjit pozitiv, në vacanti për të 
sunduar nga statutet e  miratuara nga një parlament demokratik që janë në formë 
të përgjithshme dhe që zbatohen në pjesën më të madhe në mënyrë prospektive, në 
mënyrë që subjektet juridike të mund të udhëheqin sjelljen e tyre me ligj10. Sidoqoft ë, 
ajo që e dallon Hellerin nga Kelseni është se Heller siguron një argument që i është 
ndaluar Kelsenit nga liria e vlerës së Teorisë së pastër, e cila kërkon të tregojë se 
forma ligjore pozitive është e vlefshme. Pika e strukturës institucionale demokratike 
të Rechtsstaat është që të bëjë të mundur që vlerat e rendit shoqëror dhe politik të 
jenë të pozitive në një mënyrë që e bën përgjegjësin e fuqishëm ndaj subjekteve të 
ligjeve të tyre. Subjektet e ligjit bëhen autorë të saj, së pari, për shkak të faktit se 
janë përfaqësuesit e tyre që nxjerrin legjislacion. Por autorësia e tyre nuk përfundon 
aty, pasi autorësia vazhdon përmes një procesi të përshtatshëm të konkretizimit të 
legjislacionit. 
Sidoqoft ë, para se të arrihet ky limit rasti në të cilin individi ndihet i detyruar të 
mohojë pretendimin e shtetit për të qenë një autoritet mbi të, zyrtarët ligjorë, përfshirë 
gjyqtarët, duhet të kuptojnë se ata janë nën një detyrë për të konkretizuar ligjin në 
mënyra që respekton premtimin e ligjit. Në teorinë e Heller, perspektivat e teoricienit 
ligjor, zyrtari ligjor (duke përfshirë gjyqtarin) dhe subjekti juridik janë të lidhura në 
8 David Dyzenhaus, Kelsen, Heller and Schmitt: Paradigms of Sovereignty Thought, Theoretical Inquiries 
in Law 16.2 (2015)
9  Paul Kahn, Political Theology: Four New Chapters on the Concept of Sovereignty (2012)
10  Martin Loughlin, Foundations of Public Law (2010).
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mënyrë të pazgjidhshme. Detyra e teoricienit është të sjellë në sipërfaqe angazhimet 
normative që zyrtarët të nxjerrin më të mirën e praktikës së tyre. Kur një kuptim i 
tillë nuk mund të bëhet, kritika nuk është thjesht mbi bazën se zyrtarët po dështojnë 
të përmbushin detyrimet e tyre morale�.
Nëse dikush hulumton fi lozofi në bashkëkohore të së drejtës dhe teorisë ligjore në 
botën angleze, sot, vëzhgimet e Schluchterit kanë, sipas mendimit tim fuqi më të 
madhe. Nga njëra anë, në fi lozofi në e ligjit, mbizotërimi i pozitivizmit ligjor në 
shumë lagje do të thotë që edhe njëherë jemi përballur me një teorie të shtetit pa 
një shtet dhe një teori të ligjit pa ligj. Nga ana tjetër, në teorinë ligjore që merr pjesë 
në problemet dhe praktikën, në veçanti në teorinë kushtetuese, nuk ka vetëm një 
kthim ose në një mënyrë të dyshuar shkencore, ose në një mënyrë për t'i dhënë vlerë 
përfundimtare një politikë ekzistencialisht të konceptuar të autenticitetit,  ose si 
një mënyrë për të zhbllokuar të drejtën ndërkombëtare duke treguar se si është një 
maskim i përpunuar për interesin kombëtar, por edhe një kthesë ndaj vetë Schmitt -it 
si burim i drejtpërdrejtë i frymëzimit.
Përpjekja e Benvenistit për të siguruar një llogari më optimiste të së drejtës 
ndërkombëtare përmes rikonceptimit të idesë së sovranitetit si një lloj kujdestarie 
për njerëzimin është një kundërpërgjigje e mirëpritur ndaj këtyre tendencave11. 
Kjo provokon hetim të njëkohshëm në teorinë ligjore, në praktikën ligjore dhe në 
historinë e ideve ndërkombëtare të së drejtës. Sipas mendimit tim, Benvenisti dhe të 
tjerët që janë në ballë të përpjekjes në këtë mënyrë për të kuptuar dhe për ta bërë më 
humane botën e çuditshme në të cilën jetojmë sot, mund të mësojnë nga qasja e disa 
prej mendimtarëve më të mëdhenj të shekullit të njëzet. Për më tepër, vëmendja ndaj 
ideve të tyre mund të ndihmojë gjithashtu në ndriçimin e burimeve më productive 
në dispozicion në debatet gjithnjë e më të zymta dhe të ndërlikuara në teorinë 
bashkëkohore anglo-amerikane ligjore. 

Përfundime

Kjo analizë e doktrinës së Kelsenit mbi normën bazë në funksionimin e saj në 
përcaktimin e normativitetit të ligjit bazohet në pohimin se edhe pse Kelseni hedh 
poshtë teoritë natyrore të ligjit, ai vazhdimisht përdor konceptin e ligjeve natyrore 
të normativitetit, domethënë konceptin e normativitetit të justifi kuar. Ai është në 
gjendje të pohojë se shkenca e ligjit është e lirë duke pretenduar për një pikëpamje të 
veçantë, atë të njeriut të ligjshëm dhe duke pretenduar se shkenca ligjore e miraton 
këtë pikëpamje; se ajo presupozon normën e saj bazë në një kuptim të veçantë, 
profesional dhe të pakuptueshëm të presupozimit. Në fund të fundit, nuk ka asnjë 
kuptim ligjor të normativitetit, por ekziston një mënyrë specifi ke ligjore në të cilën 
normativiteti mund të konsiderohet. Ky është thelbi i teorisë së Kelsenit. Për këtë ai 
shton pretendimin e mëtejshëm se të gjitha normat e vlefshme nga një pikëpamje 
duhet të konsiderohen si një system i qëndrueshëm.
Kjo analizë e mëtejshme mund dhe duhet të kritikohet dhe të refuzohet. Kjo çon në 
një pikëpamje të shtrembëruar të marrëdhënieve ndërmjet vlerave të ndryshme të 
nënshkruara nga një individ. Kjo gjithashtu çon në një shtrembërim të konceptit të 
përbashkët të një sistemi ligjor. Ky nuk është vendi për të shqyrtuar pamjaft ueshmërinë 
e pikëpamjes së Kelsenit për moralin personal. Sidoqoft ë, është e rëndësishme të 
mbahet mend se është e mundur të refuzohet identifi kimi i koncepteve të Kelsenit 
nga një sistem normativ dhe një pikëpamje normative, duke ruajtur parimet e teorisë 

11  Jack L. Goldsmith & Eric S. Posner, The Limits of International Law (2005).
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së normativitetit të Kelsenit dhe normës bazë. Më duket se teoria e Kelsenit është 
teoria më e mire ekzistuese e ligjit pozitiv bazuar në konceptin e normativitetit të 
justifi kuar.
Megjithatë, ekziston një koncept tjetër i normativitetit, ai i normativitetit shoqëror. 
Një shpjegim i ligjit në bazë të këtĳ  koncepti nuk do të përdorë konceptin e normës 
bazë. Norma bazë është e nevojshme për të kapërcyer hendekun midis fakteve 
dhe normave, mes "është" dhe "duhet". Por ky boshllëk ekziston vetëm nëse normat 
kuptohen si norma të justifi kuara. Sapo të kuptohen si norma shoqërore atëherë 
hendeku zhduket. Normat ligjore vetë bëhen fakte dhe shpjegimi i tyre mund të 
bëhet pa u mbështetur në normën bazë. Fakti që norma themelore nuk është e 
ndërgjegjshme nga dĳ etarët dhe praktikuesit ligjorë, bëhet, pra, një argument i 
konsiderueshëm në favor të shpjegimit të ligjit në kuptim të normativitetit social në 
vend të shpjegimit të Kelsenit në kuptimin e normativitetit të justifi kuar. Nevoja për 
t'u dhënë mësim dhënësve ligjorë dhe praktikuesve një pikëpamje të veçantë – atë 
të njeriut të ligjshëm – dhe t'i konsiderojë ato si presupozim të norms bazë në një 
mënyrë të veçantë profesionale, e ndërlikon akoma më shumë teorinë e Kelsenit.
Një shpjegim në aspektin e normativitetit shoqëror është i lirë nga këto kompleksitete 
dhe duhet të preferohet si më e thjeshtë. Aq më tepër që Kelseni kurrë nuk shpjegon 
se çfarë është kuptimi i veçantë në të cilin avokatët dhe juristët presupozojnë normën 
bazë. Ky mosveprim mund të çojë në dyshimin se e konsiderojnë ligjin si normativ 
shoqëror, si një fakt për shoqërinë në të cilën jetojnë. Vetë Kelseni nuk thotë se "parimi 
i efektivitetit është norma e përgjithshme themelore që mendimi juridik supozon sa here që 
pranon një sërë normash si norma të vlefshme të një shteti të caktuar".  A do të ishte gabim 
ta konsideronin këtë deklaratë si një pranim të pavetëdĳ shëm që mendimi juridik e 
interpreton ligjin në aspektin e normativitetit shoqëror?
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Mjedisi dhe zhvillimi i Ekonomisë në Qytetet dhe Republikën e Kosovës

Dr. Shpëtim  Memishi

Abstrakt

Duke parë se Republika e Kosovës tani më është një shtet i ri dhe ka gati 17 vite nga pavarësia 
e sajë, ende nuk po mundet të menaxhojë dhe të bëjë një zhvillim të Ekonomisë apo edhe 
mjedisit ekonomik të sajë.
Kosova ka gati 7-të qytete dhe një keyeqytet siq është Prishtina, nga dhe janë me një strategji 
shumë të mirë për investime dhe sjelljen e invesitorëve të huaj, në këto qytete. Kosovës i duhet 
të ketë një qeverisje të mirë dhe me një menaxhim të profesionalizuar si në aspektin politik 
ashtu edhe në ekonomik. Qytetet e Kosovës janë ende si qytete të virgjër nga se ka shumë 
asete të pasura nëntoksore ashtu edhe mbitokësore. Njëra ndër ato është edhe vet minatorja 
TREPÇA, që ka një pasuri shumë të madhe e po ashtu edhe për biznese të mesme e të mëdha 
ka vende dhe mundësi të investimeve si nga bizneset vendore ashtu edhe ndërkombëtare.
Kosova që nga viti 2015 e deri më tani kanë pasur të hyra më shumë nga ana e kredive se sa 
kanë mundur të bëjë vet nga eksporti i tyre, siq e kemi zhvillimin nq bujqësi, blegtori, apo 
në xejtari e po ashtu edhe në prodhimet vendore siç janë: prodhimet e drurit, prodhimet 
metaleve të ndryshme e po ashtu edhe prodhime të akumulatorëve, radiatoreve, prodhimin 
e këpucëve.
Po ashtu kemi pasur të hyra vetem nga bashkëatëdhetarët që janeë në emigrim, nga dhe keto 
të hyra nuk kanë qenë të vogla por kan qenë të hyra milionëshe dhe njëherit deri më tani kanë 
bërë aterjen e zhvillimit të republikës sonë.
Kosova ka pasur edhe investime gjatë viteve 2015 deri më 2017 të cilat kanë qenë të orjentuara 
më së tepërmi në infrastrukturën rrugore siq janë rruga e kombit " Ibrahim Rugova" dhe tani 
rruga e dytë Prishtinë - Shkup, e cila është " Arbër Xhaferi", nga dhe kanë një kosto shumë të 
madhe, e cila është menduar për invesitorët e huaj të kenë qasjen sa më të letë për investimet 
e tyre dhe sigurinë e tyre.

Fjalët kyçe: Kosova, investimi, qytetet, zhvillimi ekonomik, zhvillimi i ambientit.

Hyrje

Shteti i Kosovës si çdo shtet  ballkanik e Evropian, pësoi shumë dëme të mëdha nga 
luft a e imponuar në këtë shtet e po ashtu edhe nga mizoria e shtetit armik që nuk 
kishte lënë asgjë pa dëmtuar e pa shkatërruar. Kosova mbas përfundimit të luft ës të 
vitit 1999, fi lloi të rikëmbet nga pasojat e kësaj luft e e njëherit edhe duke ju falenderuar 
shteteve të Bashkuara të Amerikës e po ashtu edhe Natos për kontributin e dhënë si 
në luft ë e po ashtu edhe pas përfundimit të sajë për të rikëmbë shtëpit e djegura dhe 
në sektorin e zhvillimit Ekonomik e po ashtu edhe bujqësor e shëndetësorë.
Ky shtet kishte pësuar shumë dëme si në pasurit e qytetarëve të saj ashtu edhe në 
zhvillimin dhe shkatërrimin total të atyre pak bizneseve e të fabrikave që kishin në 
posedim. Po ashtu ky shtet edhe gjat okupimit nuk kishte mundësi të kenë bizneset 
e tyre prej nga se okupatori nuk e lejonte një gjë të tille vetem se ishin shqipëtar dhe 
nuk kishin të drejt të kenë biznese të mesme apo të mëdha.
Me fi llimin e rikëmbjes së qytetit dhe qytetezavë e fshatrave nga donacionet e huaja 
si UNDP, Caricasi, shtet më të zhvilluara si Amerika, Gjermania, Austria, Zvicra, 
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Itaia, shteti amë Shqipëria1 , Hungaria e shum shtete të tjera. Nga kishte shumë nevoj 
për punëtor ndërtimi e po ashtu edhe në furnizimin e tyre me materiale ndërtimore 
e po ashtu edhe me instalimin e programeve për menaxhimin e shtetit si në aspektin 
e ndërtimit ashtu edhe në shëndetësi e bujqësi, nga në aspektin e shëndetësisë fi lluan 
shumë mjekë të kenë punën e tyre në profesion dhe të kenë mundësin e punimit 
në profesionet e tyre e po ashtu edhe të arrin më shumë në aspektin profesional, 
ndërsa në sektorin e bujqësisë duke i'u dhënë grande dhe përkrahjen profesionale 
dhe materiale për këtë sektor.
Kosova ka gjithësej 7 qytete dhe njëra ndër to është edhe kryeqyteti i sajë pra 
Prishtinë, dhe çdo qytet me fshatrat për rreth ishtin shumë të shkatërruara nga luft ra 
dhe kishin nevojë urgjente për zhvillim dhe punësim në këto qytete. Po ashtu edhe 
përçëndrimi në kryeqytet nga inesitoret e huaj për investimet e tyre ishin shumë 
më të mëdha se në qytetet tjera e po ashtu edhe investimet më të mëdha mbeteshin 
në kryeqytet, nga dhe fi lloi të thithë më shumë qytetar edhe nga qytetet e tjera për 
shkak mundësisë së punësimit dhe një jete më të mirë se qytetet tjera apo fshatrat e 
qyteteve të tjera. 
Prishtina deri në vitin 2000 kishte afërsisht 300.000 mĳ ë banorë e ndërsa pas këtĳ  
viti fi lloi numri i banorëve të rritet dhe po ashtu të ngarkohet edhe më shumë ky 
qytet dhe ku do ta mërrinte numrin e banoreve rreth 600.000 mĳ ë. Po në këtë qytet 
po ashtu mori hov sektori i ndërtimit nga qytetarët kishin kërkesa për banesat që të 
munden t'ju largohen shpenzimeve shtesë të udhetimit e në të njejtën kohë të i ken 
familjen afër tyre.

Zhvillimi i Ekonomisë në qytetin e Prishtinës

Prishtina është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Kosovës. Qyteti është bashkësi dhe 
kryeqendra e Qarkut të Prishtinës. Bashksia e Prishtinës ka një popullsi prej 198.214 
banorësh sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 2011. Të gjitha shpjegimet etimologjike 
janë ende hipotetike. Prishtina me këtë emër përmendet në mesjetë�, mirëpo gjurmët 
e vendbanimeve arkeologjike rreth asaj shtrihen që nga neoliti, sikurse ato rreth 
lumit Graçanka, që supozohet të kenë vjetërsinë 6 mĳ ë vjeçare. Numri i përgjithshëm 
i bizneseve të regjistruara në Bashkësin e Prishtinës, sipas llojit të pronës është 8.735 
biznese me 75.089 punëtorë. Saktësisht numri i punëtorëve nuk dihet, për faktin 
se regjistrimi tashmë është në kompetencë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, 
përkatësisht Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve. 
Për biznese merret vetëm leja, mirëpo ka shumë të atillë që nuk e kanë kryer këtë 
procedure të domosdoshme. Aktualisht në sektorin e gjuetisë dhe pylltarisë janë 27 
biznese me 29 punëtorë, ndërsa në atë të peshkimit janë 31 punëtorë dhe dy biznese. 
Në sektorin e industrisë nxjerrëse ekzistojnë 16 biznese me 107 punëtorë, në industri 
përpunuese janë 600 biznese me 4.527 të punësuar, ndërkaq sektori i furnizimit me 
energji elektrike, gas dhe ujë numëron 5 biznese me 12.836 punëtorë. 
Në fushën e ndërtimtarisë janë 329 biznese me 3.976 të punësuar, ndërsa tregtia 
me shumicë dhe pakicë, i riparimit të biçikletave, motoçikletave dhe artikujve për 
përdorim personal e shtëpiak ka 4.203 biznese me 21.026 punëtorë. Një biznes mjaft  i 
përhapur në kryeqytetin e Kosovës është edhe ai i hotelerisë, ku aktualisht veprojnë 
781 restorante dhe hotele me 6.584 të punësuar. Në Prishtinë mbizotëron klima 

1  Shqipëria edhe pse si shtet ishte një shtet i pa zhvilluar ekonomikisht dhe kishte shumë probleme 
në këtë kohë me papunësin e madhe, Kosovë i ndihmoi si në aspektin me refugjatë e po ashtu edhe 
me ndihma në ushqim, spitale dhe me medikamente.
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kontinentale me një temperaturë vjetore mesatare prej 10,4 °C dhe me reshje vjetore 
mesatare prej 600 mm. Në korrik arrinë tempreatura vjetore mesatare prej 30 °C, në 
janar prej -0,6 °C.

Tab.1. Temperaturat dhe reshjet mesatare mujore 

Prishtina - Temperaturat dhe reshjet mesatare mujore 

  Janar 
Shkur

t 
Mar

s Prill Maj 
Qersho

r 
Korri

k 
Gush

t 
Shtato

r 
Teto

r 
Nënto

r 
Dhjeto

r 
Temp.Mak
s. (  C) 2,4 5,5 10,5 15,7 20,7 23,9 26,4 26,7 23,1 17,1 10,2 4,2 
Temp.Min. 
(  C) 

( -
4,9) (-2,8) 0,2 4,2 8,5 11,4 12,5 12,3 9,4 5,0 0,9 (-3,1) 

Temperatu
r (  C) -3 -3 2 7 14 18 20 20 15 11 5 -2 
Reshje(mm
) 54,99 48 56 62 

81,0
1 78 60 53 58,99 

55,9
9 74,01 69,01 

Ditë me 
diell(h/d) 9,01 10,02 

11,0
5 

13,0
2 

14,0
3 15,01 14,05 13,05 12,03 

11,0
6 9,04 9,01 

 
Tab.2. Shpenzimet e buxhetit për vitin 2016: 

 

Tab.3. Shpenzimet e buxhetit për vitin 2017: 
 

PLANI I BUXHETIT TË KOMUNËS SË PRISHTINËS PËR VITIN 2017  

Pozicionet buxhetore 

BUXHETI PËR VITIN 2017 

Grandi i 
Përgjithshë
m 

Grandi 
për 
Shëndetës
i 

Grandi 
për Arsim 

Burimet 
vetanake Gjithsej 

TË 
HYRA   10,130,047 7,156,000 20,130,208 24,607,375 62,023,630 

  
Burimet e financimit sipas 
qarkores 2017 14,641,921 4,925,999 17,848,335 24,606,565 62,022,820 

1 S H P E N Z I M E T K A P I T A L E 1,440,833     16,320,565 17,761,398 
2 BUXHETI I ADMINISTRATËS 10,130,047     17,636,565 27,766,612 
3 DREJTORIA E ADMINISTRATËS       972,000 972,000 
4 PAGAT DHE MËDITJET 3,680,709       3,680,709 

5 

DREJTORIA E 
INFRASTRUKTURËS LOKALE - 
INVESTIMEVE KAPITALE 1,440,833     7,248,565 8,689,398 

6 DREJTORIA E PRONËS       1,000,000 1,000,000 
7 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE       1,316,810 1,316,810 

8 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 
PËR ADMINISTRATË       250,000 250,000 

PLANI I BUXHETIT TË KOMUNËS SË PRISHTINËS PËR VITIN 2016  

Pozicionet buxhetore 
BUXHETI PËR VITIN 2016 

Grandi i 
Përgjithshëm 

Grandi për 
Shëndetësi 

Grandi 
për Arsim 

Burimet 
vetanake Gjithsej 

TË 
HYRA   8,454,494 7,226,000 20,203,268 30,000,000 65,883,762 

  
Burimet e financimit sipas 
qarkores 2016 13,577,625 4,702,522 17,603,615 30,000,000 65,883,762 

1 S H P E N Z I M E T K A P I T A L E       21,712,053 21,712,053 
2 BUXHETI I ADMINISTRATËS 8,454,494     23,028,863 31,483,357 
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3 DREJTORIA E ADMINISTRATËS       230,000 230,000 
4 PAGAT DHE MËDITJET 3,690,709       3,690,709 

5 

DREJTORIA E 
INFRASTRUKTURËS LOKALE - 
INVESTIMEVE KAPITALE       7,560,000 7,560,000 

6 DREJTORIA E PRONËS       2,500,000 2,500,000 
7 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE       1,316,810 1,316,810 

8 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 
PËR ADMINISTRATË       250,000 250,000 

9 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 
PËR KULTURË       260,000 260,000 

10 Ndërtimi i çerdheve       300,000 300,000 
11 Ndërtimi i shkollës në lagjen Mati I       750,000 750,000 

Duke i analizuar tabelat e mësipër shohim se të hyrat për vitin 2016 për grande janë  
8,454,494.00 € më të ulta  se sa viti 2017 nga i kemi grantet  10,130,047.00 €, ndërsa 
grandet për shëndetësi janë më të larta në vitin 2016 për 7,226,000.00 € nga viti 2017 
të cilat janë 7,156,000.00 € dallimi në grande është për 70,000.00 € më të mëdha në 
vitin 2016. Në vitin 2016 kemi grande për arsim 20,203,268.00€ se sa viti 2017 e cila ka 
grande 20,130,208.00€ nga në vitin 2016 janë fi tuar më shumë grande se sa viti 2017 
për 73,060.00€. Burimet vetanake për vitin 2016 ishin 30,000,000.00€ e ndërsa për 
vitin 2017 janë 24,607,375.00€ që do të thotë se viti 2017 ishin shpenzimet më të ulëta 
për 5,392,625.00€ se sa viti 2016. 
Shpenzimet kapitale po ashtu ishin të ndryshme nga viti 2016 me atë të vitit 2017 
nga në vitin 2016 kishim 21,712,053.00€ ndërsa në vitin 2017 ishin 16,320,565.00€, 
pra dallimi 5,391,488.00€ janë shpenzime kapitale më të ulta në vitin 2017. Buxheti 
i administratës në vitin 2016 ishin 8,454,494.00€ e në vitin 2017 janë 10,130,047.00€ 
nga shohim se viti 2016 kishte një buxhet më të ulët se sa viti 2017 për 1,675,553.00€, 
ndërsa ky buxhet kishte shpenzime vetanake prej 23,028,863.00€ ndërsa viti 2017 
kishte 17,636,565.00€, edhe pse ishte administrat e cila kishte buxhet më të ulët në 
vitin 2016 por shpenzimet vetanake i kishte më të mëdha për 5,392,298.00€. Ndërtimi 
i qerdheve dhe i shkollave në vitin 2016 ishin shpenzuar 1,050,000.00€ ndërsa në 
vitin 2017 janë këto shpenzime 770,000.00€ nga dhe kemi shpenzime në vitin 2016 
më të mëdha në investimin e tyre për 280,000.00€. 
Me këtë shohim se investimet e vitit të kaluar kan qenë shum më të mëdha në sektorin 
e arsimit në krahasim me këtë vit 2017.
Prishtina si kryeqytet dhe qytet tani ka edhe numrin më të madh të qytetarëve nga 
dhe investimet që duhen të bëhen janë pikërisht në lëmin e arsimit si në investime 
qerdheve, shkollëve fi llore dhe të mesme, shkollave profesionale. Po ashtu edhe 
Prishtina ka shumë nevoj urgjente në investime edhe në sektorin e mjekësisë nga se 
mjeksia për këtë kohë është në gjendje të mjerueshme dhe pa barnat e medikamentet 
e nevojshme.

Zhvillimi i Ekonomisë në qytetin e Gjilanit

Komua e Gjilanit është njësi administrative në pjesën lindore të Kosovës me 
qendër në Gjilan. Viti i saktë i themelimit të Gjilanit nuk është i njohur. Në shekullin 
XVIII përmendet me emrin Moravë, si kadillëk në kuadër të sanxhakut të Vushtrrisë.
Lumi Morava emri i vjetër është Angros. Emri Morava rrjedh nga vendbanimi 
i vjetër që është quajtur Mur an Vadës apo më vonë Vendi i Lekës - Velekinca e 
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sotme. Poashtu fshati përmendet edhe në shkrimet e, babai të historisë, Herodotit 
në shekullin e V p.e.s. Sot, Gjilani është njëra nga shtatë rrethet e Kosovës. Themelus 
te qytetit janë familja feudale shqiptare e Gjinajve.  Komuna e Gjilanit ka 133.724 
banore prej tyre 68.814 janë meshkuj dhe 64.910 femra.
Perberja nacionale e popullsisë në komunën e Gjilanit është kjo : 116.246 (86,9 %) 
shqiptarë ; 12.500 (9,4 %) serbë ; 133 (0,1 %) malazezë ; 936 (0,7) turq ;  267 (0,2 %) 
myslimanë ; 3.610 (2,7 %) romë ; 32 të tjerë.  Në komunën e Gjilanit janë 90,5 % 
mysliman dhe 9 % ortodoks.

Tab.4. Shpenzimet e buxhetit për vitin 2015 : 
VITI 2015 

 
Drejtoritë/Progr

amet 

 
Drejtorit

ë/  
Progra

met 

Numri i 
puntore

ve  Pagat  

 Mallra 
dhe 

sherbime  

 
Shpenzi

me 
komunal

e  

 
Subvenci

one   

 
Shpenzi

me 
kapitale  

 Gjithësejt 
€  

Zyra e Kryetari  

 
160/160

27 29 
        
203,400.00  

     
195,000.0
0  

       
10,200.0
0  

       
19,000.00    

       
427,600.00  

Administrata e 
përgjithëshme 

163/163
27 49 

        
260,654.00  

     
175,800.0
0  

       
15,700.0
0      

       
452,154.00  

Inspeksioni 
166/166

53 20 
        
114,568.00  

       
40,000.00  

         
3,000.00      

       
157,568.00  

Prokurimi 
167/168

35 9 
          
52,703.00  

       
10,000.00  

         
1,200.00      

         
63,903.00  

Zyra e Kuvendit 
komunal 

169/169
27 0 

        
154,255.00  

       
21,250.00        

       
175,505.00  

Buxhet dhe 
financa 

175/175
27 30 

        
170,123.00  

       
52,000.00  

       
10,000.0
0      

       
232,123.00  

Shërbimet 
Publike 

180/181
87 12 

          
67,478.00  

     
250,000.0
0  

     
157,500.
00    

       
867,000.0
0  

    
1,341,978.
00  

Bujqësi dhe 
Pylltari 

470/470
27 25 

        
123,130.00  

       
29,000.00  

         
7,000.00  

     
280,000.00  

       
105,000.0
0  

       
544,130.00  

Zhvillim 
Ekonomik 

480/480
27 11 

          
61,509.00  

       
50,000.00  

         
4,250.00    

    
1,514,077.
00  

    
1,629,836.
00  

Kadastër 
,Gjeodezi ,Pronë 

650/653
35 26 

        
136,850.00  

       
35,000.00  

         
7,000.00    

       
491,000.0
0  

       
669,850.00  

Urbanizëm dhe 
mbrojtje të 
mjedisit 

660/664
40 17 

          
93,720.00  

       
25,000.00  

         
8,500.00    

       
259,000.0
0  

       
386,220.00  

Shëndetësia 730        290  

     
1,919,909.
00  

     
330,000.0
0  

       
87,000.0
0  

     
100,000.00  

         
80,000.00  

    
2,516,909.
00  

Kulturë, Rini 
dhe Sport 

850/850
27 33 

        
164,408.00  

       
50,000.00  

       
30,000.0
0  

     
225,000.00    

       
469,408.00  

Arsim dhe 920     1,835                            
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shkencë 10,240,390
.00  

1,402,441.
00  

208,000.
00  

50,000.00  280,000.0
0  

12,180,831
.00  

Arsimi fillor 
920/937

80 1249 

     
6,723,000.
00  

     
300,000.0
0  

       
95,000.0
0      

    
7,118,000.
00  

Arsimi I mesem 
920/949

80 490 

     
3,058,890.
00  

     
185,000.0
0  

       
62,000.0
0      

    
3,305,890.
00  

Gjithësejt €     2,452  

   
14,150,000
.00  

  
2,857,491.
00  

     
562,200.
00  

     
674,000.00  

    
3,596,077.
00  

  
21,839,768
.00  

Tab.5. Shpenzimet e buxhetit për vitin 2016 : 
VITI 2016 

 
Drejtoritë/Progra

met 

 
Drejtori

të/  
Progra

met 

Numri i 
puntore

ve  Pagat  

 Mallra 
dhe 

sherbime  

 
Shpenzi

me 
komuna

le  

 
Subvenci

one   

 
Shpenzi

me 
kapitale  

 Gjithësejt 
€  

Zyra e Kryetarit 

 
160/160

27 29 
        
217,574.00  

     
170,000.0
0  

       
10,200.0
0  

         
5,000.00    

       
402,774.00  

Drejtoria e 
Administratës së 
Përgjithëshme 

163/163
27 50 

        
279,350.00  

     
155,000.0
0  

       
15,700.0
0    

       
160,000.0
0  

       
610,050.00  

Prokurimi 
167/168

35 11 
          
70,223.00  

         
9,000.00  

         
1,200.00      

         
80,423.00  

Zyra e Kuvendit 
komunal 

169/169
27 0 

        
145,000.00  

       
18,000.00        

       
163,000.00  

Drejtoria për 
Buxhet dhe 
Financa 

175/175
27 31 

        
187,913.00  

       
46,000.00  

       
10,000.0
0      

       
243,913.00  

Drejtoria për 
Shërbimet 
Publike,Infrastru
kturë dhe Banim 

180/181
87 16 

          
94,577.00  

     
241,000.0
0  

     
159,200.
00    

    
1,035,000
.00  

    
1,529,777.
00  

Drejtoria për 
Mbrojtje  dhe 
Shpëtim 

180/184
31 43 

        
278,181.00  

     
154,000.0
0  

         
7,500.00      

       
439,681.00  

Zyra për 
Komuniteteve 
dhe Kthim 

195/196
35 6 

          
37,418.00  

         
4,500.00  

         
2,000.00      

         
43,918.00  

Drejtoria e 
Bujqësis dhe 
Pylltarisë 

470/470
27 28 

        
147,216.00  

       
25,000.00  

         
6,000.00  

     
190,000.00  

       
120,000.0
0  

       
488,216.00  

Drejtoria për 480/480 14                                     
Zhvillim 
Ekonomik 

27 86,075.00  45,000.00  3,500.00  1,100,000
.00  

1,234,575.
00  

Drejtoria për 
Gjeodezi, 
Kadastër dhe 
Pronë 

650/653
35 27 

        
150,550.00  

       
30,000.00  

         
6,000.00    

       
450,000.0
0  

       
636,550.00  

Drejtoria për 
Urbanizëm,Planif
ikim dhe Mbrojtje 
të Mjedisit 

660/664
40 20 

        
115,409.00  

       
45,000.00  

         
9,000.00    

       
267,288.0
0  

       
436,697.00  
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Shëndetësia 730        290  

     
2,001,020.
00  

     
290,000.0
0  

       
87,000.0
0  

     
109,086.00  

         
40,000.00  

    
2,527,106.
00  

Kulturë, Rini dhe 
Sport 

850/850
27 33 

        
174,529.00  

       
49,414.00  

       
25,000.0
0  

     
200,000.00    

       
448,943.00  

Arsim dhe 
shkencë 920     1,832  

   
10,200,165
.00  

  
1,227,000
.00  

     
214,900.
00  

       
50,000.00  

       
260,000.0
0  

  
11,952,065
.00  

Drejtoria e 
Arsimit 

920/921
35 16 

        
101,000.00  

     
650,000.0
0  

       
20,400.0
0  

       
50,000.00  

       
260,000.0
0  

    
1,081,400.
00  

Arsimi 
parashkollor dhe 
qerdhet 

920/927
30 85 

        
414,120.00  

     
160,000.0
0  

       
37,500.0
0      

       
611,620.00  

Arsimi fillor 
920/937

80 1261 

     
6,895,200.
00  

     
263,000.0
0  

       
95,000.0
0      

    
7,253,200.
00  

Arsimi I mesem 
920/949

80 470 

     
2,789,845.
00  

     
154,000.0
0  

       
62,000.0
0      

    
3,005,845.
00  

Gjithësejt €     2,448  

   
14,286,213
.00  

  
2,519,914
.00  

     
562,200.
00  

     
554,086.00  

    
3,432,288
.00  

  
21,354,701
.00  

 
 
 
 
Tab.6. Shpenzimet e buxhetit për vitin 2017 : 

VITI 2017 

 
Drejtoritë/Progra

met 

 
Drejtori

të/  
Progra

met 

Numri i 
puntore

ve  Pagat  

 Mallra 
dhe 

sherbime  

 
Shpenzi

me 
komuna

le  

 
Subvenci

one   

 
Shpenzi

me 
kapitale  

 Gjithësejt 
€  

Zyra e Kryetarit 

 
160/160

27 29 
        
217,574.00  

     
170,000.0
0  

       
10,200.0
0  

         
5,000.00    

       
402,774.00  

Drejtoria e 
Administratës së 
Përgjithëshme 

163/163
27 50 

        
279,350.00  

     
155,000.0
0  

       
15,700.0
0    

       
100,000.0
0  

       
550,050.00  

Prokurimi 
167/168

35 11 
          
70,223.00  

         
9,000.00  

         
1,200.00      

         
80,423.00  

Zyra e Kuvendit 
komunal 

169/169
27 0 

        
145,000.00  

       
18,000.00        

       
163,000.00  

Drejtoria për 
Buxhet dhe 
Financa 

175/175
27 31 

        
187,913.00  

       
46,000.00  

       
10,000.0
0      

       
243,913.00  

Drejtoria për 
Shërbimet 
Publike,Infrastru
kturë dhe Banim 

180/181
87 16 

          
94,577.00  

     
241,000.0
0  

     
159,200.
00    

    
1,138,521
.00  

    
1,633,298.
00  

Drejtoria për 
Mbrojtje  dhe 
Shpëtim 

180/184
31 43 

        
278,181.00  

     
154,000.0
0  

         
7,500.00      

       
439,681.00  

Zyra për 
Komuniteteve 
dhe Kthim 

195/196
35 6 

          
37,418.00  

         
4,500.00  

         
2,000.00      

         
43,918.00  
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Drejtoria e 
Bujqësis dhe 
Pylltarisë 

470/470
27 28 

        
147,216.00  

       
25,000.00  

         
6,000.00  

     
190,000.00  

       
170,000.0
0  

       
538,216.00  

Drejtoria për 
Zhvillim 
Ekonomik 

480/480
27 14 

          
86,075.00  

       
45,000.00  

         
3,500.00    

    
1,150,000
.00  

    
1,284,575.
00  

Drejtoria për 
Gjeodezi, 
Kadastër dhe 
Pronë 

650/653
35 27 

        
150,550.00  

       
30,000.00  

         
6,000.00    

       
450,000.0
0  

       
636,550.00  

Drejtoria për 
Urbanizëm,Planif
ikim dhe Mbrojtje 
të Mjedisit 

660/664
40 20 

        
115,409.00  

       
45,000.00  

         
9,000.00    

       
307,288.0
0  

       
476,697.00  

Shëndetësia 730        290  

     
2,001,020.
00  

     
290,000.0
0  

       
87,000.0
0  

     
109,086.00  

         
50,000.00  

    
2,537,106.
00  

Kulturë, Rini dhe 
Sport 

850/850
27 33 

        
174,529.00  

       
49,414.00  

       
25,000.0
0  

     
200,000.00    

       
448,943.00  

Arsim dhe 
shkencë 920     1,832  

   
10,200,165

  
1,227,000

     
214,900.

       
50,000.00  

                   
-    

  
11,692,065

.00  .00  00  .00  

Drejtoria e 
Arsimit 

920/921
35 16 

        
101,000.00  

     
650,000.0
0  

       
20,400.0
0  

       
50,000.00    

       
821,400.00  

Arsimi 
parashkollor dhe 
qerdhet 

920/927
30 85 

        
414,120.00  

     
160,000.0
0  

       
37,500.0
0      

       
611,620.00  

Arsimi fillor 
920/937

80 1261 

     
6,895,200.
00  

     
263,000.0
0  

       
95,000.0
0      

    
7,253,200.
00  

Arsimi I mesem 
920/949

80 470 

     
2,789,845.
00  

     
154,000.0
0  

       
62,000.0
0      

    
3,005,845.
00  

Gjithësejt €     2,448  

   
14,286,213
.00  

  
2,519,914
.00  

     
562,200.
00  

     
554,086.00  

    
3,365,809
.00  

  
21,288,222
.00  

 

Tab.7. Shpenzimet e buxhetit për vitin 2018 : 
VITI 2018 

 
Drejtoritë/Progra

met 

 
Drejtori

të/  
Progra

met 

Numri i 
puntore

ve  Pagat  

 Mallra 
dhe 

sherbime  

 
Shpenzi

me 
komuna

le  

 
Subvenci

one   

 
Shpenzi

me 
kapitale  

 Gjithësejt 
€  

Zyra e Kryetarit 

 
160/160

27 29 
        
217,574.00  

     
170,000.0
0  

       
10,200.0
0  

         
5,000.00    

       
402,774.00  

Drejtoria e 
Administratës së 
Përgjithëshme 

163/163
27 50 

        
279,350.00  

     
155,000.0
0  

       
15,700.0
0    

         
80,000.00  

       
530,050.00  

Prokurimi 
167/168

35 11 
          
70,223.00  

         
9,000.00  

         
1,200.00      

         
80,423.00  

Zyra e Kuvendit 
komunal 

169/169
27 0 

        
145,000.00  

       
18,000.00        

       
163,000.00  
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, , ,
Drejtoria për 
Buxhet dhe 
Financa 

175/175
27 31 

        
187,913.00  

       
46,000.00  

       
10,000.0
0      

       
243,913.00  

Drejtoria për 
Shërbimet 
Publike,Infrastru
kturë dhe Banim 

180/181
87 16 

          
94,577.00  

     
241,000.0
0  

     
159,200.
00    

    
1,168,221
.00  

    
1,662,998.
00  

Drejtoria për 
Mbrojtje  dhe 
Shpëtim 

180/184
31 43 

        
278,181.00  

     
154,000.0
0  

         
7,500.00      

       
439,681.00  

Zyra për 
Komuniteteve 
dhe Kthim 

195/196
35 6 

          
37,418.00  

         
4,500.00  

         
2,000.00      

         
43,918.00  

Drejtoria e 
Bujqësis dhe 
Pylltarisë 

470/470
27 28 

        
147,216.00  

       
25,000.00  

         
6,000.00  

     
190,000.00  

       
180,000.0
0  

       
548,216.00  

Drejtoria për 
Zhvillim 
Ekonomik 

480/480
27 14 

          
86,075.00  

       
45,000.00  

         
3,500.00    

       
977,281.0
0  

    
1,111,856.
00  

Drejtoria për 
Gjeodezi, 
Kadastër dhe 
Pronë 

650/653
35 27 

        
150,550.00  

       
30,000.00  

         
6,000.00    

       
540,000.0
0  

       
726,550.00  

Drejtoria për 
Urbanizëm,Planif
ikim dhe Mbrojtje 
të Mjedisit 

660/664
40 20 

        
115,409.00  

       
45,000.00  

         
9,000.00    

       
347,288.0
0  

       
516,697.00  

Shëndetësia 730        290  

     
2,001,020.
00  

     
290,000.0
0  

       
87,000.0
0  

     
109,086.00  

         
60,000.00  

    
2,547,106.
00  

Kulturë, Rini dhe 
Sport 

850/850
27 33 

        
174,529.00  

       
49,414.00  

       
25,000.0
0  

     
200,000.00    

       
448,943.00  

Arsim dhe 
shkencë 920     1,832  

   
10,200,165
.00  

  
1,227,000
.00  

     
214,900.
00  

       
50,000.00  

       
300,000.0
0  

  
11,992,065
.00  

Drejtoria e 
Arsimit 

920/921
35 16 

        
101,000.00  

     
650,000.0
0  

       
20,400.0
0  

       
50,000.00  

       
300,000.0
0  

    
1,121,400.
00  

Arsimi 
parashkollor dhe 
qerdhet 

920/927
30 85 

        
414,120.00  

     
160,000.0
0  

       
37,500.0
0      

       
611,620.00  

Arsimi fillor 
920/937

80 1261 

     
6,895,200.
00  

     
263,000.0
0  

       
95,000.0
0      

    
7,253,200.
00  

Arsimi I mesem 
920/949

80 470 

     
2,789,845.
00  

     
154,000.0
0  

       
62,000.0
0      

    
3,005,845.
00  

Gjithësejt €       2,448  

   
14,286,213
.00  

  
2,519,914
.00  

     
562,200.
00  

     
554,086.00  

    
3,652,790
.00  

  
21,575,203
.00  
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Duke i analizuar shpenzimet nga viti 2015 e deri në vitin 2017 në  qytetin e Gjilanit 
shohim se për zyren e krytarit1 janë pagat 195.000.00€ e shpenzime komunale10,200.00€ 
e në vitin 2016 janë pagat 217,574.00€ dhe shpenzime komunale janë 10.200.00€ nga 
shihet se vetem për një vit shpenzime në paga është 22,574.00€ më shumë në vitin 
2016 se sa në vitin 2015. Enëvitin 2017 shpenzimet në paga është 217,574.00€ nga këtë 
vit nuk ka pasur ndryshime me vitin 2016 e me vitin 2015 janë për 22,574.00€. Nga 
dhe për vitin 2018 janë paraparë të jenë të njejtat shpenzime për paga si në vitin 2016 
dhe 2017.
Shërbimet publike2 në vitin 2015 kanë shpenzime për paga 67,478.00€, e në shpenzime 
kapitale janë 867,000.00€. Ndërsa në vitin 2016 janë shpenzime për paga 94,577.00€, 
të cilat janë shpenzime për 27,099.00€ më shumë se viti 2015 dhe shpenzime 
kapitale janë 1,035,000.00€ që do të thot se kanë shpenzime kapitale për vitin 2017, 
janë shpenzime për paga vitin 2018 janë paraparë ashtu si në vitin 2017. Në vitin 
2015 janë paraparë shpenzime në paga prej 93,720.00€, janë shpenzuar shpenzime 
kapitale për mbrojtje të mjedisit3 259,000.00€. Ndërsa në vitin 2016 janë shpenzuar 
për paga115,409.00€ dhe shpenzime kapitale prej 267,288.00€ i cili është shpenzim 
për paga 21,689.00€ më shumë në vitin 2016 dhe 8,288.00€ shpenzime kapitale më 
shumë në vitin 2016 se sa viti 2015. Nga kemi shpenzime për arsim parashkollorë 
376,000.00€ për paga e për shpenzime kapitale nuk kanë pas asgjë, ndërsa në vitin 
2016 janë shpenzime për paga prej 414,120.00€, e për vitin 2017 kemi 414,120.00€ po 
ashtu edhe në vitin 2018 janë paraparë këto shpenzime. Nga vërehet se në keto vite 
nuk ka rritje të profesoreve apo gjeneratës së re për të shpresuar në një vend pune 
mbas studimeve të tyre.

Zhvillimi i Ekonomisë në qytetin e Pejës

Komuna e Pejës është njësi administrative në pjesën veri-perëndimore të Kosovës. 
Ajo bën pjesë së bashku me Komunat e Burimit dhe Klinës në Rajonin e Pejës. Qendra 
administrative e Komunës së Pejës është qyteti i Pejës. Komuna e Pejës përbëhet nga 
qyteti i Pejës dhe 95 fshatra. Komuna kufi zohet në perëndim dhe në veri nga Mali i 
Zi, në lindje nga Komuna e Burimit dhe Komuna e Klinës dhe në jug nga Komuna e 
Gjakovës dhe Komuna e Deçanit. 
Peja njihet si qytet i lashtë që nga koha Ilire. Për shkak të luft ërave të shumta në 
këtë rajon, që nga pushtimi Otoman e deri te kjo e fundit me Serbinë, nuk është 
mundur të ruhet e gjithë karakteristika ilire, ku përveç tjerash pësoi edhe Kalaja e 
Pejës. Karakteristike e përgjithshme e pozitës së Pejës është se; ajo shtrihet në skajin 
veri-prendimorë të luginës së plleshme të Dukagjinit, para grykës piktoreske, nën 
shpatët e Alpeve shqiptare (Albanian Alps).
Peja shtrihet në luginën e Lumbardhit rrethuar me Alpet Shqiptare. Peja, se bashku 
me tërë Rrafshin e Dukagjinit, shtrihet ndërmjet gjerësisë veriore gjeografi ke 45-50 
shkallë dhe 42-53 shkallë dhe gjatësisë gjeografi ke lindore 19 shkallë, 58’ 30’ gjer më 
21 shkallë. 
Qyteti i Pejës është i vendosur në teracën neogjene aluviale në lartësi mbidetare 505-
1  Janë 29 punëtorë në vitin 2015, në vitin 2016 janë 29, në vitin 2017 janë 29, në vitin 2018 janë 29
2  Numri i punëtorëve në vitin 2015 janë 12, në vitin 2016 janë 16, në vitin 2017 janë 16, në vitin 2018 
janë 16
3  Numri i punëtorëve për mbrojtje të mjedisit në vitin 2015 janë 17, në vitin 2016 janë 20, në vitin 
2017 janë 20, në vitin 2018 janë 20
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520m. Ky qytet ngritet në fushën e rrafshit të Dukagjinit dhe rrenzë bjeshkve të larta.
Peja në pikpamje gjeomerfologjike përbën një tërsi ekonomike dhe në vete ruan 
e kultivon traditë të një historie të lashtë. Peja lidhet me çarkullimin rrugor me 
Prishtinën, Mitrovicën, Gjakovën, Rozhajën e Plavën.
Qyteti është i rrethuar me Bjeshkët, që janë pjesë e masivit dinamika që përfshinë 
tërë Ballkanin prëndimorë. Këto bjeshkë formojnë një kurorë majesh të larta siç 
janë: 
� maja e Kopranikut (2460m), 
� Mali Zhlep (2352 m), 
� Hajlën (2460 m) 
� Mokra (1932m), 
� malet e Lumbardhit gjegjësisht Guri i Verdhë (2522m), 
� maja e Viellakut (2012m), 
� Peklena, 
� maja e Hasanit etj.
Tab. 8. Projektet kapitale 2011

Projektet kapitale 2011

Titulli I projektit Shuma

Blerja e pronave të ekspropĳ uara 300,000.00 €

Participim në proj.me donator dhe Ministri 500,000.00 €

Asfaltimi i rr. "12 Qershori" (Maja e zezë) 108,922.00 €

Asfaltimi i rr."Salli Çeku" 62,300.00 €

Participim në projekte për minoritete 100,000.00 €

Projektet për turizëm në qytetin e Pejës 95,000.00 €

Digjitalizimi i shenimeve Kadastrale 30,000.00 €

Restaurimi i kullës së Ministerit 40,000.00 €

Muzeu historik 30,000.00 €

Renovimi në shk.fi llore Xhemajl Kada 90,000.00 €

Renovimi në shk.fi llore "Ramiz Sadiku" 34,000.00 €

Renovimi në Gjimnazin "Ali Hadri" 90,000.00 €

Totali 1,480,222.00 €

Buxheti i shpenzimeve të parapara 5,405,507.00 €

Korniza Fiskale Komunale: 
Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo 
është kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon 
në pasqyren fi skale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vĳ on, shih tabelën më 
poshtë.  Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën 
të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 
2014 - 2016 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës4.
Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, infl acioni 
dhe domografi a duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e 
shpenzimeve 2014 - 2016 e Qeveris së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në 
zhvillimin e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes 
4   kk.rks-gov.net/pejes - drejtoria per buxhet dhe fi nanca e komunës së Pejës. 
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ekonomike në vitet e ardhëshme, më saktësisht në periudhën 2014 - 2016 parashihet 
një rritje reale vjetore 4.2% në vitin 2014, ndërsa rritje reale e Bruto Produktit të vendit 
në 2015 dhe 2016 parashihet të jetë 4.5% respektivisht 5.1%.
Tab.9. Indikatorët ekonomik komunal 

Përshkrimi 2013 (aktu-
al)            2014           2015                                         2016 

(vlerësim)

Indikatorët makroeko-
nomik në Kosovë 

Rritja reale e BPV 
në %      3.7%                                   4.2%       4.5%            5.1%

Infl acioni në %      2.3%         2. 0%       2.5%            2.3%

BPV për kokë ba-
nori, në euro      2.821         2.951       3.109            3.286

Indikatorët ekonomik 
komunal 

Popullsia e Komu-
nës     115.000        96.450      96.450            96.450

Numri i bizneseve 
të regjistruara     7.350

Numri i nxënësve     23.769 22.513      22.513           22.513

Grafi ku:

                              2013                      2014                      2015                      2016
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Tab.10. Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhen 2013-2016, në euro 

  Komuna Pejë Grantet dhe 
THV – 2013 

 Grantet dhe 
THV – 2014 

 Grantet dhe 
THV - 2015 

 Grantet dhe 
THV - 2016 

     në Euro  në Euro  në Euro  në Euro 

  Burimet e të Ardhurave        

0 GRANTET 16,752,317 16.042.593 16.491.666 16.856.801 

  Granti i Përgjithshëm 6,560.577 6.731.174 6.962.779 7.210.542 

     

  Granti i Arsimit 7,326.413 7.177.038 7.248.809 7.320.579 

     

  Granti i Shëndetësisë 2,197.775 2.134.381 2.280.078 2.325.680 

     

I  TË ARDHURAT NGA ARSIMI 166,600 166.000 191.000 191.000 

  Qerdhet 95,000 75.000 95.000 95.000 

  Mësimi joformal 71,600 91.000 96.000 96.000 

II Totali – Arsimi 166,600 166.000 166.000 166.000 

  TË ARDHURAT NGA 
SHËNDETËSIA 

110,000 115.500 125.000 125.000 

1 Shëndetësia primare 110,000 115.500 125.000 125.000 

2 Të tjera      

III.           Totali  - Shëndetësia 110,000 115.500 125.000 125.000 

Kodi 
21 

TOTALI  I TË ARDHURAVE  
VETANAKE TË KOMUNES ( I+II+III  

276.600 281.500 291.000 291.000 

  TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE  16,361,365.00 16,324,093.00 16,807,666.00 17,172,801.00 

Duke analizuar tabelën Nr.10, shohim se në vitin 2013 grantet janë 6,560.577 € në 
krahasim me vitin 2014 që janë 6.731.174 € dhe në vitin 2015 ishin 6.962.779 € në rritje 
po ashtu edhe në vitin 2016 grantet ishin nërritje prej  7.210.542 €, nga në krahasim 
me vitin 2013 janë për 649,965.00 € më të mëdha. Të ardhurat nga arsimi dy vitet e 
para ishin të njejta me të hyra prej 166,000.00 €, ndërsa vitet 2015 dhe 2016 kan të 
hyra më të mëdha për 31,000.00€ prej nga janë të hyra 191,000.00€.
Sa i përket Shëndetësisë nga viti në vit kishte inkasime më të mëdha duke parë se në 
vitin 2013 inkasimet janë 110,000.00 €, e në vitin 2014 për 5,500.00 € kishte inkasime 
më shumë se viti 2013 dhe për 15,000.00 € më shumë në vitin 2015 dhe 2016 se sa në 
vitin 2013, ndërsa për 10,000.00 € më shumë se viti 2014.
Nga të hyrat e komunës për vitin 2013 ishin 16,361.365.00 €, ndërsa në vitin 2014 të 
hyrat janë 16,324.093.00 €, viti 2015 kishte të hyra më të mëdha 16,807.666.00 €, duke 
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vazhduar me të hyrat edhe më të mëdha në vitin 2016 për 17,172.801.00 €. Nga viti 
2016 kishte të hyra më shumë për  811,436.00€ se sa në vitin 2013.

Zhvillimi i Ekonomisë në qytetin e Prizrenit

Komuna e Prizrenit është njësi administrative në pjesën jugore të Kosovës, me 
një sipërfaqe prej 640km2 (5.94% teteritorit të Kosovës) gjendet në jugperëndim të 
Kosovës dhe me 76 vendbanime dhe me 178.112 banorë nga të cilët në Prizren janë 
rreth 120.000 banorë.
Prizreni me së shpeshti quhet: Ana e Prizrenit, bazeni i Prizrenit ose Rrafshi i 
Dukagjinit. Kufi zohet me Komunat e Gjakovës, Rahovecit, Therandes, Shtërpces dhe 
Sharrit si dhe me Shqipërinë dhe Iliriden. Të dhënat arkeologjike lënë të kuptojnë, 
se ky territor ishte i banuar që nga antikiteti, kur njihej me emrin Theranda e në 
këtë trevë banonte një popullsi Dardane. Gjatë shek XI ishte qendër e rëndësishme 
qytetare, më 1019 Prizreni ishte seli e ipeshkevisë të perandorisë Bizantine. Gjendet 
në lartësi mbidetare rreth 400 metra dhe disa maje të Sharrit kalojnë lartësinë 2000m të 
lartësis mbidetare. Klima e qytetit është jashtëzakonisht e Ilojllojshme. Në viset e ulta 
për shkak të ndikimit të klimës mesdhetare dhe verave shumë të nxehta të korrurat 
janë nder të parat në Europën juglindore me përparsit e pakrasuheshme për kulturat 
bujqsore: Hardhĳ a e Rrushit, pemët dhe perimet. Në viset malore, dominon klima 
e alpeve, për q’arsye deri në qershor nëpër gropa mbeten sasit e debores me q’rast 
në mes të verës mund të zbardhohen majet e maleve. Pozita regjionalo-gjeografi ke e 
Prizrenit më së miri mund të shqyrtohet me analizën e pozitës së tĳ  në relacion me 
Kosovën, rrafshin e Dukagjinit dhe rrafshin e Lumbardhit.
Ekonomia e komunës së Prizrenit është kryesisht bazuar në bujqësi, tregti, ndërtim 
dhe përpunimit të ushqimit - të gjitha ndërmarrje private. Ka disa 5,200 biznese të 
regjistruara private që operojnë në komunë.
Ky Iloj i konfi guradonit krĳ on parakushte për pasuri dhe ne resurset tjera, si:
- Në bazë të sasisë së ujit është një ndër vendet më të pasura.
- Kjo pozitë krĳ on të gjitha parakushtet për zhvillimin e kulturave bujqesore, 
blegtorisë, industrisë ushqimore dhe të turizmit në bazë të modelit të Austrisë, 
Sllovenisë, Zvicrës.
- Përmes anës së Prizrenit kalon rruga më e shkurter që bashkon pjesën qendrore të 
gadishullit Ballkanik me detin Adriatik. Kjo rrugë, për arsye politike nga e kaluara 
sot nuk ka rëndësi aq të madhe, është një rast i mirë që me valorizimin e saj të 
shfrytzohen të gjitha përparsit e saj, duke mare parasysh që në të kaluarën ka pas 
ndikim primar në zhvillimin e Prizrenit.
• Bujqësia    
• Agrobiznesi
• Prodhimi i Verës
• Shoqatat Afarsite
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Tab. 11. Pasqyra Mujore e të hyrave vetanake Komunale 2008

PASQYRA MUJORE E TE HYRAVE VETANAKE KOMUNALE 2008 

Te hyrat 
vetanake: 

Planifikimi
: Realizimi: % 

    2008 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 I-IV/08   

1 

Te hyrat 
vetan. te 
bartura 2007 784,065             784,065 100 

2 

Licencat 
komer.dhe 
biznesit 580,000 54,972 31,526 33,317 56,348 37,206 36,965 250,334 43.16 

3 

Lic.lojra 
zbav.;pije 
alkoh.;rekll.  15,000   7,200   7,200     7,220 48.13 

4 

Shfryt. i tokes 
dhe lejet e 
ndert 405,000 12,726 75,714 110,543 72,960 13,041 9,349 294,186 72.64 

5 
Tatimi ne 
prone 850,000 42,990 19,542 23,925 118,902 101,010 129,700 436,069 51.30 

6 

Te ardhurat 
nga sherb. 
shend. 210,000 13,753 14,157 12,205 15,245 15,120 12,010 82,490 39.28 

7 

Te hyrat nga 
participimet 
qytetare 400,000       7,270 64,384 45,565 117,219 29.30 

  Gjithsej: 3,244,06 
124,44

1 148,139 179,990 277,925 230,761 233,589 1,971,583 46.19 

Në vitin 2007 ishin të hyrat vetanake të bartura prej 784,065.00 € për vitin 2008, nga 
për licenca dhe biznese ishin të bartura 580,000.00€ e në mujorin e parë të hyra ishin 
54,972.00€ ndërsa në mujorin e dytë 31,526.00€ nga dhe kishte të hyra për 23,446.00€ 
më pak se mujori i parë, nga dhe duke fi lluar në mujorin e tretë dhe të katërtë fi lluan 
të rriten të hyrat nga bizneset. 
Shfrytëzimi i tokës dhe lejt ndërtimore kishin të bartura nga viti paraprak shumën 
prej 405,000.00 €, vetem mujori i parë i vitit 2008 ishin 12,726.00 €, e në mujorin e dytë 
kishte një ngritje prej 75,714.00 € (që do të thotë një ngritje prej 62,988.00 €), prej të 
ardhurave nga shërbimet shëndetësore ishin 210,000.00 €, e vetëm në mujorin e parë 
të vitit 2008 kishte të hyra prej 13,753.00 €, duke u rritur këto të hyra në muajin e dytë 
për  404.00€ e cila në muajin e tretë kishte më pak të hyra për 1,952.00€ nga muaji 
i dytë dhe për 1,548.00€ se nga muaji i parë. Të hyrat nga participimi i qytetarëve 
nga viti 2007 kishi kaluar për vitin 2008 një shumë prej 400,000.00€, nga dhe në vitin 
2008 për tre muajët e parë nuk kishte asnjë të hyrë, e cila fi lloi të inkasoj nga muaji 
i katërt dhe ishte shuma prej 7,270.00€, e nga në muajin e pestë kishte të hyra më të 
kënaqëshme prej 64,384.00€ nga kishte edhe të hyra më të kënaqëshme në muajt e 
ardhëshme.
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Tab. 12. Pasqyra mujore e të hyrave vetanake Komunale  2009 

PASQYRA MUJORE E TE HYRAVE VETANAKE KOMUNALE 2009 
Te hyrat 

vetanake: 
Planifikimi
: Realizimi: % 

    2009 I/09 II/09 III/09 IV/09 V/09 VI/09 I-IV/09   

1 

Te hyrat 
vetan. te 
bartura 2008 1,126,434             1,126,434 100 

2 

Licencat 
komer.dhe 
biznesit 580,000 52,451 34,592 28,807 21,375 23,413 18,561 179,200 30.9 

3 

Lic.lojra 
zbav.;pije 
alkoh.;rekll.  15,000   17,850 3,000 1,100 4,299 1,600 27,849 

185.6
6 

4 

Shfryt. i tokes 
dhe lejet e 
ndert 535,000 4,745 20,682 26,359 

198,19
9 27,060 

177,70
8 454,753 85.00 

5 
Tatimi ne 
prone 850,000 46,758 33,973 46,718 

107,87
7 99,308 

103,97
2 438,606 51.60 

6 

Te ardhurat 
nga sherb. 
shend. 200,000 12,541 12,541 16,967 8,861 14,676 9,381 73,033 36.52 

7 

Te hyrat nga 
participimet 
qytetare 400,000 7,700 54,970 54,970 31,800 34,396 21,224 164,090 41.02 

  Gjithsej: 3,706,43 
124,19

5 174,608 
176,82

1 
369,21

2 
203,15

2 
332,44

6 2,463,965 48.45 

Nga të hyrat vetanake e vitit 2008 janë 1,126,434.00€  për  vitin 2009 e nga këtu kemi 
në muajin e parë 52,451.00€ për licenca dhe biznese të inkasuara e në muajin e dytë 
34,592.00€ që është për 17,859.00€ më pakë se muaji i parë e duke vazhduar deri në 
muajin e gjashtë ku këtu ishte inkasimi edhe më i ultë prej 18,561.00€ nga shohim 
se për 33,890.00€ kishte inkasim më pakë. Licencat e lojrave dhe pĳ e alkoholike në 
muajin e dytë ishte 17,850.00€, duke vazhduar me muajin e tretë me 3,000.00€ dhe 
muajët në vĳ im duke pasur edhe inkasime edhe më të ulta deri në 1,600.00€ e cila 
ishte muaji i gjashtë. Këto inkasime të ulta ishin nga shkaku se inspeksionet nuk 
kishin mundur të menaxhonin mirë dhe po ashtu edhe ishin problemet të ndryshme 
të natyrës së ndryshme1.  
Tatimet në pronë ishin sektori më i menaxhuar mirë e nga edhe inkasimet në këtë 
sektor nuk kishin munguar duke e parë se në mujorin e parë kishim inkasime prej 
46,758.00€ duke vazhduar me muajin e dytë 33,973.00€, dhe muajët në vazhdim 
107,877.00€,  muaji i gjashtë kishte inkasim prej 103,972.00 €. Të hyrat nga participimet 
e qytetarëve në mujorin e parë ishite 7,700.00€, duke vazhduar me mujorin e dytë e 
cila kishte një ngritje shumë të madhe të të hyrave për 13.742% nga plamifi kimi, pra 
shuma 54,970.00€ dhe ishte muaji i tretë që kishte të njejtat hyrje, e duke fi lluar në 
muajin e katërt dhe pestë me të hyra më tv ulët e deri në muajin e gjashtë që kishte 
të hyra për vetëm 21,224.00€ apo 5.30 %. 

1   htt ps://aaaparr.rks-gov.net/att achments/buxheti-per-vitin-2015-masht.pdf 
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Zhvillimi i Ekonomisë në qytetin e Gjakovës

Gjakova është një qytet dhe komunë që ndodhet në rrethin e Gjakovës të Kosovës 
perëndimore. Sipas regjistrimit të vitit 2011, qyteti i Gjakovës ka 40,827 banorë, 
ndërsa komuna ka 94,556 banorë. 
Gjeografi kisht, ajo gjendet në pjesën jugperëndimore të Kosovës, rreth gjysmës 
së rrugës ndërmjet qyteteve të Pejës dhe Prizrenit. Është afërsisht 100 km (62 mi) 
në brendësi të detit Adriatik. Qyteti ndodhet rreth 208 kilometra në veri-lindje të 
Tiranës, 145 kilometra në veri-perëndim të Shkupit, 80 kilometra në perëndim të 
kryeqytetit Prishtinë, 435 kilometra në jug të Beogradit dhe 263 kilometra në lindje 
të Podgoricës. Qyteti i Gjakovës është populluar që nga epoka prehistorike. Gjatë 
periudhës osmane, Gjakova shërbeu si qendër tregtare në rrugën ndërmjet Shkodrës 
dhe Stambollit. Ajo ishte gjithashtu një nga qendrat më të zhvilluara tregtare në atë 
kohë në Ballkan. Gjakova gjithnjë është konsideruar si një qytet ku toleranca dhe 
bashkëjetesa në aspektin e fesë dhe kulturës kanë qenë pjesë e shoqërisë në shekujt 
e fundit.

Tab.13. Buxheti për vitin 2015 si dhe vlersimet për vitin 2016, 2017 

BUXHETI PËR VITIN 2015 SI DHE VLERSIMET PËR VITIT 2016, 2017 

  

Burimet 
e  
Financi
mit 

Të 
puns
uarit 
në 
vitin 
2015 

 Pagat 
dhe 
Meditjet 

Shpen
zimko
munal
e 

Sub.cio
net dhe 
Transfe
ret 

Shpenzi
met 
Kapitale 

Buxheti 
për vitin 
2015 

Vlersim
et për 
vitin 
2016 

Vlersime
t për 
vitin 
2017 

MINISTRIA 
E ARSIMIT, 
SHKENCËS 

DHE 
TEKNOLOG

JISË   1,886 
14,873,43

0 943,259 
4,189,92

6 
19,085,00

0 
48,672,71

5 
49,456,30

5 
51,106,30

5 

  

Grantet 
Qeverita
re              1,886 

14,687,51
6 887,169 

4,187,92
6 

16,154,00
0 

43,467,31
4 

45,981,90
4 

46,831,90
4 

Të hyrat 
vetanake   145,727 56,090 2,000   1,674,401 1,674,401 1,674,401 
Financi
mi nga 
huamarrj
a   40,000     2,931,000 3,531,000 1,800,000 2,600,000 

ARSIMI I LARTË DHE 
SHKENCA 924 8,916,218 831,566 

2,230,47
8 2,596,000 

19,809,12
6 

20,154,21
3 

20,693,08
6 

ARSIMI 
PARAUNIVERSITAR 730 4,248,638 50,623 

1,000,00
0 

10,489,00
0 

17,687,08
3 

17,293,58
8 

18,251,71
3 

SHËRBIMET E 
ADMINISTRATËS 
QENDRORE 232 1,708,574 61,070 959,448 4,000,000 9,176,506 

12,008,50
4 

12,161,50
6 

MINISTRIA E 
ARSIMIT, SHKENCËS 
DHE TEKNOLOGJISË           

19,085,00
0 

20,238,11
2 

21,009,41
9 

ARSIMI I LARTË DHE 
SHKENCA           2,596,000 2,650,000 2,750,000 
ARSIMI 
PARAUNIVERSITAR           

10,489,00
0 

10,088,11
2 

10,759,41
9 
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Buxheti për vitin 2015 ishte 48,672,715€  burime nga grantet qeveritare shumën prej 
1,886.00€ për ministrin e Arsimit nga këto janë ndarë vetem pagat dhe meditjet shuma 
14,873.430€ dhe shpenzime komunale 943,259.00€ nga janë paraparë që në vitin 2016 
nga buxheti të jenë shpenzime prej 49,456,305€ për pagat dhe meditjet e në vitin 2017 
nga buxheti të jenë shpenzime prej 51,106,305€ për pagat dhe meditjet.  Arsimi i lart 
kishte të punësuar 924 persona dhe kishin shpenzime për pagat dhe meditjet në vitin 
2015 shumën prej 8,916,218€, shpenzime komunale kishte 831,566.00€, shpenzime 
kapitale kishte 2,596,000.00€ nga buxheti të jenë shpenzime prej 49,456,305€ për pagat 
dhe meditjet e në vitin total ishin 19,809,126.00€. Nga në vitin 2016  shpenzime për 
pagat dhe meditjet, shpenzimet komunale, shpenzime kapitale ishin 20,154,213.00€, 
që do të thot për 345,087.00€ më shumë se viti paraprak. Dhe viti 2017 janë paraparë 
shpenzime 883,960.00€ më shumë se viti 2015 dhe 538,873.00€ më shumë se viti 
2016. Shërbimi i administratës kishte të punësuar 232 punëtorë nga  9,176,506.00€ 
në vitin 2015 kishte shpenzime paga dhe meditje e tjerat1, e në vitin 2016 kishte 
shpenzime prej 12,238,112.00€. Por për vitin 2017 ishin paraparë të kenë shpenzime 
prej 12,161,506.00€.
Shpenzimet që janë paraparë për vitin 2015 në sektorin e ministrin e arsimit 
të shkencës dhe teknologjisë janë 19,085,000.00€, ndërsa për vitin 2016 janë 
20,238,112.00€ dhe parashikimi për vitin 2017 janë 21,009,419.00€. Arsimi i lartë i 
shkencës kishte shpenzime prej 2,596,000.00€, e në vitin 2016 kishte shpenzime prej 
2,650,000.00€. Por për vitin 2017 ishin paraparë të kenë shpenzime prej 2,750,000.00€. 
Nga Arsimi parauniversitar kishte shpenzime më të mëdha, nga vetem në vitin 2016 
ishin 10,489,000.00€, e në vitin 2016 janë 10,088,112.00€ dhe planifi kimi për vitin 2017 
ishte 10,759,419.00€. Nga shohim se planifi kimet ishin bërë për arsye të ngritjes së 
pagave të të punësuarëve e jo të pranojnë kuadro të reja për punësim.

Zhvillimi i Ekonomisë në qytetin e Mitrovicës

Komuna e Mitrovicës është njësi administrative në pjesën veriore të Kosovës. 
Komuna e Mitrovicës shtrihet në fushën në mes të lumenjve: Ibër, Sitnicë dhe 
Lushtë si dhe në shpatĳ et e kodrave që e rrethojnë. Mitrovica është njeë nga shtat 
qendreat më të mdhaja ne Kosovës, në komunen e Mitrovicës banojn 71.601 
banor sipas statistikav të fundit në Kosove. Pozita e mirë gjeografi ke në mes të tre 
lumenjve Ibrit, Sitnicës dhe Lushtes kane ndikuar që në parahistori ky territor të 
banohet. Me zhvillimin e xehetarisë këtĳ  territori i shtohet edhe një komponentë e 
rëndësishme në ngritjen e në një qendër të rëndësishme të vendbanimit. Albaniku 
(Monte Argentraum) me pasurit e tĳ a që nga koha antike e deri më sot ketë qendër 
e kanë bërë joshës për qëllime ekonomike. Sipas zbulimeve arkeologjike të bëra në 
ketë territor, lë të kuptohet se banoret më të vjetër ishin dardanët te cilët i tërhoqi 
mundësia e zhvillimit te bujqësisë. Me ardhjen e romakëve shendohet në një postë 
ushtarakë dhe vend përpunimi i metaleve. Pas sundimit romak ky territor bie nënë 
sundimin e Carit bullgar Simeonit (879-927) i cili sundim me vonë zëvendësohet nga 
familja e Njemanjve.

1   (shpenzime për pagat dhe meditjet, shpenzimet komunale, shpenzime kapitale)
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Tab.14. Përbërja Etnike 

Përbërja Etnike 

VITI SHQIPËTAR % SERB % 
BOSHNJA

K % 
ROMË/ASHKAL

I % 
TUR

Q % 

1991 82,837 78 10,698 
10.
2 5,205 

4.9
6 4,851 4.63 431 

0.4
1 

1998 95,231 
81.7

4 10,447 
8.9
6             

PRILL201 71,601  72 N/A   0   0       

Tab.15. Buxheti për vitin 2015 si dhe vlersimet për vitin 2016, 2017

BUXHETI PËR VITIN 2015  MITROVICA 

  

Burimet 
e  
Financi
mit 

Të 
punsu
arit 
në 
vitin 
2015 

 Pagat 
dhe 
Meditjet 

MALLR
AT 
DHE 
SHERB
IMET 

Shpenzi
met 
komuna
le 

Subvenci
onet dhe 
Transfere
t 

Shpenzi
met 
Kapital
e 

Buxheti 
për vitin 
2015 

Vlersime
t për 
vitin 
2016 

Vlersime
t për 
vitin 
2017 

Buxheti 
sipas 

kategorive 
ekonomike
, komunale    

1,970 
10,765,25

7 990,508 419,220 430,000 
1,010,83

9 
13,615,82

4 
16,435,38

1 
16,985,47

9 

  

Grantet 
PERGJIT
HESHE
M          
Te hyrat 
vetanake   
Financi
mi nga 
Huamarr
ja  

                  

                    

                    

ARSIMI I 
PARASHKOLLOR 

44 185,472 10,000 0 0 0 195,472 279,472 279,472 

SHËNDETËSI 
296 1,742,415 150,000 80,000 0 0 1,972,412 2,065,482 2,065,482 

SHËRBIMET E 
ADMINISTRATËS 
ARSIMIT PARASHKO 

11 64,099 25,000 0 0 0 89,099 279,472 279,472 

MINISTRIA E 
ARSIMIT, SHKENCËS 
DHE TEKNOLOGJISË 

1,269 6,823,137 211,978 100,000 0 0 7,135,115 7,256,967 7,256,967 

ARSIMI FILLOR 
914 4,836,288 159,378 72,650 0 0 5,068,316 5,083,168 5,083,168 

ARSIMI MESEM 
311 1,801,377 42,600 27,350 0 0 1,871,327 1,894,327 1,894,327 
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Duke analizuar tabelen1 e mësipërme do të shohim se viti 2015 dhe viti 2016 e 2017 
në këtë komunë nuk ka pasur të punësuar nga ishte numri i të punësuarëve në vitin 
2015 prej 1,970 - punëtor e po aq mbeti deri në vitin 2017. Të njejtën mënyrë u trajtuan 
edhe pagat e punëtorëve të punësuar nga ishte 10,765,257.00€, ashtu mbeti edhe në 
vitin 2017 pa asnjë stimulim apo avansim të punëtoreve që ishin të punësuar nëpër 
sektore të ndryshme. Dallimet mundeshin të vrehen vetem në sektoret e shpenzimet 
kapitale nga viti 2015 deri në vitin 2016 kishte rritje prej 1,901,409.00€ që i bjen për 
188% rritje, dhe transferet ishin nga 430,000€ ne vitin 2015, ndërsa viti 2016 kishte 
737,500€, po të njëjtën ishte edhe viti 2017.

Zhvillimi i Ekonomisë në qytetin e Ferizajit

Komuna e Ferizajt Qyteti i Ferizajt, është i vendosur në jug të Kosovës, më 
saktësisht në anën e djathtë të autostradës Prishtinë - Shkup, 37 kilometra larg nga 
kryeqyteti Prishtina. Komuna e Ferizajt ka 345 km², do të thotë vetë qytetit duke 
përfshirë edhe të tjera të dyzet e pesë 45 fshatrat rreth tĳ . Kjo zonë ka një popullsi 
prej 108,690 banorë. Ferizaj është relativisht një qytet i ri. Kjo komunë ka fi lluar të 
zhvillohet që nga viti 1873, kur hekurudha dhe stacioni hekurudhor janë ndërtuar. 
Në kohën e të folurit ka qenë një hotel, që ka ekzistuar dhe pronari i tĳ  ishte Feriz 
Shashivari. Bazuar në emër të pronarëve Feriz Shashivari këtë qytet Ferizaj emrin 
e poseduar. Pas luft ës ky qytet u shkatërrua relativisht. Sot krahasuar me qytetet 
e tjera ai është konsideruar si qyteti i dytë më i zhvilluar pas Prishtinës në Kosovë 
dhe është qyteti i tregut në Kosovë. Disa nga fabrikat dhe ndërmarrjet që para 
shumë vitesh kanë qenë bazë për zgjerimin e ekonomisë në këtë komunë janë ende 
funksionale. Disa nga këto fabrika dhe ndërmarrje janë: Fabrika e gypave të çelikut, 
fabrika e vajit, kombinati i drurit, fabrika për përpunimin e frutave ekzotike, fabrika 
e tullave etj. Siç u përmend më lart këto fabrika dhe ndërmarrje, në dritën e çdo gjë 
do funksionit por me shumë vështirësi si rezultat i periudhës së Privatizimit2. Ferizaj 
është një qytet i rëndësisëm në Kosovë në shumë aspekte si p.sh: Kulturor, sportiv 
apo ekonomik, megjithatë organizimi i tĳ  dhe arkitektura e bën atë një qytet shumë 
interesantë për t’u vizituar. 

Tab.16. Përbërja Etnike

1  htt p://kk.rks-gov.net/mitrovicës 
2  IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 

Përbërja Etnike 
VITI SHQIPËTAR % SERB % BOSHNJAK % ROMË/ASHKALI % 

1991 81,737 85.9 8,191 8.6     2,081 2.2 
1999 120,267 95.1 26 0.0     4,700 4.8 
2005 200,000 97.4 147 0.1 248 0.2 3,594 2.3 
Prill 2011 104,000 100 0.0 0.0     3,200.00 4.1 

Burimi: Source: 1991 Republika Srbĳ a – “Others” included Montenegrins, Gorani, Croats, Yugoslavs, 
and Turks. 1999 from municipal data added to information provided by minority communities and es-
timates of Kosovo Albanians (which might include other groups as well). Current fi gures were received 
from the municipality and estimates provided by the minority communities. (*.) It is noted that the 
1991 census was highly politicised and is thus unreliabl
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Ferizaji sot është shëndruar në një qendër të rëndësishme ekonomis dhe biznesit në 
Kosovë. Sot ende funksionojnë fabrikat dhe ndërrmarrrjet e dikurshme, të cilat ishin 
bazë për zhvillimin ekonomik të komunës, siq janë Fabrika e Tubave të Qelikta, Fabrika 
e Vajit , Kombinati i Drurit, Fabrika për Përpunimin e Frutave Ekzotike, Fabrika 
e Tullave, etj. Komuna kishte gjithsejt 19 ndërmarrje shoqërore . Këto ndërmarrje 
edhe sot funksionojnë por me vështërsi dhe presin të privatizohen. Sot, ekonomĳ a 
private paraqet bartësen kryesore të zhvillimit ekonomik të komunës. Në komunën 
e frizajt janë të regjistruara rreth 4100 biznese, ndersa numri i të punësuarve në 
ekonominë private është mbi 7500 mĳ ë dhe është më i madh se numri i të punsuarve 
në ekonomin shoqërore. Komuna e Ferizajt ka një pjesë malore dhe, të mbuluar me 
drunjë dhe kjo paraqet një pasuri natyrore të saj. Më herët kishte me qindra hektare 
plantacion pemësh, por tash për shkak të rrethanave nëpër të cilat ka kaluar, janë 
lanë pas dore. Në fshatrat e Ferizajt kultivohet gruri, misri, luledielli, soja, patatja etj. 
Komuna e Ferizajt për vitin 2011 ka ket buxhet komunal: 16.741.547.0 Euro.

Korniza Afatmesme Buxhetore 2014- 2016 
Të hyrat 2014 2015 2016 
Të hyrat totale 23,256,296 23,880,179 24,372,770 
Të hyrat vetanake 3,807,300 3,921,519 3,999,949 
Grantet 19,448,996 19,958,660 20,372,770 
Shpenzimet totale 23,256,296 23,880,179 24,372,770 
Paga dhe meditjet 11,050,000 11,195,456 11,900,000 
Mallrat dhe shërbimet 1,850,000 1,890,000 1,900,000 
Shpenzime komunale 350,000 400,000 420,000 
Subvencionet dhe transferet 750,000 800,000 900,000 
Shpenzimet kapitale 9,256,296 9,594,723 9,895,349 

Rekomandimet

Në kuadër të qeverisjes lokale buxheti përfshinë një plan të përgjithshëm për arritjen 
e synimeve dhe objektivave të organizatave buxhetore. Procesi buxhetor ka të bëjë me 
ndarjen e resurseve (të pakta) për programet dhe shërbimet e caktuara, prandaj edhe 
konsiderohet si një nga aktivitetet më të rëndësishme të institucioneve qeverisëse. 
Një proces buxhetor i integruar mirë rezulton me vendime më të mira fi nanciare, 
duke ndikuar kështu pozitivisht në funksionimin e përgjithshëm të institucionit. 
Në këtë drejtim, përfshirja e zyrtarëve të ndryshëm qeveritarë, punonjësve të 
organizatës buxhetore dhe të qytetarëve e publikut në përgjithësi, ndihmon në 
pasqyrimin e nevojave esenciale të hisedarëve në fushën e caktuar, kërkesave dhe 
prioriteteve të tyre, dhe para së gjithash ndikon në përmirësimin e përshtypjeve të 
publikut për institucionet e shtetit. Prandaj, synimi i kësaj Analize Politikash është 
të hedh dritë mbi sfi dat kryesore dhe jo efi kasitetin që haset në komunat e Kosovës 
gjatë përgatitjes dhe ekzekutimit të buxhetit. Procesi buxhetor përfshinë një sërë 
parimesh të ndryshme që tregojnë se zhvillimi buxhetor, përveç aspekteve politike 
dhe fi nanciare, ka të bëjë shumë edhe me aspektet teknike. Katër parimet kryesore 
të procesit buxhetor janë: - Përcaktimi i synimeve që ndihmojnë në vendimmarrje 
- Zhvillimi i planeve, politikave, programeve dhe strategjive që ndihmojnë në 
arritjen e synimeve - Përgatitja dhe miratimi i planit fi nanciar të bazuar në fondet 
që janë në dispozicion - Vlerësimi i rregullt i performances fi nanciare, që inkurajon 
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arritjen e synimeve. Nga dhe shohim se komunat që kemi në Republikën e Kosovës, 
nuk janë menaxhuar ashtu si duhet dhe kan pasur mundësi shumë më të mira për 
menaxhimin e tyre, nga dhe kemi shumë fakte duke fi lluar nga mos angazhimi i tyre 
për punësimin e gjeneratave të reja, pastaj mos menaxhimi i mirë nga donacionet 
apo grantet e fi tuara, dhe sidomos nga mos angazhimi i inkasimit të sektoreve të 
ndryshme si në tatimet në pronë, mos rregullimi i dokumentacioneve të bizneseve 
të vogla e të mesme, nga taksat komunale të ndryshme etj.. Republika e Kosovës 
ka pasur shumë donacione dhe kohën e fundit edhe biznese të ndryshme vendore 
dhe ndërkombëtare, por këto nuk janë ditur të menaxhohen nga personat e qyteteve 
komunale dhe po ashtu edhe nga ministrit përkatëse të shtetit tonë. 

Literatura

htt p://bisedoj.albanianforum.net/t4659-historia-e-prishtines
htt p://kk.rks-gov.net/ferizaj
htt p://kk.rks-gov.net/gjilan
htt p://kk.rks-gov.net/gjakovë
htt p://kk.rks-gov.net/mitrovicës 
kk.rks-gov.net/prishtina
htt ps://kk.rks-gov.net/prizren/
kk.rks-gov.net/pejes
htt ps://aaaparr.rks-gov.net/att achments/buxheti-per-vitin-2015-masht.pdf 
IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 
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Ndikimi i të Drejtës Evropiane në Kontratën e Ndërtimit

Teuta Beka

Abstakt

 Kontrata e ndërtimit është një kontratë e cila në qarkullim e mallrave dhe shërbimeve ka 
pësuar më së tepërmi ndryshime në strukturën e saja lidhur me lëndën e saj, mënyrën e 
fi nancimit, numrin e pjesëmarrësve gjatë ekzekutimit të kontratës dhe mënyrën e rregullimit 
të raporteve kontraktuese në mes palëve .        
Në momentin kur në realizimin e kontratës për ndërtim marrin pjesë projektues dhe ofertues 
të huaj, është e domosdoshme që në këtë marrëdhëniet juridike të inkorporohet e drejta me 
element të huaj. Për tejkalimin e pengesave të tilla kontraktuese, në mënyrë të veçanet janë 
krĳ uar kushtet e përgjithshme të cilat kanë zbatim të gjer ndërkombëtar, dhe me të drejt mund 
të themi se përfaqësojnë “ të drejtën ndërkombëtare të ndërtimit”. Në kontratën e ndërtimit 
ku si palë kontraktuese janë të huaj, shpesh vie në shprehje aplikimi i drejtpërdrejt apo i 
tërthorët i institutit të kolizionit të ligjeve.               
Me qëllim të eliminimit të barrierave të shumta ekonomike në tregun evropian, ishte e 
domosdoshme edhe unifi kimi i drejtës kontraktuese e cila është arritur përmes Traktatit 
Themelues të Bashkimit Evropian. Hartimi i Parimeve të së drejtës kontraktuese Evropiane 
The Principles of European  Contract Law  pjesa I, II, dhe III  janë padyshim rregulla që 
kanë gjetur zbatim në fushën e drejtës kontraktuese. Këto parime përmbajnë rregulla të 
kontraktimi respektivisht lidhjes së kontratës, të drejtat dhe detyrimet e palëve, zgjidhjes së 
kontratës për ndërtim etj. Në Belgjikë themelohet shoqata FIDIC apo International Federation 
of Consultig Engineers e cila aprovoj Kushtet e Përgjithshme për kontratën e ndërtimit. 
Kushtet e përgjithshme të  FIDIC patën ndikim të jashtëzakonshëm në praktikën juridike të 
shteteve të ndryshme, në krĳ imin e standardeve të përgjithshme për kontratën e ndërtimit 
dhe lidhur me procedurat e ndërtimit. Ndikimi i legjislacionit evropian në të drejtën nacionale 
është i dukshëm. Pra edhe  kontrata e ndërtimi gjatë etapave të caktuar ka evoluar krahas me 
zhvillimin e drejtës evropiane.  Detyrimi i BE në harmonizimi i legjislacionit të brendshëm të 
shteteve anëtare me direktivat evropiane ka sjell zhvillim të ekonomisë së tregut ku përfi tues 
është qytetari.

Fjalët kyçe: kontrata e ndërtimit, parimet e drejtës kontraktore, direktivat evropiane, FIDIC.

Hyrje

Zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike me theks të veçanet  koncentrimi i kapitalit, 
industrializimi ekonomik, kanë sjell ndryshimin e raporteve te reja shoqërore 
në  ekonomin  globale të  tregut. Kjo solli ndryshime edhe në  raportet në  mes 
të  subjekteve juridik në  tregun ekonomik. Kontrata si forma kryesore juridike në  
qarkullimin ekonomik të  mallrave dhe shërbimeve krahas zhvillimeve ekonomike 
ka evoluar me kohën. Kontrata si instrument juridik rregullon raportet kontraktuale 
në  mes dy apo me shumë  subjekteve , ku si qëllim fi nal ka të  krĳ oj, ndryshoj, ose 
të  shuaj një  marrëdhënie juridike të  detyrimit. Në  grupin e kontratave që  sot kanë 
zë në  vend të  rëndësishëm në  tregun ekonomik pa dyshim është  edhe kontrata e 
ndërtimit. 
Kontrata e ndërtimit është  një  lloj i veçanet i kontratës i cili krahas zhvillimeve 
ekonomike të  tregun kombëtarë  dhe atë  ndërkombëtarë , ka pësuar ndryshime duke 
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iu përshtat nevojave të kohës. Sipas nenit 645 të  Ligjit Nr.04/L-77 për Marrëdhëniet 
e Detyrimeve të  Kosovës, kontrata për ndërtim është kontratë me të cilën kryerësi 
detyrohet sipas projektit të caktuar të ndërtojë në afatin e caktuar ndërtesën e caktuar 
në tokën e caktuar, apo në një tokë të tillë respektivisht në objektin tashmë ekzistues 
të kryejë punë të tjera ndërtimi, ndërsa porositësi detyrohet që për këtë t’i paguajë 
çmimin e caktuar. Pra si palë  kontraktuese në  kë të  kontratë  paraqiten kryesi i 
punës dhe porositësi i punës apo investuesi. Kryesi i punës sipas ligjit në  fuqi është  i 
detyruar që  porositësit të  punës t’ia ndërtoj objektin ndërtimor apo ti ndërmerr disa 
punë  ndërtimore në  objektin ekzistues ndërtimor. Porositësi i punës detyrohet që  
t’ia paguaj kryesit të  punës kompensimin e caktuar për punë n e kryer. Kjo kontratë 
është  një  marrëdhënie juridike me shpërblim midis palëve kontraktuese. (Jashari, 
2016, 192) Karakteristikat e kontratës për ndërtim janë : 
• Kontrata e ndërtimit është kontratë me emër pasi që shprehimisht është e 

rregulluar me dispozita ligjore apo kode civile. 
• Kontrata e ndërtimit është  kontratë  formale, për lidhjen dhe plotfuqishmërinë  e 

saj me ligj parashihet se duhet të  parashihet forma e caktuar. 
• Kontrata për ndërtim është  kontratë  e dyanshme detyruese sepse për të  dy 

palët kontraktuese lindin të  drejta dhe detyrime të  caktuara. Të  dy palët kanë  të  
drejta dhe detyrime të  ndërsjellat. 

• Kontrata për ndërtim është  kontratë  komutative sepse që  në  momentin e lidhjes 
së  kontratës, palët  kontraktuese i dinë  të  drejtat dhe detyrimet e tyre.

• Kjo kontratë  është  kontratë  e përbërë  pasi që  në  vete përmban edhe elemente të  
disa llojeve të  kontratave të  thjeshta siç janë : kontrata për sigurimin e pajisjeve 
investive, kontrata për projektimin. (Dauti, 2012, 181)

Elementet thelbësore të  kësaj kontrate janë : lënda e ndërtimit, çmimi dhe afati i 
kryerjes së  punimeve. Çmimi i punimeve mund të  caktohet sipas njësive matëse të  
punëve të  kontraktuara (çmimi i njësive) apo shuma e tërësishme për tërë  objektin. 
Lartësia e çmimit, afatet, kushtet dhe mënyra e pagimit përcaktohet sipas rregullës  në  
vetë  kontratën  për ndërtim. Ndryshimi i çmimit kontraktues mund të  bëhet vetëm 
në  raste të  caktuara me ligj.(Hetemi,2003,124) Në  kontratën e ndërtimit aplikohet 
rregulla “rebus sic stantibus”, ku si ngjarje të  jashtëzakonshme konsiderohen: masat 
e organeve kompetente, ndryshimet e çmimeve të  materialit ndërtimor në  treg etj. 
Kryesi i punimeve nuk mund të  thirret në  ngritjen e çmimit në  bazë  të  cilave  është  
defi nuar çmimi i punimeve, kur rritja e çmimeve ka ndodhur pas vonesës së  tĳ . 
(Krasniqi, 2014, 410)
Element me rëndë në kontratë  për ndërtim konsiderohet edhe afati apo kohë zgjatja 
e  kontratës. Afatin e caktojnë palë t kontraktuese në  bazë  të  kontratës. Ky afat 
përfshinë  kohën brenda së  cilës kryesi i punës është  i detyruar të  ndërtoj objektin 
e ri ndërtimor. Në  të  shumtë n e rasteve kur punë kryesi nuk përfundon punët në  
afatin kontraktues ai ka për detyrë  ti paguaj dëmin kontraktor porositësit punës si 
kompensim për dëmin e shkaktuar.  
Kontrata e ndërtimi me “çelësa në  dorë ” është  formë  e posaçme e kontratës për 
ndërtim në  të  cilën kryesi i punës është  i detyruar që  të  ndërtoj në  tërësi objektin 
ndërtimor si dhe pas kryerjes së  ndërtimit t’ia dorëzon çelësat  porositësit  të  punës 
si formë  simbolike e përmbylljes së  kontratës. Tek kjo lloj e kontratës  të  gjitha 
përgjegjësitë  lidhur me mbikëqyrjen e ndërtimit kalojnë tek kryesi i punës, çmimi 
te kjo kontratë  paguhet në  formë  të  paradhënies – para fi llimit të  punës ndërsa 
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pjesa e mbetur e çmimit kontraktues pas përfundimit të  punës. Kjo kontratë  është  
trajtë  e posaçme e kontratës për ndërtim, ku kryesi detyrohet në  mënyrë  të  pavarur 
të  kryej të  gjitha punimet e nevojshme për ndërtimit dhe përdorimin e objektit të  
caktuar. 
                        

Ndikimi i të  Drejtës evropiane në  kontratën e ndërtimit

Kontrata për ndërtimin rregullohet duke u bazuar në  legjislacionin nacional dhe 
ndërkombë tar. Legjislacioni nacional i një  shteti rregullon të  drejtat dhe detyrimet 
e palëve te kontrata për ndërtim duke u bazuar në  ligjet e saja të veçanta apo në  
kodet civile. Në  Kosovë  kontrata për ndërtim rregullohet me Ligjit Nr.04/L-77 për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve të  Kosovës. Në  Shqipëri kjo fushë  rregullohet sipas 
Kodit Civil të  Shqipërisë  me emërtim të  posaçëm Kontrata për sipërmarrjen.
(Semini,2016,301) Në  shtetet e vendeve evropiane kjo kontratë  kryesisht rregullohet 
në  kodet e tyre civile dhe sistemohet në  kontratën për veprën. Kodi civil Gjerman 
kontratë n e ndërtimit e rregullon në  kuadër të  kontratës për veprën e cila përfshin 
nenet 631 – 651. Kodi civil Italian   këtë  fushë  e rregullon sipas dispozitave ligjore 
të  kontratës për sipërmarrjen. Duke u bazuar në  kodin Zviceran kontratën për 
ndërtimin e trajton në  nenet 363 – 379. (Dauti, 2012, 194)
Me një  ritëm të  përshpejtuar të  zhvillimit të  shoqërisë, teknologjisë dhe industrisë, 
ligjet nacionale së  shpejti u bë në  pengesë  për zhvillimin e tregut ekonomik 
ndërkombëtar. Themelimi  BE-ë s kishte si qëllim eliminimin e barrierave në  mes 
të  shteteve anëtare të  saja, me formimin e tregut të  përbashkët  evropian e cila 
përkufi zohej si hapësirë  pa kufi j të  brendshëm, në  të  cilën garantohet qarkullimi 
i lirë  i mallrave, personave, shërbimeve dhe kapitaleve. Gjykata Evropiane e 
Drejtësisë ka theksuar se tregu i përbashkët ka për qëllim” të eliminojë të gjitha 
pengesat për tregtinë ndërkomunitare, me qëllim që tregjet kombëtare të shkrihen 
në një treg të vetëm, duke krĳ uar kushtet më të afërta që është e mundur për ato të 
një tregu të brendshëm”(  Canaj, Bana,2011, 215).  Largimi i pengesave ekonomike në  
tregun evropian është  bërë  me unifi kimin e të drejtës kontraktore përmesë  Traktatit 
Themelues të  Bashkimit Evropian.  Kështu shtetet antare të  BE-es do të  bëjn 
harmonizimin e legjislacionit nacional me ate të  drejtës evropiane.  Rëndësi  të  vaçant 
në  fushën e së  drejtës kontraktore është  hartimi i Parimeve të dejtë  kontraktore 
Evropiane pjesa I,II dhe III. Bazuar në  këto parime autonomia e vullnetit të  palëve 
kontraktuese mori dimensione gjithë përfshirëse gjatë  krĳ imit në  një  marrëdhëni 
detyrimi. Synim për  unifi kimit të  drejtë së evropiane ishte pikërisht sjellja e një 
Kodi Civil evropian i cili do të zbatohej në  tërë  territoin e BE-ës. Kodi civil apo Libri 
i bardhë siq quhej,  ndër vite disa herë u plotësua dhe ndryshua, por deri më  tani 
asnjëherë nuk  u  aprovuar nga të  gjitha shtete antare të  BE-es.  Pavarsisht asaj që  Kodi 
Civil evropian nuk u jetësua asnjëherë,  BE përmesë  Direktivave   detyroi  autoritetet 
nacionale të  bëjën harmonizimin e legjislacionit evropian me ligjet nacionale të  tyre. 
Direktivat të  cilat  ndikuan direct  në  ligjet nacionale të  shteteve antare të  BE,  
padyshim duhet të  potencohe si:Direktiva për mbrojtjen e konsumatorit 1999/44/
EC;  Direktiva evropiane mbi praktikat e pandershme të ndërmarrjeve kundrejt 
konsumatorit nr.2005/29/KE; Direktiva evropiane për mbrojtjen e konsumatorit te 
lidhja e kontratave në largësi 97/7/EC; Direktiva për të drejtat të cilat aplikohen tek 
detyrimet kontraktuese,  nr.539/2008/EC Rom I dhe Rom II; Direktiva CPD/89/106/
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EEC  Për Produktet Ndërtimore e tjera. 
Të  gjitha këto Rregullore ndikuan në  më mënyrë  direkte apo indirekte në  të  
drejtën kontraktore e në  veçanti edhe në  kontratë n e ndërtimit. Direktiva 89/106/
EEC për produktet ndërtimore ka gjetur zbatueshmëri të lartë në tregun evropian. 
Kjo direktivë është implementuar edhe në legjislacionin e Shqipërisë respektivisht 
në Ligjin nr. 9290:2004.
 Kosova ka bërë  harmonizimin e legjislacionit duke nxjerr dy ligje të cilat rregullojnë 
këtë fushë: Ligji Nr.02/L-14 Për produktet e ndërtimit dhe Ligjin Nr.02/L-62 Për 
inspektoratin e produkteve të ndërtimit. Qeveria kosovare në  bashkëpunim me 
Agjencin e SHBA për Zhvillim Ndërkombëtar  solli Formën Standarde të kontratës 
për ndërtim si dhe Udhëzues për përdorim të përgjithshëm, e cila do të  shërbejë si 
bazë  për sektorin e ndërtimit në Kosovë. Me qëllim të harmonizimit me legjislacionin 
e BE-es Kosova është duke punuar në sjelljen e Kodit Unik për ndërtim. Kodi Unik 
për Ndërtimin paraqet sistemin e rregullave dhe kërkesave teknike që  cdo ndërtim 
duhet ti plotësoj. Ky kod duhet të bëhet në  harmoni me Rregullativen ndërtimore të  
BE-es të quajtur Eurocod.
Në  rregullimin e marrëdhënieve kontraktore nga sfera e kontratës për  ndërtimit, 
ndikim të  madh  kanë  pasur edhe Kushtet e Përgjithshme të miratuara nga Federata 
ndërkombëtare e inxhinierëve –FIDIC1. Tani kur në  tregun ekonomik në  realizimin 
e ndërtimit të  projekteve kapitale, ku kapitalet fi nanciare janë  të  larta, kur në 
realizimin e kontratës për ndërtim marrin pjesë projektues dhe ofertues të huaj, 
është e domosdoshme që në këtë marrëdhëniet juridike të inkorporohet e drejta me 
element të huaj. Në  rastet kur njëra nga palët kontraktuese është  e huaj, vjen në  
shprehje aplikimi i drejtë për drejt apo i tërthorët i institutit të  kolezionit të  ligjeve.
(Vilus, 1976,37)
Në vitin 1913 në Belgjikë themelohet shoqata FIDIC apo International Federation of 
Consultig Engineers. Në vitin 1957 Federata ndërkombëtare e Këshillit të Inxhinjerëve 
së bashku me Federatën ndërkombëtare të ndërtimeve dhe punëve publike (FIBTP) 
do të publikoj për herë të parë kushtet “ndërkombëtare” për ekzekutimin punëve 
ndërtimore, në ashtu quajturën Libri i Kuqë ( Red Book). Parimet e FIDIC janë të 
bazuara në kushtet e përgjithshme  të shoqatës  profesionale angleze të quajtura me 
emrin ICE Conditions of Contracts.(Vukmir,2013,5).
Në vitin 1963 FIDIC do nxjerr të ashtu quajtur “Libri i Verdhë” ku do të publikohen 
kushtet e përgjithshme për furnizimin me pajisje me montazha. Më  pastaj FIDIC do 
të  publikoj përmbledhjen e rregullave “Kushtet për projektim-ndërtimi  dhe qelësat 
në dorë” (Conditions of Contact for Design Buid and Turnkey), e njohur si “Libri i 
Portokallt”2(Vukmir,2013,7)
Pavarësisht zbatueshëmrisë së  lartë të  rregullave të  FIDIC-ut në  të  drejtën 
kontraktore ndër- kombëtare,  zbatimi   tyre bëhet vetëm në rast se të dy palët 
kontraktuese dakordohen për një gjë të tillë. Autonomia e vullnetit është një ndër 
parimet bazë të së drejtës kontraktore evropiane. Këtë parim bazë do ta hasim edhe 
tek Kushtet e përgjithshme të FIDIC. Se a do të inkorporohen të gjitha rregullat apo 
vetëm disa prej tyre në kontratën e ndërtimit mbetet në disponibilitetin e palës. 
Rregullat e përgjithshme të  FIDIC-ut përbëhen nga dy pjesë : të  përgjithshme dhe të  
1  FIDIC është shoqatë ndërkombtare e inxhinierve e formuar nga pesë shoqata të shteteve në vitin 
1913.Ajo e ka selin në Lozan dhe gjithesejt ka pesëdhjetë anëtar,  në të mund të antarsohet vetën një 
shoqatë në nivel nacional të një shteti.
2
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veçanta. Në se palë t kontraktuese vendosin që  ndërtimi i një  objekti kapital të  bëhet 
sipas Kushteve të  përgjithshme  të  FIDIC-ut, atë herë  ato duhet të  inkorporohen 
në  terësi sidomos pjesa e përgjithshme e kushteve, derisa kushtet e veçanta mbesin 
në  diskrecion të  palëve se si do të  rregullohen ato. Ligjet e shteteve nacionale për 
të  mbrojtur rendin e tyre kushtetues kanë  caktuar  se kontratat të  cilat janë  në  
kundërshtim  me rendin publik, dispozitat urdhëruese dhe morale janë  nule, që  
nënkupton se edhe dispozitat  e FIDIC-ut nëse cenojën rendin publik të  shtetit nuk do 
të  ekzekutohen në  kontratë n e ndërtimit. Me zbatimin e Kushteve të  Përgjithshme 
të  FIDICU, Parimeve të  Përgjithshme të  drejtë s kontraktore evropiane,  Direktivave 
të  ndryshme, ka fi lluar një  epokë  e re për kontratë n e ndërtimit. 

Konkluzione

Kontrata e ndërtimit hynë në grupin e kontratave mjaft  të rëndësishme në qarkullimin 
e mallrave dhe shërbimeve. Kontrata si instrument juridik rregullon raportet 
kontraktuale në  mes dy apo me shumë  subjekteve , ku si qëllim fi nal ka të  krĳ oj, 
ndryshoj, ose të  shuaj një  marrëdhënie juridike të  detyrimit. Kontrata e ndërtimit 
është  një  lloj i veçanet i kontratës i cili krahas zhvillimeve ekonomike të  tregun 
kombëtarë  dhe atë  ndërkombëtarë , ka pësuar ndryshime duke iu përshtat nevojave 
të kohës. Kontrata për ndërtim është kontratë me të cilën kryerësi detyrohet sipas 
projektit të caktuar të ndërtojë në afatin e caktuar ndërtesën e caktuar në tokën e 
caktuar, apo në një tokë të tillë respektivisht në objektin tashmë ekzistues të kryejë 
punë të tjera ndërtimi, ndërsa porositësi detyrohet që për këtë t’i paguajë çmimin e 
caktuar.
Kontrata për ndërtimin rregullohet duke u bazuar në  legjislacionin nacional dhe 
ndërkombëtar. Legjislacioni nacional i një  shteti rregullon të  drejtat dhe detyrimet 
e palëve te kontrata për ndërtim duke u bazuar në  ligjet e saja të veçanta apo 
në  kodet civile. Në shtetet evropiane ku kontrata e ndërtimit nuk ishte pjesë 
e kodeve civile apo nuk ishte e rregulluar si kontratë e veçantë, zbatoheshin 
Parimet e Përgjithshme të Afarizmit dhe kontratave formale. Largimi i pengesave 
ekonomike në  tregun evropian është  bërë  me unifi kimin e të drejtës kontraktore 
përmesë  Traktatit Themelues të  Bashkimit Evropian.  Kështu shtetet antare të  BE-
es do të  bëjn harmonizimin e legjislacionit nacional me ate të  drejtës evropiane. 
Direktivat të  cilat  ndikuan direct  në  ligjet nacionale të  shteteve antare të  BE,  
padyshim duhet të  potencohe si:Direktiva për mbrojtjen e konsumatorit 1999/44/
EC;  Direktiva evropiane mbi praktikat e pandershme të ndërmarrjeve kundrejt 
konsumatorit nr.2005/29/KE; Direktiva evropiane për mbrojtjen e konsumatorit te 
lidhja e kontratave në largësi 97/7/EC; Direktiva për të drejtat të cilat aplikohen tek 
detyrimet kontraktuese,  nr.539/2008/EC Rom I dhe Rom II; Direktiva CPD/89/106/
EEC  Për Produktet Ndërtimore e tjera. 
Në  rregullimin e marrëdhënieve kontraktore nga sfera e kontratës për  ndërtimit, 
ndikim të  madh  kanë  pasur edhe Kushtet e Përgjithshme të miratuara nga Federata 
ndërkombëtare e inxhinierëve –FIDIC. Rregullat e tilla mbi Kushtet e përgjithshme 
për kontrata standarde do ti përvetësojnë  po thuajse të gjitha shtete e sistemit 
Common Law.
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Formimi i personalitetit, vlerave  vetevleresuese  te femĳ es ndaj vetes dhe 
ndaj te tjereve

Ermira Buzmerxhani

Hyrja

Femĳ et duke u bazuar ne informacionin e marre nga shqisat e konstruktojne ate sipas 
versioneve personale, te ndikuara nga proceset komplekse mentale, nga eksperienca, 
nga vlerat kulturore, nga edukimi dhe nga kerkesat e rolit ne shoqeri. Baza psikologjike 
qendron ne faktin se e tere vemendja e nxenesit ngacmohet per tu vene ne pune 
individualisht ose ne grup.Ne kete menyre nxenesi me informacionin me te gjere qe 
ai thith nxjerr konkluzione te sakta e ben dallime te qarta.Vend me rendesi ze puna 
e pavarur e vet nxenesve, per te pergatitur skeda e fi sha me kerkesa gramatikore e 
me material ilustruese per problemet e temat qe diskutojme. Nje nga disavantazhet 
madhore te skemave mendore apo modeleve mendore eshte “ngjyrimi “personal 
qe ato i japin botes se brendshme, duke komanduar ndertimin dhe kontrollin e 
perceptimeve te tyre.Keshtu per te qene femĳ a apo nxenesi ne marredheniet me te 
tjeret sa me vetveprues dhe vetevleresues kerkohet nje klime sa me gjithperfshirese 
ne komunitet,ne klase dhe jashte saj, bazuar dhe ne ngarkesen emocioniale te tyre. 
Fuqia e fj ales eshte forca e vertete levizese ne mbreterine e padukshme te mendimit. 
Femĳ et  e grupmoshave te ndryshme e kane te veshtire te rendisin nje seri ndodhish 
,te tregojne nje histori nga fi llimi deri ne fund ,ne sekuenca te lidhura logjike . Keshtu 
qe femĳ a shkallen e perceptimit te tĳ  ta kaloje ne vetvleresim, eshte e domosdosshme 
pervetesimi gradual ,perpara se te fi llohet puna me shkrim.  Keshtu ne duhet te 
veprojme si nje korrektues i lajmeve apo i te rejave te femĳ es duke e ndihmuar ate 
te planifi koje e te strukturoje fj alite.Lojerat dramatike , lojerat per aft esite socile dhe 
ato me role ndihmojne per te zgjeruar dhe pergjithesuar aft esi te larta gjuhesore te 
mjediseve sociale.Fillimet apo regjistrimet e zerit te ketyre aktviteteve ndihmojne 
femĳ et te korrigjojne veten dhe te shmangin belbezimin. Te tilla mundesi krĳ ojne 
moduli mesimor, projekti dhe mesimi i integruar. Mesimi i integruar realizohet ne 
nivel klase, ne nivel paralelesh dhe shkolle. Nje ore mesimi eshte e lidhur me disa 
faktore,si lenda, tema ,mesuesi,mjetet didaktike, kushtet e mjedisit. Kerkesa per nje 
te mesuar logjik e te qendrueshem  nga ana e nxenesve nenkupton ne organizimin e 
ores se mesimit, ne te cilen  mesuesi duhet te jete mjeshter dhe krĳ ues, organizator 
, kontrollues, vleresues,njohes shkencor e psikolog,sistemues i  konkluzioneve, 
mendimeve dhe ideve.Per kete tipi i  ores mesimore me strukture te shkrire bazohet 
ne shumellojshmerine e metodave, duke u shkrire  me etapat e nje ore trdicioniale. 
Thelbi i  reformes arsimore ka te beje edhe me risite ne kurrikul, ne plane e programe, 
ne metodologji dhe ne hapesirat dhe vizionet  per ta  bere shkollen  sa me te dashur 
e terheqese per nxenesit e komunitetin  drejt  nje shkolle miqesore. Aty secili te gjeje 
veten , vendin dhe te trokase ne deren e se ardhmes se tĳ . 
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Trajtimi i problemit

1)Formimi i personalitetit , vlerave  vetvleresuese  te femĳ es ndaj vetes dhe ndaj 
te tjereve
Eshte gje e bukur te studiosh vlerat e poersonalitetit te femĳ e,sidomos ne adoleshence.
Teorite e personalitetit na ndihmojne te kuptojme ,te shpjegojme,te parashikojme 
dhe te kontrollojme labirinthin e realiteteve te tyre.Ne studimin e personalitetit 
keto modele jane zakonisht verbale.Dikush del me nje model grafi k, me ilustrime 
simbolike, me nje model matematikor, ose me nje model kompjuterik.Por ne te tera 
keto fj alet jane forma baze.Personalitetin mund ta paraqesim dhe ne “harten tone te 
jetes” ,si nje udheheqje per veprim ku e ardhmja te perplaset shpesh me te kaluaren, 
apo pjese te spikatura te nje motivi ,te cilat na sherbejne si pika referimi dhe sinjale 
paralajmerimi. 
Shkolla ka ndikim te fuqishem mbi personalitetin e njeriut, ne kohen kur ai intensivisht 
eshte duke u formezuar.Gjurmet e shkolles mbi karakterin dhe personalitetin, 
mbi parimet personale te orgaizimit te jetes jane te pashlyeshme dhe vendimtare.
Shkolla ka shume misione humane, shpirterore, sociale dhe morale duke shkuar 
drejt modernizimit dhe universalizimit. Ajo po perballet me sfi dat kondradiktore 
te zhvillimit te shoqerise te personalitetit te nxenesve. Ka femĳ e intelektualisht 
superior dhe te tjere qe nxene ngadale, ka femĳ e me demtime pamore – degjimore, 
me paaft esi te folurit apo me crregullime te sjelljes. Neglizhenca ne formimin e 
nje nxenesi, individi krĳ ues dhe kritik sjell pasoja serioze ,ndonese determinande 
ne raportet sociale. Keshtu ne femĳ erine e hershme sjell fenomenin e belbezimit.
Belbezimi e pengon seriozisht komunikimin .Ai nderpret ritmin dhe rrjedhshmerine 
e te folurit, gjendje pasive duke mos preferuar te fl ase ne grup apo ne klase.Ndersa 
ne moshat me te rritura shfaqen me padurim dhe merzi.Zakonisht kur fl asim per 
personalitet, ne fl asim per ate c’ka e ben femĳ en apo adoleshencen e tĳ  te ndryshem 
nga grupi ku ai ben pjese , madje unik. Si rrjedhoje reagimet e te rinjve i ngjajne 
vendosjes se rratheve te Elierit ,ku marredhenia e mosperputhjes se interpretimit 
te tyre me realitetin qe i rrethon jane te papajtueshem.Si rezultat ne shoqerine e 
sotme , po strukturohen grupe te  rinjsh te cilet  ne mendjen e tyre  po vendosin  nje 
ekuliber normal, midis parase si qellim ne vetvete ,gjeresise se suksesit social dhe 
meritokracise personale.Por duhet te pranojme se kemi dhe nje grup tjeter te rinjsh 
qe perbejne nje rrezik social per shoqerine.Kjo refl ektohet ne menyra te ndryshme 
tek ata  si ne kerkesat e tyre ne pranimin e vlerave drejt se ardhmes jane te zymta, te 
qenurit nje elektron i lire dhe i pavarur,duke thyer keshtu normat sociale, ekuilibrin 
e jetes personale me ate sociale. Duke  folur per kapacitete te zakonshme analitike 
, analizat mund te rezultojne sipas rastit, dobet apo cilesore ,ne varesi te aft esive 
mendore, nivelit  te inteligjences dhe njohurive qe disponon femĳ a ne momentin qe 
analizon te dhenat apo faktet e hulumtuara.Por ate qe percakton psikologjia konjitive 
eshte se aft esite analitike tek cdo grupmoshe , asjehere nuk arrĳ ne ne perfeksionim. 
Pra mund te jene te pashmangshme edhe gabimet ne gjykimet analitike.
Kjo mund te jete nje shkendĳ e e prurjes se rezultateve me te spikatura eksperimentale 
dhe ne sjelljen e shembujve nga jeta ne fusha te ndryshme (Lazi, 2010).
Nuk duhet te harrojme se femĳ a i nderton dhe i zgjidh skemat e tĳ  mendore ne 
situate te jetes reale. Eshte mendja ajo qe percepton c’ka ndodh “para syve tane “qe 
operon me te perceptuaren, duke interpretuar imazhet permes nxjerrjes se tyre nga 
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depozita e memorjes. Gjithcka kryhet permes gjykimeve e koncepteve, arsyetimeve 
dhe konkludimeve te sistemuara ne” instrukturen e mendjes” (Orhani, 2005).
Civilizimi i shoqerise njerezore i ballafaqon femĳ et me shume sfi da intelektuale apo 
sociale.Ne zgjidhje te ketĳ  problem te se nesermes ,permes zhvillimit te procesit te 
te mesuarit shihet e pranishme nderhyrja e psikologut shkollor. Si dhe përfi timet 
që ofrojnë shkollat komunitare janë të shumta dhe të shumëfi shta. Ato sigurojnë, 
gjithëpërfshirje pa dallime gjinore e të natyrave të tjera, arritje më të mira të fëmĳ ëve 
dhe të rinjve, garanci për një shëndet më të fortë, pjesëmarrje aktive në vendimmarrje 
të nxënësve, përfshirje dhe kontribut të gjerë të familjes, hapje ndaj komunitetit dhe 
strukturave vendore dhe mbrojtje për fëmĳ ët dhe të rinjtë. 
Ajo krĳ on mundësinë e vlerësimit të punës së shkollës në lidhje me bashkëpunimin 
shkollë familje-komunitet dhe mbi këtë bazë, hartimin e strategjive që mbështesin 
ngritjen e një modeli të shkollës komunitare, përmes bashkëpunimit me të gjithë 
aktorët. Dhe nxenesit pergatiten te perballen me sfi dat e se ardhmes.1

2) Principet  qe udheheqin  logjiken  e  mendjes  se femĳ es ,ne momentin  kur 
ndeshet  me nje fenomen te papritur.
Ne procesin e njohjes njeriu kalon nga padĳ a ne dĳ e, nga dĳ e ne fakte te vecanta 
per dĳ e te pergjithesuara. Qe femĳ a te realizoje dĳ e te pergjithesuara, i nevojitet te 
shfrytezoje dĳ et e nxjerra nga kontakti i drejtperdrejte me sendet dhe dukurite qe e 
rrethojne. Ai duhet te perfshihet ne menyre aktive ne procesin e te nxenit, duhet te 
shprehi njohurite dhe arsyetimin e tĳ  ne te menduarin aktiv, ne te shkruarin apo ne 
te folurin.Ne kete menyre ndergjegjesohet per njohurite e tĳ  dhe gjen skemat e te 
meduarit duke  vendosur principet baze te menduarit logjik.
Prandaj ne principet qe udheheqin logjiken e mendjes se femĳ es apo te nxenesit duhet 
te merren per baze format themelore te njohjes empirike, te njohjes shqisore, me te 
cilat fi llon procesi i njohjes qe perfundon me dĳ en e pergjithesuar.Njohja shqisore 
, si njohje empirike  ka si forma te saj ndĳ imin ,perceptimin dhe perfytyrimin.Te 
nxenit eshte nje ndryshim relativisht i qendrueshem ne sjelljen apo potencialin e 
femĳ es. Shpesh mendojme se shkaku eshte pjekuria biologjike ose te nxenit nga 
experienca.Ne nuk mund te bejme asgje per te ndryshuar biologjine e femĳ es, por 
mund te ndikojme vetem duke i cuar ata ne eksperienca me ndryshime relativisht 
te qendrueshme. Kjo gje ndodh shpesh ne boten e parashkolloreve, ne perfytyrimet 
dhe emocionet qe ato kalojne gjate kalimit nga nje nivel klase (kopshti) ne nivel me 
te larte nxenie
(klasa1-re) te arsimit baze. Dita e pare e shkolles kujtohet si me e vecanta nga cdo 
brez. Kjo dite ka shume emocione, kuriozitete dhe “frike” Mbeshtetja e tyre eshte me 
e rendesishme per ata qe do te ulen per here te pare ne bankat e shkolles.Ne moshen 
7 vjecare  femĳ a nuk eshte shume i qarte per vizionin shkolle.Dita e pare e  oborrit te 
shkolles e mban femĳ en ne nje labirinth  ndjenash, ku atmosfera e qeshur me lule ne 
duar perzihet me nje ndnjenje frike emocionale qe te pushton te terin. Paragjykimet 
konjitive ngjajne nga menyra e funksionimit, me iluzionet.2

Kjo do te thote qe ndergjegjesimi mbi ekzistencen e paragjykimeve shmang gabimet 
e mundshme ne perceptimin apo interpretimin e te dhenave, e bazuar kjo dhe ne 
kerkimet psikologjike.Me ane te mendimit femĳ a “perveteson “ ne ndergjegjien 
1  Unicef  (2011)  “Standardet e shkollës miqësore për fëmĳ ët në Shqipëri: Përfshirja e prindërve në 
jetën e shkollës”.
2 Save the children 2010.
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e tĳ  objektin e njohjes.Mendimi ndryshon cilesisht nga forma e njohjes empirike, 
sepse femĳ a ne objektin e tĳ  te mendimit nderton skemat pergjithesuese , ne forma 
te abstraguara.Keshtu medimi i tĳ  shkeputet nga karakteri konkret i sendeve dhe i 
dukurive, nga vecorite individuale te tyre ,sepse ai pergjitheson morine e dĳ eve te 
nxjerra per sende te nje klase te dhene.Dĳ et qe fi tohen gjate kesaj njohjeje jane dĳ e te 
kufi zuara ,te pamjaft ueshme,sepse ato nuk arrĳ ne te pergjithesojne , nuk depertojne 
ne thelbin e objektit te njohjes  dhe nuk arrĳ ne te gjejne shkakun e sendeve apo te 
dukurive. Mendimi abstrakt si shkalla me e larte e procesit te njohjes se njeriut eshte 
celesi i zgjidhjes se kesaj dileme ne perplasjet e se panjohures me realen tek bota e 
femĳ es.
Rregullat e brendshme mentale te cojne ne deformime te ndryshme gjate punes me 
informacionin, si dhe ne vleresime retrospektive te shfaqura ne qendrimet qe mbahen 
ndaj raporteve te caktuara anlitike .Ne marredheniet ndervepruese e rendesishme 
eshte qe te ndiejne dhe te kuptojne se jane dicka per te tjeret, qe kane boten e tyre te 
brendshme, boten e tyre njerezore.Kjo nevoje ndihmon ne persosjen e analizes dhe 
te nxenit te femĳ es ne fusha te ndryshme kurrikulare.
Te nxenit eshte modifi kim i dukshem i sjelljes se femĳ es apo nxenesit permes aktivitetit 
dhe experiences,ku per rrjedhoje njohurite , aft esite dhe cilesite e tĳ  ndryshojne ne 
menyre te vazhdueshme kundrejt mjedisit ku ai ndodhet (Myft iu, Cikel leksionesh).
Te menduarit nuk ndodh rastesisht.Nxenesit duhet te rikujtojne njohurite e 
meparshme dhe te shkojne te njohurite e pazbuluara dhe skema te dobishme.Kur 
ndergjegjesimi i unit te individit behet i vetedĳ shem dhe kontrollon proceset e tĳ  
metanjohese,atehere ai behet i aft e per te degjuar dhe kuptuar ide te reja , skema te 
reja, menyrat e reja te vetvendosjes se informacionit dhe te koncepteve se bashku.
Skemat e tyre behen me te ndryshueshme dhe me te thyeshme ,me refl ektuese ne 
informacionin e ri dhe me te aft e per ta zbatuar ate ne situate kokrete.Si zbatim 
praktik ne informacioni e perceptuar mund te permendim refl ektimin e njohurive te 
marra me pare per mbjelljen e bimes.
Ketu argumentimi kalon ne tri faza:parashikim, ndertim njohurish dhe perforcim te 
tyre.Faza e ndertimit te njohurive lidhet me njohjen e informacionit me ate te berjes 
se pyetjeve dhe marrjes se pergjigjeve po nga nxenesi.3

 Ndryshimet në mësimdhënie ne të nxënë  janë ndër ndryshimet me te rëndësishme 
per mesuesit ne artin e mesimdhenies. Sipas rratheve te Elierit midis dy koncepteve 
kondratiktore nuk ka koncepteve te tjere te ndermjetem, por do te kete nje rreth qe 
tregon konceptin gjini te tyre. 
Duke deshtuar ne kujtesen e njohurive te meparshme brezat nuk i pershtaten 
ritmeve te ndryshimeve sociale. Pasi ne nderthurjen e fushave te ndryshme te 
shkences, ne boten e teknologjise dixhitale ata paraqiten konfuze, me mendime 
te paqarta dhe kondradiktore te cilat pengojne te nxenet e ardhshem .Hera –heres 
nxenesve u kerkohet te mesojne dhe te studiojne  duke e pasur pranine e mesuesit 
thjesht si monitories. Si hap tjeter ata perforcojne  materialin  e studiuar me diskutim 
Per te qene  vetevleresues te informacionit ata kane nevoje per shprehi te thelluara 
studimi,kundrej shkalles se tyre te inteligjences.Keshtu femĳ et njohin elementet e 
shkronjave dhe strukturen e nje teksti te thjeshte ne klasen pergatitore me ane te 
fotografi ve vizuale apo duke analizuar elementet e nje pikture. Me pas, gradualisht 
ne perceptimin e informacioneve te niveleve .
3  Estes.Th”Modeli tripjesesh” 1986.
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Hapat ne strategjine “Lexim dhe pyetje”.
1) Nxenesit lexojne kapitullin me pjese  dhe te tjeret nxjerrin fj alet kyce.
2) Bazuar ne fj alet kyce si pika plani , ata e drejtojne pyetje njeri- tjetrit,lidhur 
me njohurite e tyre dixhitale dhe temes se trajtuar.
3) Ne skeda me permasa mesatare ata e perserisin disa here procesin pyetje-
pergjigje te tekstit lidhur me pervojen e tĳ  reale.
.Prandaj kerkohet te nxenet bashkepunues pasi:
• rrit aft esine aft esite mesimore – drejtuese te nxenesve
• permireson marredheniet nderpersonale, gjendjen emocioniale dhe 
vleresimin per veten dhe te tjeret.
Gjatë mësimdhënies ndërvepruese sigurohet më shumë mësimdhënie e hapur, më 
pak të nxënë i drejtuar nga mësuesi, më shumë të nxënë bashkëveprues. Shmanget 
prania e koncepteve kondratiktore,ku njeri prej tyre permban tipare qe tjetri i mohon 
plotesisht pa i zevendesuar me tipare te tjere.

3. Risite ne kurrikul, ne hapesirat dhe vizione  per  krĳ imin  e  nje  klime 
gjithperfshirese te nxenesve ne klase dhe jashte saj
Kurrikula e re e paraqet nxenesin shumedimensionial,e pranon teorinë për zhvillimin 
e fëmĳ ëve, me stile të ndryshme të të nxënit dhe krĳ imin e nje mjedisi të nxënit sipas 
nxënësve. Ofron më shumë opsione brenda klasës dhe planifi kon aktivitete të cilat, 
do t’i takojnë stilet e ndryshme të të nxënit të fëmĳ ëve, duke krĳ uar keshtu strategji 
te suksesshme për përmirësim të të nxënit individual.4

Praktikat bashkohore kane treguar se kombinimi i dy ose me shume lendeve apo 
disiplinave , ne nje njesi te vetme mesimore eshte menyre shume e mire per te krĳ uar 
kontekste kuptimplote te te nxenit. Procesi i të nxënit përqendrohet në ngritjen e 
bazave të shëndosha për zhvillimin gjuhësor, fi zik, njohës, social-emocional dhe 
përqasjes ndaj të nxënit. Dihet se cdo klase eshte nje perzierje speciale personalitetesh 
qe nderveprojne me njeri-tjetrin. Fëmĳ ët vĳ në në jetë të pafuqishëm dhe të paaft ë; ata 
s’mund të zhvillohen vetë, pa ndihmën tonë. Një klasë gjithëpërfshirëse, i mirëpret, 
edukon dhe arsimon të gjithë fëmĳ ët, pavarësisht nga gjinia, karakteristikat e tyre 
fi zike, intelektuale, sociale, emocionale, linguistike a ndonjë tjetër. 
Ata mund të jenë nxënës të talentuar ose fëmĳ ë me paaft ësi fi zike apo në të mësuar, 
fëmĳ ë që u përkasin minoriteteve gjuhësore, etnike apo kulturore.  Gjatë viteve të 
para të shkollës, kujdes i veçantë i kushtohet zhvillimit të personalitetit të fëmĳ ës 
dhe qëndrimit pozitiv ndaj të nxënit, si bazë për zhvillimin e kompetencës kyçe 
“Të mësuarit për të nxënë”. Vlerësimi përshkrues shërben për të vlerësuar arritjet e 
nxënësve dhe drejtimet ku nxënësit kanë nevojë për ndihmë e mbështetje në mënyrë 
që të kapërcejnë vështirësitë në të nxënë. 
Drejtimi efi kas i klases rrit interesin e nxenesve, redukton sjelljen agresive dhe 
permireson oren e mesimit, rrit efi kasitet ne te nxene, per te krĳ uar nje ambient 
dinamik dhe ne zhvillim te vazhdueshem (Haertel &Walberg, 1993).
Një klasë gjithëpërfshirëse, i mirëpret, edukon dhe arsimon të gjithë fëmĳ ët, 
pavarësisht nga gjinia, karakteristikat e tyre fi zike, intelektuale, sociale, emocionale, 
linguistike a ndonjë tjetër. 
Mësuesit ne nje klase gjithperfshirese të organizuar mirë, ku të gjithë fëmĳ ët mësojnë 
aktivisht dhe ndjekin me përpikmëri rregullat dhe rutinat e vendosura, shpenzojnë 

4  Walsh.K & Kiranxhiska.S “Krijimi i mjedisit për të nxënit për shekullin XXI”
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më pak kohë për mbajtjen e disiplinës dhe më shumë kohë për mësimdhënie. Mesimet 
ne njesite nderlendore mund te zhvillohen nga cdo kendveshtrim dhe mund te dalin 
nga cdo lende . Idealja eshte qe shumica e njesive te mesimdhenies te jene nderlendore 
per nga natyra e tyre. Objektivat duhet te trajtojne jo vetem permbajtjen e asaj qe 
meson nxenesi,por edhe llojin e te nxenit,strategjite e te menduarit, hulumtimit dhe 
komunikimit qe do te mesojne te perdorin. 
Fëmĳ ët sillen dhe mësojnë në mënyra të ndryshme për shkak të faktorëve të 
trashëgimisë, mjedisit ku rrojnë ose nevojave të tyre personale apo psikologjike.5

Njohja më e mirë e nxënësit dhe e arritjeve të tĳ  e ndihmon mësuesin dhe prindin të 
punojnë më tepër në ato drejtime, të cilat  pengojnë ecurinë dhe përparimin e tĳ  të 
mëtejshëm. Kohë pas kohe, gjykimi për atë çfarë arrin nxënësi sinjalizon të rriturin 
si po lëviz trajektorja e progresit të tĳ .Keshtu femĳ a arrin shkallet e larta te analizes 
cilesore te gjykimit , pamjes se tĳ .
Mësimdhënia ndërvepruese shfrytëzon mundësinë e kontributit të çdo nxënësi 
që ndodhet në mjedisin e të nxënit, shfrytëzon mundësinë që nxënësit të 
bashkëpunojnë, të integrohen etj. Gjatë mësimdhënies ndërvepruese sigurohet më 
shumë mësimdhënie e hapur, më pak të nxënë i drejtuar nga mësuesi, më shumë të 
nxënë bashkëveprues. Vlerësimi realizohet nëpërmjet përdorimit të instrumenteve 
dhe të procedurave të ndryshme të mbledhjes së të dhënave, interpretimit dhe 
analizës së tyre në dobi të përmirësimit të mësimdhënies dhe të të nxënit. Nëpërmjet 
vlerësimit të arritjeve dhe zhvillimit individual, evidentohen anët dhe pikat e forta, 
si dhe drejtimet te të cilat çdo nxënës ka nevojë për ndihmë, mbështetje dhe motivim.  
Metodologjite mesimore siguroje pjesemarrjen aktive te nxenesve ne ndertimin e 
njohurive shkathtesive,qendrimeve dhe vlerave.Risite kurrikulare ne hapesira dhe 
vizione te spektrit te femĳ es plotesojne nevojen e te nxenit efektiv. Përfi timet nga 
mbajtja e dosjeve personale dhe dokumentimi i përparimit të secilit nxënës dhe i 
sjelljes së tyre janë të shumta.  Përmbajtja e portofoleve tregon thellësinë, gjerësinë 
dhe shkallën e të kuptuarit të njohurive të nxënësve. Brenda secilës dosje gjenden 
pjesë e histori të ndryshme të nxëni. Mësuesi njeh cilat janë prirjet, interesat, anët 
e forta, dobësitë, mangësitë dhe nevojat e nxënësve.  Punimet e tyre pasqyrojnë 
përkushtimin e nxënësve, përpjekjet e bëra, rezultatet e arritura, vështirësitë që i 
kanë dalë, kontributin në punën në grup ,arritjet e tĳ . Detyrat e kryera u japin 
mundësi nxënësve të refl ektojnë në punën e bërë dhe të përmirësohen në periudhën 
në vazhdim. 
Nxënësit fi tojnë edhe aft ësi estetike për rregullimin dhe sistemimin e materialeve.
Ndërgjegjësohen për përparimin e tyre. Njohin më mirë veten e tyre edhe në aspekte 
ndoshta të pazbuluara më pare (Zisi. A & Sina.I, 2014).
Klasa, si mikromjedis themelor i të nxënit të organizuar, duhet t’i adaptohet edhe t’i 
përshtatet nivelit bashkëkohor të zhvillimit, të ofrojë atmosferë të këndshme dhe të 
ngrohtë edhe të përgatisë nxënës të cilët do të jenë të aft ë për tu ballafaquar me sfi dat 
të cilat i sjell koha e re.
Fushat e te nxenit perbejne bazen e organizimit te procesit mesimor- edukativ , per 
cdo nivel arsimor dhe shkalle te te nxeni. Femĳ et mund te kene veshtiresi ne gjetjen 
e fj aleve specifi ke dhe si rrjedhoje biseda e tyre ne perpjekjen e gjetjes se fj ales se 
duhur  merr kuptime enigme.Ato nuk e kane te lehte te kapin konceptet  verbale, 
fj alori i tyre abstrakt lidhur me kohen, hapesire dhe emocionet kerkon pranine e nje 
5  Unesco. “Të pranojmë diversitetin”. Broshura 3. 2004.
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psikologu. Eksperienca e fi tuar ne menyre empirike nga trajtimi i rasteve te nxenesve 
me probleme ne procesin e te mesuarit,inicioi perpjekjen e psikologut shkollor te 
ndjeke punen lidhur  me problematikat e personalitetit te femĳ et.Impakti qe qe jep 
puna e psikologut shkollor mbi nxenesit nuk mbeshtetet vetem tek fakti se cfare 
perfi ton nxenesi ,por varet shume edhe nga cilesia e aksionit qe mesuesi ndermerr 
mbi nxenesin.
Infl uenca nderpersonale qe ka bashkeveprimi psikolog-mesues ndihmon ne 
adaptimin e risive kurrikulare ,per  krĳ imin  e  nje  klime gjithperfshirese te nxenesve 
ne klase dhe jashte saj (Gudkin, 1976).
 Gjithnjë e më shpesh mësimdhënia ndërvepruese është në qendër të zhvillimeve të 
sotme në arsim. Ajo i përgjigjet prirjes së sotme botërore për ta shndërruar klasën në 
një mjedis të gjallë, ku, në vend të dhënies së informacionit, kultivohen shprehitë për 
gjetjen, kërkimin e pavarur të tĳ , diskutohen çështje në këndvështrime të ndryshme, 
analizohen ato, identifi kohen problemet dhe punohet bashkërisht për zgjidhjen e 
tyre. 

Kokluzionet (Pritshmerite)

• Mesimi ne nje mjedis bashkepunues, eksperimentues, aktiv,me ne qender 
nxenesin.

• Mesimi i parimeve dhe koncepteve te nderlidhura, permes zgjidhjes se problemeve.
• Krĳ imi i konteksteve autentike, ku nxenesit te zbatojne njohurite e reja.
• Imazhi duhet te zgjase ne psikike dicka me teper nga sa vazhdon gjarjane realitet, 

qe te mundesohet procedimi me te ne nivelet e larta te kujteses.
• Perdorimi i analizes dhe shkalles se inteligjences te mbeshtetura ne hulumtim.
• Aplikimi here pas here i studimit ne dyshe, ku  gjate procedres  se studimit 

punohet pa ndihmen e mesuesit.Studimi ne dyshe perbehet nga pese hapa:puno, 
kupto, mesoi tjetrit ,jep mendime dhe shkembe.

• Krĳ ojme je permbajtje per bisede, duke ndare aktivitete te cilat jane ne interes per 
femĳ en.

• Krĳ ojme mundesi qe i sjellin kenaqesi femĳ es per shembull drama, skece, 
aktivitete te cilat eksplorojne e zgjerojne perdorimin e gjuhes ne kontekste te 
shumellojshme.

• Inkurajojme femĳ en kur merr inisiativa ne ndertimin e dialogut apo te berit pyetje, 
vleresojme femĳ en kur ai kerkon ndihme per ta kuptuar me mire.

• Veprojme si korrektues i lajmeve apo te rejave, duke e ndihmuar ate te strukturoje 
fj alite dhe te planifi koje skemat e te ardhmes se tĳ .

• Mbajtja parasysh  e “procedura e mendjes”, sipas se ciles mendja angazhohet 
me shume ne marrjen e informacionit nga mjedisi kur ndeshet  me foemene  te 
papritur  dhe jo kur pretendon te vezhgoje ate qe eshte e pritshme.Kjo ndodh per 
arsye se mendja gjate veprimtarise se saj normale, ka injoruar sinjalet e jashtme 
te ardhura nga shqisat dhe  perceptimet infl uencohen fuqishem nga pritshmerite 
subjektive.
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Të mësuarit e personalizuar

Fatbardha Buzo

Abstrakt

 Jetojmë në një botë që zhvillohet dhe ndryshon me ritëm të shpejtë. Të mësuarit në ditët e 
sotme përbën një sfi dë edhe për mësuesit më me eksperiencë. Nxënësit shfaqin larmi përsa 
i përket realiteteve prej nga vĳ në, niveleve të zhvillimit mendor dhe intelektual, përvojave, 
interesave, nevojave dhe prirjeve. Ka prej tyre që janë ekspertë në përdorimin e teknologjisë, 
marrjen e informacionit në kohë reale, komunikimin në gjuhë të huaj dhe qëndrimeve që 
për ne mund të duken të guximshme, të zgjuara. Ka të tjerë që vĳ në nga zona dhe familje 
me mundësi të pakta për të ushqyer fantazinë, talentin dhe nevojat. Shpërngulja e familjeve 
nga periferitë në qytete të mëdha krĳ on klasa heterogjene në aspektin gjuhësor, kulturor, 
intelektual, mentalitetin dhe qëndrimet që ata mbajnë.
Ky është realiteti i sotëm mësimdhënës: klasa të mëdha të tejmbushura me nxënës, mësues të 
arsimuar me metoda të vjetëruara, përdorimi i metodave uniforme për çdo nivel, klasë dhe 
individ, formate të dala kohe dhe të pafrytshme, vlerësime standarte... 
Rezultatet janë të pritshme: nxënës me arritje të ulëta në provime kombëtare dhe ndërkombëtare 
dhe mbi të gjitha qytetarë jo të mirëformuar e të aft ë për të përballuar jetën.
Nëse na bën përshtypje e gjitha kjo çfarë duhet bërë?  Kjo kërkon që mësuesi të vetë-edukohet 
dhe arsimohet vazhdimisht, të kërkojë dhe të gjejë mënyra dhe strategji të ndryshme për 
të komunikuar dhe transmetuar tek nxënësi informacionin që i nevojitet dhe i vlen për të 
ardhmen. Duke marrë parasysh realitetin nga vĳ në nxënësit, moshën, nivelin e zhvillimit, 
prirjet, nevojat dhe interesat e tyre, metamorfoza e mësuesit bëhet urgjente, e domosdoshme, 
e pazëvendësueshme, jetike.
Të mësuarit e personalizuar është një nevojë dhe zgjidhje e patjetërsueshme e situatës.                                                
E paformë, e pakufi shme, e adaptueshme ndaj situatave dhe individëve të ndryshëm, elastike, 
e larmishme dhe inteligjente, kjo metodë ia vlen të merret në konsideratë dhe të testohet në 
realitetin tonë mësimdhënës.  Suksesi ose mossuksesi i saj varet nga dëshira dhe vullneti i 
mësuesve për t’a pranuar dhe implantuar në klasat e tyre, koha dhe durimi që ata investojnë, 
pasioni për profesionin dhe risinë, përkushtimi dhe dashuria për nxënësit e tyre.
     
Fjalët kyçe: të mësuarit e personalizuar, personalizim/individualizim, teknologji, edukim, 
edukim   special, mësimdhënie.

Hyrje

Të mësuarit e personalizuar si metodë i ka fi llesat e veta që në Greqinë e lashtë, por 
koncepti “personalizim” haset shumë vite më pas.
Përdorimi i termit “të mësuarit e personalizuar” daton së paku nga fi llimi i vitit 1960, 

por nuk ka një përkufi zim të vetëm lidhur me komponentët e tĳ .
“Të mësuarit e personalizuar” ka më shumë se një përkufi zim: kulturë shkolle, 
pedagogji, zgjedhje kurrikulare dhe burime të tjera të vlefshme në çdo mjedis të 
mësuari.
• ”Të mësuarit e personalizuar, është të mësuarit që lidhet me zhvillimin, historikun, 

interesat dhe eksperiencat e individit, siguron një metodë që mbështet gjerësisht 
dhe në mënyrë të barabartë përpjekjet e edukatorëve për të fuqizuar nxënësit 
si individë.  Të mësuarit e personalizuar ofron një rrugë për të mbështetur në 
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mënyrë efektive diversitetin në rritje të popullatës së nxënësve duke kuptuar 
si nxënësit individualisht mësojnë më mirë dhe angazhohen në mënyrë aktive, 
motivohen dhe frymëzohen me burimet e duhura në kohën, mjedisin  dhe vendin 
e duhur”.

Termi “të mësuarit e personalizuar” shpesh ngatërrohet me terma të tjera të lidhura 
me të mësuarit si: të mësuarit përshtatës, të mësuarit e përzier, të mësuarit me bazë 
kompetencat, të mësuarit e diferencuar dhe të mësuarit e individualizuar.  
Megjithëse kanë pika të përbashkëta, pasi secili prej këtyre përkufi zimeve 
mbivendoset të paktën në një fushë të caktuar me të mësuarit e personalizuar, përsëri 
ato nuk janë sinonime të njëra tjetrës. 
• Të mësuarit përshtatës-teknologjia përdoret për të nënshkruar burimet njerëzore 

ose ato dixhitale për nxënësit bazuar në nevojat e tyre unike. 
• Të mësuarit e individualizuar-shpejtësia e të mësuarit përshtatet për të arritur 

nevojat individuale të nxënësit 
• Të mësuarit e diferencuar-metoda për të mësuar përshtatet për të arritur nevojat 

individuale të nxënësit
• Të mësuarit me bazë kompetencat-nxënësit përparojnë përmes një rruge të 

mësuari të bazuar në aft ësitë  e tyre për të demonstruar kompetencë, duke 
përfshirë aplikimin dhe krĳ imin e njohurive bashkë me aft ësi dhe dispozita. 

Fëmĳ ët mësojnë në mënyra të ndryshme në vende të ndryshme.                                                                            
Të mësuarit e personalizuar është një model të mësuari i bazuar në këtë premisë.                                                               
Çdo nxënës ka një “plan të të mësuarit”të bazuar në si ai mëson, çfarë di, çfarë 
aft ësish dhe interesash ka.                       
Kjo është e kundërta e metodës së përdorur në pjesën më të madhe të shkollave, që 
përdor një metodë të vetme për të gjithë. Nxënësit punojnë me mësuesit e tyre për të 
vendosur synimet afatshkurtra dhe afatgjata.  Ky proces i ndihmon ata të marrin në 
dorë të mësuarit e tyre. Mësuesit sigurohen që planet e të mësuarit ose të mësuarit 
e bazuar në projekte, të përshtaten me standardet akademike. Ata kontrollojnë 
nëse nxënësit e tyre demonstrojnë aft ësitë që pritet të mësohen prej tyre, ndërsa ata 
përparojnë gjatë edukimit. Përshtatjet, mbështetjet dhe strategjitë e të mësuarit duhet 
të jenë pjesë e të mësuarit të personalizuar. Nëse bëhet mirë, të gjithë nxënësit do 
të angazhohen më tepër dhe do t’i kapërcejnë vështirësitë më shpejt, në të kundërt 
nxënësit me paaft ësi do të mbeten pas më tepër se më parë. 
Kështu, të mësuarit e personalizuar do të thotë që:
• nxënësit “lëvizin me shpejtësinë e tyre”përmes mësimeve dhe vlerësimeve,  
• nxënësit mund të thonë diçka në atë çfarë ata mësojnë, 
• nxënësit përcaktojnë temat që studjojnë dhe aktivitetet ku do të përfshihen, 
• drejtohet nga interesat e nxënësit më shumë se nga kërkesat dhe standartet e 

mësuesit, shkollës ose shtetit.
Të mësuarit e personalizuar:
• përfshin gjithmonë 4 elemente bazë: udhëzime të shënjuara, vendime të bazuara 

në të dhëna, përmbajtje fl eksibël, refl ektim i nxënësve dhe zotërim, 
• është inkorporimi i vetërefl ektimit dhe vendosjes së synimeve,
• është fl eksibël dhe mjeshtër i hartimit të udhëzimeve, 
• përdor përmbajtjen dhe mjetet dixhitale në mënyrë të qëllimshme, 
• inkorporon një listë të personalizuar – disa klasa të të mësuarit të personalizuar 

inkorporojnë hapësira fl eksibël duke i vënë nxënësit të kalojnë përmes listave të 
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personalizuara. 
• angazhon të gjithë nxënësit në eksplorimin e eksperiencës së të mësuarit 
• planifi kon  uljen fl eksibël të nxënësve në banka
• përfshin nxënësit në biseda vlerësimi ose “intervistat e klasës”. Nxënësit vĳ në 

në intervistë të pregatitur me një argument formal dhe largohen duke e ditur 
saktësisht më çfarë duhet të punojnë ose çfarë janë duke bërë mirë. 

• Konferencat e drejtuara nga nxënësit, janë një mënyrë e mirë për refl ektim të të dy 
palëve: nxënësve dhe prindërve. Këtu nxënësi mund të shpjegojë çfarë progresi 
po bën dhe pse. 

• u mëson nxënësve njohuri që do t’u duhen atyre në të ardhmen.
 Elemente të tjera të të mësuarit të personalizuar  
1. Nxënësi luan rolin e agjentit të të mësuarit të vet .
2. Instruksione të diferencuara për të gjithë nxënësit.
3. Ndërhyrje të menjëhershme të udhëzimeve dhe mbështetje për çdo nxënës. 
4. Shpejtësi fl eksibël. 
5. Profi le individuale të nxënësve (plane të personalizuara të të mësuarit).
6. Të mësuarit më të thellë dhe zgjidhje e problemit për të zhvilluar kuptimin. 
7. Feedback i vazhdueshëm nga instruktorët dhe nxënësit. 
8. Njohuri dhe aft ësi të bazuara në standarte.
9. Të mësuarit kudo dhe në çdo kohë. 
10. Vlerësime të bazuara në performancë (të mësuarit me bazë kompetencat, 

portofolet etj.)
Nuk ka dy shkolla, ku përdoret të mësuarit e personalizuar, që të duken njëlloj.                                                                            
Por ka katër modele që shkollat mund të ndjekin. Secila prej tyre vendos pritshmëri 
të larta për nxënësit dhe standarde rigoroze: 
1. Shkollat që përdorin profi le të nxënësit.     
Ky tip shkolle regjistron profi let e nxënësve për të kuptuar më thellë pikat e forta 
të nxënësit, nevojat, motivimet, progresin dhe synimet. Këto profi le ndihmojnë 
mësuesit të marrin vendime për një impakt më pozitiv të të mësuarit të nxënësit. 
Ato ndihmojnë edhe nxënësit të kuptojnë progresin e tyre, por njëkohësisht i japin 
mësuesit, nxënësit dhe prindërve një mënyrë për të ditur nëse ata kanë nevojë të 
ndryshojnë një metodë të mësuari ose të ndryshojnë synimet e tyre para së nxënësi 
të përparojë pak ose të dështojë. 
2. Shkollat që përdorin udhë të të mësuarit të personalizuar.    
Ky tip shkolle ndihmon çdo nxënës të përshtasë një udhë të të mësuarit që i përgjigjet 
ose i përshtatet bazuar në progresin e vet, motivimin dhe synimet. 
Për shembull, një shkollë mund të krĳ ojë një plan të bazuar në regjistrimet javore 
rreth progresit të tĳ  javor dhe interesave që ai ka.
Çdo plan i nxënësit është unik, por ka mundësi që ai të përfshĳ ë disa metoda të të 
mësuarit. Këtu mund të përfshihen të mësuarit e bazuar në projekte me një grup 
të vogël nxënësish, punë e pavarur në aft ësi të caktuara ose detyra komplekse dhe 
konsultim direkt me mësuesin.
Një mënyrë e tillë e të mësuarit të personalizuar e lejon nxënësin të punojë në aft ësi 
të ndryshme në vende të ndryshme, por kjo nuk do të thotë se shkolla do t’a lejojë atë 
të mbetet prapa në fusha të tjera. 
Mësuesit monitorojnë nga afër çdo nxënës dhe sigurojnë mbështetjen e duhur. 
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3. Shkolla që përdorin progresin e bazuar në kompetenca. 
Ky tip shkolle i vlerëson vazhdimisht nxënësit për të monitoruar progresin e tyre 
drejt synimeve të caktuara. Ky sistem u bën të qartë nxënësve çfarë ata kanë nevojë 
të bëjnë. Këto kompetenca përfshĳ në aft ësi të veçanta, njohuri dhe mentalitete. 
Nxënësve u jepet mundësia si dhe kur të demonstrojnë aft ësitë e tyre. Ata duhet të 
punojnë me disa kompetenca në të njëjtën kohë. Kur nxënësi perfeksionon njërën 
kalon tek tjetra. Nxënësit i jepet mbështetje për të rafi nuar aft ësitë e tĳ . Pra, nxënësi 
mëson vazhdimisht dhe ka mundësinë për të treguar aft ësitë që ai ka.  

4. Shkollat që përdorin mjedise të të mësuarit fl eksibël. 
Ky tip shkolle ia përshtat mjedisin e saj nxënësve bazuar në mënyrën sesi ata mund 
të mësojnë më mirë.                         
Kjo përfshin gjëra si: organizimin fi zik të klasës, strukturimin e ditës së shkollës, 
përfshirjen e mësuesve etj. 
Në të mësuarit e personalizuar gjatë gjithë kohës matet performanca e çdo nxënësi. 
Të dhënat e performancës së çdo nxënësi interpretohen kundrejt kritereve të 
caktuara. Kriteret mund të përfshĳ në objektivat e të mësuarit dhe standardet formale 
për diplomimin dhe karrierën si dhe matin suksesin e aft ësive të tjera si zgjidhjen e 
problemit dhe të menduarit kritik.
Eksperiencat e të mësuarit personalizohen për çdo nxënës bazuar në të dhënat. 
Një eksperiencë e të mësuarit mund të personalizohet nga mësuesi ose sistemi i 
personalizuar bazuar në teknologji ose kombinimin e të dyjave. 
Të dhënat e grumbulluara përdoren nga mësuesi ose nxënësi për të përmirësuar 
eksperiencën e nxënësit si dhe sistemin e dezinjuar për të mbështetur të mësuarit e 
personalizuar. 
Mësuesit që përpiqen të përdorin të mësuarit e personalizuar pa ndihmën e 
teknologjisë, kanë një detyrë shumë sfi duese dhe heroike. Është pothuaj e pamundur 
të kalosh orë të tëra duke shpjeguar, riparë materialet dhe siguruar feedback për 
edukimin e nxënësve. 
Edukimi i mbështetur tek teknologjia i referohet të gjithë elementeve që teknologjia 
ka për të ofruar. 
Teknologjia përforcon rolin e mësuesit, por nuk duhet harruar se nuk mund t’a 
zëvendësojë këtë të fundit. Nëpëmjet teknologjisë, mësuesi ka mundësi të punojë 
dhe të përqëndrohet në nivelet më të larta të taksonomisë së Blumit. 
Ka mënyra të ndryshme sesi mund të implementohet të mësuarit e personalizuar 
më ndihmën e teknologjisë. Disa nga këto metoda janë: modelet e të mësuarit të 
përzier, të mësuarit e bazuar në projekte, modelet e bazuara në kompetenca dhe 
klasat fl ipped (në një klasë të tillë nxënësit shikojnë leksione online, bashkëpunojnë 
në diskutime online ose  bëjnë kërkime në shtëpi dhe në klasë diskutojnë rreth tyre 
me mësuesin). 
Ka në fakt një numër të madh të mënyrave sesi teknologjia mund të mbështesë të 
mësuarit, por më të rëndësishmet prej tyre janë tre: 
1-Dhënia në kohë e feedback-ut 
Pjesa më e madhe e kurseve online dhe programeve me përmbajtje dixhitale janë 
dezinjuar të sigurojnë feedback të menjëhershëm. Kjo është e rëndësishme sepse e 
ndihmon mësuesin të ruaj ritmin e duhur të mësimdhënies, gjë që nuk do të ishte e 
mundur me mënyrën e zakonshme.
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2- Bashkëpunimi –Google krĳ on mundësi për mësues të ndryshëm të punojnë dhe 
bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të shkëmbejnë informacione dhe përvoja. 
3- Krĳ imi – Mundësitë për të krĳ uar dhe shpërndarë materiale në Internet sot janë 
shumë të mëdha.                             
Psh. ju mund të krĳ oni një video në telefon dhe t’a hidhni atë direkt në youtube. Po 
kështu, mund të publikoni një libër duke përdorur programe të caktuara etj. Këto 
dhe shembuj të tjerë na japin mundësi të demonstrojmë krĳ imet tona në mënyrë më 
të lehtë dhe të vazhdueshme.
Teknologjia tipikisht është përdorur për të lehtësuar mjediset e të mësuarit të 
personalizuar.                                            
Sipas kërkuesit Eduard Pogorsky: ICT dhe teknologjia e komunikimit mund të jenë 
një mjet i fuqishëm për të mësuarit e personalizuar, ndërsa ai lejon hyrjen e nxënësve 
në kërkimin e informacionit dhe siguron një mekanizëm për komunikimin, debatin 
dhe regjistrimin e arritjeve në të mësuarit. 
Të mësuarit e personalizuar nuk po përdoret ende gjerësisht në shkolla. Disa aspekte 
ende nuk janë eksploruar, por kjo metodë ka potencialin të ndihmojë reduktimin e 
stigmës së edukimit special dhe të arrĳ ë më mirë nevojat e fëmĳ ëve me ndryshime 
në të mësuarit dhe të menduarit. Mënyrat e të mësuarit të personalizuar balancojnë 
defi çitet që nxënësit kanë duke u fokusuar në aft ësitë dhe interesat e tyre. Ato i japin 
fëmĳ ës mbështetjen për të punuar në pikat e tyre të dobëta dhe e ndihmojnë atë të 
“zotërojë” të mësuarit e vet. 
Të mësuarit e personalizuar mund t’u japë nxënësve shansin për të ndërtuar aft ësinë 
e vetvlerësimit.                                  
Kjo i inkurajon ata të shprehin çfarë u intereson dhe i lejon të jenë partnerë të 
barabartë në eksperiencën e tyre të të mësuarit.   
Të mësuarit e personalizuar ka shume potencial, por ka dhe rrisqe. Mësuesit mund 
të mos kenë trajnimin e duhur për t’a bërë këtë metodë të pranueshme nga të gjithë 
nxënësit. Ata mund të mos dinë si të përkrahin nxënësit ose si të hetojnë kompetencat 
apo analizojnë llojet e tjera të të dhënave. Çelësi është të sigurohemi që kur një shkollë 
fi llon të përdorë të mësuarit e personalizuar, mësuesit të jenë trajnuar për të kuptuar 
dhe plotësuar nevojat e fëmĳ ëve. 
Përkrahësit e të mësuarit të personalizuar thonë se disa elemente të kurrikulës, 
vlerësimit dhe dezinjimit të udhëzimeve duhet të jenë të pranishme në klasë që 
nxënësit të kenë sukses dhe të përdorin shpesh sistemet e soft ware-it për të menaxhuar 
dhe lehtësuar udhëzimet  e nxënësve. Ata argumentojnë se aktivitetet e të mësuarit 
në klasë duhet të ndërtohen mbi njohuritë që nxënësit kanë dhe mbi njohuritë që 
mësuesit kanë nevojë të shpërndajnë për të praktikuar. Mbështetësit argumentojnë se 
mësuesit duhet t’i vlerësojnë nxënësit vazhdimisht bazuar në standardet dhe synimet 
e përcaktuara dhe përfshirja e nxënësit në procesin e vlerësimit është integrale. 
Të mësuarit, në çdo kontekst, ka nevojë për feedback. Në shkolla, ideja e të siguruarit 
të feedback-ut kuptohet më mirë në kornizën e “zonës së zhvillimit maksimal” ose 
ZPD. Psikologu Lev Vygotski e ka përkufi zuar ZPD si "largësinë midis nivelit të 
zhvillimit actual (i përcaktuar nga zgjidhja e pavarur e problemit) dhe nivelit të 
zhvillimit potencial (i përcaktuar përmes zgjidhjes së problemit nën udhëheqje ose 
në bashkëpunim me nxënës më të aft ë). Një nxënës ka një nivel të caktuar që e arrin 
vetë, dhe me mbështetje mund të arrĳ ë një nivel më të lartë të të mësuarit. Sidoqoft ë, 
ka ende nivel në të cilin nxënësi nuk mund të arrĳ ë pavarësisht mbështetjes që i jepet. 
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Megjithëse edhe me ndihmë, nuk është e arsyeshme të pritet që nxënësi të mësojë 
si të zgjidhë një problem.  Sfi da për mësuesin është si të sigurojë sasinë e duhur 
të ndihmës për çdo nxënës. Nëqoft ëse mësuesi e siguron shpejt informacionin për 
gjithë klasën, disa nxënës mbeten prapa për të përmbushur hapin e parë. Po kështu, 
nëse një mësues i siguron informacion klasës ngadalë, disa nxënës do të mbarojnë 
shpejt dhe do të mbeten pa bërë asgjë. Kështu, diskutimi është një mjet që mësuesit 
e kanë përdorur për të lehtësuar këtë çështje. 
Diskutimi, sipas Julie Kallio, është një takim i rregullt me synime të qarta midis 
mësuesit dhe nxënësit, ku ata fl asin rreth progresit në të mësuar, procesit dhe 
produktit. Më thjesht, kjo është një mënyrë për të siguruar një feedback më të 
personalizuar. 
Disa shembuj personalë të përdorimit të të mësuarit të personalizuar në klasë për 
lëndët biologji dhe kimi:
A) Në tema të tilla si: frymëmarrja qelizore, fotosinteza, pompa natrium-potasike, 

qarkullimi i gjakut etj. nxënësit shohin mësimin e regjistruar në shtëpi dhe në 
klasë angazhohen në aktivitete të ndryshme rreth temës. Kjo i lejon ata të shohin 
videon me shpejtësinë e tyre duke ndaluar ose e riparë atë disa herë kur kanë 
mundësi. Nxënësit gjithashtu mund të ndërveprojnë dhe të bëjnë pyetje online 
me mësuesit ose shokët. 

B) Në një temë eksperimentale si psh. studimi i aktivitetit të metaleve, përft imi 
i oksigjenit,vetitë e acideve etj. , u jepet nxënësve e drejta e zgjedhjes midis të 
lexuarit në libër të procedurës, të parit të një videoje ose të eksperimentuarit vetë. 

C) Në tema ku nxënësi duhet të bëjë punë kërkimore shkencore si: grumbullimi 
i materialeve ekstra lidhur me klonimin, studimin e evoluimit të gjallesave, 
studimin e historikut të zbulimit të vaksinave etj. lejohen nxënësit që të zgjedhin 
mënyrën e mbajtjes së shënimeve: online, në fl etore ose të regjistrojnë shënimet në 
formë verbale. Duke lejuar këtë lloj të mësuari u jepet mundësia atyre të zgjedhin 
procesin që u përshtatet më mirë.

D) Në tema ku nxënësit nuk ndihen shumë të sigurtë apo të qetë për të shprehur 
mendimet dhe informacionet që kanë, si psh. riprodhimi tek njeriu, SIDA etj.  
mësuesi përdor lista për aktivitete të të mësuarit të vetdrejtuar, psh: aktivitet 
i të mësuarit individual, përmbajtje dixhitale, bashkëpunim në grup ose punë 
në dyshe. Nxënësit zgjedhin tipin e aktivitetit që u përshtatet. Kjo ndihmon çdo 
individ të bëjë më mirë punën e vet çdo ditë. Për t’u siguruar se çdo nxënës po 
punon sa dhe si duhet, mësuesi i jep çdo aktiviteti një vlerë të caktuar, kështu 
që nxënësit plotësojnë të mësuarit e nevojshëm, por në mënyrën e tyre dhe në 
hapësirën e tyre. Kjo i jep mundësi mësuesit të kalojë më shumë kohë me nxënësit 
që kanë më shumë nevojë për instruksione ekstra. 

E) Në fund të një periudhe shkollore si: në fund të një kapitulli, në fund të tremujorit 
ose në fund të vitit, mësuesi i jep nxënesve mundësi të shumëfi shta për të treguar 
sesa ata dinë.  Kjo i ndihmon nxënësit të marrin përgjegjësi për edukimin e tyre 
dhe të mbajnë qëndrimet e duhura rreth kësaj. Mund të bëhet një pyetësor me ta 
në formë elektronike ose të printuar, ku nxënësi përgjigjet në mënyrë individuale. 
Pyetësori mund të përmbajë pyetje lidhur me temat mësimore ose në përgjithësi 
për lëndën, psh.

a) Përshkruani një sukses që keni pasur në këtë kapitull/periudhë/klasë.
b) Përshkruajeni këtë kapitull/periudhë/klasë më një fj alë.  Shpjegoni zgjedhjen që 
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bëtë.
c) Çfarë ju pëlqen më shumë/më pak në këtë kapitull/periudhë/ klasë? Pse ?
d) Çfarë do të donit të ndryshonit në këtë kapitull/periudhë/klasë? Pse?...
F) Në tema ku nxënësi mëson koncepte që lidhen me njëri-tjetrin dhe përvetësimi 
i tyre duhet bërë hap pas hapi, si psh. tretja mekanike dhe kimike e ushqimit, enët 
e gjakut, qarkullimi i gjakut etj,  mësuesi organizon një klasë fl eksibël me stacione 
rrotulluese. Stacionet specifi ke i lejojnë nxënësit të përqëndrohen në detyrën e drejtë 
në vendin e duhur.
Bazuar në aplikimin herë pas here të kësaj metode në punën time si mësuese, është 
vënë re se metoda e të mësuarit të personalizuar, ka disa përfi time për nxënësin dhe 
mësuesin në aspektin e nxënies dhe mësimdhënies. 
Të mësuarit e personalizuar:
• Ka në qendër nxënësin, prirjet, interesat dhe nevojat e tĳ .
• Kërkon një angazhim të lartë të nxënësve. 
• Çon në zhvillim të aft ësive kritike të nxënësve dhe shanse më të mëdha për sukses.
• Krĳ on një eksperiencë më pozitive dhe angazhuese për prindërit. 
• Shërben si një mbështetje e vazhdueshme për nxënësit.
• Krĳ on mundësi për nxënësit të shprehen në mënyra të larmishme.
• Siguron një përfshirje më të plotë të nxënësve në mësim.
• Krĳ on dhe përforcon vlerat e parimeve të edukimit special.
• E përfshin nxënësin në marrjen e vendimeve dhe si rezultat zhvillon tek nxënësit 

cilësi të tilla si motivimi dhe besueshmëria.
• Luan rol në formimin tek nxënësit të aft ësisë për vetrefl ektim dhe vetmbështetje.
• Arrin të përdorë si duhet teknologjinë për krĳ imin e mjediseve të përshtatshme 

për nxënien. 
• Krĳ on mundësi që koha të përdoret në mënyrë më efektive sidomos nga ana e 

mësuesit, i cili ka më tepër mundësi të ndihmojë nxënësit, që hasin vështirësi ose 
të angazhohet në aktivitete të tjera.  Ndërkohë  nxënësit kanë më shumë kohë për 
të demonstruar aft ësitë  e tyre.

• Përmirëson njohuritë e nxënësve në mënyrë domethënëse.
• Siguron një nxënie të suksesshme sepse procesi i të mësuarit nuk është linear. 

Nxënësit në mënyrë të vazhdueshme përforcojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre. 
• Zhvillon tek nxënësit mentalitete akademike, strategji të të mësuarit dhe sjellje të 

të mësuarit të domosdoshme për arritjen e synimeve, por edhe për të mësuarin 
gjatë gjithë jetës.

• Siguron një vlerësim më të shpejtë dhe objektiv të nxënësve.
• E ndihmon mësuesin të evidentojë më shpejt boshllëqet e nxënësve dhe t’u japë 

atyre ndihmën e duhur në kohën  e duhur.
• Përforcon marrëdhëniet mësues-nxënës dhe nxënës-nxënës.
• Krĳ on mundësi për të rritur barazinë mes nxënësve dhe shanset e barabarta për 

sukses.

Konkluzione

“Shkolla” nuk është më e përkufi zuar si një hapësirë fi zike, klasat si një mjedis me 
tavolina dhe banka dhe mësuesi që jep mësim në krye të saj, apo nxënësit që përdorin 
të gjithë të njëjtin tekst.  Në çdo kohë e në çdo vend, të mësuarit është një urë, që 
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bashkon eksperiencat formale dhe joformale të të mësuarit me përdorimin efektiv të 
teknologjisë së përparuar. Mënyrat e të mësuarit dixhital të kombinuara me progresin 
e bazuar në kompetenca provon sistemet e edukimit modern që arrĳ në nevojat 
unike të çdo nxënësi. Të mësuarit e personalizuar përfshin idenë e konektivizmit, 
ku nxënësit kanë mjedise të mësuari fl eksibël, të lidhur me komunitetin duke 
përdorur një larmi metodash, burimesh dhe mënyrash për të lehtësuar të mësuarit. 
Ne mund të sigurojmë eksperienca të të mësuarit të personalizuar. Me mbështetjen 
e përshtatshme, nxënësit kanë nevojë të arrĳ në mjeshtëri në kompetencat e progresit 
të tyre të të mësuarit. 
Çdo mësues është një hallkë e një zinxhiri të projektuar më parë nga instanca dhe 
organizma qeveritare apo private. Si pjesë e një sistemi të tillë, të gjithë ne ndjekim 
rregullat dhe udhëzimet e dhëna, përmbushim objektivat, plotësojmë ditare dhe 
regjistra, shpjegojmë dhe korigjojmë , dhe mendojmë se gjithçka e kemi bërë mirë.  
Detyra jonë mbaroi këtu.  Dhe gjithçka fi llon nga e para. Ndryshohet fare pak ose nuk 
ka ndryshime fare, ose ndryshimet nuk janë ato të duhurat. Nxënësit tanë ndërkohë 
rriten, shkojnë në universitete ose jo, dalin në jetë. Çfarë mësuan dhe çfarë morën me 
vete kur u larguan? Shpresojmë të jetë shumë.  U vlen ose jo, i ndihmon ata të jetojnë 
më të qetë, më të sigurtë, më të shëndetshëm? Nuk jam e sigurtë  për këtë. Dikush 
ia vlen të merret me këtë në të ardhmen. Ose që tani. Të vëzhgojë sa të suksesshëm 
janë nxënësit tanë në jetë, sa rezultat dha puna jonë me ta. Në fund të fundit,  suksesi 
i tyre është edhe suksesi ynë. 
Ndërtojmë një shoqëri të re, një të ardhme! Jemi përgjegjës për këtë. Duhet të mbajmë 
përgjegjësitë tona ashtu si na pëlqen të marrim edhe meritat. Nëse gjithçka e shikojmë 
nën këtë prizëm, i kthejmë sërish sytë nga vetja dhe nëse gjithë kjo analizë na ka 
vlejtur, le të ndryshojmë diçka, një ingranazh sado të vogël në këtë sistem arsimor që 
duhet pranuar nuk është perfekt. Duke e konsideruar çdo nxënës tonin si një talent/
gjeni të së ardhmes, le të mendojmë si mund t’i ndihmojmë ata më shumë të rriten , 
edukohen dhe formohen shëndetshëm jo vetëm fi zikisht, por edhe mendërisht dhe 
emocionalisht, me mendje të hapur, qëndrim pozitiv dhe formim të plotë, të denjë 
për vendin që do të kenë dhe rolin që do të luajnë në shoqëri. 
Një individ i vetëm, në gjithë këtë panoramë, ndoshta nuk ka mundësinë dhe fuqinë 
të bëjë ndryshime madhore, por sistemet duhen përmirësuar. 
Sado pak, secili mund të bëjë pjesën e vet, secili duhet të përmbushë misionin që ka 
marrë përsipër dhe t’a çojë atë përpara. 
Duke punuar një kohë, t’a quajmë relativisht të gjatë(rreth 20 vjet) në arsim, kam 
njohur nxënës të ndryshëm. Kur them të ndryshëm kam parasysh gjthçka: origjinën, 
nivelin social dhe ekonomik, ngjyrën, formimin, edukimin, intelektin, prirjet, 
pasionet dhe interesat. 
Si  çdokush, jam përfshirë në procesin e edukimit të tyre, duke u përpjekur të zbatoj 
rregullat dhe parimet e punës së një mësuesi. 
A ia kam dalë gjithmonë me sukses? Sigurisht që jo! Por gjatë gjithë jetës time 
profesionale kam mësuar nga mossukseset e mia; jam përpjekur të kuptoj pse-në 
e rezultateve të marra; jam interesuar të gjej një rrugë të re për ndryshimet dhe 
përmirësimet; jam përpjekur të ndryshoj frutet e punës time dhe shkurt jam rritur. 
Çfarë kam kuptuar gjatë gjithë këtyre viteve është se mësuesi duhet të ketë disa cilësi 
kyç: 
durim, vullnet të mirë, këmbëngulje dhe mirëkuptim. 
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Nëse duam vërtetë të ndihmojmë nxënësit tanë të kenë sukses, duhet t’i trajtojmë ata 
si të veçantë, jo si pjesë e klasës ose shkollës; secili prej tyre është special dhe ata duhet 
t’a ndiejnë këtë.  Organizimi i orës, mënyra se si ne transmetojmë informacionin, 
qëndrimet, vlerat, duhet të kenë parasysh këtë parim. Sa do t’a gjejnë të gjithë 
nxënësit e mi veten brenda kësaj; sa do të përfi tojnë ata prej saj; si do të ndihen; nëse 
do të lerë gjurmë tek ata, sa do të zgjasë ky efekt; a bëhen nxënësit e mi më të aft ë, 
më të mirë apo të dyja....?
Në gjithë vitet e punës time kam pasur fatin të punoj me fëmĳ ë të moshave të 
ndryshme, niveleve të ndryshme dhe në lëndë të ndryshme: kimi, biologji, dituri.  
Nxënësit e mi kanë bartur në shkollë gjithë spektrin e problematikës që karakterizon 
fëmĳ ët e sotëm: fëmĳ ë të edukuar dhe kërkues, fëmĳ ë nga familje me probleme 
(prindër të divorcuar, të vdekur, të burgosur, emigrantë etj.), fëmĳ ë me zhvillim fi zik 
dhe mendor të ndryshëm, fëmĳ ë me nivele të ndryshme inteligjence etj. Ajo çfarë 
kuptova nga puna me ta ishte se duhet të merresha në mënyrë të veçantë me secilin 
prej tyre; duhet të gjeja një mënyrë komunikimi dhe transmetimi të lëndës që jepja 
dhe pse jo të gjithë e pëlqenin shkencën. Jam munduar të zbuloj nivelin e formimit të 
fëmĳ ës, të evidentoj pikat e forta dhe të dobëta, interesat dhe prirjet e tyre dhe mbi 
bazën e gjithë kësaj jam munduar të ndërtoj diçka të re. Është njëlloj si një puzzle, ku 
një pjesë e saj është formuar nga fëmĳ a më parë dhe pjesën tjetër duhet  t’a formojë 
i udhëzuar prej teje. Qëllimi është që në fund të përft ohet një pamje e plotë, e saktë 
dhe e bukur. 
Në lëndët shkencore problematikat janë disi më të veçanta se ato të hasura në lëndët 
shoqërore. Mësuesi duhet të evidentojë problemet e lidhura më lëndën: a i njeh 
nxënësi simbolet kimike të elementeve; a i shkruan saktë formulat e komponimeve 
kimike; a i emërton ato si duhet; a identifi kon saktë metalet, jometalet, acidet, bazat 
etj. ; a shprehet saktë me terminologjinë e duhur; a ndjek rrjedhën logjike të dukurive 
dhe proceseve; a bën lidhjen e duhur mes shkakut dhe pasojës; a mban qëndrimin  
e duhur etj. Para se mësuesi të punojë për të realizuar programin vjetor, ai duhet 
të testojë sa i zotëron nxënësi i tĳ  kompetencat e nevojshme për të përballuar këtë 
program, në të kundërt e gjithë puna shkon dëm. 
Nëse për çdo nxënës mësuesi ka identifi kuar problematikën që ai mbart, ai bën 
klasifi kimin dhe organizimin e tyre në grupe dhe punon në mënyrë të veçantë me 
çdo grup. Qëllimi është që në fund të vitit shkollor të gjithë nxënësit të kenë përfi tuar 
njohuritë e nevojshme dhe përmbushur objektivat që ka lënda. 
Gjithë këtë proces mund t’a përfytyrojmë si një diagnostikim mjekësor. Mjeku me 
anë të një sërë analizash dhe mjetesh diagnostikuese identifi kon problemin që ka 
pacienti dhe më pas përcakton diagnozën dhe ilaçet e nevojshme për trajtim dhe 
kurim.  Qëllimi i këtĳ  procesi ështe të kurojë të sëmurin dhe ai të largohet  shëndoshë 
e mirë. Për t’a realizuar këtë proces të gjatë, kompleks dhe jo të lehtë, mësuesi ka 
nevojë për: 
• Cilësi si: aft ësia e të kuptuarit si ndihet nxënësi, nevojat që ai ka, cilësitë e tĳ  

dhe prirjet ; aft ësia e grumbullimt dhe komentimit të të dhënave; aft ësia e 
diagnostikimit të zgjidhjes së duhur të situatave të ndryshme etj, cilësi që në fund 
të fundit krĳ ohen dhe perfeksionohen me kohën.

• Kohë- i gjithë ky proces kërkon kohë, orë ekstra të harxhuara me dhe për fëmĳ ët, 
kohë për kërkimin dhe shfl etimin e informacionit, kohë për të folur me prindër, 
kolegë dhe drejtues.
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• Kualifi kim në fusha të caktuara: shkencor, psikologjik, fi lozofi k, dixhital etj. 
• Mjete dhe teknologji 
• Mbështetje dhe përkrahje nga: kolegë, drejtues, prindër, instanca arsimore dhe 

juridike etj.
Në epokën ku ne jetojmë duhet të synojmë të kalojmë nga të mësuarit kolektiv në 
atë individual; duhet të synojmë edukimin në “qelizat” më të vogla të edukimit, që 
janë nxënësit dhe më pas t’a ingranojmë atë në një mjedis më të madh siç është klasa, 
shkolla dhe komuniteti. Ndoshta fokusimi i sistemit arsimor dhe procesit mësimor 
tek nxënësi si individ, kërkon një rishikim dhe riorganizim të tyre. Kjo mbetet të 
shikohet dhe trajtohet në të ardhmen. Të mësuarit e personalizuar vetvetiu redukton 
numrin e nxënësve në klasa, rrit numrin e mësuesve të punësuar, ristrukturon tekstet, 
programet, orët mësimore, shkollat dhe komunitetet. 
Kjo do të thotë një mentalitet i ri. 
Një sfi dë dhe përgjegjësi që na përket dhe na përfshin të gjithëve. 
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