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Toka dhe deti si kulturë në letërsinë dhe 

folklorin shqiptar 

PËRMBLEDHJE: 

Sipas studiuesve të historisë së kulturës botërore, opozicionet e 

gjysmëshekullit të fundit, duke përfshirë edhe atë ndërmjet një bote liberale dhe 

ideokracisë së disiplinuar, e kanë gjetur baraspeshën prej raportet që vjen nga 

thellësitë e historisë, raportit ndërmjet “telukracisë” dhe “talasokracisë”, 

domethënë ndërmjet fuqisë tokësore dhe asaj detare, që përbëjnë një prej 

formave më të lashta të raportit “i vet - i huaj (tjetri)”.  

Sipas Aleksandër Dugin (“Osnovy geopolitiki”), shprehje e konfliktit të 

tokës me detin janë luftërat antike ndërmjet Romës dhe Kartagjenës, ndërmjet 

Athinës dhe Spartës.  
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Konflikti i fuqisë tokësore me atë detare është universal, i shprehur 

qartë qysh në periudhën mitologjike, dhe gjendet në popujt indoeoropianë e 

joindoeuropianë, për shembull në letërsinë aramaike, ku ajo që “mrekulli 

toke” dhe e kundërta e saj, “mrekulli deti”, gjegjësisht “përbindëshi i tokës” 

dhe “përbindëshi i detit” (apo “meleku” dhe “shejtani”) shprehen edhe në 

formën dyshes mitike: “Behemot - Leviatan”
1
.  

Është interesant të vihet re se konflikti ndërmjet tokës dhe detit 

shfaqet i pranishëm në fondin më të lashtë të kulturës tradicionale shqiptare, 

në ciklin e veriut, duke dëshmuar se vetë bartësit e saj e kanë përjetuar si 

privilegjin e bregdetit, ashtu dhe fatalitetin e tij. 

Qysh në lashtësi njeriu e ka vënë re kundërshtinë elementare midis 

tokës dhe detit. Në shumë mite dhe saga, në të cilat popujt e botës kanë 

ruajtur kujtimet dhe përvojat e tyre më të vjetra dhe më të thella, toka shfaqet 

si nënokja e madhe e njerëzve. Ajo emërtohet si më e vjetra e të gjitha 

perëndive
2
.  

Sipas interpretimeve mesjetare të të ashtuquajturve kabalistë, historia 

botërore është një luftë midis balenës së fuqishme, Leviatanit, dhe kafshës 

tokësore po aq të fortë, Behemotit, të cilin e përfytyronin si një dem ose si 

një elefant. Që të dy emrat, Leviatan dhe Behemot, burojnë nga libri i Hiobit 

(kap.40 dhe 41).  

Kabalistët thonë se Behemoti mundohet që ta shqyejë Leviatanin me 

anë të brirëve dhe të dhëmbëve. Leviatani përkundrazi me fletët e tij i mbyll 

kafshës tokësore turirin dhe hundën, me qëllim që ajo të mos ketë mundësi 

që të hajë dhe të marrë frymë. 

                                                

1 Carl Schmitt, “Terra e mare”, Adelphi, 2002, f. 18-19. Shih edhe: “Bibla”, përkthim i 
dom Simon Filipajt, Ferizaj 1994, f. 655-656. Po ashtu: “Bibla”, Libri i Jobit, 40-41. Për më gjerë 
rreth këtij opozicioni: Shaban Sinani, “Koncepti për tjetrin në kulturën tradicionale shqiptare”, në 
“Perla” 2000/1, f. 61 e vijim. Nga i njëjti autor: “Vetja dhe tjetri në epos”, në “Mitologji në eposin e 
kreshnikëve”, Tiranë 2000, f. 100-112. 

2 Carl Schmitt, “Toka e dhe Deti”, titulli në origjinal: “Land und Meer”, përktheu nga 

origjinali gjermanisht: Gaqo Karakashi, Plejad, Tiranë 2011 , f. 5. 
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Perëndia ilir Bindi(usi) është zot i ujërave dhe i detit, ashti siç është 

Posedoni te grekët dhe Neptuni te romakët. Vazhdimësia, e besimit në të ka 

lënë gjurmë të thella në mitologjinë shqiptare
3
. 

Tek ilirët Bindi i çonte dhe i ndalonte furtunat, hapte dhe mbyllte 

burimet, ndalonte dhe shkaktonte shtrëngatat e shiut.  

Bindi si zot i detit dhe i ujërave gjendet në vazhdimësinë mitologjike 

iliro - shqiptare si dhe në faktin që emri apo fjala bind e shqipes, na del dhe 

mbetet, tani e tutje si fjalë më e vjetër e kësaj gjuhe që shpie në lashtësinë e 

saj. Lidhur me Bindin emërtohen male, burime, shpella, lumenjtë, dragonj, 

kulshedra. 

Për nder të tij flijoheshin pranë burimeve dhe skelave të detit, sqep 

dhe kuaj. Në Privi, afër Bihaqit (Bindit) pranë një burimi është zbuluar një 

altar që i kushtohet mbrojtësit të burimeve dhe të detrave Bindit
4
. 

Në male dhe në bjeshkë na dalin si banorë të tyre Zanat të cilat në 

disa raste janë pro ose kundër heronjve, ndërsa në dete është e pranishme e 

bukura e detit, sirena e detit e cila mendohet se është gjysmënjeri 

gjysmëpeshk. Femrat e bukura të detit sipas “Iliades” dhe “Odisesë” të  

Homerit përshkruhen si nimfa, sirena. Bota e antikitetit grek ka lindur 

nga udhëtimet dhe luftërat e popujve detarë. “Jo më kot i edukoi ata 

perëndia e detit”. Një fuqi detare që sundonte në ishullin e Kretës i dëboi 

piratët nga pjesa lindore e detit Mesdhe dhe krijoi një kulturë, hiri i 

pashpjegueshëm i të cilës na është bërë i qartë nëpërmjet gjetjeve 

arkeologjike në Knosos.  

Një mijë vjet më vonë qyteti i lirë i Athinës u mbrojt në betejë detare 

të Salaminës (viti 480 para Krishtit) kundër armikut të tij, “Persëve shumë 

kërcëllues”, prapa mureve prej druri, domethënë u mbrojt me anije dhe 

shpëtoi nëpërmjet kësaj beteje detare. Vetë qyteti i Athinës u mund në luftën 

                                                

3 Bahri Brisku, “Deti dhe detarët në letërsinë popullore shqiptare”, IAP, Prishtinë 2006, f. 

193. 

4 Bahri Brisku, “Kusarët dhe detarët shqiptarë”, Asociacioni Ulqini, Ulqin 2011, f. 16. 

*Në gjuhën shqipe kemi shumë shprehje lidhur me këtë hyri si p.sh: Bindu ati, send bind, 

bindi harxhues, për bindësh, me u bind nga.., është për t‘u bindur, që nuk i beson Bindit. 
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e Peloponezit nga fuqia tokësore Sparta, por e cila si fuqi tokësore nuk ishte 

në gjendje që t‘i bashkonte qytetet greke e fiset greke e të udhëhiqte një 

perandori greke
5
.  

Përkundrazi Roma, e cila ishte që në fillim një republikë fshatare 

italiane, pra ishte një fuqi e kulluar tokësore, u rrit në një perandori me anë të 

luftës kundër fuqisë detare dhe tregtare të Kartagjenës. Historia romake është 

krahasuar shpesh, në tërësinë e saj dhe sidomos në këtë periudhë të luftës së 

gjatë midis Romës dhe Kartagjenës, me përplasje dhe situata të tjera të 

historisë botërore.  

Krahasime dhe paralele të tilla mund të jenë shumë instruktive, por 

ato çojnë shpesh edhe në kundërthënie të çuditshme. Perandoria 

mbarëbotërore angleze p.sh. krahasohet herë me Kartagjenën, por herë edhe 

me Romën. Krahasime të tilla janë në të shumtën e herëve si një shkop me 

dy maja, të cilin mund ta kapësh në secilën majë dhe mund ta kthesh në anën 

tjetër
6
. 

“Historia e kulturës së çdo populli mund të kundrohet nga dy 

pikëvështrime: së pari, si zhvillim imanent, së dyti, si rezultat i ndikimeve të 

jashtme të llojllojshme. Këto dy procese janë të ndërthurur ngushtë, dhe 

ndarja e tyre është e mundur vetëm në sajë të rregullsisë së abstraksionit 

studimor”
7
.  

Shumë kultura e konsiderojnë malin të frikshëm, madhështor, të 

shenjtë, të lemëritshëm, kurse në kulturat perëndimore malin e shohin si 

selinë (shtëpinë) e perëndive, afër qiellit, i rrezikshëm dhe vdekjeprurës
8
. 

Në Bibël malet janë vendndodhja e zbulesës së të natyrshmes dhe të 

mbinatyrshmes
9
. 

                                                

5 Carl Schmitt, “Toka e dhe Deti”, titulli në origjinal: “Land und Meer”, përktheu nga 

origjinali gjermanisht: Gaqo Karakashi, Plejad, Tiranë 2011, f. 5. 

6 Po aty, f. 14. 

7 Jurij Lotman, “Kultura dhe bumi”, përkthyeu nga origjinali Agron Tufa, Shtëpia e Librit 
dhe Komunikimit & Aleph Tiranë, 2004, f. 95. 

8 Michael Ferber, “A Dictionary of Literary Simbols”, Cambridge University Press, Neë 

York 1999, f. 129. 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

9                                                                                                        Dr. Rovena Vata 

Sipas Ferderik Jehovai mbetet Sinai, në Greqi mbetet Olimpi, ai 

përmend edhe demonët e malit të cilët në një studim masteri i kemi ndarë në 

dy grupe: a) në aleatë dhe b) kundërshtarë. 

Forcat demoniake ose hyjnore shprehet Mircea Eliade në studimin 

“Kthimi i mitit të përjetshëm”, provokojnë herë pas here me fuqitë e tyre të 

mbinatyrshme
10

, prandaj dhe mali konsiderohet i frikshëm që nga ai vjen e 

keqja. 

Mali mitik, shprehje e kultit të vertikalitetit që ka sunduar botën në 

forma të ndryshme qysh prej ëndrrës për të ndërtuar kullën e Babelit dhe për 

të parë fytyrën e Hyjit, është më jetëgjati në letërsinë gojore dhe në kulturën 

e shkruar të shqiptarëve. 

“Udhëtoni nëpër malet e Shqipërisë edhe pamje bukurie të 

pakrahasueshme kanë për t‟u - shtrimun përpara syvet të juej. Male të naltë 

e plot madhnì, me maja të zbardhueme me borë; maja të thepisuna e të 

ashpra; lugina shullâ plot me blerim bimësh, të përçame prej vijash të gjata 

lumêjsh dredha dredha e të pashtruem. Nji naturë shpeshëherë e 

ngararrueme, e egër, shtrinë ndër qiej shum të ndritshëm e me ngjyra ylberi 

bukuritë e veta, qi kanë tërhekje gjithmonë të reja, të paprituna”
11

.  

Të gjitha malet kanë diçka të shenjtë dhe në të gjitha malet mund të 

ishte e ndjeshme prania e perëndive. Siç dimë në male janë shumë të 

përhapura Nuset e Malit që ngjajnë shumë dhe identifikohen me Oreadat e 

mitologjisë greke
12

.  

Nuset e Malit përfytyroheshin si vajza të bukura e të padjallëzuara, të 

zbuluara, ose të mbuluara me napa të holla që e kalonin kohën me këngë e 

valle. Ato asnjëherë nuk duheshin parë, se në të kundërt gjithkush do të bëhej 

                                                                                                                         

9 Po aty, p. 129. 

10 Mircea Eliade, “The myth eternal return”, Princeton, University Press 1999, f. 100. 

11 Piero Ghiglione, “Malet e Shqipnisë”, Distapturi, Tiranë 1933, f. 8. 

12 Tamo Dhamo: “Fjalori i mitologjisë”, 8 Nëntori, Tiranë 1987, f. 176. 
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pre e hakmarrjes së tyre. Panin mund ta takonte dikush vetëm nëpër male 

duke kërkuar ndonjë nimfë
13

. 

Ndërkaq, në disa togfjalësha të shqipes elementin nuse e ndeshim me 

një semantizëm mitologjik të nimfave, floçkave, pra si nuse e ujërave, nuse 

deti, kurse Hani, i cili për nuse të shqipes jep ekuivalentin nymfe të 

greqishtes, shënon edhe togfjalëshin nuset e malit - die Nymphen des Berges.  

Duke pasur parasysh se, sipas besimeve dhe mitologjisë popullore, 

“nimfat banonin në male, pyje, burime, shpella, lugina, gjire”, është afër 

mendsh që disa toponime antike e mesjetare të jenë motivuar nga figurat 

mitike siç janë: nimfat, zanat, nuset e malit, nuset e detit.  

Gjurmë mitologjike a legjendare ndeshen edhe në disa 

mikrotoponime a toponime, si kroni i Zanës (Kroni i Zanave) në Valdanos, 

lidhur me të cilin deri më sot janë ruajtur rituale të vjetra dhe gojëdhëna
14

, 

pastaj Rrasa e Floçkave, Bregu i Sutës, Shkami i nuses
15

, Vorri i Delmes, 

Maja e Kurorës, Guri i Saziut, shpella e grave, toponime në Has. 

Këtu del fare e qartë ajo që thotë edhe Kadareja: “Malet kanë luajtur 

një rol të drejtpërdrejtë për krijimin e një toni madhor në jetën, në filozofinë 

dhe në artin e njeriut shqiptar
‖16

. 

Kultin e detit e hasim edhe tek iliro - shqiptarët, edhe të mbarë 

indoeuropianët. Deti përfaqësohet nga vetëm një zot, i cili megjithëse nuk 

është forca e vetme që vepron në ujërat e tij, kishte fuqi më të lartë se të 

gjitha fuqitë e tjera, nga Poseidoni.  Gjendja e tij ishte herë e qetë, herë e butë 

dhe herë e trazuar dhe e pakontrollueshme. Ai është perëndia e detit dhe e 

kuajve - shprehet Homeri. Njihet nga furka me tre dhëmbë, armë me të cilën 

                                                

13 Harry Breëster, “The river Gods of Greece; Myths and Mountain Ëaters in the Hellenic 
Ëorld”,  London and Neë York 1997, f. 123. 

Shih më gjerësisht te: Bahri Brisku, “Ullishtaria dhe mullinjtë e ullirit në Ulqin dhe 
rrethinat”, në Gjur.alb.-fokl dhe etn. II/1972. 

Këto mirkotoponime dhe ndonjë gojëdhënë lidhur me to, i shënoi Bahri Brisku (Shih e 
krahaso: Bahri Brisku, Deti dhe detarët në letërsinë popullore shqiptare – Disertacion i doktoratës, 
Fakulteti Filologjik, Prishtinë 1990, f. 409, 421, 522). 

16 Ismail Kadare, “Autobiografia e popullit në vargje”, Naim Frashëri, Tiranë 1980, f. 49. 
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edhe sot peshkatarët kapin peshqit më të mëdhenj
17

. Atributet e Poseidonit 

kishte edhe Redoni ilir, Neptuni latin e hyjnesha Tetis
18

. 

Shohim gërshetimin e elementit pagan me atë kristian. Detarët, 

përpara çdo lëvizjeje, çdo daljeje në det i luteshin detit: “Të lutemi i madhi 

det, ndihna të na vejë lundrimi mbarë!”, “Të lutemi Baba det, mos të ketë 

tallaz në det”, “Zoti Det, i plotfuqishëm që na jep jetë e shpirt”
19

.  

Me kuçedrën luftonte dragoi, princi, bariu apo njeriu ynë, me porosi e 

simbolikë se lufta për ujin kërkonte mund e sakrifica
20

. 

E gjithë kjo shtrirje në studimin e malit dhe detit në letërsi shqipe e 

ka zanafillën te kultura e popullit tonë. 

“Kultura ose qytetërimi, në kuptimin e gjerë (krahasimtar), është ajo 

tërësi komplekse që përfshin dijen, besimin, artin, moralin, të drejtën, 

zakonet dhe çdo aftësi e shprehi tjetër të fituar të njeriut si pjesëtar i një 

shoqërie”
21

. 

Kultura shqiptare, si gjithë kultura ballkanike në përgjithësi, është një 

kulturë rurale, qytetet në kuptimin modern të tyre, kanë lindur relativisht 

vonë. Kultura ballkanike u modernizua nga imitimi dhe adaptimi i mënyrave 

të jetesës dhe të kulturës Europiane Perëndimore, prej elitave të këtyre 

vendeve
22

.  

                                                

17 Gerold Dommernuth-Gudrich, “Mitet”, Tiranë 2006, f. 226 

18 Tetis (apo Tetida) ishte një nga hyjneshat e para që sipas legjendës i kishte dhënë jetë çdo 
gjëje që ekzistonte. Ishte titanidë, bijë e Uranit dhe e Gjeas, motra dhe gruaja e Oqeanit, nëna e 
Oqeanideve (nimfave të detit, numri i të cilave arrinte deri në tre mijë). Tetia përfaqësonte detin 
Mesdhe në shumë shkrime paraqet si personifikim i detit. 

 19 Irena Gjoni, “Marrëdhënie të miteve dhe kulteve të bregdetit jonian me ato ndërkufitare”, 

Milosao, Sarandë 2008, f. 168. 

20 Ruzhdi Ushaku, “Ulqini në përmasa kërkimi dhe frymëzimi”, LIKA, Ulqin 2010, f. 175. 

21
 John Monaghan & Peter Just, “Social & Cultural Anthropology, A very short 

introduction”, Oxford University Press 2000, f. 42 

22 Luan Topçiu, “Tradita moderne në letrat shqipe”, Zenit Art, Tiranë 2010, f. 7. 
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LEVIATANI DHE BEHEMOTI 

Fryma e Leviatanit apo fryma e bregdetit e përshkoi gjithë hapësirën 

shqiptare, duke filluar prej Rilindjes Europiane e këndej. Kjo është koha kur 

krijohen dhe afirmohen plotësisht familjet e mëdha patronimike arbërore, 

është koha e identifikimit të tyre me stema dhe emblema, themelimit të 

oborreve të tyre, ku nuk mungonte dhe funksioni i logothetit dhe i kancelarit.  

Mbi të gjitha kjo është koha kur qendrat urbane shqiptare arritën të 

normëzojnë të drejtën qytetare, duke arritur deri te statutet.  

Në gjithë vijën bregdetare të kësaj ane të Adriatikut, duke filluar nga 

veriu drejt jugut, prej Piranit (Slloveni), Zarës, Raguzës, Kotorrit, Ulqinit, 

Shkodrës, Drishtit, Danjës e Lezhës, deri në Krujë e Durrës, zhvillimi qytetar 

pati arritur një shkallë të tillë që pjekurinë e vet e shprehu me statute
23

.  

Levi shënjuesin e fuqisë së detit që përballet me fuqinë e tokës
24

, 

Leviatani është zakonisht përbindësh deti, që do të thotë metaforikisht se ai 

është deti, dhe profecia se Zoti do ta zë dhe do ta lëshojë në tokë leviatanin te 

Ezekieli është identike me profecinë në Revelim se më nuk do të ketë det. 

Këmbëngulësia në aftësinë e Krishtit për të komanduar detin i takon aspektit 

të njëjtë të simbolizmit
25

.  

Pasi Leviatani, në aspektin e vet të botës së përmbysur, përmban 

ujërat e shiut jetëdhënës të mbyllur, lirimi i të cilit shënon pranverën. Kafsha 

monstruoze e cila gëlltit tërë ujin në botë dhe ngahet, ose mashtrohet, ose 

detyrohet ta vjellë atë, kurse një version mesopatamian qëndron pranë 

tregimit të Krijimit në Gjenezë. Në shumë mite diellore, zoti - diell 

prezantohet duke lundruar në një barkë mbi sipërfaqen e botës sonë. 

Leviatani është vdekje dhe heroi duhet të hyjë në trupin e vdekjes, 

heroi duhet të vdesë dhe nëse kërkimi i tij është plotësuar, etapa 

përfundimtare e tij është ciklikisht rilindje dhe dialektikisht ringjallje. 

                                                

23 Shaban Sinani, Statutet e qyteteve mesjetare shqiptare dhe tradita vendore e së drejtës 

urbane, në: “Arkiva të hapur në shoqëri të hapur”, Tiranë 2002, f. 128-131. Po ashtu: (a cura di) L. Nadin 

& O. Shmidt, Statutet e Shkodrës, Firenze 2002-2003. 

24 Shaban Sinani, “Tradita gojore si etnotekst”, Naimi, Tiranë 2012, f. 20. 

25 Po aty, f. 261. 
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Konflikti ndërmjet Iranit e Turanit, gjegjësisht tokës e detit, që 

mund të përfytyrohet nga fryma e “Shah-name-së”, tregon se në tezat 

moderne të futuristëve të sotëm atlantistë nuk ka shumë zbulim. I njëjti 

konflikt është edhe tek cikli i kreshnikëve. Heronjtë legjendarë shqiptarë 

karakterizohen nga fryma e Leviatanit, apo e Levit, përkundër “tjetrit”, 

që vjen nga thellësitë kontinentale “të Behemotit”.  

Popujt nuk mund t‘i zgjedhin fqinjët dhe as prurjet apo ndikimet. Por 

mund të zgjedhin të jetojnë mes tyre në marrëdhënie protagonizmi apo 

antagonizmi.  

Kultura tradicionale shqiptare provon se antagonizmi, edhe kur 

shfaqet në historinë politike, nuk ka qenë një zgjedhje e shqiptarëve, por 

imponim faktorësh historikë. Edhe në këto raste nuk bëhet fjalë për 

antagonizëm qytetërimesh.  

“Kultura ngërthen krejt shfaqjet e të sjellit social të një komuniteti, 

reagimet e individit nën ndikimin e grupit në të cilin jeton, si dhe produktin e 

veprimtarive njerëzore të determinuar nga këto shprehi” shprehet - Franz 

Boas
26

. 

Sipas Frojdit, kultura është rezultat midis instinktit dhe tensionit. 

Duke u mbështetur mbi një material të pasur antropologjik, gjuhësor e klinik, 

Frojdi synon të interpretojë psikologjinë kolektive përmes psikanalizës
27

.  

Është e pamundur të referohen në tërësi dëshmitë që kultura 

tradicionale shqiptare ofron si modele të përftimit të “tjetrit” si mik, aleat, të 

barabartë, jo si kundërshtar dhe armik. Për lehtësi komunikimi do të 

paraqiten vetëm faktet kulturore që përmbajnë eposi shqiptar e eposi pers.  

Padyshim, edhe në eposin shqiptar, sikundër në çdo epope, ka 

trimëria të mëdha dhe marrëzira të mëdha, ka besnikëri të mëdha dhe tradhti 

të mëdha. Në epos ka edhe urrejtje dhe konflikte tragjike. Mirëpo këto 

konflikte nuk burojnë nga “standardet e qytetërimeve”
28

.  

                                                

26 John Monaghan & Peter Just, “Social & Cultural Anthropology, A very short 
introduction”, Oxford University Press 2000, p. 45. 

27 Zigmund Freud, “Totemi dhe Tabuja”, Dituria, Tiranë 2006, f. 99. 

28 Sammuel Huntington, “Përplasja e qytetërimeve”, Logos-A, Shkup 2003, f. 8. 
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Dragoi dhe kuçedra (si shprehje e konfliktit të fuqive detare me 

fuqitë e hinterlandit, malit);  

Një kërkim që ka të bëjë me konfliktin merr dy karaktere kryesore, 

protagonistin ose heroin dhe antagonistin ose armikun. Armiku mund të jetë 

ndonjë qenie e rëndomtë njerëzore, por sa më afër që të jetë romanca me 

mitin, aq më shumë atribute hyjnore do t‘i mveshen heroit dhe armiku aq më 

shumë do të ketë cilësi demonike, ose mitike
29

. 

Në Bibël, ku shoqëria demonike prezantohet nga Egjipti dhe 

Babiloni, sundimtarët e tyre identifikohen me bisha përbindësh, kurse 

Faraoni quhet kuçedër - lumi nga Ekzekieli. Kuçedra është posaçërisht e 

përshtatshme sepse ajo nuk është vetëm përbindësh dhe e ligë, por përrallore 

dhe kështu paraqet natyrën paradoksale të së keqes si fakt moral dhe 

negacion i përjetshëm.  

Sipas Zhan Pol Sartri: “Letërsia ka fuqi të pakushtëzuar për të 

krijuar një botë fantastike duke u nisur nga disa rregulla”
30

. 

Eufemizmat që përdorën në gjuhët popullore paraqesin një ure 

komunikimi të veçantë, “ato janë si të thuash ura që të shpie nga gjuha në 

folklor”
31

.   

Në Bibël, deti dhe përbindëshi shtazarak identifikohen me figurën e 

leviatanit, përbindësh deti i identifikuar po ashtu me tiraninë shoqërore të 

Babilonit dhe Egjiptit
32

. 

Kuçedra
33

. Figurë e mitologjisë shqiptare. Ky përbindësh femër me 

emër kuçedër, si dhe kulshedër, si fjalë vjen nga lat. chersydrus. Ky term 

përdoret në shqip edhe për të cilësuar gratë grindavece. Kjo, kuçedër, 

                                                

29 Northrop Fray, “Anatomia e kritikës”, Rilindja, Prishtinë 1990, f. 256. 

30 Zhan Pol-Sartri, “Ç‟është letërsia?”, Deas, Tiranë 1998, f. 74. 

31 Eqrem Çabej, “Disa eufemizma të shqipes”, Studime gjuhësore IV, Rilindja, Prishtinë 
1975, f. 17. 

32 Po aty, f. 207. 

33 Po aty, f. 115. 
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zakonisht e cilësuar si gjarpër shumë i madh me shtatë a dymbëdhjetë krena, 

është njëra nga figurat më për përhapura në mitologjinë shqiptare, shumë e 

njohur në të gjitha trevat e Ballkanit ku flitet shqip si dhe ndër arbëreshët e 

Italisë jugore. Ajo ka një pamje tmerrësisht të shëmtuar. Fytyrën dhe trupin i 

ka të mbuluara me lesh të kuq, kurse gjinjtë varen deri poshtë. Jeton në guva 

mali, në liqene të nëndheshme ose moçalishte, dhe vjell zjarr nga goja.  

Kur del, lëkura i gërvishtet nëpër shkëmbinj dhe, për këtë arsye, çdo 

ujë që del i skuqur nga gurra mendohet se ka gjak kuçedre. Kur vjen kuçedra, 

qielli mbulohet me re shtrëngate, kësisoj, ajo luan rolin e demonit të lashtë të 

shtrëngatave. Kur është ende e papritur, kuçedra quhet edhe bollë. E 

krahasuar me Hidrën e Lernës të lashtësisë greke, kuçedra është kryesisht e 

ligë dhe të kall frikë. 

Në dramat e Shën Gjergjit heroi vdes në luftë me kuçedrën dhe 

kthehet në jetë nga një mjek, dhe simbolizmi u njëjtë përshkon tërë mitet e 

zotërave të vdekshëm.  

Miti i kërkimit ka katër aspekte dalluese: 

Së pari, agoni, ose vetë konflikti. 

Së dyti, patosi ose vdekja, shpesh vdekja e ndërsjellë e heroit dhe 

përbindëshit, p.sh. Gjergj Elez Alia dhe bajlozi edhe pse Gjergji nuk vdes në 

beteje fundi i tij është vdekja dhe cikli i këngës mbyllet me vdekjen e të 

dyve. 

Së treti, zhdukja e heroit. 

Së katërti, riparaqitja dhe njohja e heroit. 

Gjergj Elez Alia dhe Bajlozi; janë vetëm disa prej formave të 

rregullimit të mendësisë shqiptare dhe të rendit tradicional përmes mitit të 

malit. Në thelbin e vet cikli i Gjergj Elez Alisë përmban opozicionin biblik 

gjenotipik tokë - det, Leviatan - Behemont, i cili në prozën popullore 

shqiptare njihet dhe si motivi i luftës së dragoit me kulçedrën. 
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Epi i Gjergj Elez Alisë shenjon një kohë historike të shfaqjes së 

rrezikut që vjen nga deti
34

.  

Konflikti ndërmjet tokës dhe detit shfaqet i pranishëm edhe në fondin 

më të lashtë të kulturës tradicionale shqiptare, në ciklin legjendar të veriut, 

duke dëshmuar se vetë bartësit e tij e kanë përjetuar si privilegjin e bregdetit, 

ashtu dhe fatalitetin e tij; si epërsinë e autoktonisë dhe të fuqisë tokësore, 

ashtu dhe si lakminë e aloktonëve për t‘ua ngushtuar hapësirën.  

Gjergj Elez Alia dhe “nji bajloz i zi” që del prej detit janë 

karakterizuar si përfaqësues të forcave tokësore dhe atyre detare. Për të qenë 

më të saktë, heroit të këngës legjendare shqiptare i del në mejdan një 

“baiulus” (ambasador i Venetikut) i përtej detit, po dhe “nji harap”, në disa 

variante, analogjikisht me “maurët” dhe Epin e Sidit a “morët” në 

“Chansons de Roland”.  

Gjergj Elez Alia, Heroi i njërit prej krijimeve më të bukura të epikës 

heroike legjendare shqiptare. Paraqitet duke lënguar në shtat për nëntë vjet 

nga nëntë plagë të hidhura, por ngrihet, lufton dhe vret Bajlozin e ardhur nga 

“përtej detit”. Bajlozi mishëron egërsinë dhe mendje - madhësinë e 

pushtuesit dhe kërkesat e tij të kujtojnë tatimin në natyrë, një formë e 

hershme e rentës feudale që në periudhën bizantine
35

. 

Tipari matriarkal i figurave mitologjike të epikës legjendare 

theksohet nga fryma e përgjithshme e rapsodisë së njohur të Gjergj Elez 

Alisë. Zakonisht është thënë se në këtë këngë maten fuqitë tokësore me ato 

detare (“një bajloz i zi ka dalë prej detit”). 

Bajlozi
36

. Figurë e mitologjisë shqiptare. Ky gjigant, emër i të cilit 

haste edhe në trajtën baloz, zakonisht del nga deti dhe kërkon haraç në trajtë 

ushqimesh, vere dhe vashash të reja. Ai, gjithashtu, thërret trimat në duel.  

Në ciklin e eposit shqiptar të Mujit e Halilit, mbreti i Janinës së 

Madhe ushqen me bukë shumë bajlozë: “Shumë bajlozë deti ushqen krajli / 

                                                

34 Shaban Sinani, “Etnos në epos”, Naimi, Tiranë 2011, f. 62. 

35 Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2008, f. 830. 

36 Po aty, f. 22. 
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të shohim kush është vërtet trim e kush jo”. Ky gjigant haset edhe me emrin 

bajloz i detit ose bajlozi i zi. Është ky i dyti që del nga deti në legjendën e 

Gjergj Elez Alisë. 

Në dramat e Shën Gjergjit heroi vdes në luftë me kulçedrën dhe 

kthehet në jetë nga një mjek, dhe simbolizmi u njëjtë përshkon tërë mitet e 

zotërave të vdekshëm.  

Në thelbin e vet cikli i Gjergj Elez Alisë përmban opozicionin biblik 

gjenotipik tokë - det,  

Leviatan - Behemont, i cili në prozën popullore shqiptare njihet dhe 

si motivi i luftës së dragoit me kulçedrën
37

. 

Epi i Gjergj Elez Alisë shënon një kohë historike të shfaqjes së 

rrezikut që vjen nga deti. Rreth këtyre dy cikleve bashkon shumë këngë të 

tjera epike, të cilat formojnë mjedisin e “notimit” të dy cikleve/qerthujve në 

një epikë legjendare të vetme (pavarësisht se, bie fjala, heronjtë kulturorë të 

dy rendeve, Gjergj Elez Alia dhe Muji e Halili, dalin në epos edhe si rivalë 

dhe kundërshtarë në duel)
38

. 

Bajlozi, figurë mitologjike - demonologjike që shënon rrezikun e 

ardhur nga deti, që u kërkon taksën vendasve. Në arketip i përgjigjet figurës 

biblike të Leviatanit - antaginist i “përbindëshit biblik të tokës”, Behemotit. 

Në kulturën mitologjike i përgjigjet figurës së dragoit, që çliron 

popullin prej kulçedrës, zaptueses së burimeve, hyjit të thatësirës, 

shkatërruesit të jetës
39

. 

                                                

37 Shaban Sinani, “Etnos në epos”, Naimi, Tiranë 2011, f. 62. 

38 Pretendimi për një epos homogjen, ku të gjithë heronjtë kulturorë janë të një rendi, në fakt 

ka bërë që eposi i shqiptarëve të identifikohen me ciklin e Mujit dhe Halilit, kurse këngët e tjera të tij 
të shihen thjesht si ―një pjesë e dytë, ku emrat e heronjve janë plotësisht apo pjesërisht të krishterë, si 
Lule frangu, Gjergj Elez Alia. 

39Në rrjedha të historisë shpesh kanë ndodhur kalime të miteve në demonë dhe anasjelltas. 
Frang Bardhi, për shembull, në fjalorin e tij latinisht-shqip, Gjergj Kastriotin e quante ―Kulshedra e 
botës Arbënit‖- por në lat: “Epiri Draco”, f. 22 dhe 218, pa pasur në mendje ndonjë demon, sikundër e 

pohon antonimi latinisht. 
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Miti i Perseut dhe Andromedës, në kohën e Krishterimit në figurën e 

Shën Gjergjit e Kuçedrës, atë të Gjergj Elez Alisë me bajlozin e detit dhe të 

ngjashme me to ndër popujt e Ballkanit dhe më gjerë
40

. 

Në disa këngë të tjera kreshnike - legjendare, ai na del si bajloz, harap 

i zi, bajlozi i zi, harap i detit, harap Zullumqari, dhe thuajse që të gjithë vijnë 

nga deti, kërkojnë haraç, dash apo tarak të pjekur, dhe vasha të reja, siç mund 

të ilustrohet nga këta shembuj: A dalë zani e paska marrun dhenë/ se i‟baloz 

i zi a dalë prej detit; Na ka dalë nji harap pej detit; Kur ka dal-e nji harap 

pej detit; Nji harap qi paska dalë/ shumë haraç n‟popull me marrë; Ka nji 

vajzë me j‟çu‟për natë,/ Ka‟j taroç me zi për darkë! (Vargjet janë marrë nga 

përralla e këngë epiko - legjendare të ndryshme, shënuar si Djali i vogël e 

Kulshedra, Harapi n‘Anë të Malit, Gjergj Elez Alia, Kanga e Harapit, Vajza 

e plakut të mbetun i delnë mejdan Harapit, Cika e plakut Emin agë vret 

Harap Zulumcarin, e ndonjë tjetër, të shënuara në vise të ndryshme të 

banuara me shqiptarë). 

Si përfundim gjatë këtij studimi mund të themi se:  

Në letërsinë shqipe, që nga krijimtaria anonime popullore, deri te 

letërsia e kultivuar bashkëkohore, toka dhe deti si kulturë në letërsi dhe 

folklor tematizohet shpesh, si vendngjarje, por edhe me ngarkesa të tjera të 

natyrës simbolike, etnocentrike, mitike; paradoksalisht, sa ç‘është e dukshme 

dhe e rëndësishme kjo dukuri në realitetin letrar, aq shpërpjestimisht të pakta 

janë te ne studimet shkencore për këtë dukuri.  

Eposi i kreshnikëve është përmendorja më e rëndësishme e 

trashëgimisë gojore iliro - shqiptare që dëshmon mitologjinë e hershme të 

popullit shqiptar. Nëse gjuha dhe shumë shenja të identitetit shqiptar 

historikisht kalendarin e tyre e fillojnë nga shekulli i 7-të e këndej, mitologjia 

në eposin e kreshnikëve i ngjan një palimpsesti, në të cilin shfaqen shtresa 

universale, indoevropiane, mesdhetare, ilire, shqiptare, europiane, ballkanike, 

që dëshmojnë jo vetëm rrugën historike dhe prehistorike të popullit shqiptar, 

por edhe kalendarin e shfaqjes së mendësisë prehistorike - historike të 

zhvillimit të mendimit njerëzor.  

Në eposin shqiptar ky rend identifikohet me heroin Gjergj Elez Alia, 

“Bajlozi” (baiulus) që ai duhet të mposhtë është një mbishtresë krahasimisht 

                                                

40 Ruzhdi Ushaku, “Ndihmesa onomatologjike”, ADEA, Prishtinë 2006, f.193. 
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me Harapin e Zi (maurin). Kjo lidhet me demonizimin e venetianëve në 

periudhën historike. Rreziku që vjen nga veriu i takon kohës së dyndjeve 

sllave dhe duhet të jetë shfaqje e fundit të mijëvjeçarit të parë.  

Sipas studiuesve të mirënjohur të antropologjisë së sotme kulturore 

ndërrimi i miteve nga një epokë në tjetrën, qofshin këto mite legjendare apo 

historike, ndjek një rend të shkallëshkallshëm, që i përgjigjet në thelb 

kalendarit të ndryshimit të mendësive epokale të njeriut.  
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REINSURANCE CONTRACT 

ABSTRACT 

The Insurance contract is one of the most important contracts in the 

legal and civil movement, whose importance becomes imperative with  the 

human society development is. The greater the economic, social and cultural 

growth, the greater the importance of the insurance contract. This is due to 

the fact that the economic and social growth and prosperity of the society 

lead to the increased supply of items, objects and goods and therefore their 

coverage by  the  insurance contract. Which in turn increases the value of 

human life in terms of  safety and guarantee. Consequently  the number of 

people who choose life and non life insurance,  caused by  death,  health 

problems, etc, has increased. 

Nowadays insurance of any kind has become a high profit making 

business.  Besides social necessity to ensure uninterrupted production, 

enterprises with enormous capital invest their capital in industry, transport, 

trade, construction, housing and infrastructure.  

Not only big companies and enterprises, but also  individuals, feel the 

necessity to ensure their "capital". 

In this way, it is created a complex system of interwoven connections 

between insurance companies on one side and the other capitalist enterprises, 

on the other hand. 

Under this state of affairs what will happen with these companies in 

the event of risk, if the insurance company does not have enough capital to 

pay compensation? 

In a similar example, in the United States of America, where the 

insurance contract is one of the most important contracts in the period of 
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hurricanes, many insurance companies, for lack of liquidity, went bankrupt. 

Those situations are promoting reinsurers to reassess the terms of catastrophe 

coverage.‖
1
  

To avoid this situation where society and the individual lose, besides 

the insurance contract, the reinsurance contract was developed, which allows 

the redistribution of risk. Thus  the insurance goes beyond  national 

boundaries and gradually opens its  way to the export of capital from  

reinsurance companies.
2
 

  The concepts of reinsurance, self-insured retention and 

additional insured status have often been considered to be illusive terms.  

Insurance and reinsurance companies become more introspective and 

specific when determining the nature and extent of coverage, the way they 

communicate, the way they deny coverage, and what they expect from each 

other.  As a result there has been a growth of ―alternative markets‖ to place 

insurance.  These are alternatives to the traditional form of insurance and 

generally include ―large self-insured, associations, groups, pools, state funds, 

risk retention groups, captives, and risk purchasing groups.‖
3
   Of 

course, any time you add additional parties to the traditional insurance 

process more disputes tend to develop.  It is recognized that coverage 

disputes were once almost non-existent in the reinsurance field.
4
  When these 

disputes become a recurring theme,  the field of reinsurance and alternative 

markets, must not only revisit the basics, but must consider the impact of the 

present environment on those basics.
5
  This article will explore the applicable 

                                                

1 N.Ko&I, SH.Bundo, Z.Salari,‖ Uncertainty and security‖ , Eurolindja, 2002 pg 

35-37 

2 Edwin Kopf .Notes on origin and development of reinsurance 

3 Haar, Matthew M. 2003. "The Role of Reinsurance: Defending under the Follow-

the-Fortunes Doctrine." For the 

     Defense 45 

4
 BARRY R. OSTRAGER & THOMAS R. NEWMAN, Handbook on insurance 

coverage disputes §15.01 (10th ed. 2000).  

5 Thomas G. Kabele, Reinsurance Problems in Personal Accident, Workers 

Compensation and  
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basic principles in reinsurance situations and highlight some of the more 

recent developments in these areas of law and practice.  

Key words: insurance, reinsurance, the reinsured, the insurer, self-

insured, premium, proportional planes, non proportional planes. 

A. Understanding Reinsurance Contract 

          Almost all insurance companies use reinsurance contract. 

Reinsurance is when an insurance company transfer  a portion of the risk to 

another insurance company or to a specialized reinsurance against payment 

of the premium. No society has the necessary capital to pay all insurance 

obligations  when there is a natural disaster. The more limited the capital and 

surplus of the company, the smaller is its ability to cope with a natural 

disaster. This means that small companies tend to be  highly reinsured than 

large ones. Reinsurance activity consists in  transferring part of the risk from 

an insurance company to a reinsurance company, upon payment of the 

reinsurance premium by the insurance company. 

The contract between two insurance companies, is known as a 

reinsurance agreement or co-insurance. It is called an  agreement and not a 

contract because it goes beyond the concepts of a legal business contract. 

Reinsurance agreements have a business history of  over 300 years, therefore 

the terms and understandings are based on industry norms and 

understanding, things that are not necessarily included  in a legal dictionary. 

B. The Basic Arrangement  

  Reinsurance is best conceptualized as ―insurance of insurance 

companies.‖  Stated in another way, ―the insurance of one insurer (the 

‗reinsured‘) by another (the ‗reinsurer‘) by means of which the reinsured is 

indemnified for loss under insurance policies issued by the reinsured to the 

                                                                                                                         

Other Lines of Business, MEALEY‘S LITIG. REP.:  REINSURANCE, Vol 11, No 

7, August 17, 2000.  



The Heritage – Nr. 11 

Reinsurance Contract          24 

public.‖ In order to fully understand reinsurance, there are certain basic 

definitions
6
 that must be considered:  

▪ primary insurer - the company that writes the insurance for and has 

the relationship with the policyholder/insured.  

▪ reinsurer - provides protection for the reinsured/cedeant.   

▪ retrocessionaire - provides a second layer of reinsurance (i.e. 

reinsurer buys insurance).   

In this situation the reinsurer can be referred to as a ―cedeant.‖  

▪ retention - the portion of the risk that the ceding insurer retains or 

assumes.   

In addition to these basic concepts, reinsurance involves various 

plans and underwriting methods,  Reinsurance Plans
7
. Each of the following 

plans impact how the premiums are treated.  

a. Proportional Plans  

1. Quota share/co-insurance.  Under this type of plan the loss or risk is 

shared proportionately.  In the life insurance/reinsurance field these 

are two specific types of plans.  Usually a fixed percentage.; yearly 

renewable term ;modified coinsurance.   

2. Surplus share.  The face amount of the policy or the policy limit 

depending on the type of insurance is shared on a quota basis.  

b. Non-Proportional Plans  

1. Stop Loss/Excess Loss.  The reinsurer on a particular loss pays an 

amount above the attachment point.  

2. Stop Loss Aggregate.  An aggregate attachment point is defined and 

the reinsurer pays the claims over that amount.  

                                                

6
 Retention Clauses In Reinsurance Contracts, MEALEY‘S LITIG. REP.:  

REINSURANCE, Vol 11, No 15, December 14, 2000.  

7 Id. ; see also OSTRAGER & NEWMAN, supra note 7, at §§15.02[a],[b] & [c].  
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3. Loss Trigger/Franchise.  If losses exceed the trigger point which is 

set, the insurer pays all claims down to a particular amount.  

4. Horizontal Excess of Loss.  This plan contemplates the adding of 

additional reinsurers.  

Both types of coverage can be used in both insurance contracts and 

facultative reinsurance. The terms and conditions of the policy depend on the 

concrete past situation and the relationship of reinsurers and reinsurance.. 

The terms of the reinsurance policy can be flexible for the right facts at the 

time it is signed. 

c. Fronting Arrangements  

(1) Licensed/Unlicensed.  This is a reinsurance device used by a 

company not qualified or licensed to do business in a particular state.  The 

licensed insurer issues a policy with the understanding that another party will 

pay under the policy.
8
  

C. Reinsurance Contracts
9
  

There are basically two types of reinsurance contracts written by the 

underwriters:  

a. Treaty Reinsurance Under the pure treaty contract, the reinsured 

cedes a block of business on an ongoing basis to the reinsurer.  In such 

situations there could be more than one reinsurer each taking a specific 

amount or percentage of the total liability.  Such a sharing could be open and 

automatic or secretive and blind.  

b. Facultative Reinsurance This type of reinsurance deals with a 

specified risk insured by a particular policy or group of policies.  The 

reinsurer individually underwrites the specific risk.
10

  There is a 
                                                

8 Retention Clauses In Reinsurance Contracts, MEALEY‘S LITIG. REP.:  

REINSURANCE, Vol 11, No 15, December 14, 2000.  

9 Id. at §15.03; Kabele, supra note 9.  

10 Unigard Sec. Ins. Co. v. North River Ins. Co., 4 F.3d 1049, 1054 (2d Cir. 1993).  
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semiautomatic or automatic variation that allows the reinsurer to cancel 

whole or part of the risk.
11

   

D. Interpretation of Arrangement   

Most claims professionals and practitioners are familiar with the 

concept that ambiguous provisions contained in an insurance policy are 

generally interpreted in favor of the insured and against to the insurer.  

Courts have made it ―clear‖ that when interpreting the reinsurance 

arrangement, these traditional principles are not applied when two insurers 

negotiate the certificates and treaties. However some courts, even in the 

reinsurance context, have held that ―where an ambiguity exists in a standard 

form contract supplied by one of the parties, the well established contra 

proferentum principle requires that the ambiguity be construed against that 

party.‖
12

 In addition, a principle that appears to be unique to the 

interpretation of reinsurance arrangement is that the courts, in interpreting 

the arrangement, will look to industry usage and practices and all 

communications and documentation utilized by the cedeant and reinsurer.
13 

 

Specifically the courts will look to the course of dealing between the parties.  

As one court noted: ― facultative reinsurance agreements are not integrated 

agreements.  It is generally recognized that the insurance agreement consists 

of the communications exchanged between the parties, as well as the 

facultative reinsurance certificates.‖
14 

 

Consequently, all the correspondence and communication between 

the cedent and reinsurers are critically important in determining the terms of 

                                                

11 Compagnie de Reassurance d‘ile de France v. New England Reins. Corp., 57 

F.3d 56, 64-65, 7476 (1st Cir. 1995).  

12 Westchester Resco Co. v. New England Reins. Corp., 818 F.2d 2, 4 (2d Cir. 

1987); see also, Travelers Ins. Co. v. Central Nat‘l Ins. Co., 733 F. Supp. 522, 528 (D.Conn. 

1990) (where the court held against the reinsurer because it drafted the agreement); 

OSTRAGER & NEWMAN, supra note 7, at §15.03[b]. 

13 United Fire & Casualty Co. v. Arkwright Mut. Ins. Co., 53 F. Supp. 2d 632 

(S.D.N.Y. 1999).  

14 Id. at 28; see also Donaldson v. United Community Ins. Co., 741 So.2d 676 (La. 

Ct. App. 1999);  
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reinsurance arrangement.  The court in Donaldson made it clear that the 

exchange of correspondence between the parties can create a binding 

agreement and the issuance of a certificate of assurance is unnecessary.
15 

 

The communication and documents generated between the parties and all 

submissions, requests, binders, facultative notes and certificates will be 

reviewed in an attempt to clarify the arrangement
16 

 Even the ―exchange of 

telephone calls or telefax‖ can constitute an agreement.
17 

 The courts in 

reviewing the applicable evidence will use it for the purpose of ―clarifying, 

but not contradicting or changing the terms.‖
18 

 Therefore, it is important that 

representatives of the primary insurer, reinsurer, retrocessionaire, reinsurance 

manager, primary managing general underwriter and broker be aware that 

their activities will be judged based upon a course of dealing and industry 

practices.  They should be further made aware that those activities could be 

used to ―clarify‖ the reinsurance relationship.  

Another principle is followed in the reinsurance contract is the 

'Tracking wealth'
19

. This principle sets some restrictions to protect the 

reinsurer from excessive fees. The reinsurer is not obligated to cover 

payments made by the reinsurers that are clearly outside the terms of the 

policy. Also, the reinsurer is not bound to follow the fortunes of the business 

of reinsurers, just real insurance company associated with the reinsurance 

contract signed between them. Reinsurer should only compensate for the loss 

of the type provided by the police, no losses due to uncollectible premiums. 

Losses related clearly to business decision and not the police, are not within 

the scope of this principle. This principle implies an obligation of the 
                                                

15 Donaldson, 741 So.2d 676 

16 Id. 

17 Sumitomo Marine & Fire Ins. Co. v. Cologne Reinsurance Co., 552 N.E.2d 139, 

142 (N.Y.  

1990).  

18 United Fire & Casualty Co. v. Arkwright Mut. Ins. Co., 53 F. Supp. 2d 632 

(S.D.N.Y. 1999); see also, Ozog et al., supra note 6.  

19 Wollan, Eugene. 2002. Handbook of Reinsurance Law. New York: Aspen Law & 

Business 
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reinsurer to indemnify reasonable payments made by the reinsurers under the 

basic insurance policy. 

In general, the original insured policyholder has no rights against the 

reinsurer because the original insured policyholder has no contract with the 

reinsurer, so they do not have obligations to one another. This Agreement 

may be amended by inserting clauses in reinsurance policy that allows the 

insured to receive payment directly from the reinsurer. Such a clause is often 

effective only when the reinsurers become insolvent. These provisions are 

not often used because of reinsurers can see such clauses and to interpret as a 

lack of confidence in his ability to pay. Clause can be used in the event of a 

rescheduling or selling an insurance policy in the third, to protect the original 

insured.  

E. Enforcement of Terms  

Once the terms of the arrangement have been defined, the courts will 

consider basically the following two concepts in determining how and in 

whose favor the specific terms of the agreement will be enforced.     

a. Follow the Fortunes Doctrine. Historically, the follow the fortunes 

doctrine was referred to as a loss settlement clause.  However, most 

jurisdictions refer to clauses of this nature as the follow the fortune doctrine 

and defined it as follows: A loss settlement clause, in the absence of a 

provision to the contrary, binds the reinsurer to pay its share of the 

reinsured‘s settlement of losses under an original insurance unless:  

1. The loss is beyond the scope of the insurance as a matter of law; or  

2. The loss, in the case of a reinsurance coextensive with underlying 

insurance, is beyond the scope of the underlying insurance as a matter 

of law; or   

3. The settlement was fraudulent, collusive, in bad faith or otherwise 

dishonest; or  
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4. The reinsured failed to take all business like steps reasonably 

necessary to properly and carefully investigate and ascertain the 

amount of the loss.
20

  

  Succinctly stated, a follow the fortune clause requires 

reinsurers to pay their share of a loss settlement made by the insured if the 

loss settled was, with respect to liability and damages, reasonably within the 

scope of the reinsurance arrangement.  That is, payments need be made if the 

loss is covered by the original policy and the reinsurance contract, subject of 

course, to the foregoing defense.  As one court has noted, a loss would be 

without reinsurance if it was not contemplated by the original insurance 

policy or if it was expressly excluded by the term of the certificate of 

reinsurance.
21 

 

  Another court recently held that in order to avoid its 

obligation under a follow the fortune clause, the reinsurer must prove that 

―the reinsured‘s gross negligence or bad faith, or that the settlement was not 

even arguably within the scope of the reinsurance coverage.‖
22

  The follow 

the fortunes clause does not rewrite the terms of the arrangement.  The 

majority of courts have supported such a conclusion.
23 

Also of significance is 

the fact that the courts have held that a follow the fortune clause will not be 

implied into the insurance contract and there must be an express provision
28

 

that is similar to the following: 

The liability of the reinsurer . . . shall follow that of the company, 

subjected in all respects to all the terms, conditions and limits of the 

                                                

20 Ozog et al., supra note 6 (citing William C. Hoffman, Common Law of 

Reinsurance Law Settlement Clauses, 28 TORT & INS. L.J. 659, 677 (1993)).  

21 North River Ins. Co. v. CIGNA Reins. Co. 52 F.3d 1194 (3d Cir. 1995); see also, 

Bellefonte Reins. Co. v. Aetna Cas. & Sur. Co., 903 F.2d 910 (2d Cir. 1990). 

22 Hartford Accid. & Indemn. Co. v. Columbia Cas. Co., 98 F. Supp. 2d 251 (D. 

Conn. 2000). 

23 See Am. Ins. Co. v. N. Am. Co. for Prop. & Cas. Ins., 697 F.2d 79 (2d Cir. 1982) 

(holding that despite a follow the fortune clause, the reinsurer is only liable for a loss of the 

kind reinsured).  
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company‘s policy(ies), except when otherwise specifically provided herein 

or designated as non-concurrent reinsurance in the declarations
24. 

 

Closely related to a follow the fortune clause is a follow the form 

clause.  It generally provides: ―concurrency between the policy of 

reinsurance and the reinsured policy is presumed, such that a policy of 

reinsurance will be construed as offering the same terms, conditions and 

scope of coverage as exists in the reinsured policy.  That is, it exists in the 

absence explicit language in the policy of reinsurance to the contrary.‖
25 

 

b. “Uberrimae fidei” This duty, of utmost good faith, has been 

described as ―a mutual duty each party owes the other.  The duty exists with 

respect to any action necessary or desirable in order to place and maintain 

both parties within a fair and equitable bargain.‖
26

  It is recognized that ―. . . 

a reinsurer‘s obligation to indemnify its cedent pursuant to the follow the 

fortunes doctrine is conditioned on the good faith exercised by the cedent in 

its dealing with the reinsurers.‖
27 

  

F. Other Obligations of Parties  

    The reinsurance agreement is subject to limits and signing 

practices and conditions such as the following: 

i. The direct insurer accepts the risk to the level of retention (storage) 

loss (known as priority). This ensures that the insurer has a direct 

interest in the outcome of policy and makes it easier for the reinsurer 

to accept the risk. The level of retention of direct insurers includes 

any insurance claim on the reinsurer's liability limit.  

                                                

24 see generally, Hoffman, supra note 16 

25 OSTRAGER & NEWMAN, supra note 7, at §16.01[d].  

26 Id. 

27 Kramer, supra note 7, at 9; see generally, M. Patricia Casey, The Relationship 

Between  Alternative Markets and Reinsurers: The Reinsurance Perspective, 28 THE BRIEF 

26 (Summer 1999).  
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ii. After reinsurance is placed, the direct insurer retains its risk and not 

elsewhere reassures him, that he continues to maintain his interest in 

the policy.  

iii. Reinsurance is to policies written in the same form with the same 

rate. Risks well defined and both parties understand them. If the 

insurer changes its products directly, then you will need to make a 

new agreement or to amend existing agreement.  

iv. We will follow a set of rules for the signature which both parties 

agree.  

v. There may be a limit to the amount of the insurance policy will be 

subject to automatic agreement. Each risk on the measure will be 

provided upon optional.  

vi. Business, ie product, comes from a certain type of source such as 

direct agents of the insurer. Business arising from different 

approaches to marketing, for example, agents, independent brokers, 

direct marketing, is likely to have a different experience.  

vii. Risks are limited to a given geographical area. 

        The signing of an agreement means that reinsurance trusts 

provider directly. He has examined the type of signature that makes and 

agrees with his decisions. In fact, the reinsurer can be trained signatories of 

direct insurers and, perhaps, provides it with a computer program that lays 

down rules for signature. Reinsurer will write audit company, that registers 

(or ceding) directly in a systematic way. Signatories reinsurers during the 

audit will examine his files to see if he has applied the rules of signing or 

not. A breach of the rules means that the reinsurer will cancel the deal soon. 

Parties to the agreement ceding company and the reinsurer. The insured is 

not included and so normally there is no compensation claim against the 

reinsurer. In most cases the policyholder, the insured ie do not know that is 

reinsured policies. 

Reinsurance is usually a compensation arrangement. The reinsurer 

indemnifies the ceding company for what it pays for claims. Both parties 

have the right to defend against a claim, and if one party decides not to act in 

this way, then it will pay its share of another company, and lets it take over 

all legal costs. The reinsurer has the right to inspect at any time the data 

ceding company.It should also be stated that the determination of the 

applicable law, as in the case of a dispute between the parties, there is no 

time to argue applicable law. The choice is likely to be the law of the 
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jurisdiction of one of the parties. It is unlikely that either party have any idea 

about the differences between laws that may apply to reinsurance disputes in 

various jurisdictions.Clause errors and deficiencies states that unintentional 

errors will be adjusted in subsequent statements and constitute no reason to 

cancel the contract. 

A clause "in order actuarial equivalent" can save pages of formulas 

for what happens if the agreement ends at different times. Agreement can 

express what happens if the time of completion is December 31, and if it 

ends in other periods time, it will become so actuarial equivalent adjustment. 

Although conditions can be flexible policies, different doctrines help 

to determine the nature of the relationship between insurers and reinsurers. 

These doctrines are based largely on trust between the parties.Trust criterion 

covers several aspects including requirements that both parties submit to the 

reinsurance contract, which must be done honestly and confidence. 'Trust' 

assumes that both parties are sophisticated and have sufficient knowledge in 

the insurance industry. As a result, they should be aware of what is important 

and necessary to know the other parties. 

The reinsurers should pursue the task of discovering all material facts 

relating to or affecting reinsurers in the original policy and the calculated 

risk. The reinsurer reinsurers must put in the same position as it was when 

that will be deployed risks and coverage options in the original policy. 

In addition, reinsurers are required to act honestly in negotiating a 

solution to the original policy. If the solution is not addressed by following 

the appropriate business procedures, reinsurance can not be bound by its 

terms and then is forced to pay the coverage of the policy. 

Finally, trust means that the reinsurer reinsurers must notify the 

appropriate time to raise any claim or potential to reinsurers. That a notice be 

deemed sufficient, it must be given as soon as possible, at the time when the 

reinsurers become aware of a potential claim. Notification is necessary to 

become aware of the needs of potential reinsurers, to make funds available in 

the event that a claim is filed. Notice also allows reinsurers to participate, if 

they want, to protect the fundamental demand. Practically, reinsurers can 

also use notification requirements to determine possible renewal, or changes 
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in premium, reinsurance contract. In conclusion we can say that trust requires 

that the reinsurers and reinsurance to deal with each other honestly. 

The typical reinsurance arrangement involves the underlying insured, 

the reinsured and reinsurer.  In order to understand the reinsurance 

relationship, an understanding of the obligation among and between these 

parties is necessary.  

1. Obligations of Reinsured to Reinsurer 

      The doctrines and duties discussed above require the reinsured  to 

do the following:  

a. Notice of Claim. Most reinsurance arrangements require that the 

reinsured provide the reinsurer with prompt notice.
28 

 The courts have not 

precisely defined what is considered prompt notice and what should trigger 

the notice.  The courts have indicated that the timeliness of the notice is 

judged by an objective standard
29 

and that custom and usage in the 

reinsurance industry judge the nature and reasonableness of the notice.
30 

 The 

traditional view was that the reinsurer was not required to show prejudice in 

order to prevail on a late notice claim.
31 

However, the recent majority view 

requires that the reinsurer show that it has been prejudicial.
32 

Courts have 

held that there must be some ―tangible economic injury‖ to the reinsurer.
33 

 

Similarly, courts have decided that a cedent‘s bad faith can be a substitute for 

the prejudice requirement - simple negligence is not enough.  

                                                

28 Zenith Ins. Co., v. Employers Ins. Co., 141 F.3d 300 (7th Cir. 1998); Christiania 

Gen. Ins. Corp.v. Great Am. Ins. Co., 979 F.2d 268 (2d Cir. 1992).  

29 For a general discussion of late notice, see OSTRAGER & NEWMAN, supra 

note 7, at §16.02.  

30 Id. at §16.02[a].  

31 Id. at §16.02[b]; Unigard Sec. Ins. Co. v. N. River Ins. Co.,  

32 Unigard, 4 F.3d at 1069 

33 Id. 
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b. Underwriting and Claims Handling. It is consistently recognized 

that the cedent must exhibit competent underwriting and claims handling and 

specifically that it must act ―honestly and [has] taken all proper and 

businesslike steps‖ in investigating and resolving the claim.
34 

 It appears 

most courts require more than the mere negligence in the handling of a claim 

in order for the reinsurer to rescind the agreement.  For example, the Third 

Circuit Court of Appeals requires that the ―maladjustment‖ be as a result of 

gross negligence or reckless conduct.
35

  

 The reinsurer under the follow the fortunes doctrine ―cannot second 

guess the good faith liability determinations made by its reinsured, or the 

reinsured‘s good faith decision to waive defenses to which it may be 

entitled.‖
36

  However, what happens if the reinsurer becomes involved in 

defending the loss or in the claims handling process.  In Venetsanos v. 

Zucker, Facher & Zucker
37

 the court held: We recognize and endorse the 

general rule that an original insured does not enjoy a right of direct action 

against a true reinsurer [citation omitted].  It is settled that an ordinary treaty 

of reinsurance merely indemnifies the primary insurer against loss rather 

than against liability.
38 

  

The general rule changes when:  

                                                

34 OSTRAGER & NEWMAN, supra  note 7, at §15.04[a]; see generally, Ins. Co. 

of Africa v. Scor (U.K.) Reins. Co., [1985], 1 Lloyd‘s Rep. 312 (Ct. App. 1984); Am. 

Marine Ins. Group v. Neptunia Ins.  

35 N. River Ins. Co. v. CIGNA Reins. Co., 52 F.3d 1194 (3d Cir. 1995).  

36 Christiania Gen. Ins. Corp. v. Great Am. Ins. Co., 979 F.2d 268, 280 (2d Cir. 

1992).  

37 Christiania Gen. Ins. Corp. v. Great Am. Ins. Co., 979 F.2d 268, 280 (2d Cir. 

1992).  

38
 Christiania Gen. Ins. Corp. v. Great Am. Ins. Co., 979 F.2d 268, 280 (2d Cir. 

1992).  
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. . . the conduct of the reinsurer demonstrates that it takes charge of 

and manages the defense of suits against the original insured, the reinsurer 

may be held to be a ‗privy‘ to the action.  In such case, . . . the insured [has] 

been allowed to proceed directly against the reinsurer.
48 

 

 The extent of the reinsurer‘s involvement that will trigger the change 

of the general rule is difficult to predict and one commentator has noted that 

―[a]t some level of involvement, reinsurers share the cedent‘s obligation to 

the insured handle claims in a fair and efficient fashion.  The point at which 

this takes place, however, is not yet clear.‖
39 

 

2. Obligations of Reinsurer to Reinsured  

Generally, the obligations of reinsurer are defined and governed by 

the reinsurance arrangement.  Specifically, the reinsurer arrangement is one 

of indemnity and the reinsurer owes nothing to the reinsured until the claim 

has been paid.
40

  In International Surplus Lines Insurance Co. v. Fireman‟s 

Fund Insurance Co
41 

the court held that the burden of proof is on the 

reinsured to establish that the reinsurer is liable under the reinsurance 

contract.  Once the reinsured has met its burden of proof, the burden shifts to 

the reinsurer to show there is an exception or defense to coverage. 

 Traditionally under an indemnity agreement, the reinsurer in addition 

to the amount of loss is required to pay the reinsured a proportional share of 

expenses incurred by the reinsured and related to the defense and claim 

handling of the underlying claim.
 
  Recently, in TIG Premier Insurance Co. 

v. Hartford Accident & Indemnity Co.
42

 the court considered this issue of 

whether a reinsured under a facultative reinsurance agreement was entitled to 

recover expenses in addition to the limits.  The court, in distinguishing two 

                                                

39 Id.; see also, Keightley v. Republic Ins. Co., 946 S.W.2d 124 (Tex. Ct. App. 

1997) (opinion was subsequently withdrawn by stipulation of the parties at a rehearing). 

40 Robert M. Hall, Reinsurance Coverage of Excess of Policy Limits and Extra 

Contractual Obligations, MEALEY‘S LITIG. REP.: REINSURANCE, Vol 11, No 16, 

December 28, 2000.  

41 See generally, OSTRAGER & NEWMAN, supra note 7, at §15.04[b].  

42 OSTRAGER & NEWMAN, supra note 7, at §15.04[b]. 
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New York cases and deciding the issue under California law, held there were 

questions of fact as to whether the meaning of the certificate could be used to 

include the reimbursement of expenses.
 
 

3. Liability of Reinsurer to Policyholder  

―An insured does not have a direct right of action against a reinsurer, 

since the reinsurance contract is only one of underwriting to the original 

insurer.‖ The basis for such holdings is that the confidentiality of contract 

exists only between the reinsurer and the reinsured. There is no 

confidentiality between the reinsurer and the original insured/policyholder.  

Specifically, it has been stated: contract of reinsurance being one between 

the reinsurer and the insurer/reinsured, absent language in the policy 

indicating the reinsurer‘s intent to be directly liable to the insured, the 

reinsurer has no obligation to the original insured which cannot claim the 

status of third party beneficiary of the reinsurance contract.
 
 

 It is recognized that the contract can be drafted to operate in favor of 

the insured and provide by a ―cut through‖ clause that the original insured 

has a direct action. Also, the course of dealing or custom and practice can 

alter the general rule. This is especially true where the reinsurer becomes 

involved in the claims process.  

G.  Reinsurance by Albanian legislation 

Reinsurance activity in Albania is mainly regulated by Law No. 

9267, dated 29.7.2004 "On Insurance, Reinsurance and the Insurance and 

Reinsurance Mediation ', bylaws, as well as a series of regulations and 

directives of the European Union. 

The object of this law is to establish principles and general rules for 

the insurance and reinsurance of the insurance and reinsurance mediation and 

supervision by state entities undertaking to perform the activities envisaged 

in this law. The definition of  reinsurance law is "the transfer of a portion of 

the insurance risk to the reinsurance company under a reinsurance 

agreement" 

The law regulates the procedures of reinsurance always with the 

approval of the Financial Supervisory Authority (FSA). Note that 
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reinsurance is not in itself a legal obligation, that is left to the discretion of 

the insurance companies themselves. The law is limited to regulating the 

procedures and is  superficial. Reinsurance in itself is not regulated in detail 

by law. 

There are a number of regulations and instructions issued by the FSA. 

In support of the letters "i" and "k" in paragraph 2 of Article 14 of Law no. 

9268, dated 29.7.2004 "On the organization and functioning of the Insurance 

Supervisory Authority", paragraph 4 of article 107 of Law no. 9267, dated 

29.7.2004 "On the insurance, reinsurance and insurance and reinsurance 

mediation", the Insurance Supervisory Authority guides: 

―The insurance company is obliged to sign the agreement only with 

the reinsurance company that meet international levels of damages payment, 

listed on the basis of international assessments and the criteria set out in this 

guidance‖. The insurance company provides the Authority with information 

about the reinsurer and the reinsurance agreement.: 

- Detailed report regarding reinsurance coverage; 

- Program and reinsurance arrangements allocated are reasonably 

shown to be within the scope of reinsurance.‖
  

-  financial reports; 

- The results of reinsurance .. 

With the Board's decision No. 13 dated 08.02.2007 the Regulation 

"On the Procedure of Admission and Review Requirements for Granting 

Licenses to conduct insurance or reinsurance in the Republic of Albania '. 

This regulation provides: The terms and procedures for granting the license 

to operate. The Authority considers that the reinsurance companies 

contracted by the insurance company does not meet the criteria set forth in 

Law No. 9267, dated 29.7.2004 and in this instruction requires the insurance 

company to raise capital or take other measures. 

CONCLUSION 
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Albania as a candidate to join the European family has ratified a 

number of directives regarding reinsurance. Domestic laws  are adopted on 

the basis of these guidelines.. Foreign  insurance companies and their branch 

offices upon obtaining the authorization to exercise their insurance activity 

should be subject to the same regulations and fees as local insurance 

companies (as per BE directives)   

Law no. 9267 "On regulation of the insurance and reinsurance‖ sets 

out  an overall adjustment procedure re leaving in the hands of insurance 

companies themselves whether or not they want to be reassured. I think this 

is a bad practice. Based on  2008 statistics from the FSA, most insurance 

companies were not reinsured. This brings a greater risk to policyholders. 

We know that the ultimate aim is indemnity as per  insurance 

contract. As such it aims to turn the insured in the state before the occurrence 

of the risk or at least compensate a bit, according to the contractual terms. 

Let's imagine a situation where risks are highly frequent and dangerous.  

This would make the insurance company unable to pay its policyholders by 

not fulfilling the ultimate goal of the insurance contract and simultaneously 

risking its bankruptcy. For this I think that every insurance should  be 

reassured, even for part of the risks. 

In modern times reinsurance practices have undergone major 

changes. Many countries have joined reinsurance funds. For example, 

Pakistan, Iran and Turkey have been the Economic Cooperation 

Organization in 1966, which is a series of joint reinsurance funds used by 

state reinsurance companies. There are joint funds for fires, marine, accident, 

engineering and aviation. Various national societies manage each fund 

together. African
43

 Reinsurance Company reinsures risks of societies in 

Africa. There is also an Asian reinsurance company operating out of the Thai 

capital, Bangkok. These companies are mostly united reinsurance funds that 

help regional companies which  target to  keep  premiums in the region. 

Authorities in many countries are concerned about the quality of 

reinsurance purchased from local providers. This reflects the many failures 

                                                

43 Ostrager,Barry R., ed 1999,Insurance,Excess, and Reinsurance Disputes.New 

York:Practicing Law Institute. 
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after natural disasters or after high demand for compensation, in which 

reinsurance has proved to be inadequate and dysfunctional. Examples of this 

include Brazil and Mexico as well as many other industrial countries in 

transition where it is  required minimum reinsurance level  or when 

offsetting is required to allow for solvency purposes. 

Reinsurance can be missed to conceal profits, the movement of 

capital and money laundering. Virtually every insurance supervisors in the 

world has the right to monitor reinsurance arrangements of  local insurers 

and require that they are  consolidated. 

Some industrial countries require that direct insurers have rules  

specifying  maximum retention per risk and events, and that  possibly the 

minimum premium collected is stored. .This second requirement ensures that  

only real insurers operate in the market and no one else operate under   the 

disguise of an  insurance agent.
44

 

Often times, it is observed that the state has intervened as a third 

agent to cover these obligations that can not be met by the insurance and 

reinsurance, as was the case with the latest natural disaster to hit the United 

States. For this reason, despite the existence of reinsurance companies, the  

great risk is that , at times, they  prove ineffective. 
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SISTEMI REGJIONAL EVROPIAN MBI TË 

DREJTAT E NJERIUT 

ABSTRACT  

This paper is intended to serve as a broad introduction to the 

European Human Rights System. Given the breadth of human rights and 

its complexity this paper will introduce the reader to the scope of the 

subject in preparation for further study and research. This essay consists 

of subtopics which are presented in different methods in understanding of 

the European Human Rights System. It gives greater theoretical and 

normative aspects of the contemporary concept, provides a background 

on ancient and modern thought that underlines various approaches at 

different historical periods. At the same time there are defined terms and 

their understanding which serves as a better and transparent 

comprehension of this topic. At the end the paper gives a special focus on 

the transformation of the European Human Rights System from a 

rhetorical statement of ideals to a more concrete, judicially enforceable 

set of universal norms available to individuals in all parts of the world. 

Fjalë kyçe: Sistem, Të Drejtat e Njeriut, Evropiane, Sistem, 

Mbrojtje 

HYRJE   

Njëkohësisht me përparimin e zhvillimit global të të drejtave të 

njeriut, zhvillohet edhe sistemi regjional evropian i të drejtave të njeriut. 

Sistemi i të drejtave të njeriut në Evropë mund të shihet në më shumë 

dimensione, së paku kur ka të bëjë me përfshirjen e shteteve në këtë 

kontinent. Mekanizmi themelor regjional i të drejtave të njeriut i cili 

qëndron nën ombrellën e Këshillit të Evropës, është më i zhvilluar, por 
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nuk i përfshinë të gjitha shtetet e Evropës.
 1 

Nën ombrellën e Këshillit të 

Evropës është zhvilluar ―sistemi konvencional‖ i të drejtave dhe lirive të 

njeriut i cili është vendosur me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. Qëllimi i Konventës Evropiane 

që nga fillimi ka qenë vendosja e sistemit institucional që do të sigurojë 

respektimin e të drejtave të njeriut që përmenden në Konventë dhe në 

Protokollin e tyre. Gjatë kësaj, është evidente qëllimi i sistemit 

gjithëpërfshirës i të drejtave të njeriut të vendoset në atë mënyrë që 

njëkohësisht të mundësojë veprime si në sistemin kombëtar të të drejtave 

të njeriut po ashtu edhe në sistemin Evropian supranacional.  

Pastaj, është vazhduar më tej, sidomos në rastin e miratimit të 

disa dokumenteve me rëndësi strategjike, në fillim në suaza të 

Konferencës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë (KSEB), që më 

pas transformohet në Organizatë për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 

(OSBE), dhe i përfshinë të gjitha vendet si dhe SHBA-në dhe Kanadanë. 

Edhe lëmi i tretë më i ngushtë, shikuar territorialisht, zhvillohet 

në suaza të Unionit Evropian, i njohur si ―sistemi komunitar‖, bashkësia 

e shteteve që sot numëron 27 anëtare, shtete Evropiane. Unioni Evropian 

është themeluar në principet e lirisë, demokracisë, sundimit të së drejtës, 

respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Të drejtat dhe 

liritë themelore të njeriut janë parime themelore të veprimit të Union 

Evropian në përgjithësi. Në elaborimin e mëtejmë të sistemit regjional 

mbi të drejtat e njeriut në Evropë, respektivisht, për arsye të rëndësisë të 

zhvillimit bashkëkohor të të drejtave të njeriut në Evropë, do të 

fokusohemi në analizën e të drejtave të njeriut në ombrellën e Këshillit të 

Evropës, pikërisht sistemit konvencional, dhe të sistemit komunitar të 

zhvilluar në kuadër të Unionit Evropian. 

2. TË DREJTAT E NJERIUT NË KONTEKST TË 

KËSHILLIT TË EVROPËS 

                                                

1 Këshilli i Evropës filloi si një organizatë e vogël në vitin 1949, por rënia e 

shteteve komuniste kontribuoj në rritjen a anëtarëve të saj. Këshilli i Evropës numëron 47 

shtete-anëtare, ndërsa jashtë anëtarësisë së saj ende janë dy ish-shtete të BRSS-Bjellorusia 

dhe Kazakistani, Republika e Kosovës si shteti më i ri në Evropë dhe Vatikani, e cila për 

arsye së specificiteti të saj nuk është as anëtare e Këshillit të Evropës por as edhe e Unionit 

Evropian. Më gjerësisht për Këshillin e Evropës shih në:  http://www.coe.int/ 

http://www.coe.int/
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  2.1. Paraqitja dhe zhvillimi i së drejtës konvencionale  

Në kontekst të Këshillit të Evropës është zhvilluar sistemi 

konvencional i të drejtave dhe lirive të njeriut që janë caktuar me 

Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore 

të Njeriut.
2
 Mes qëllimeve kyçe të Këshillit të Evropës ishte ―..mbrojta 

dhe realizimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,‖
3
 dhe është 

caktuar ―çdo anëtare e Këshillit Evropës doemos t‘i pranojë parimet e 

sundimit të së drejtës për t‘i gëzuar të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut gjithë personave brenda juridiksionit të vet‖.
4
 Qëllimet e 

Konventës Evropiane nga vetë fillimi, kanë qenë që të vendoset sistemi 

institucional për sigurimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut të 

përmendur në Konventë dhe në Protokollet. Është evidente qëllimi i 

Konventës, se i tërë sistemi i mbrojtjes i të drejtave të njeriu vendoset në 

atë mënyrë që të mundësojë veprime edhe sistemeve mbrojtëse 

kombëtare dhe të sistemit mbinacional Evropian. 

 Vendimi për hartimin dhe miratimin e Konventës Evropiane për 

Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut është marrë 

atëherë kur u bë e qartë, pasi që Asambleja e Përgjithshme e OKB-së 

miratoi Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut (1948), se OKB-së 

do t‘i nevojitet një kohë e gjatë për arritjen e marrëveshjeve për 

instrumentalizimin e mëtejmë të të drejtave dhe lirive themelore të 

njeriut. Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 

Themelore të njeriut në tërësi mbështetet në arritjet e Deklaratës 

Universale nga viti 1948.  

Historikisht, Konventa Evropiane paraqitet në klimën politike, që 

u krijua në Evropë dhe në përgjithësi pas përfundimit të Luftës së Dytë 

Botërore, ku rëndësi të madhe kanë pasur përplasjet bipolare në njërën 

anë, dhe proceset e hershme të integrimit evropian. Për lidhjen historike 

mes Deklaratës dhe Konventës Evropiane flitet në preambulën e 

Konventës. Në atë nënshkrueset e shprehin ―vendosmërinë e tyre si 
                                                

2 Sistemi konvencional i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut është themeluar 
nga Këshilli i Evropës, nga Organizata regjionale ndërqeveritare e cila në vitin 1949 është 

themeluar nga një grup i shteteve perëndimore, ithtarë të ruajtjes së lirisë së personalitetit 

dhe demokracisë.  
3 Neni 1(b) nga Statuti i Këshillit të Evropës 
4 Neni 3 nga Statuti i Këshillit të Evropës 
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qeveri të shteteve evropiane që janë udhëhequr nga një frymë reale e 

idealeve politike dhe traditave në respektimin e lirive dhe sundimin e së 

drejtës,  që janë trashëgimitë e tyre të përbashkëta, për marrjen e hapave 

juridik për ta siguruar zbatimin kolektiv të drejtave të caktuara që janë 

verifikuar me Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut.‖
5 

Sot, Konventa Evropiane mbulon regjionin më të madh 

gjeografik që shtrihet në territoret e shteteve Evropiane perëndimore, 

qendrore dhe lindore. Këshilli i Evropës fillon si një organizatë e vogël 

në vitin 1949, mirëpo rënia e sistemit komunistë kontribuoi për 

zmadhimin e numrit të shteteve anëtare të saj. Sistemi juridik për të 

drejtat e njeriut në kuadër të Këshillit të Evropës mbështetet në dy 

traktate themelore: Konventën Evropiane për Mbrojtje e të Drejtave dhe 

Lirive Themelore të Njeriut dhe Kartës Sociale Evropiane. Konventa i 

garanton të drejtat themelore civile dhe politike, përderisa Karta Sociale 

shpall katalogun për të drejtat ekonomike dhe sociale. Secila nga këta 

marrëveshje vendos kornizën e saj institucionale personale për 

mbikëqyrjen e realizimit.  

a) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe  

Lirive Themelore të Njeriut 

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 

Themelore të Njeriut u nënshkrua me 4 nëntor 1950, kurse hyri në fuqi 

me 3 shtator 1953. Konventa është instrumenti i parë ndërkombëtar për të 

drejtat e njeriut që synon të përfshijë sferën më të gjerë të të drejtave 

civile dhe politike, me atë që marrëveshja juridikisht i obligon palët e 

larta kontraktuese që të vendosin sistem të mbikëqyrjes së mbrojtjes së të 

drejtave për një zgjidhjeje efektive para një organi kombëtar.
 6

 Me 

Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore 

të Njeriut vendoset jo vetëm sistemi më i suksesshëm i të drejtave 

                                                

5
 Gomien, D. (1998). Kratki vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. 

Strasbourg: Vijeće Evrope, fq. 6 

6 Konventa Evropiane, neni 13. 
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ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në botë, por edhe një 

formë më progresive nga secili lloj i procesit juridik ndërkombëtar.  

Konventa Evropiane në formën e vetë burimore, si dhe në pjesën 

më të madhe të protokolleve të saj, parimisht i garanton vetëm të drejtat 

civile dhe politike, edhe pse disa, siç janë të drejtat e arsimit po ashtu e 

gjejnë vendin e vet në Konventë. Realisht, Konventa Evropiane ka një 

katalog relativisht të cungët të të drejtave ekonomike, sociale dhe kulture 

në krahasim me atë që i proklamon Deklarata Universale për të Drejtat e 

Njeriut, të drejta cilat penetruan sistemin juridik të shteteve evropiane më 

bashkëkohore dhe më të zhvilluara.  

Llogaritej se për fillim në planit regjional Evropian duhet të 

sigurohet zbatimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, që në 

mënyrë efikase të mund të mbrohen me mekanizma dhe instrumente që 

krijoi Konventa Evropiane, siç është Gjykata Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut.
7
 

Në pjesën themelore të Konventës përmenden trembëdhjetë të 

drejta: e drejta e jetës,
8
 ndalimi i torturës ose dënimeve ose trajtimeve 

çnjerëzore ose poshtëruese,
9
 ndalimi i skllavërisë dhe i punës së 

detyruar,
10

 e drejta për liri dhe siguri,
11

 e drejta për një proces të rregullt 

juridik,
12

 ndalim të dënimit jo ligjor (nuk ka dënim pa ligj)
13

, e drejta e 

                                                

7 Më gjerësisht shih në: Sadiković, Ć. (2001). Evropsko pravo ljudskih prava. 

Sarajevo: Magistrat, fq. 26 - 28. 

8 Konventa Evropiane për Mbrojtjen të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 

neni 2. 

9 Ibidem, Neni 3. 

10 Ibidem, Neni 4. 

11 Ibidem, Neni 5. 

12 Ibidem, Neni 6. 

13 Ibidem, Neni 7. 
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respektimit të jetës private dhe familjare
14

, liria e mendimit, ndërgjegjes 

dhe religjionit,
15

 liria e të shprehurit,
16

 liria e tubimit dhe shoqërimit,
17

 e 

drejta e kurorës,
18

 e drejta e mjetit efektiv juridik për shkeljet e 

Konventës,
19

 dhe ndalim të diskriminimit në të gjitha bazat, racore, të 

ngjyrës së lëkurës, gjuhës religjionit, bindjeve politike ose të tjera, 

prejardhjes kombëtare dhe sociale, përkatësisë kombëtare të 

minoriteteve, pronësisë, fisit ose statusit tjetër.
20

  

Zgjerimi ekstensiv i katalogut të të drejtave dhe lirive themelore 

të Konventës, janë futur përmes rrugës së Protokollit. Këtu bëjnë pjesë: e 

drejta e pronësisë,
21

 e drejta e arsimit,
22

 e drejta e zgjedhjeve të lira,
23

 

ndalim të robërisë së obliguar,
24

 liria e lëvizjes,
25

 ndalim të deportimit të 

shtetasve nga shteti i tyre amë,
26

 ndalim të deportimit të huajve,
27

 ndalim 

                                                

14 Ibidem, Neni 8. 

15 Ibidem Neni 9. 

16 Ibidem Neni 10. 

17 Ibidem Neni 11. 

18 Ibidem, Neni 12. 

19 Ibidem, Neni 13. 

20
 Ibidem, Neni 14. 

21 Neni 1. Protokolli nr. 1 

22 Neni 2. Protokolli nr. 2 

23 Neni 3. Protokolli nr. 3 

24 Neni 4. Protokolli nr. 4 

25 Neni 2. Protokolli nr. 4 

26 Neni 3. Protokolli nr. 4 

27 Neni 4. Protokolli nr. 4 
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të dënimit me vdekje,
28 

ndalim të deportimit të huajve pa garantë të 

bazuar ligjore,
29

 e drejta e ankesës në lëndët penale,
30

 e drejta e 

kompensimit për shkak të dënimeve të gabuara,
31

 ndalesë të gjykimit të 

serishëm,
32

 dhe e drejta e barazisë së bashkëshortëve.
33 

Një nga 

mangësitë substanciale që mund të vërehet në katalogun e të drejtave që i  

garanton Konventa dhe Protokollet, ka të bëj me mbrojtjen e të drejtave 

të pakicave. Kjo shprazëtirë është e plotësuar me lidhjen e dy traktateve 

të ndara, me Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 

dhe me Konventën Evropiane për Gjuhët Regjionale dhe Minoritare, që 

kanë hy në fuqi në vitin 1998.
 

b) Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

Risi në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në raport 

me të gjitha dokumentet ndërkombëtare paraprake nga lëmi i të drejtave 

të njeriut, është orvatja që të sigurohet sistemi institucional i cili do të 

siguronte respektimin e të drejtave të njeriut të përmendura në Konventë 

dhe në Protokolle. Dukshëm se, i tërë sistemi mbrojtës i të drejtave të 

njeriut është rregulluar ashtu që njëkohësisht u mundësohet përdorimi i 

mekanizmave nacional mbrojtëse dhe të sistemit mbinacional Evropian. 

Me atë u mundësohet jo vetëm shteteve kontraktuese të Konventës, por 

çdo individi brenda shtetit përkatës, që nën kushte të caktuara të mund t‘u 

drejtohen institucioneve evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut 

(deri në Gjykatën Evropian për Drejtat e Njeriut në Strasburg), atëherë 

kur mendojnë se të drejtat e tyre janë të rrezikuara. Në këtë mënyrë 

individi fiton prerogativë të hyj në skenën ndërkombëtare, dhe de facto të 

                                                

28 Neni 1. Protokolli nr. 6 

29 Neni 1. Protokolli nr. 7 

30 Neni 2. Protokolli nr. 7 

31 Neni 3. Protokolli nr. 7 

32 Neni 4. Protokolli nr. 7 

33 Neni 5. Protokolli nr. 7 
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bëhet subjekt i së drejtës ndërkombëtare, ku deri më tani ky privilegj u 

është rezervuar veçmas shteteve.  

Dy karakteristika mjaft qenësore të Konventës Evropiane i 

dhuruan autoritetin e instrumentit më të zhvilluar ndërkombëtar për të 

drejtat e njeriut, së paku që ka të bëjë me pjesën e mekanizmit për 

mbrojtjen e tyre. Së pari, janë verifikuar organet që i përgjigjen kontrollit 

të Konventës, Gjykatës  Evropiane për të drejtat e njeriut dhe trupave 

tjerë,
34

 të cilëve u sigurohet veprim i tërësishëm i Konventës Evropiane 

në rast të shkeljes të të drejtave dhe lirive të mbrojtura. Së dyti, është 

lejuar e drejta e ankimit jo vetëm për shtetet nënshkruese të kësaj 

Konvente, por edhe të gjithë qytetarëve brenda shtetit, ashtu që nën 

kushte të caktuara të mund t'i drejtohen në Gjykatës Evropiane për 

mbrojtjen e të drejtave njerëzore, atëherë kur mendojnë se të drejtat e tyre 

u janë rrezikuar.
35

  

Mekanizmi mbrojtës i Konventës Evropiane ka luajtur një rol të 

jashtëzakonisht dhe të rëndësishëm në zgjidhjen e konflikteve të 

ndryshme, me çka ka kontribuar të mbrohen të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut. Poashtu kontribut të veçantë ka luajtur në 

ndryshimin e akteve ligjore ose të ndërpriten veprimet e paligjshme të 

organeve shtetërore në disa shtete nënshkruese të Konventës.
36

  

2.2. Karta Sociale Evropiane 

Karta Sociale Evropiane,
37

 si dhe Konventa Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut, janë përpunuar dhe miratuar nën ombrellën e Këshillit 

                                                

34 Këtu është fjala për Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës, që i janë 

dhënë me Konventë edhe disa funksione gjyqësore dhe kuazi-gjyqësore, dhe Sekretarin e 

Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, detyrat që janë të lidhura me të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut.   

35 Sadiković, Ć. (2001). Evropsko pravo ljudskih prava. Sarajevo: Magistrat, fq. 28. 

36 Më tepër për historikun, përbërjen dhe funksionet e Gjykatës Evropiane shih në: 

Gruda, Z. (2007). Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. fq. 47-51, 59-65. 

37 Karta Sociale Evropiane është hapur për nënshkrim më 18 tetor të vitit 1961, 

ndërsa ka hyr në fuqi në 26 shkurt të vitit 1965. 
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të Evropës. Karta Sociale Evropiane e viti 1965,
38

 është menduar si 

pandan i Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut në planin social. 

Duke vendosur sistem regjional evropian për promovimin dhe mbrojtjen 

e të drejtave ekonomike dhe sociale, ajo e plotëson Konventën Evropiane 

që mundëson garanci vetëm për të drejtat civile dhe politike.  

Qëllimi i Konventës është progresiv në përparimin e standardeve 

Evropiane dhe ta nxisë mirëqenien sociale të njerëzve. Të drejtat e 

siguruara me këtë Kartë mund të ndahen në tri kategori: mbrojtje në 

punë, mbrojtje sociale të popullimit në përgjithësi dhe mbrojtja e veçantë 

jashtë ambientit të punës. Karta ka përcaktuar katalog impozant të të 

drejtave ekonomike dhe sociale, mes tjerash: e drejta e punës, e drejta për 

kushte pune të përshtatshme, e drejta për kushte të sigurta dhe higjienike, 

e drejta për shpërblim të drejtë, e drejta sindikale, e drejta e bisedimeve 

kolektive, e drejta e organizimit dhe marrëveshjet kolektive, duke 

përfshirë edhe e drejta e grevës, e drejta e sigurisë sociale, e drejta sociale 

dhe ndihma mjekësore, e drejta e mbrojtjes familjare, të personave të 

paaftë, punëtorëve me punë të përkohshme etj.
39

  

Sa i takon mbrojtjes dhe mekanizmave për kontrollin e kryerjes së 

detyrimeve të ndërmarra, pjesa e katërt përmban dispozita që kanë të 

bëjnë me mbikëqyrjen e zbatimit të detyrimit të shteteve kontraktuese. Së 

pari, është paraparë mekanizëm i mbikëqyrjes së shteteve që janë të 

detyruara me dispozitat e Kartës, se në intervale kohore të parashtrojnë 

raporte kombëtare Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.
40

 

Doemos të thuhet, se Karta Sociale sipas efikasitetit të tyre është larg asaj 

që e parasheh Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. 

Së dyti, janë paraparë organe për implementimin e Kartës, në 

                                                

38 Përgatitjet për Kartën Sociale Evropiane kanë zgjatur prej vitit 1954 deri më 18 

tetor 1961, kur nënshkruhen nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Karta hyri në fuqi 

më 26 shkurt 1965.  

39 Karta Sociale Evropiane i parasheh këto në drejta në pjesën e II-të saj.  

40 Neni 21 i Kartës parasheh raporte dyvjeçare të lidhur me atë se si zbatohen 

dispozitat e Kartës. Neni 22 i Kartës parasheh edhe raporte që paraqiten në intervale të 

përshtatshme dhe me kërkesë të Komitetit të Ministrave, lidhur me dispozitat e pjesës së II-

të që ato nuk i kanë pranuar.  
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bashkëpunim të disa organeve të Këshillit të Evropës, të Komitetit të 

Ministrave, Komitetit të Ekspertëve, Asamblesë Konsultative, dhe të 

Nënkomitetit e Komitetit Social Qeveritar.
41

   

3. TË DREJTAT E NJERIUT NË KONTEKST TË 

UNIONIT EVROPIAN 

3.1. E drejta komunitare 

Në të njëjtën kohë me zhvillimin e ―sistemit konvencional‖ të të 

drejtave të njeriut në suaza të Këshillit të Evropës, zhvillohet edhe 

―sistemi komunitar‖
42  

i të drejtave të njeriut në suaza të Unionit 

Evropian.  Sistemi komunitar i të drejtave të njeriut është proklamuar nga 

ana e Unionit Evropian përmes dokumenteve themelore, ku realizimi, 

promovimi dhe mbrojtja e tyre gjendet në sistemin gjithëpërfshirës 

politik dhe juridik të Unionit. Nuk mundemi më detajisht të lëshohemi në 

përshkrimin e kësaj organizate por vetëm do të tregojmë rolin e saj në 

lëmin e të drejtave të njeriut. Unioni Evropian në zanafillën e saj para se 

gjithash është union ekonomik. Mirëpo nuk mundej në përmbajtjen e 

traktateve themelore, në veçanti me Traktatin e Romës (1957), për 

themelimin e Bashkësisë Ekonomike Evropiane, të mos i mbrojë disa të 

                                                

41 Shih në: Gruda, Z. (2007). Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. fq. 

68-73. 

42 E drejta e cila krijohet në kuadër të Unionit Evropian zakonisht emërtohet e 

drejta komunitare (fr. Acquis Communautaire). Me këtë nënkuptohet tërësia e të drejtave 

dhe obligimeve të cilat shtetet-anëtare i obligon dhe  lidhë me Unionin Evropian. E drejta 

komunitare e Unionit Evropian nuk është vetëm e drejtë në kuptim të ngushtë, për shkak se 

ajo përfshin: përmbajtjen, parimet dhe qëllimet politiko-juridike të traktateve themeltare të 

UE-së. Pastaj përfshinë edhe legjislacionin që është miratuar në bazë të traktateve 

themeltare; aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane për Drejtësi me seli në Luksemburg; 
Deklaratave dhe Rezolutave të cilat i ka miratuar Unioni Evropian; masat të cilat kanë të 

bëjnë me politikën e jashtme dhe të sigurisë. Përfshinë edhe masat që i referohen 

jurisprudencës dhe punëve të brendshme si dhe traktateve ndërkombëtare të cilat i ka 

nënshkruar Unioni Evropian, dhe traktatet të cilat janë nënshkruar midis shteteve anëtare me 

vende të treta në sferën e veprimit të Unionit Evropian. Çdo shtet që dëshiron të bëhet 

anëtare e Unionit Evropian duhet patjetër t'i pranojë vendimet nga traktatet themeltare si dhe 

ta nivelizojë dhe harmonizojë sistemin e vet juridik me arritjen e përbashkët juridike të 

Unionit Evropian. Më gjerësisht shih në: Upoznaj Evropsku Uniju. (2007). Vodic kroz 

evropske integracije, Zagreb. 
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drejta themelore të njeriut. Këta dispozita kanë të bëjnë me ndalimin e 

çdo lloj diskriminimi në lidhje me shtetësinë, paraqitjen e të drejtave 

sociale dhe ekonomike në pikëpamje të mbrojtjes së punëtorit, si dhe 

lëvizjes së lirë të benificioneve dhe shërbimeve, po ashtu edhe lëvizja e 

lirë dhe vendmanimi.
43

   

Vendet e Evropës Perëndimore bashkëpunojnë në programet për 

integrime ekonomike që filloi në vitin 1951 me themelimin e Bashkësisë 

së Evropian për Thëngjill dhe Çelik, kur, me gjashtë anëtarë ishte krijuar 

kjo bashkësi. Zhvillimi i mëtejmë i saj, zgjerimi në sferat tjera, si dhe 

zgjerimi gjeografik, kanë sjellur deri në Unionin Evropian të tashëm prej 

27 shtete anëtare. Kjo strukturë e komplikuar është themeluar në bazë të 

sistemit juridik që e interpreton dhe e zbaton Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë me seli në Luksemburg,
44

 e cila është e ndarë nga Gjykata 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. Praktika e Gjykatës 

Evropiane e Drejtësisë tregon në atë se ajo ka zgjedhur mënyra më të 

ndryshme të merret edhe me çështje për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 

me çka deri më tani praktika e ndërtuar e kësaj Gjykate rezulton në 

pikëpamje të të drejtave të pronësisë, lirisë së lëvizjes, ndalimit të 

diskriminimit, liria e hulumtimit dhe shoqërimit, në disa procedura 

juridike dhe ndalesa të ligjvënies penale retroaktive. Gjykata e Unionit 

Evropian në vendimet e saj i ka shprehur bindjet se respektimi i të 

drejtave të njeriut, paraqet pjesë së të drejtave që Unioni Evropian 

doemos t‘i respektojë. Prandaj, Parlamenti Evropian ka ndërmarrë 

iniciativa të ndryshme që të mund të sigurojë më tepër respekt të drejtave 

të njeriut dhe me atë ka mënjanuar një mospajtim që paraqitet në sferën e 

raporteve mes shteteve dhe Unionit. Në atë drejtim me rëndësi të veçantë 

është Deklarata për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Parlamentit 

Evropian, Konventa e Përbashkët e të Drejtave Sociale Themelore, 

                                                

43 Reka, B. & Sela, Y. (2007). Hyrje në të Drejtën e Unionit Evropian. Tetovë, fq. 

89-91. 

44 Më tepër shih në faqen zyrtare të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në: 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm 
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Traktati i Shengenit, Traktati i Unionin Evropian, Traktati i Amsterdamit 

dhe Traktati i Nicës.
45

 

Edhe pse buron nga një sërë traktatesh, e drejta e Unionit për 

efikasitetin e saj varet nga parimet e së drejtës së UE-së, ku gjen zbatimin 

e drejtpërdrejt në të drejtën kombëtare të vendeve anëtare. Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë thekson se: ―Çdo gjykatë kombëtare doemos, në 

rastin e kompetencave të saj, në tërësi ta zbatojë të drejtën e Unionit, dhe 

t‘i mbrojë të drejtat që ajo e drejtë ua njeh individëve dhe sipas saj, 

doemos ta tërheqë çdo dispozitë nga e drejta kombëtare e cila mund të 

ballafaqohet me të, pa marrë parasysh se a ka qenë e sjellur para ose pas 

sjelljes së rregullores së Unionit.
46 

Një nga vështirësitë që implementimi hasi, ishte se koncepti i të 

drejtave themelore të njeriut në shtetet nacionale dallonin njëra nga tjetra. 

Primati i së drejtës së Unionit e përjashtonte mundësinë për zbatim të 

ndryshëm të rregullave të Unionit sipas kushtetutave nacionale. Po ashtu, 

Gjykata Evropiane e Drejtësisë nuk mund të zgjidhte një ose dy 

kushtetuta nacionale si model të sistemit të të drejtave themelore të 

Unionit. Prandaj, u pa e rrugës që koncepti dhe definicioni për të drejtat e 

njeriut, në kuadër Unionit, të merret nga burimet e përbashkëta, ato 

ndërkombëtare. Kështu, deri në vitin 1974, Konventa Evropiane për të 

Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut qe e ratifikuar 

nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkësisë Evropiane. Më 5 prill të vitit 

1977, Parlamenti Evropian, Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian 

miratuan Deklaratën e përbashkët në të cilën qe theksuar rëndësia që ata 

e përshkruajnë për mbrojtjen e të drejtave themelore, që në veçanti dalin 

nga kushtetutat nacionale dhe nga Konventa Evropiane. Në vitin 1989, 

Parlamenti Evropian lëshoi Deklaratën për të Drejtat dhe Liritë 

Themelore të Njeriut, edhe pse kjo Deklaratë nuk kishte fuqi ligjore. 

Edhe pse me Marrëveshjen e Romës nga viti 1957 është përpjekur të 

vendosen liri të veçanta të natyrës ekonomike, siç janë depërtimi i lirë i 

                                                

45 Për këto dokumente më gjerësisht shih në: Готрон, Ж. К. (2006). Европско 

право, Скопје, Дата Понс ДОО, fq.87-307 

46 Јанис, Кејл и Бредли. (1999). Европско право за човековите права. Скопје, 

МИ-АН, fq.592 
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fuqisë së punës, në të njëjtën Marrëveshje nuk përmenden të drejtat 

qytetare themelore të njeriut. Më parë ka qenë e kontestueshme çështja se 

të drejtat e tilla mund t‘i merr parasysh Gjykata Evropiane e Drejtësisë në 

sendërtimin e parimeve të përgjithshme në të drejtën e Unionit.  

Në vitin 1992, me neni J (1) nga Traktati i Mastrihtit për UE-në, 

me të cilën ishte krijuar Unioni Evropian, 12 shtete nga Bashkësia 

vendosën se Unioni do t‘i respektojë të drejtat themelore, të garantuara 

me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 

Themelore të Njeriut dhe me traditat kushtetuese që janë të përbashkëta 

për vendet-anëtare, si parime themelore të të drejtave të Unionit. 

Obligimi i Unionit për mbrojtjen e të drejtave themelore ka shkuar edhe 

më tej me Marrëveshjen e Amsterdamit më 1 tetor 1997, me të cilën 

është vërtetuar dispozita e Mastrihtit përmes deklaratës, se: ―Unioni 

Evropian është themeluar në bazë të parimeve të lirisë, demokracisë, 

respektimit të të drejtave dhe lirive themelore, dhe në sundimin e së 

drejtës, parime që janë të përbashkëta për vendet anëtare.‖
47

 Ka qenë 

deklaruar se respektimi i të drejtave të njeriut është parakusht për aderim 

në Bashkësi. Me traktatin e vitit 1997 autorizimi i Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë qe zgjeruar edhe në kryerjen e kontrollit mbi masat për 

bashkëpunim në lëmin e drejtësisë dhe në punët e brendshme, dhe qe 

miratuar dënimi institucional për shtetet që në mënyrë serioze dhe të 

rezistueshme i shkelin të drejtat themelore të njeriut. Marrëveshja e 

Amsterdamit paraqet padyshim një përparim të madh në mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut, dhe kjo është arritur në tri drejtime, edhe atë:  

 1. Marrëveshja e formalizonte kompetencën e Gjykatës Evropian 

të Drejtësisë të Unionit Evropiane në pikëpamje të kontrollit të realizimit 

të drejtave të njeriut nga ana e organeve të bashkësisë.  

 2.  Marrëveshja e Amsterdamit cakton mekanizma kundër shtetit 

që nuk i respekton të drejtat e njeriut, përderisa bëhet fjalë për ―shkelje 

më ―serioze dhe permanente" të drejtave, atëherë Këshilli mund, me 

shumicë të kualifikuar, t‘i suspendojë shtetet juridike përkatëse që kanë 

kryer shkelje të tilla.  

                                                

47 Neni 8, paragrafi 1, alineja (a), e Traktatit të Amsterdamit. Teksti i traktatit në 

gjuhën angleze në dispozicion në: http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf 
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3.  Marrëveshja ka caktuar dispozita për mosdiskriminim, ndalesë 

të diskriminimit në bazë gjinore, racore, prejardhjes etnike, fesë, të 

ndonjë hendikepi, moshave ose përcaktimit të seksit‖.
48

 

Në bazë të përparimit të arritur me Traktatin e e Amsterdamit, 

është arritur respektim i përgjithshëm i të drejtave të njeriut në Unionin 

Evropian. Ashtu që Traktati për Unionin Evropian, në publikimin e tij të 

fundit, thekson se Unionin Evropian është bazuar në respektimin e të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut (Kapitulli 5  nga Traktati).
49

 

Në qershor të vitit 1999, në mbledhjen e Këshillit Evropian në 

Këlln, filloi procesi që kishte për qëllim të sjellë deri te miratimi i 

konventës së Unionit Evropian për përforcimin e të drejtave themelore në 

nivel të Unionit Evropian. Kjo Kartë duhej të përmbajë raportin për të 

drejtat dhe liritë themelore, si dhe për të drejtat e garantuara me 

Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut që dalin nga traditat 

kushtetuese të përbashkëta të vendeve anëtare dhe të cilat do të 

realizohen si parime të përgjithshme të drejtës së Unionit. Edhe pse duhej 

të bëhej llogari për të drejtat ekonomike dhe sociale, nuk ishte caktuar se 

konventa do të ketë karakter deklarativë të karakterit politik, ose do të 

paraqet instrument në bazë të cilit do të mund të gjykohej dhe i cili mund 

në mënyrë gjyqësore të zbatohet. Nuk ishte zgjedhur edhe raporti i tij 

formal me Gjykatën Evropiane dhe me Konventën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut. Në tetor 1999, Këshilli Evropian miratoi themelimin e 

grupit punues për përgatitjen e konventës së tillë, me çka qëllimi ishte 

projektligji final të jetë gati për miratim nga ana e Këshillit në dhjetor të 

vitit 2000. 

3.2. Karta Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

Në dhjetor të vitit 2000 në Nicë, liderët Evropian, Këshilli 

Evropian dhe Parlamenti Evropian e proklamuan Kartën e të Drejtave 

Themelore të Njeriut të Unionin Evropian. Karta për herë të parë në një 

                                                

48
 Sadiković, Ć. (2001), Evropsko pravo ljudskih prava. Sarajevo, Magistrat,  

fq.167-168. 

49 Ibidem, fq. 168. 
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vend paraqet një katalog ekstensiv të drejtash civile, politike, ekonomike 

dhe sociale në tekstin e vetëm. Mënyra se si erdhi deri te miratimi i kësaj 

Karte, paraqet arritje të Unionit me përfshirjen e institucioneve të 

ndryshme të UE, parlamenteve nacionale, po ashtu edhe një numër i 

madh i organizatave joqeveritare.  

Po ashtu, Karta ishte pjesë përbërëse e draftit të ri të Traktatit 

kushtetues së UE-së. Në pjesën e dytë të projekt draftit të kushtetutës së 

UE – pjesa II – nen I-9, alineja. 1, thuhet se ―Unioni do t‘i pranojë të 

gjitha të drejtat, liritë dhe parimet e verifikuara me Konventën mbi 

Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut.‖
50

  

Respektivisht, me përfshirjen e Konventës si pjesë integrale e 

UE-së, fitohet një spektër i gjerë i të drejtave qytetare, politike, 

ekonomike, sociale dhe kulturore të Unionit. Karta është e ndarë në 

gjashtë seksione me të cilat merret edhe atë : mirëqenia, liritë, barazia, 

solidariteti, të drejtat qytetare dhe drejtësia. Karta sipas katalogut të 

drejtave të njeriut është më voluminoze dhe më e gjerë nga Konventa 

Evropiane, pasi që e njëjta përmban katalog ekstensiv të drejtave të 

njeriut që nuk janë të përfshira në Konventë, kurse të njëjtat janë rezultat 

i lëvizjeve moderne, siç janë të drejtat bio-teknike dhe teknologjike.
51

 

Me dështimin e Traktatit Kushtetues, Unioni Evropian u gjet në 

një situatë të palakueshme. Unioni vendosi që të njëjtin ta zëvendëson me 

një traktat tjetër, atë të Traktatit të Lisbonës. I njëjti traktat është i 

emëruar edhe si Traktati reformues, ku u përpoq që nëpërmjet saj të dilet 

nga qorrsokaku institucional të UE-së. Sa i takon lirive dhe të drejtave të 

njeriut, Karta për të Drejtat e Njeriut, nuk është pjesë përbërëse e 

Traktatit të Lisbonës, por asaj vetëm do t'i referohen, duke ruajtur në 

anën tjetër karakterin e obligueshmërisë juridike.
52

   

                                                

50 Constitution of EU, TITLE II FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP 

OF THE UNION, marrë nga faqja zyrtare e Unionit: (http: / / europa.eu)   
51 Më gjerësisht shih në: The Charter of Fundamental Rights of the EU – all 

personal, civil, political, economic and social rights in one simple text. Available at: (http: / / 

europa.eu) 

52McDermott, Y. (2010). Human Rights and the Lisbon Treaty: Consensus or 

Conditionality? Whittier Law Review, Vol. 31, No. 4, p. 733, 2010. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1694541##
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3.3. Mekanizmat mbrojtës për të drejtat e njeriut në kuadër 

të UE-së 

Mbrojtja gjyqësore që Unioni Evropian e proklamon kryhet në dy 

mënyra: përmes rrugës së juridiksionit komunitar dhe nga ana e shteteve 

anëtare.
53

 Në pikëpamje të kontrollit gjyqësor të drejtave themelore nuk 

ekzistojnë parashtesa të veçanta të parapara për këtë qëllim, por për këtë 

shërbejnë procedurat e përgjithshme të rëndomta në të drejtuarit e 

Gjykatës. Pasi që të drejtat e njeriut janë përmbajtur në parimet e 

përgjithshme të kontrollit të ligjshmërisë në suaza të Unionit, në 

mbrojtjen e të drejtave  të njeriut shërbejnë paditë e rëndomta me të cilat 

ngritët procedura për hetimin e ligjshmërisë së funksionimit dhe 

realizimit të drejtës së komunitetit.  

Mirëpo sipas kontrollit të rëndomtë gjyqësor, është me vend të 

theksohet se ekziston edhe kontrolli politik, pasi që shteti që i shkel të 

drejtat themelore mund t‘i humb të drejtat që i ka në bazë të 

marrëveshjeve me Unionin Evropian. Pikërisht, nëse ndonjë shtet nuk ia 

del që detyrimet e marra ndaj Unionit ose nëse i shkel të drejta e 

mbrojtura të njeriut, mundet që ndaj tij të ngritët parashtresë e veçantë. 

Kur vërtetohet se një shtet ka shkelë të drejtat e njeriut, shteti është i 

detyruar të ndërpresë sjelljen e tillë. Përderisa shteti nuk vepron sipas atij 

obligimi, do të gjykojë Gjykata e Evropiane e Drejtësisë, ajo do të 

paguajë dënim të caktuar në të holla, varësisht nga shkelja serioze e së 

drejtës.
54

  

Si institucion tjetër i rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të 

njeriut në suaza të Unionit është Avokati i popullit Evropian 

(Ombudspersoni Evropian). Ombudsmani Evropian i hulumton 

parashtresat që kanë të bëjnë me punën e dobët administrative të 

                                                

53 Më gjerësisht për mbrojtjen gjyqësore të të drejtave të njeriut në suaza të 

Unionit Evropian shih në veprën: Dimitrijević, V., Paunović, M., &  Đeriće, V. (1997). Ljudska 

pravа . Beograd: Centar za ljudska prava - DOSIJE,  с т р . 115 – 129; i Sadiković, Ć. 

(2001). Evrosko pravo ljudskih prava. Sarajevo: Magistrat, с т р . 161-176. 

54 Sadiković, Ć. (2001), Evropsko pravo ljudskih prava. Sarajevo, Magistrat,  fq. 

172. 
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institucioneve dhe trupave të Unionit Evropian (UE).
55 

Ombdusmani 

rëndom realizon hetime në bazë të parashtresave të paraqitura, por edhe 

vetë mund të iniciojë procedura sipas iniciativës personale. Administrimi 

i keq është kur institucioni nuk arrin të veprojë në pajtim me ligjin, nëse 

nuk i respekton parimet të punës së mirë administrative ose i shkel të 

drejtat e njeriut, veçanërisht: 

 parregullsitë administrative; 

 padrejtësi; 

 diskriminim; 

 keqpërdorim të autorizimeve; 

 mosdhënia e përgjigjeve (heshta administrative); 

 mosdhënia e informatave; 

 prolongim i panevojshëm;
56

  

Ombdusmani Evropian pas pranimit të parashtresës e informon 

institucionin që ka të bëjë me të njëjtën me qëllim që ta zgjidhë 

problemin. Nëse në rast të moszgjidhjes të pranueshme gjatë hetimit 

Ombduspersoni do të përpiqet, përderisa është e mundur, të gjej zgjidhje 

miqësore, me çka do të rregullohej puna e vështirë administrative dhe të 

jetë i kënaqur parashtruesi. Përderisa orvatja nuk arrin pëlqimin, 

Ombduspersoni mund të jep rekomandime për zgjidhjen e rastit. Nëse 

institucioni nuk i pranon rekomandimet e tij, Ombduspersoni mund të 

përpilojë raport të veçantë që do ta paraqesë deri te Parlamenti 

Evropian.
57

 

                                                

55 Kur bëhet fjalë për punën e dobët të institucioneve të UE-së, në mes tjerash bëjnë 

pjesë: Komisioni Evropian, Këshilli i Unionit Evropian, Parlamenti Evropian. Më tepër shih 

në: European Ombudsman. Problems with the EU ? Who can help you? European Union 

edtition, 2011. This booklet is published on the Internet at: http://www.euro-ombudsman.eu 

56 Më tepër për këto kompetenca të institucionit të Ombudsmanit Evropian shih në: 

European Ombudsman. Problems with the EU ? Who can help you? European Union 

edtition, 2011. This booklet is published on the Internet at: http://www.euro-ombudsman.eu 

57 Më gjerësisht për institucionin e Ombdusmanit Evropian shih në: Available at: 

http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/en/default.htm 

http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/en/default.htm
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Për mbrojtjen institucionale të të drejtave të njeriut në suaza të 

Unionit, me rëndësi të veçantë është edhe themelimi i Agjencisë për të 

Drejtat Fundamentale të Njeriut. Me 15 shkurt 2007 Komisioni Evropian 

ka miratuar Rregulloren,
58

 me të cilën themelohet Agjencia. Agjencia ka 

për qëllim tre funksione themelore: grumbullimin e informatave dhe të 

dhënave mbi të drejtat e njeriut, funksion këshillëdhënës të institucioneve 

të UE-së dhe vendeve anëtare të Unionit, dhe promovimin e dialogut mes 

shoqërisë civile dhe institucioneve të Unionit, për arsyen e ngritjes së 

vetëdijes për të për të drejtat e njeriut në Evropë.
59 

4. KONKLUZA DHE REKOMANDIME  

Mund konkludojmë se se të drejtat e njeriut luajnë një rol të 

rëndësishëm në proceset globale, për shkak se të njëjtat i japin stimul dhe 

shtytje proceseve të demokratizimit të shteteve dhe sundimit të së drejtës. 

Megjithatë është e nevojshme të konkludohet interesimi i Unionit 

Evropian për të drejtat e njeriut dhe përforcimin në këtë dimension të 

institucioneve relevante të Unionit. Siç vërehet, gjendja e tanishme e të 

drejtave konvencionale dhe komunitare kryqëzohen, zgjerohen dhe mes 

veti plotësohen. E drejta konvencionale jep peshën e të drejtave civile 

dhe politike dhe në plan të dytë i ka të drejtat sociale dhe ekonomike, 

përderisa të drejtat e komuniteteve më tepër merren me të drejtat sociale 

dhe ekonomike. Në rrafshin tonë regjional, e drejta evropiane mbi të 

drejtat e njeriut ndikoi mbi krijimin e standardeve të reja në Evropën 

postsocialiste. Agjenda e ndryshimeve sistematike në vendet e rajonit, 

qartë u mbështet në të dhënat se të drejtat e njeriut janë qëllimi i fundit 

legjitim për bashkësinë globale demokratike. Në Evropën Qendrore dhe 

Lindore të drejtat ndërkombëtare të njeriut luajtën një rol të rëndësishëm, 

për arsye se u dhanë kuptim dhe siguruan legjitimitet sistemeve që 

lëndinën, rëndësi morale dhe shpresë aktiviteteve individuale.  

                                                

58 Rregullativa nr. 168/2007 v., me të cilën themelohet Agjencioni. Emri i plotë i 

Agjencionit në gjuhën angleze është – European Union Agency for Fundamental Rights – 

ose shkurt. në angl. (FRA) 
59 Më gjerësisht për Agjencionin shih në:: The creation of a European Union 

Agency for Fundamental Rights is a fundamental of the EU policy to respect and promote 

fundamental rights. Available at: http://europa.eu/ 
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PLANIFIKIMI SI FUNKSION I  

MENAXHMENTIT 

ABSTRAKT 

Planifikimi si funksion Menaxherial nënkupton procesin e 

rëndësishëm të parashikimit të ardhmërisë. Poashtu planifikimi si 

faza e parë dhe bazë e parashikimit zvogëlon pasigurinë dhe 

paqartësinë qoftë të ndërmarrjes apo më gjërë. Duke e kundruar 

planifikimin si një proces që ka të bëjë me parashikimin e ardhmërisë 

vie në konsideratë roli shumë i rëndësishëm i Menaxherit që duke 

dashur të zvogëlohen gabimet në marrjen e ndonjë vendimi, ai duhet 

të parashikoj të gjithë faktorët e mundshëm , për të ardhur deri te 

realizimi i qëllimit. 

Kështu qëllimi është hapi i parë i planifikimit, ngase të gjitha 

planet doemos duhet të kontribuojnë në realizimin e qëllimeve. 

Ndaj duke e pasur parasysh natyrën e këtij punimi veç tjerash, 

jam munduar të paraqes perveç qëllimeve të përgjithshme, por edhe 

të organizatës afariste në veçanti , hierarkinë e këtyre qëllimeve, 

procesin e vendosjes dhe fazat  e këtij procesi, pastaj planet si 

prodhim të procesit të planifikimit që fillojnë me vendosjen e 

qëllimeve dhe politikën afariste, modelet bashkëkohore të sistemeve 

afariste ku përmes modelit të qëllimeve bëhet harmonizimi i 

qëllimeve të menaxhmentit me qëllimet e formës organizative etj. 

PËRKUFIZIMI I PLANIFIKIMIT 

Planifikimi është njëri ndër funksionet më të rëndësishme  të 

Menaxhmentit, bashkë me organizimin, udhëheqjen , drejtimin e 

kontrollin. Duke ditur se planifikimi  është pjesë e Menaxhmentit 

disa studjues, Menaxhmentit,  në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, 
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pos tjerash i japin edhe sinonimin planifikim. Ndaj  si funksion i 

Menaxhmentit me plot të drejtë mund të thuhet se planifikimi është 

faza e parë dhe më e rëndësishme e menaxhmentit dhe baza  e të 

gjitha fazave tjera të Menaxhmentit.
1
 

Nëse e shikojmë historikisht planifikimin vijmë në përfundim 

se planifikimi është i vjetër sa edhe vetë njeriu. Gjithmonë njerëzit 

edhe në kohën e primitivizmit kanë menduar, përkatësisht planifikuar 

për veprimet që i bëjnë, gjegjësisht punën që e kanë bërë e kanë 

paramenduar, gjë që është një lloj planifikimi. 

Termi planifikim është i gjërë dhe përdoret në sfera të 

ndryshme jetësore, kështu kemi planifikim urban, planifikim familjar, 

planifikim hapësinor, e planifikime tjera, por ne do të paraqesim 

kuptimin e planifikimit ekonomik. Planifikimi ekonomik paraqet 

mjetin kryesor të politikës ekonomike të të gjitha vendeve 

bashkëkohore të botës.
2
  

Marrë në tërësi planifikimi  nënkupton procesin e nevojshëm 

të parashikimit të asaj që do të ndodhë në të ardhmen e afërt apo të 

largët. 

Ndaj kur themi se planifikimi nënkupton procesin e 

parashikimit për të ardhmen , njëkohsisht kuptojmë se parashikimi 

mbështetet në zvogëlimin e pasigurisë dhe paqartësisë qoftë të 

ndërmarrjes apo më gjërë.  

Shpesh na bie të parashikojmë ngjarje që do të ndodhin si bie 

fjala si do të jete koha, apo të parashikojmë një ndeshje sportive apo 

edhe kur japim premisat si parasupozime se  kush do t‘i fitoj 

zgjedhjet, cila parti do të vie në pushtet në mandatin  e ardhshëm etj., 

                                                

1 Prof.Dr.Berim Ramosaj : Bazat e Menaxhmentit, Prishtinë 2000 , faqe 

59. 

2 Prof.Dr.Musa Limani : Ekonomia dhe Politika Ekonomike , Prishtinë 

1997, faqe 30. 
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që është një lloj parashikimi nga ajo se sa mund të jemi të gatshëm ta 

ndjejmë dhe ta dallojmë atë paqartësi.  

Natyra e parashikimit shpesh na bën të fitojmë edhe përvoja të 

hidhura , mirëpo pa marrë parasysh ne duhet patjetër të parashikojmë, 

me çka nëpërmes kësaj kuptojmë edhe arsyeshmërinë e parashikimit 

e cila qëndron ne atë se pa ndonjë vlerësim të së ardhmes, nuk ka as 

plane. 

Me qëllim që e ardhmja të shihet si rruga më e favorshme, me 

të cilën arrihet qëllimi, udhëheqësi duhet të shoh në të pasojat e 

parashikmeve të veta. 

Prandaj për të është shumë e rëndësishme të analizoj të dhënat 

nga e kaluara,  sepse e ardhmja është vazhdim i së kaluarës,  ndërsa e 

tashmja është kufi mes tyre.
3
 

Prandaj për të parashikuar të ardhmen është e nevojshme 

njohja e numrit sa më të madh të faktorëve që e formojnë të ardhmen. 

Udhëheqësi që nuk i analizon faktorët dhe ndikimin e këtyre 

faktorëve në të ardhmen , ndeshet në befasi dhe në dukuri a ngjarje të 

paparashikuara. 

Pokështu në kuadër të procesit të planifikimit bëhet edhe 

parashikimi për aktivitetet afariste. 

Gjendja e përcjelljes korrekte të ndërmarrjes për menaxherin 

paraqet bazë të shëndoshë për parashikimin e ardhmërisë së 

ndërmarrjes. Ndaj në këtë kontekst menaxheri si premisa të 

parashikimeve për të ardhmen e ndërmarrjes i analizon elementet e 

saj si: ofertën, kërkesën, prodhimin , shitjen, kapacitetet etj. 

Menaxheri duhet të njohë ndërmarrjen, veprimtarinë e asaj 

ndërmarrje në të cilën punon, duhet të dijë çka mund të bëjë si dhe të 

                                                

3 Grup autorësh :Organizimi i punës , Prishtinë 1984, faqe 242. 
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dijë mundësinë e firmës së vetë për t‘u ballafaquar me skenën e 

përgjithshme industriale –ekonomike. 

Menaxheri duke dashur që të zvogëlohen gabimet në marrjen 

e ndonjë vendimi, ai duhet të parashikoj të gjithë faktorët e 

mundshëm. 

Parashikimet janë më të sakta për periudha kohore më të 

shkurtëra se sa për periudha kohe më të gjata.Sa më e shkurtër të jetë 

periudha e kohës së parashikimit aq me e ulët është shkalla e 

pasigurisë.
4
 

Kur e theksuam më  heret se planifikimi është baza e 

menaxhimit, kjo bënë që ne të kemi në konsideratë se të  gjitha 

funksionet tjera si organizimi, udhëheqja,  kontrolli zbatojnë 

vendimet e marra nga ajo që është planifikuar, përkatësisht 

parashikuar. 

Parashikimi si pjesë e planifikimit paraqet procedimin e 

nevojshëm për të matur pasigurinë që sjell ardhmëria. 

Planifikimi është pjesë shumë e rëndësishme e Menaxhmentit. 

Kjo është pjesë e punës së Menaxherit. Çdo menaxher planifikon. 

Nuk është çështje se a planifikon apo jo, por a planifikon mirë.
5
 

Elementet e planifikimit janë: qëllimet, strategjitë, politikat, 

procedurat, rregullat, buxheti dhe planet 

PËRCAKTIMI I QËLLIMEVE 

Planifikimi si funksion ka si bazë arritjen e një qëllimi, e 

qëllimi i një organizate është vetë ekzistimi i saj. Krijimi i të mirave 

të ndryshme nga organizata për të plasuar në treg dhe fitimi është 

                                                

4
 Prof. Suzana Panariti : Menaxhimi i Operacioneve, Tiranë 2008, faqe 

132. 

5 Бoбек Шуклев : Менaџмент , Ckoпje 1998, faqe 124. 
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vetë qëllimi i organizatës , ngase ajo paraqet bazën e mbarëvajtjes së 

punës së asaj organizate. 

Prandaj hapi i parë i planifikimit është përcaktimi i qëllimit, 

sepse të gjitha planet duhet të kontribuojnë në arritjen e qëllimeve. 

Për menaxherin është e nevojshme të shoh të ardhmen si 

zhvillim. Menaxheri duhet të  definon objektivat(qëllimet) e 

organizatës dhe krijimin e një strategjie të përgjithshme për arritjen e 

këtyre qëllimeve 

Për të është thelbësore  arritja e qëllimit, prandaj atë zhvillim 

ai duhet ta shoh nga pikëpamja e orientimit të zhvillimit dhe të 

rezultatit. Qëllimet e organizatës janë synime ku ajo dëshiron të arrij 

në të ardhmen dhe kah e cila janë të orientuara aktivitetet e 

planifikuara. 

Nëse i shqyrtojmë qëllimet e organizatës afariste vijmë në 

përfundim se ajo ka disa qëllime si : 

 Rritja më e shpejtë e të ardhurave 

 Fitimi 

 Ekzistenca 

 Pozita e favorshme në treg 

 Zgjerimi i mundësive për rritje etj. 

Duke u nisur nga aspekti i realizimit të qëllimeve, hierarkia e 

qëllimeve përcaktohet në bazë të marrëdhënieve të cilat ekzistojnë 

midis qëllimeve individuale dhe atyre të përgjithshme, apo qëllimeve 

të njësive të ulëta dhe të larta organizative.
6 

Kësisoji kemi : 

Qëllimet e njësive të ndërmarrjes.........   Menaxherët e nivelit 

të ulët 

                                                

6 
Prof.Dr. Berim Ramosaj : Vepër e cituar, Prishtinë 2000, faqe 68. 
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Qëllimet e caktuara të ndërmarrjes.......  Menaxherët e nivelit 

të mesëm 

Qëllimet e tërësishme të ndërmarrjes....  Menaxherët e nivelit 

të lartë 

Kështu çdo nivel ka nga një qëllim i cili është drejtuar kah 

plotësimi i qëllimit të rendit më të lartë, e që të gjithë së bashku 

përbëjnë hierarkinë e qëllimeve që qojnë në integrimin e qëllimeve , 

për arritjen e rezultateve me të mira për ndërmarrjen. 

PROCESI I VENDOSJES
 

Vendosja në subjeket ekonomike është punë kryesisht e 

menaxherëve. Ajo paraqet pjesën përbërëse të përgjegjësisë për 

funksionimin e firmës. 

Procesi i vendosjes është i lidhur ngushtë me funksionet e 

menaxhmentit. Kjo është çështje shumë e rëndësishme sepse nga vetë 

marrja e vendimeve varet e ardhmja e ndërmarrjes. 

Duke i kundruar  funksionet e menaxhmentit na bie të 

apostrofojmë pjesën përmbajtësore të saj, fjala është për procesin e 

vendosjes si çështje kyqe ku në kuadër të këtij procesi funksionojnë 

aktivitetet tjera menaxheriale duke filluar nga planifikimi e deri te 

kontrolli. Prandaj procesi i vendosjes është kryekëput proces i lidhur 

ngushtë me planifikimin , përkatësisht parashikimin  si fazë të parë, 

por shumë përmbajtësore dhe  bazë e vetë procesit të vendosjes. 

Kështu në kuadër të procesit të vendosjes, studjuesit paraqesin 

faza të ndryshme, por ne do të apostrofojmë këto faza të procesit të 

vendosjes: 

 Përkufizimi i problemit 

 Analizimi i të dhënave   

 Mbledhja e të dhënave 

 Zhvillimi i solucioneve alternative  

 Parashikimi i pasojave 

 Seleksionimi i zgjedhjes më të mirë 
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 Marrja e vendimit 

Faza e parë - Përkufizimi i problemit është fazë shumë e 

rëndësishme sepse duhet ta definojmë esencën e problemit. 

Faza e dytë-Analizimi i problemit, ka të bëjë me analizën e 

gjendjes ekzistuese dhe asaj të dëshiruar. 

Faza e tretë-Mbledhja e të dhënave, bëhet ashtu që të 

mundësohet përcaktimi i kufijve të zgjidhjes së problemit. 

Faza e katërt-Zhvillimi i solucioneve alternative, çdo 

menaxher duhet  të ketë parasysh edhe zgjidhjet alternative të 

problemit. 

Faza e pestë-është faza e parashikimi të pasojave  të 

mundshme nga alternativat e dhëna. 

Faza e gjashtë –Seleksionimi i zgjidhjes më të mirë-

Menaxheri duhet  t‘i ketë parasysh të gjitha zgjidhjet, por  ai duhet të 

përcaktohet për zgjidhjen më të mirë e më të përshtatshme. 

Faza e shtatë-Marrja e vendimeve kjo është faza vendimtare 

që vie si bashkëveprim i fazave të mëparme. Mirëpo autorë të 

ndryshëm i qasen në mënyra të ndryshme kësaj faze, ngase shumica 

prej tyre janë të mendimit se procesi i marrjes së vendimit nuk 

përfundon me vetë aktin e  marrjes së vendimit,
 
sepse menaxheri i 

sukseshëm duhet të mbaj llogari edhe për implementimin  dhe 

kontrollin e vendimit.
77

 

PLANET DHE LLOJET E PLANEVE 

Planet janë shprehje e asaj se si duhet të realizohen qëllimet.
8 

Vënia e qëllimeve nuk garanton se do të realizohen, por plani është ai 

                                                

7 
Prof.Dr.Ibrahim Kuka:

 
Vepër e cituar, Prishtinë 1997, faqe 69.

 

8 Dr.Ibish Mazreku : Bazat e Menaxhimit, Prishtinë 2010, faqe 57. 
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që i orienton punëtorët se çfarë duhet të punojnë për realizimin e 

qëllimeve. Duke e kundruar planin si prodhim të procesit të 

planifikimit ai fillon me vendosjen e qëllimeve dhe politikën afariste. 

Plani në kuadrin e vetë përfshin synimet, përcaktimet dhe 

lëvizjet të cilat janë të domosdoshme për hartimin e politikës së 

zhvillimit afatgjatë.
9
 

Me anë të planit përcaktohet se çka duhet të realizohet, si 

mund të arrihet, me ç‘mjete, kush do t‘i kryej ato detyra etj. 

Gjatë hartimit të planit për të qenë realizimi i qëllimeve i 

suksesshëm, menaxherët duhet të kenë parasysh që: 

 plani duhet të jetë  i qartë, objektiv, logjik dhe  të ketë një 

mision të qartë të organizatës 

 plani të mundësoj realizimin e qëllimeve në mënyrë sa më 

ekonomike 

 plani duhet të përcaktoj fazat e realizimit të qëllimeve, 

aktivitetet, procedurat dhe stafin që do t‘i kryej ato detyra. 

LLOJET E PLANEVE 

Në literatura të ndryshme të planifikimit menaxherial hasim 

lloje të ndryshme planesh dhe klasifikime të ndryshme si bie fjala: 

Sipas niveleve të ndryshme të menaxhmentit 

Plane strategjike-këto lloje të planeve hartohen nga 

menaxherët e nivelit të lartë dhe përfshijnë formulimin e objektivave 

të përgjithshme. Me këto plane caktohet strategjia e ndërmarrjes, si 

dhe qëllimet e ndërmarrjes në të ardhmen. Karakteristikë është se 

këto plane sillen për një afat të gjatë kohor prej 10-15 vjeçare e me 

shumë, ku shkalla e pasigurisë është e madhe. 

                                                

9 
Prof.Dr.Selman Selmanaj: Sisteme ekonomike bashkëkohore, Prishtinë 1996, faqe 

124. 
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Plane taktike- këto plane hartohen nga menaxherët e nivelit 

të mesëm. Me anë të planeve taktike bëhet operacionalizimi i planeve 

strategjike. Planet taktike determinojnë efikasitetin e ndërmarrjes 

duke u përqëndruar në burimet dhe njerëzit.Te këto plane shkalla e 

pasigurisë  është e ulët pasi këto janë plane konkrete. Afati kohor i 

këtyre planeve zakonisht është 1-5 vjet. 

Planet operative-këto plane janë karakteristike për nivelet e 

ulëta të menaxhmentit, pra realizohen nga menaxherët e nivelit të 

ulët, kurse mbikqyren nga menaxherët e nivelit të mesëm. Keto janë 

plane që hartohen për realizimin e detyrave rutinore, që do të thotë se 

në shumicën e rasteve jane të programuara, ku ato hartohen per një 

vit, për një muaj, javë ose edhe për një ditë.   

Sipas kohëzgjatjes së aktiviteteve   

Plane afatgjata- realizohen për  periudha të gjata kohore 15-

20 vite. Planet afatgjata përfshijnë konceptin thelbësor të zhvillimit. 

Këto plane përqëndrohen në aktivitete kryesore për të ardhmen e një 

organizate si investimet kapitale, riparimin rrënjësor të teknologjisë, 

etj. 

Planet afatmesme-këto plane kanë periudhë të ndryshme 

kohore prej 3-5 vjet, por zakonisht në praktikë janë  plane afatmesme 

pesëvjeçare. Me planet afatmesme parashikimi bëhet në të gjitha 

lëmenjtë ekonomike e shoqërore. Përmes realizimit të planeve 

afatmesme menaxherët përpiqen të realizojnë planet afatgjate. 

Planet  afatshkurta-realizohen në periudhën kohore prej me 

pak se një vit, e mund të planifikohen edhe për periudha më të 

shkurtëra kohore (mujore,  tremujore, gjashtëmujore etj.) Planet 

afatshkurta më pak mund të trajtohen si plane zhvillimore e më tepër 

si programe që përcjellin realizimin e planeve afatmesme.
10

 Këto 

plane paraqesin bazë për hartimin e masave konkrete të politikës 

ekonomike aktuale. 

                                                

10 
Prof.Dr.Musa Limani :Vepër e cituar, Prishtinë 1997, faqe 32.
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Në literaturën e planifikimit  Menaxherial hasim edhe ndarje 

tjera të planeve  varësisht prej funksioneve afariste të  organizatës së 

biznesit si: planet në bazë të përdorimit, që janë plane për një 

përdorim-ku ky është një plan i projektuar  posaçërisht për  të 

përmbushur nevojat e një situate unike dhe planet e përhershme-që 

janë plane në vazhdimësi dhe ofrojnë udhëzime për aktivitetet që 

kryhen në mënyrë të përsëritur, pastaj kemi   planet e funksionit të 

shitjes, planet e funksionit të prodhimit, planet e funksionit financiar, 

planet e fuksionit kadrovik etj.   

MODELET BASHKËKOHORE TË MENAXHMENITI 

TË SISTEMEVE AFARISTE 

Në literaturën ekonomike ndeshim metoda dhe modele të 

ndryshme të aktivitetit menaxherik si : 

Modeli i Menaxhmentit  përmes qëllimeve (MBO) - ku 

bëhet harmonizimi i qëllimeve të menaxhmntit me qëllimet e formës 

organizative. Pra Menaxherët, qëllimet e veta individuale i realizojnë 

përmes realizimit të qëllimeve të njësive afariste. Njëri ndër 

elementet më të rëndësishme të MBO është vendosja dhe përcaktimi i 

efekteve standarde të menaxherit në të gjitha fushat e rëndësishme 

dhe tendenca permanente për arritjen e shkallëve të caktuara të 

ngritjes profesionale të menaxherëve. 

Teknika e Vështrimit dhe Vlerësimi i Programit (PERT) - 

është i lidhur ngushtë me metodën e rrugës kritike (CPM) e cila niset 

nga parasupozimi se me rastin  planifikimit të projekteve duhet 

analizuar tërë rrjeti i i aktiviteteve ashtu që të gjindet rruga kritike. 

Me anë të kësaj metode planeri krijon tri vlerësime të programit: me 

optimisten ,më të mundshmen dhe më pesimisten nga aspekti i 

kohëzgjatjes së aktiviteteve. 

SWOT Analiza - përbëhet prej 4 faktorëve të rëndësishëm: 

Forcat(Strengths), Dobësitë(Weaknesses), Mundësitë(Opportunities), 
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Rreziqet(Threats). Sipas kësaj teknike ekzistojnë 4 strategji 

alternative të mundshme
11

: 

WT-strategjia kur tentohet zvogëlimi maksimal i dobësive 

dhe rreziqeve. 

ST-kur forcat u kundërvihen rreziqeve që vijnë nga mjedisi. 

WO-kur tentohet zvogëlimi i i dobësive dhe shtimi max. i 

mundësive. 

SO-me forcën e kompanisë shfrytëzohen max.mundesitë në 

treg-mjedis. 

PËRFUNDIME 

Shikuar në përgjithësi planifikimi është lëmi shumë e 

rëndësishme e jetës, por edhe e organizatës në veçanti. Me anë të 

planifikimit  duhet të dimë saktësisht pse planifikojmë dhe çka 

dëshirojmë të arrijmë . Kështu menaxheri duke e ditur qëllimin pse 

planifikon, ai definon objektivat e organizatës dhe strategjitë e 

përgjithshme për arritjen e këtyre qëllimeve. Me anë  të planifikimit 

menaxherët mundohen ta parashikojnë ardhmërinë duke u përgatitur 

për ndryshimet e rrethinës.  

Se sa është një organizatë e suksesshme varet edhe nga ajo se 

sa i suksesshëm është funksioni i planifikimit. Prandaj e kemi 

theksuar edhe më heret se planifikimi është faza e parë e procesit të 

menaxhmentit dhe baza e të gjitha fazave tjera të tij. Planifikimi bën 

të mundur që ndërmarrja të zhvilloj strategji e cila mundëson 

përshtatjen e afarizmit me ndryshimet e vazhdueshme  të tregut dhe 

në këtë mënyrë arritjen e sukseseve dhe realizimin e qëllimeve. 

Parashikimi i sfidave në ndërmarrje dhe jashtë saj nga ana e 

personelit nuk mund të bëhet vetvetiu, por me analiza edhe ate  duke 

bërë planifikim afatgjatë. Strategjia i bënë të mundur një menaxheri 

të krijoj përparësi ndaj konkurentëve, përkatësisht ia mundeson 
                                                

11 
Prof.Dr.Berim Ramosaj: Vepër e cituar, Prishtinë 2000, faqe 99. 
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përqëndrimin e resurseve të nevojshme me qëllim që ato të 

shfrytëzohen në mënyrë efikase. Prandaj planifikimi ndihmon 

menaxherët të ndërmarrin vendimet e të sotmes nën dritën e pasojave 

të së ardhmes. Kështu menaxherët duke e bërë planifikimin strategjik 

e përqëndrojnë vëmendjen  në problemet dhe sfidat me të cilat 

ndeshet organizata duke i ndihmuar marrësit e vendimeve të 

përcaktojnë se çfarë duhet të bëjnë. 
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MARKETINGU I VERËRAVE 

“Vera ngazëllon të trishtuarin, 

gjallëron të moshuarin, 

frymëzon të riun, 

të lodhurin e bën të harrojë mundimet” 

-Bajroni- 

ABSTRAKT  

Është e paimagjinueshme të përmendet prodhimi, produktet, 

tregu, shitja e të mos përmendet marketingu. Shkenca e marketingut 

është shtyllë kryesore, e cila edhe tash edhe  në të ardhme do të luajë 

rolin mbi identifikimin dhe plotësimin e nevojave të konsumatorëve, 

që deri më tani kjo shkencë nuk është aplikuar aq sa duhet në Kosovë 

dhe përdorimi i mekanizmave dhe metodave bashkohore të 

marketingut.  

Realizimin e ktyre objektivave duhet të jetë motoja për 

organizimin dhe qasjen më aktive  në zgjedhjen e problemeve të 

cekura mbi të cilën do të kompenzohet koha e humbur , do të 

kontribohet në rritjen e standardit jetësor dhe të rritjes e mirëqenjes 

sociale të popullatës.  

Për të promovuar prodhimin e verërave ,zhvillimin e tregut , 

promocionin, turizmin e verërave, eksportet, zhvillimin e produkteve 

të reja, identifikimin dhe penetrimin në tregjet e reja, segmentimin e 

tregut, hulumtimet dhe pozicionimet në tregun cak, etj. janë disa nga 

objektivat e prodhuesve të verërave në Kosovë gjegjësisht bodrumet 
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e verërave, pa aplikimin e marketingut të verërave nuk mund t‘i 

përballojë  sfidave dhe konkurencës të pamëshirshme dhe të ashpër.  

Vlen të ceket se deri më tani asnjë shkencëtar, ekonomist, 

hulumtues apo marketer nuk është marrë me studimin dhe analizën e 

marketingut të verërave në Kosovë, ndaj e ndjejmë përgjegjësi karshi 

zhvillimit të këtij sektori dhe suportimit që i duhet bërë. 

HYRJE 

Fundi i mijëvjeçarit të dytë paraqet vitet e pritjeve të mëdha 

dhe njëkohësisht edhe të anktheve dhe të sfidave të mëdha. 

Në këtë kontekst para nesh gjenden mundësitë e mëdha në 

identifikimin dhe implementimin e konceptit të marketingut . Fundi i 

luftës së  ftohtë mundëson në shumë shtete të deblokohen mjetet për 

ndërtimin e infrastrukturës dhe të të mirave tjera kapitale q  janë më 

se të nevojshme. 

Shumë shtete të Europës Perëndimore shtegëtojnë me hapa të 

shpejtë drejtë synimeve të tyre, që të bëhet tregu më i madh i 

përbashkët europian me mbi 350  milionë konsumatorë.  

Ndërsa, ekonomia e shteteve aziatike paraqet ekspanzion në 

tregjet e tyre të brendshme dhe participimi i pjesërishëm në tregun 

global. 

Hyrje në mileniumin e tretë paraqiten zhvillimet e hovëshme 

tekniko- teknologjike që premtojnë gjithnjë e më tepër mediumet m 

precize medikamente çudibërëse superpërqueshmëria  inxhenjeringu 

gjenetik dhe të mbërrimet tjera shkencore. 

Nga ana tjetër egëzistojnë problemet e mëdha pjesa dërmuese 

e popullësisë botërore edhe  më tej ballafaqohet me uri, sëmundje dhe 

mosarsimim ambienti edhe më tej po përkeqësohet për arsye të mos 

zvoglimit të ndotjes. Shumë shtete ballafaqohen me udhëheqjen e 

korruptuar, ngarkesat e mëdha nga borxhet e brendshme dhe të 

jashtme dhe gjithashtu zgjerimi i jazit në  mes të shteteve të varfëra 

dhe të pasura. 
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Për shtetet e pazhvilluara ku ironia më madhe është që janë 

nevojat mëse elementare si ushqimi veshmbathja, çështja e strehimit 

dhe të mirat tjera elementare, por fatkeqësisht  mungon fuqia blerëse. 

Ndërsa pjesa tjetër e botës së zhvilluar posedon kapacitetet gjigante 

industriale për plotësimin e këtyre nevojave ndërsa këta i shesin 

atyre, vetëm atyre që kanë fuqinë blerëse. 

1. NOCIONI DHE ROLI I MARKETINGUT TË 

VERËRAVE  

Marketingu është tërësi e aktiviteteve , me të cilat prodhimi 

optimalizohet në përmbushjen e nevojave dhe të kërkesave të 

konsumatorëve, ngase tregu me mekanizmat e tij sugjeron për 

mënyrën e prodhimit asortimentin, shpërndarjen çmimin porositë dhe 

sjelljen e konsumatorëve  (persona fizik, juridik dhe shoqërisë në 

përgjithësi). 

Termi markenting ka prejardhje anglosaksone që përbëhet nga 

dy fjalë: Market dhe Ing. Fjala market do të thotë treg, ndërsa sufiksi 

ing ka domethënie të ndryshme si proces aksion takim për të fituar 

etj. Përkthimi në gjuhën shqipe nuk është aq adekuat, prandaj, 

përdoret si te të tjerët: marketing. 

Marketingu e ka kuptimin më të gjërë se shitja dhe reklama. 

Funksioni i marketingut është që të ndihmojë  ndërmarrjen, t‘i njohë 

mirë nevojat e konsumatorit për të zhvilluar produktet a shërbimet që 

do të pëlqehen nga konsumatorët.  

Pra, si objektivat e marketingut janë: 

 Të gjejë nevojat dhe dëshirat, t‘i zbulojë dhe plotësojë ato, 

 Prodho ato që mund t‘i shesësh, 

 Duaje blerësin. 

Marketingu është një shkencë më shumë praktikë-aplikative 

dhe si e tillë ka reputacion, zvogëlon rrezikun në ndërmarrje dhe  rrit 

imazhin. 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

77                Hamëz Rama 

Në këtë kontekst kemi disa definicione që disa shkencëtarë të 

huaj i përdorin në këtë fushë, p.sh: Sipas Philip Kotler-it ―Marketingu 

është një proces drejtues dhe shoqëror përmes krijimit të ofertave dhe 

këmbimit të produkteve të vlefshme me të tjerë, individët dhe grupet 

kënaqin nevojat dhe dëshirat e tyre‖. 

Sipas Fedor Rocco-s ―Me Marketing bashkëkohor nënkupton 

akceptimin e aktivitetit biznesor, i cili ndërlidh prodhuesin me 

konsumatorin për t‘i përmbushur maksimalisht nevojat e shoqërisë, të 

cilat në treg paraqiten si kërkesa‖.
 

Sipas Peter Drucker-it ―Me Marketing nënkuptohet 

gjithpërfshirja si funksion i posaçëm ku kemi të bëjmë me afarizmin 

e përgjithshëm të shikuar përmes prizmës e rezultatit të tij të fundit‖. 

Prandaj, shumë shkencëtarë nga të dyja anët e atlantikut 

përpiqen të zbulojnë sekretet e ndërmarjes dhe të performancës së saj. 

Nga kjo që thamë më lart përfundojmë se roli i marketingut 

është përcaktimi i tregut, përmirësimi i imazhit, respektimi i afateve, 

përmirësimi i cilësisë që tashmë nuk mjafton. Bizneset përmes 

marketingut implementojnë kërkesat e klientelës në veçanti në 

kënaqjen e saj, të fituar nga një rritje e vazhdueshme e cilësisë së 

produkteve dhe të shërbimeve. 

2. STRUKTURA PËRBËRËSE DHE KUPTIMI I VERËS 

SI PRODUKT  

Bazuar në literaturat e ndryshme e edhe të filozofëve antikë 

mund të konstatojmë se egzistojnë tre  pemë fisnike: Rrushi, Ulliri 

dhe Fiku. 

Vera si produkt i rrushit është pije më e vjetër dhe është 

prodhuar dhe konsumuar aty ku kanë egzistuar civilizimet. 

Si  përfitohet  vera si produkt ?  

Vera përfitohet, me ndrydhjen e rrushit përfitohet lëngu i 

rrushit, ku  përveç përbërësve të tjerë, përmban edhe glukozën- 
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sheqerin e rrushit, që me ndihmën e mikroorganizmave shndërrohet 

në alkool dhe dioksid të karbonit. 

Vera e kuqe është produkt i variteteve më të mira të rrushit të 

zi e cila bashkë me pjesë e ngurta të  rrushit fermenton me qëllim të 

ekstradimit të atyrë përbërësve. Poashtu vera e bardhë është produkt i 

rrushit të bardhë dhe është karakteristike se me  rastin e  përfitimit të 

lëngut të rrushit të bardhë ndahet nga pjesët e ngurta të rrushit 

(lëvorja gërdhoja, mishi dhe fara e  rrushit), dhe si e tillë fermenton. 

Sipas filozofit grek PLUTRAH: ―Vera si produkt është e 

interesit më të lartë nga të gjitha pijet, është më e shijshme nga të 

gjitha medikamentet dhe më e njelmët nga të gjithë artikujt jetësorë ― 

Struktura përbërëse e verës është që një litër verë mesatarisht 

përmban 850 gr. ujë, glukozë, 60-100 gr.alkool etilik, glicerina, 

acidet, tanina (në verë të zezë), vitamina, polifenole dhe flavonoide, 

etj. ose shkurt mund t‘i ndajmë në tri kategori: 

VITAMINA: Në këtë strukturë të vitaminave marrin pjesë 

Vit. B1, B2, B6, B12 dhe Vit. C. 

1. POLIFENOLE: Në këtë strukturë të polifenoleve marrin 

pjesë si Razveratol, Kvercetin, Epikatehin, Katehin. 

2. MINERALE: Në këtë strukturë të mineraleve merrë pjesë 

Hekuri, Jodi, Kaliumi, Kalciumi, Bakri, Magneziumi dhe 

Natriumi. 

Vera si produkt, nga qeveritë e caktuara të shteteve është 

klasifikuar në rangun e produkteve ushqimore, sepse në strukturën e 

vet ka materie ushqyese me vlerat energjetike të caktuara si materie 

ushqyese janë: 

a) Vlera energjike (kcal.), 

b) Albuminet, 

c) Karbohidratet, 

d) Monosaharide, 

e) Disaharide, 
f) Uji ,etj.
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Në bazë të kësaj që u tha më lart, konsideroj se vera si 

produkt është pije kulminante me përqindje të caktuar të alkoolit e 

pasuruar me vitamina, polifenole dhe minerale ku gjatë darkimit pirja 

e verës vjen në shprehje si shërues për organizmin tonë, ajo pasuron 

shijen e ushqimit, dhe krijon një ndjenjën e kënaqësisë dhe disponim, 

dhe në bazë të kësaj konsideroj që vera të quhet produkt 

SHUMËDIMENSIONAL. 

3. VERËRAT KOSOVARE SI PRODUKT 

SHUMËDIMENSIONAL 

Verërat Kosovare duke u nisur nga ajo se kanë prejardhje 

gjeografike, me kushtet të mira klimatologjike, pedologjike dhe 

ekologjike dhe rezatimin e rrezeve të diellit mbi 275 ditë në vit dhe 

më tepër se në rajonet tjera, e karakterizon me shije, kualitet si pije 

kulminante dhe fisnike.  

Duke analizuar dhe konsideruar verën si produkt shumë 

dimensional e klasifikojmë në tri aspekte: 

I. Aspekti  preventiv dhe shërues për organizmin e njeriut, 

II. Aspekti ushqyese (posedon materie ushqyese) 

III. Aspekti i krijimit të kënaqësisë dhe ndjenjës së disponimit 

I. Aspekti preventiv dhe shërues: 

Në kohërat antike mjekët kanë shëruar me verë sikurse sot me 

medikamente, injektime dhe skalper. 

Në vitin 400 P.L.K. mjeku, Hipokrati (babai i mjekësisë sot 

bashkëkohore), ka shfrytëzuar verën si mjet për forcimin e organizmit 

ka zbutur dhimbjet te ishijasa mjekoi varrët dhe sëmundjet e zorrëve. 

Kështu që vlenë për secilin person se më mirë është të kesh bodrum 

personal me asortiman të verës se sa një vitrinë me barëra dhe 

medikamente. Prandaj, verërat parandalojnë ose shërojnë këto 

sëmundje në organizmin e njeriut: 

 Drejton metabolizmin e karbohidrateve, 

 Ndihmon gjatë eliminimit të përbërësve toksik nga mëlçia, 
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 Participon në  metabolizmin e  yndyrnave, 

 Stimulon krijimin e gjakut dhe e antitrupave, 

 Stabilizon sasinë hormonale dhe ndihmon në mostrashjen e 

gjakut, 

 Parandalon inflamacionin arterial, 

 Trajton gjakun dhe përmirëson aftësinë e qarkullimit të tij, 

 Mbron nga kanceri dhe regullon punën e gjëndrave, 

 Forcon eshtrat dhe dhëmbët, 

 E nevojshme në regjenerimin e pigmenteve për forcimin e 

sistemit imunologjik dhe aktivitetin e sistemit nervor, 

 Parandalon pengesat e sistemit neurovegjetativ dhe  

 Regullon sasinë e ujit dhe reflekton barazpeshën e sasisës 

acideve dhe toksineve në organizëm. 

II. Aspekti ushqyes : 

Vera në organizmin e njeriut ka rolin dhe si artikull ushqimor 

sepse në strukturën e vet përbërëse si produkt ka kalori, albuminë, 

karbohidrate, monosaharide, disaharide, uji, etj në bazë të kësaj nga 

shumë shtete është klasifikuar  vera si produkt ushqimor. 

III. Aspekti i krijimit të kënaqësisë dhe ndjenjës së 

disponimit: 

Drita e qiririt, muzika e lehtë, vera në gotë mund edhe më 

bukur të krijojë shkas për një darkë me partner ose partneren. 

HIPOKRATI ka thënë se vera është AFRODIZIJAK, është 

ilaçi i cili shton kënaqësinë dhe rrit ndjenjën e disponimit. 

Çdo konsumim në sasitë normale të verës stimulon sistemin 

hormonal rrit qarkullimin e gjakut dhe humb frikën. 

4. MARKAT-EMËRTIMI I VERËRAVE SI PRODUKT 

Emërtimi-marketim i produktit është që nga koha antike, në 

Greqi si dhe në Egjiptin e lashtë, me qëllim të mbrojtjes së blerësit 

nga blerjet jo cilësore. Me markën e produktit kuptojmë: ―Fjalë, 
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shenjë, simbol, termin, shprehje, emër apo kombinim i ndonjerës prej 

tyre, me çka emërtohet, identifikohet, dhe mbrohet produkti‖. 

Në ekonominë bashkohore të prodhimit dhe të tregut masiv, 

marka e produktit krijon dy përparësitë në dy sfera dhe ate të 

konsumatorit dhe te prodhuesi. 

Përparësitë te konsumatori janë lehtësimi i blerjes, sigurimi i 

statisfaksionit, sigurimi i bindjeve për cilësi, racionalizimi në kohë 

dhe shpenzime tjera materiale, arritja dhe mbajtja e nivelit të statusit. 

Përparësitë te prodhuesi shfaqen nëpërmjet mundësisë së 

kontrollit më të mirë të tregut, lehtësisë për lancimin e produkteve të 

reja, oportunitetin në ndryshimin e çmimeve, lehtësisë së realizimit të 

aksioneve promotive,si dhe në ruajtjen dhe mbrojtjen nga 

keqpërdorimet dhe veprimet jo-lojale të konkurrencës. 

Duke analizuar dhe definuar markën e produktit, atë e 

përcjellin edhe disa elementë, kështu që sipas Philip Kotlerit 

identifikon disa termet që evidenton markën si në vazhdim: 

MARKA : Tregon emrin, shprehjen, shenjën, simbolin, 

dizanjin ose kombinimin e këtyre që ka për qëllim identifikimin e 

produktit (mallit), apo shërbimeve, të një apo grup produkteve dhe 

diferencimet e tilla ndaj konkurrentëve. 

EMRI I MARKËS: Është ajo pjesë e markës së produktit, e 

cila mund të thuhet apo të artikulohet. 

SHENJA E MARKËS: Është ajo pjesë e markës së produktit, 

e cila mund të vërehet ose të identifikohet. 

SHENJA MBROJTËSE: Është ajo markë, e cila me ligj 

është e mbrojtur ose pjesa e markës që është në përdorim ekskluziv. 

E DREJTA EKSKLUZIVE: Është e drejta ekskluzive ligjore 

për reproduktim, shpalljes dhe të shitjes.  
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Duke u ndërlidhur, me që u tha më parë nga vetë fakti se vera 

është produkt ekskluzivisht nga rrushi, prandaj punishtet e verërave 

në Kosovë kanë një gamë të produkteve ku për secilin produkt 

emërtohet në bazë të variteteve të rrushit:  

PINOT NOIRE ose Burgundezi i Zi: Kjo markë e verës 

përfitohet nga variteti i rrushit me emrin Burgundez, i cili ka 

prejardhje nga Franca, i cili varietet është shumë mirë i aklimatizuar 

në kushtet agroekologjike në plantacionet e vreshtave të Rahovecit. 

Kjo verë është e kuqe dhe e mbrojtur me prejardhje gjeografike.  

KABERNET SAUVGNON: Është markë e verës së kuqe e 

thatë kulminante , e mbrojtur me prejardhje gjeografike nga 

plantacionet e vreshtave të Rahovecit. Kjo markë e verës rrjedh nga 

variteti i rrushit të rallë dhe cilësor me emrin Kabernet.  

MERLLO: Vera me emrin Merllo fitohet nga variteti i rrushit 

të zi me emrin Merllo, është verë e zezë e thatë e mbrojtur me 

prejardhje gjeografike, që kultivohet në plantacionet e rajonit vreshtar 

të Rahovecit.  

RIZLINGU ITALIAN: Është markë e verës së bardhë me 

kualitet të lartë, është verë e thatë me prejardhje gjeografike. Kjo verë 

e merr këtë emër nga po i njejti varietet i rushit, fidanet e para janë 

sjellë nga Italia dhe janë aklimatizuar me sukses.  

RIZLING RAJNE: Poashtu edhe kjo markë e verës fiton 

emrin nga variteti i rrushit Rizling Rajne që në regjionin tonë,fidanët 

e këtij varieteti u sollën nga ultësirat e lumit Rajna nga Gjermania, 

është verë e bardhë e thatë, e  mbrojtur  me  prejardhje gjeografike, 

etj . 

5. AMBALAZHIMI I VERËRAVE  

Produkti është elementi i parë dhe më i rëndësishëm i 

marketingut mix. Strategjia e produktit tregon rrugën, kahjen në 

kordinim për marrjen e vendimit në produktin mix, linjen e produktit 

markës së produktit paketimin-ambalazhimin e produktit dhe 

etiketimin e produktit. 
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Marketingu i jep rëndësi të theksuar ngase ambalazhi i  

produktit është pjesa e pandarë e produktit dhe interesave të blerësve. 

Ambalazhimi nevojitet për shumë shkaqe, ruajtjen e cilësisë së 

produktit, komunikimin me tregun, individualizimin dhe 

promocionin e produktit, për nxitjen e shitjes nga performancat 

vizuale, që tek blerësi krijon reagime si emocionale dhe psikologjike. 

―Ambalazhimi është aktiviteti i veçantë i harmonizuar me 

karakteristikat dhe dizanjin e produktit dhe shërben për ruajtjen , 

promocionin dhe individualizimin e produktit‖. Ambalazhin e 

definojmë si aktivitet i formësimit, dhe mbështjellë, mbrojtës të 

produkteve. Mbështjellës mbrojtës të produktit quhet ambalazha. 

Ambalazhën mund ta rangojmë në tre kategori, si: 

1. Ambalazha primare:  

Në këtë kontekst kemi të bëjmë me shishen e qelqit të verës 

dhe e alkoolit në vëllim prej 0.175 lit., 0.75 lit.,1 lit. 

2. Ambalazha sekondare: 

Në klasifikimin e dytë ndërlidhet me material, i cili mbron 

ambalazhën primare, do të thotë 12 qerdhe nga kartoni, të cilat 

vendosen në kuti kartoni, që paketohen në 12 shishe, qëllimi i të cilës 

është ruajtja e ambalazhës primare, si dhe mbështjellëse nga letra 

pausi e shtypur dhe e zbukuruar. 

3. Ambalazhë transporti 

Me këtë ambalazh nënkuptojmë kuti kartoni që konsiderojmë 

paketim të detyrueshëm për depozitim, identifikim, ose transporti i 

prodhimit, p.sh. Kuti të kartonit, i cili paketon dy (2) shishe 2/1,tre 

(3) shishe 3/1, gjashtë (6) shishe 6/1, këto kuti  palosen në Europalet 

në dim 120 x 80 cm. 

6. ETIKETA DHE DEKLARIMI I VERËRAVE 

Etiketa e produktit (verërave) është pjesë  e ambalazhimit dhe 

përmban informatat e shkruara të produktit, paraqitet në ambalazh 



The Heritage – Nr. 11 

Marketing i Verërave       84 

ose me ambalazh. Në etiketë duhet të figurojë vetëm emri i markës 

ose edhe një numër i madh informatash edhe pse prodhuesi ose 

shitësi i produkteve preferon etiketat klasike, ku edhe me dispozitat 

ligjore mund të kërkohen informatat shtesë. Përmes etiketës që ka 

mjaft funksione mund të identifikohet produkti ose marka e caktuar e 

produktit me atributet e tjera të tij. 

Në etiketat mund të përshkruhet produkti: 

 Kush e ka prodhuar, 

 Ku është prodhuar, 

 Kur është prodhuar, 

 Përmbajtja e tij, 

 Si  përdoret , 

 Afati i skadencës, etj. 

Prodhuesit patjetër duhet të pajisin produktet me etiketat, 

etiketa është pusullë e thjeshtë e përforcuar në produkt ose zgjedhje 

ideore grafike e formësuar, e cila është pjesë përbërëse e ambalazhës 

së caktuar. Përpos kësaj, me etiketat mund të propagohet produkti që 

të jetë më tërheqës në bazë të dizanjit, ngjyrës, simboleve, logos, etj. 

Disa autorë etiketat i dallojnë: 

 Etiketat identifikuese, 

 Etiketat ranguese, 

 Etiketat përshkruese,dhe 

 Etiketat promotive. 

Etiketat e produkteve mbas një kohe ato vjetërsohen bëhen 

monotone dhe është mëse e domosdoshme freskimi i tyre. 

Verërat si produkt i ambalazhuar në shishe qelqi është i 

përcjellë me dy etiketat dhe atë të përparme (ballore), dhe të pasme 

(prapashpine). 

Etiketa e përparme në vete përmban: 

 Markën e produktit, 
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 Logon e prodhuesit, 

 Zgjedhje ideore grafike, 

 Viti i vjeljes, 

Etiketa e pasme është e përcjellë me shënimet: 

 Markën e produktit, 

 Vitin e vjeljes, 

 Përqindja e alkoolit, 

 Barkodi i produktit, 

 Prejardhja e produktit, dhe 

 Deklarata e produktit. 

Kur jemi te deklarata e produktit në këtë rast është aksent 

shumë i rëndësishëm, ku vera transmeton mesazh mbi përmbajtjen 

dhe prejardhjen e verës si produkt, psh: marka e verës 

CHARDONNAY në pjesën e prapme të etiketës përcillet me 

deklaratën e prodhuesit: 

“Chardonnay është verë e bardhë cilësore, ekskluzive e thatë 

me prejardhje gjeografike të mbrojtur e prodhuar në bodrumet e 

Rahovecit. Prodhohet prej rrushit Chardonnay. Gjatë fermentimit të 

dirigjuar temperature nuk kalon 18 °C, gjë që verës i jep shije të 

veçantë, kompaktësi të plotë dhe buke karakteristike për varietetin. 

Ka ngjyrë të artë me nuanca në të verdhë”. 
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KONTRATA  PËR  DEPOZITIN 

(DEPOSITUM) 

ABSTRAKT 

Punimi shkencor i referohet kontratës së depozitit, e cila me te 

madhe aplikohet në Kosovë dhe me gjërë e cila është krijuar si  

nevojë e qarkullimit të mallrave dhe sendeve, të cilat janë 

transportuar prej një vendi në vendin tjetër për qëllime të caktuara. 

Gjatë qarkullimit, prodhimit, shitësjes e bartjes së mallrave 

dhe sendeve, përvec transportit është krijua një nevojë e 

domosdoshme që mallrat dhe sendet për një kohë të caktuar të ruhen 

nga personat e autorizuar, për këtë ka lindur edhe kontrata mbi 

depozitin, në mënyrë që malli dhe sendet të  depozitohen në vend të 

caktuar derisa të vijë blerësi apo të sigurohet treg më i favorshëm. 

Kur dihet fakti se në botën bashkohore tregtia zhvillohet ndermjet të 

gjitha kontinenteve të botës, pavarësisht nga distanca. 

Kësaj kontrate një rëndësi të vecant ia ka kushtuar edhe Ligji 

mbi detyrimet i Republikës së Kosovës. 

Për përpilimin dhe sendërtimin e punimit janë shfrytëzuar 

dispozitat e Ligjit mbi detyrimet, (në tekstin e metejmë  LMD). duke 

konsultuar edhe praktika gjyqësore e gjykatave ne Kosovë.  

HYRJE 

Kontrata për depozitin historikisht është krijuar si rezultat i 

qarkullimit të mallrave dhe sendeve. Mallrat dhe sendet e luajtshme 

janë transportuar prej një vendi në vendin tjetër për qëllime te 

caktuara. 
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Gjatë qarkullimit, prodhimit, shitjes dhe bartjes së mallrave 

dhe sendeve, përvec transportit për njerzimit që merreshin me këtë 

veprimtari, ishte krijua një nevoja e domosdoshme që mallrat dhe 

sendet për një kohë të caktuar të ruheshin nga personat e autorizuar, 

për këtë lindi edhe  nevoja mbi kontratën e depozitit. 

Kontratën e depositit e lidhin dy e më tepër persona edhe atë: 

- personi i cili e merr sendin në ruajtje quhet depositmarrës, 

ndërsa personi i cili e lenë sendin në ruajtje quhet depositdhënës apo 

depozitues
1
.  

Subjektët e kontratës mbi depozitën janë personi që e merr 

sendin në ruajtje quhet depozitar ( ruajtës), ndërsa personi që e lenë 

sendin në ruajtje quhet deponent. Në tektin e mëtejmë sipas LMD ( 

depozitdhënësi- lënësi dhe depozitmarrësi-ruajtësi). 

Edhe në Kosovë është e njohur Kontrata mbi depositin, cka 

karakteristik e kësaj kontrate përvec subjekteve dhe objektit, ka 

munguar forma, për sendet me vlerë të vogël, nuk është pëerpiluar 

kontratë me shkrim, pra, është aplikuar edhe kontrata verbale. 

1. NOCIONI DHE KARAKTERISTIKAT E KONTRATËS 

MBI DEPOZITËN 

Kontrata mbi depozitën është një punë juridike, ku depozitmarrësi 

(depoitari-ruajtësi), detyrohet që ta ruaj sendin e pranuar nga 

depozitdhënësi (deponenti-lënësi), me shpërblim apo pa shpërblim. 

Kontrata  mbi depozitën  është kontratë në emër e rregulluar me 

ligj, ku palet kontraktuese marrin të drejta dhe obligime sipas 

dispozitave të LMD, ashtuqe depozimarrësi detyrohet që sendin e 

marrur në ruajtje do ta ruaj për kohë të caktuar, me apo pa shpërblim, 

                                                

1 Dispozita e nenit 726 të Ligji per Mardhenje Detyrimore i Republike së 

Kosoves, 
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se të njëjtin nuk do ta përdori dhe të njëjtin t`ia kthej depozitdhënësit 

kur ai e kërkon
2
.  

Kontrata mbi depozitën karakterizohet si vijon: 

- është kontratë në emer sic e rregullojnë dispozitat e LMD-së
3
.  

- është kontratë kauzave pasi se të drejtat dhe detyrimet që  

dalin nga kjo kontratë janë të dukshme për palët kontraktuese 

dhe personat e tretë, 

- është kontratë komutative pasi se palët kontraktuese i dinë të 

drejtat dhe detyrimet e tyre që nga momenti i lidhjes së 

kontratës, 

- është kontratë intuitu persona, pasi se lidhet mes personave 

me cilësi të veçanta dhe besimin reciprok në mes tyre.  

- është kontratë reale se lidhet me rastin e dorëzimit të sendit 

për ruajtje,  

- është kontratë e njëanshme se krijon detyrime për 

depozitmarrësin që ta ruaj sendin, e nëse është kontratë me 

shpërblim, atëher bëhet e dyanshme, meqë prodhon të drejta 

dhe detyrime për  të gjitha palët kontraktuese,  

- është kontratë e pavarur, pasi se nuk varet nga ndonje kontratë 

tjetër, 

1. 2.  Kushtet për lidhjen e kontratës së depozitës 

Kontraktuesit për lidhjen e kësaj kontrate, paraprakisht duhet ti 

plotësojnë kushtet  me sa vijon: 

- pajtimi i vullnetit të palëve kontraktuese, 

- të ekzistoj lënda-objekti, dorëzimi i sendit të luajtshëm prej 

depozitdhënsit te depozitmarrësi, 

- baza e kontratës, qëllimi për ruajtjen e sendit, 

                                                

2 Dispozitat e nenit 726 të LMD-së 

  Dispozitat e nenit  982-1012 të Kodit Civil Shqiptar 

3 Neni 726 i LMD-së. 
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- shpërblimi i depozitmarrësit nga depozidhënësi, kur lidhet 

kontrata me shpërblim, 

- koha e ruajtjes së sendit të luajtshëm. 

1.3. Objekti i kontratës mbi depozitën 

Sipas dipozitave të LMD-së
4
, objekt i kontratës gjithmonë 

janë sendet e luajtshme
5
, ndërsa sipas praktikës, objekt i kontratës 

përvec sendeve janë edhe frytet e sendeve dhe pjesët rezervë të 

sendeve. 

Në komunikimin juridik objekt i kontratës mbi depozitin janë 

sendet në pronësi, posedim, shfrytëzim apo ndorësi, në pajtim me 

dispozitat ligjore në fuqi. 

Sendet e kundërligjshme nuk mund të jenë objekt i kontratës 

së depozitit, për shembull sendet që janë jashtë qarkullimit juridik 

apo ata të ndaluara me ligj (armët, materiet e rrezikshme,  substancat 

e ndryshme psikotropike-droga etj.). 

Sendi i lënë në eposit nuk mund të përdoret nga 

depozitmarrësi. 

Në rast se depozidhënësi jep pëlqim për ta përdorur sendin e 

lënë në ruajtje, atëher vlejnë rregullat e kontratës mbi huapërdorjen 

me shpërblim apo pa shpërblim. 

1.4 Subjektët e kontratës mbi depozitën 

Kontratën mbi depozitën e lidhin personat fizik apo juridik, 

nëpërmjet t`autorizuarve të  tyre, nga shprehja e lirë e vullnetit të të 

dy palëve kontraktuese edhe atë varësisht nga nevoja në raporte 

                                                

4 Neni 726 par. 2. të LMD-së, 

5 Marina Turtulani-Semini, E drejta e detyrimeve dhe e kontratave,  

tiranë, 2006, fq. 150. 
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kontraktuese mund të hyjnë dy e më tepër kontraktues, si pronarë të 

përbashkët, bashkëpronar
6
.  

1.5 Dorzimi i sendit të huaj 

Në cilësin e depozituesit pos pronarit të sendit mund të jetë 

edhe personi jo pronar, pra, poseduesi apo ndorësi-mbajtësi, ndërsa 

depozitmarrësi e ka për obligim ta kthej sendin, me kusht që mos të 

jetë i vjedhur
7
. Kur kthimin e sendit të depozituar e kërkon personi i 

tretë me pretendim se është pronar, e nëse ekziston ndonjë  kontest 

lidhur me sendin, atëher depozitmarrësi duhet ta njoftoi gjykatën, 

ndërsa sendi edhe më tutje nuk dorëzohet, derisa gjykata me vendim 

mos të vendosi  për fatin e sendit. 

Në rastet kontestuese gjykata mundet të caktojë masën 

siguruese për ruajtjen e sendit, derisa të vendoset në mënyrë meritore 

me  vendim të formës së prerë. 

1. 6.  Detyrimet e palëve kontraktuese  

A) Detyrimet e depozitdhënësit janë: 

- depositdhënësi do ta dorëzoi  sendin në gjendje të rregullt apo 

jo të rregullt, ta njoftoi depozitmarrësin për vetit dhe veqantit e 

sendit, 

- ti paguaj depozitmarrësit, kur lidhet kontrata me shpërblim, 

- detyrohet ta njoftoi depozitmarrësin, në cfarë cilësie e mbanë 

sendin, si pronar apo si posedues, 

- kur depozitmarrësi ka bërë shpenzime shtesë, gjatë ruajtjes apo 

mirëmbajtjës së sendit, depozitdhënësi detyrohet  t`i  

kompensoi  të njëjtat
8
.  

                                                

6 Dispozitat e nenit 727 të LMD-së. 

7 Po aty. 

8 Marina  Turtulani-Semini, E drejta e detyrimeve dhe e kontratave, 

Tiranë, 2006, fq. 153.  
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b) Detyrimet e depozitmarrësit janë: 

- ta ruaj sendin e pranuar në depozit si shtëpiak i morë, duke 

mos e përdorur të njëjtin dhe sendin  t`ia  kthej, depozituesit 

kur këtë ai e kërkon, me cka edhe kjo montratë dallohet nga 

kontrata e huas dhe huapërdorjes, 

- kur sendi merret në ruajtje pa shpërblim, sindin duhet ta ruaj 

sikur ta kishte të vetin, ndërsa kur sendin e merr në ruajtje me 

shpërblim, duhet ta ruaj si shtëpiak i mirë, derisa i njejti ti 

kthehet depozitdhënësit, 

- nesh sendi asgjësohet apo dëmtohet me fajin e depozitmarrësit, 

atëher i njejti është i detyruar  t`ia  kompensoj depozitdhënësit 

dëmin e shkaktuar, 

- depozitmarrësi nuk mund sendin në depozitim  ta bartë te 

personi i tretë pa pëlqimin e depozidhënësit
9
.  

1.7 Të drejtat e palëve kontraktuese 

Të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese në mënyrë strikte 

janë të rregulluara  me LMD-ve, ashtuqë cdo detyrim i njërës palë 

kontraktuese është e drejtë e palës tjetër
10

. 

a) Të drejtat e depozitdhënësit, janë: 

- të ruhet sendi nga depozitmarrësi për kohën e kontraktuar, 

- të kthehet sendi i ruajtur në gjendje të rregullt. 

b) Të drejtat e depozitmarrësit, janë: 

- të shpërblehet për ruajtjen e sendit, nëse është parapar në 

kontratë, 

                                                                                                             

 

9 Dispozitat e nenit 729 të LMD-së. 

10 Dispozitat e neneve 733, 734 dhe nenit 735 të LMD-së. 
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- ti paguhen shpenzimet  e shkaktuara për ruajtjen dhe 

mirëmbajtjen e sendit. 

1.8 Kohëzgjatja e kontratës për depozitën 

Kontrata për depositën është e afatëshme dhe e vazhdueshme 

e cila lidhet për një kohë të caktuar, por  mund edhe të vazhdohet për 

kohë më të gjatë në bazë të marrëveshjes së palëve
11

.  

2. RASTET E VEÇANTA TË KONTRATËS SË DEPOZITËS 

Ligji mbi mardhënjet e detyrimeve i Republikës së Kosovës i 

ka parapar edhe rastet e ndryshme të kontratës së depozitës. 

2.1. Depozita e parregullt  

Në të drejtën e detyrimeve parashikohen edhe lloje të veçanta 

të depozitës edhe atë depozita e parregullt, në rastin kur  në depositë 

janë dorzuar sendet e zëvendësueshme, kur depozitmarrësi ka të 

drejtë që ato sende ti konsumoj por me kusht që ato sende të kthehen 

në zëvendësim të sendeve që ishin në depozit, në të njejtën sasi dhe 

cilësi. 

Për shembull, një shembull hipotetik, depozituesi ka dorzuar 

100 kg. drith misri, në ruajtje për 4 muaj depozitmarrësit i cili të 

njëjtin mund ta shpenzoj por duhet të njëjtat sende ti zëvendësoi, 

ashtuqë, atëher vlejnë rregulla sipas kontratës mbi huan, ndërsa për 

kohën dhe vendin e kthimit të sendeve, vlenë kontrata për 

depozitën
12

.  

2.2. Depozita e domosdoshme  

Në rastet e fatkeqësive të ndryshme natyrore, zjarreve, 

tërmeteve, vërshimeve të mëdha, fuqia madhore (vis major), sendet e 

                                                

11 Dispozitat e nenit 732 të LMD-së 

12 Neni 736 të LMD-së. 
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dorzuara nga depozitdhënësi duhet të ruhen nga depozitmarrësi me 

kujdesin e shtuar, p.sh. në rast se ka vërshime makina e dorzuar nga 

depozitdhënësi duhet të ruhet në venin e caktuar nga depozitmarrësi 

me qëllim që të ruhet nga dëmtimi apo bartja e ujit, largimi nga zjarri 

etj. 

2.3. Depozita hoteliere  

Kur musafirët janë vendosur në hotel, për sendet e dorzuara 

në ruajtje te hotelieri, në rast se humbin ose dëmtohen do të 

kompensohen deri në vlerën prej 5.000 Eeuro. 

Përgjegjësia e depozitmarrësit–hotelierit përjashtohet në rast 

se sendi është shkatërruar apo dëmtuar si rezultat i rrethanave apo 

fakteve që depozitmarrësi nuk ka mundur ti eliminoj dhe se dëmtimi 

ka ndodhur përkundër vullnetit dhe dëshirës së tij. 

Nëse depozitdhënësi-musafiri me sjelljen e tijë e ka humbur 

apo asgjësuar sendin, në ruajtje, atëher përjashtohet përgjegjësia e 

depozitmarrësit-hotelierit. 

Depozituesi-hotelieri detyrohet ta bëjë kompensimin e plotë të 

sendit të dëmtuar apo të asgjësuar me fajin e tij apo nga pakujdesia
13

.   

Detyrimet dhe detyrat e palëve kontraktuese depozituesit-

musafirit dhe depozitmarrësit-hotelierit, janë të ngjashme me ato të  

kontratës mbi depositin, të njëjtat vlejnë edhe për  depozitën në 

spitale, garazha, vagona për fjetje, aeroporte, kampe të organizuara 

etj. 

Në depozitën hoteliere ekziston edhe një përjashtim  që sendi 

i dorzuar në ruajtje nga depozituesi-musafiri, mund të mos i kthehet 

do me thënë te mbahet ( e drejta e retencionit), nga depozitmarrësi-

                                                

13 neni 738 i LMD-së 
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hotelieri, deri sa depozituesi-musafiri ti arkëtoj borgjet e tija që i ka 

shkaktuar sa ka qëndruar në hotel
14

.  

2.4. Depozita gjyqësore dhe noteriale  

Sipas dispozitave të Ligjit mbi procedurën jokontestimore, (ne 

tekstin e mëtejmë LPJ) pesonat fizik dhe personat juridik munden me 

propozim të  shkruar t`i drejtohen gjykatës, për depozitimin e 

sendeve, mjeteve, dokumenteve, letrave me vlerë, metaleve të 

çmuara, për ruajtje
15

. 

Në seancë gjyqësore, gjyqtari i cështjës e harton 

procesverbalin mbi depozitimin e sendeve nga personi fizik apo 

juridik dhe vendos me aktvendim për miratimin apo refuzimin e 

propozimit. 

Sendet e konfiskuara në procedurën penale apo administrative 

duhet dalluar nga sendet e depozituara sipas procedurës kontestimore 

apo jokontestimore. 

Sendi i lënë në ruajtje në gjykatë për interesin e personit i cili 

nëse ftohet rregullisht një vit  për ta pranuar atë, dhe nëse pa arsye 

nuk i përgjigjet ftesës për pranimin e sendit, atëher gjykata sendin e 

tillë me aktvendim e konsideron se është pronë e shtetit-komunës, në 

teritorin e se cilës gjindet gjykata kompetente
16

.  

Sendet mund të depozitohen edhe te noteri i komunës 

gjegjëse, nga personat fizik dhe juridik në procedurën e ngjashme si 

                                                

14 Neni 742 i LMD-së 

15 Dispozitat e nenit 263, 264 dhe 265 e Ligjit mbi procedurën 

jokontestimore , në tekstin e mëtejmë (LPJ). 

16 neni 278, dhe 279, të LPJ 
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në gjykatë, ku gjithashtu hartohet procesverbal dhe lëshohet akti 

noterial mbi depozitin
17

. 

3. SHUARJA E KONTRATËS MBI DEPOZITIN 

Kontrata mbi depozitin sipas dispozitave të LMD-së,  shuhet 

sipas rregullave të përgjithshme të cilat vlejnë edhe për kontratën për 

depozitin, pra e njëjta shuhet, si vijon: 

- me kalimin e kohës për ruajtjen e sendit, 

- me marrëveshjen e palëve kontraktuese, kur nuk ekziston afati 

për kthimin e sendit, 

- me shkëputjen e njëanshme të kontratës për depozitin, 

- nëse asgjësohet sendi i lënë në eposit, 

- pas përfundimit të procedurës kontestimore dhe procedurës 

jokontestimore. 

PËRFUNDIM 

Ligji mbi mardhënjet e detyrimeve u ka dhënë kontratave një 

përshkrim shumë përmbajtësor, ku pos tjerave edhe kontratës mbi 

depozitin, e cila tani është tejet aktuale me rëndësin  e saj. E këtë para 

se gjithash kur jemi dëshmitar të përditshëm se  në këtë dinamizëm  

shumë të  madh të jetës, tregtia zhvillohet në të gjitha anët e botës 

pavarësisht distancën. Andaj, me të madhe vjen në shprehje zbatimi i 

kontratës objekt i këtij studimi. Meqë malli duhet të depozitohet te 

personat e autorizuar nga pronari, derisa të gjendet blerësi më i 

volitëshëm, derisa të transportohet deri në vendin e destanacionit etj. 

Prandaj, nëpërmjet këtij punimi jemi munduar të japim 

sadopak kontributin tonë lidhur me njohjen dhe specifikat e kësaj 

kontrate dhe rigoroziteti i përgjegjësive të palve kontraktuese. 

                                                

17 Mr.sc.Mustafë Musa, E drejta dhe noteria, Gjilan, 2011, fq. 73. 
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Dhe si përfundim, ndërmjet kontraktuesve duhet të ekzistojë 

ndërgjegjja dhe respekti, sipas dokeve të mira, në mënyrë që 

obligimet të përmbushen me korrektësi e mos të lejojnë që  përshkak 

të jo korrektësisë së tyre cështja të kaloj në kontest gjyqësor. Pasi se 

kjo ndikon negativisht në imazhin e kontraktuesve dhe afarizmin e 

tyre. 
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NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI 

KRIMINALITETIN-(NOCIONI DHE LLOJET 

E KRIMINALITETIT) 

1. VËSHTRIM HISTORIK MBI KRIMINALITETIN 

Kriminaliteti si fenomen negativ dhe me një shkallë të lartë të 

rrezikshmërisë për shoqërinë, që në kohërat më të hershme zgjoi 

interes në qarqet e ndryshme shoqërore. Interesi i këtillë është ngritur 

mbi arsyen e të   kuptuarit në esencë këtë dukuri, duke studiuar 

shkaqet dhe faktorët e paraqitjes, rrezikshmërinë shoqërore 

shumëdimensionale, duke dhënë ide të llojeve të ndryshme për 

luftimin dhe parandalimin e kësaj dukurie negative që në mënyrë 

sukcesive shkatërron bazat më vitale të një shoqërie të shëndoshë. 

Në të kaluarën historike përkufizimet lidhur me kriminalitetin 

kanë qenë iracionale, për shkak të nivelit të ulët kulturor dhe të 

kushteve të pazhvilluara ekonomike, kurse idetë e para mbi studimin 

dhe hulumtimin shkencor mbi kriminalitetin i kanë dhënë filozofët e 

njohur antik, Platoni dhe Aristoteli. 

Kriminaliteti, si dukuri negative shumëdimensionale dhe 

komplekse kërkon me domosdoshmëri një angazhim të veçantë në 

hulumtimin dhe studimin e vëllimit, strukturës dhe dinamikës së tij. 

Në periudha të ndryshme të shoqërisë apo formacione ekonomiko-

shoqërore, kriminaliteti është manifestuar në forma të ndryshme duke 

pasur parasysh karakteristikat e vetë sistemit juridik, politik dhe 

ekonomik të shoqërisë. 

Për këtë arsye mund të flitet për kriminalitet në shoqërinë 

primitive, në atë skllavopronare, mesjetare dhe kriminalitetin e 
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shoqërisë bashkëkohore. Në shoqëritë primitive, si veprime kriminale 

janë cilësuar veprat që kanë cenuar interesat e personave që ka qenë 

si udhëheqës të klanit. Por nëse analizohet me kujdes zhvillimi i 

inkriminimeve të veprave të ndryshme shoqërore si veprime 

kriminale do të vërehet se disa vlera themelore, natyrore, universale, 

kanë qenë të mbrojtura dhe cenimi i tyre ka qenë i inkriminuar si 

veprim kriminal gati në të gjithë sistemet shoqëroro-ekonomike. Me 

të drejtë është konstatuar në këtë drejtim  nga autorët e ndryshëm që 

janë marrë me këtë problematikë se format e manifestimit të sjelljeve 

kriminale kanë qenë ngushtë të lidhura me transformimin e shoqërive 

dhe sistemeve shoqëroro-ekonomike. 

Kriminaliteti si dukuri negative, sociopatologjike, e ka 

ndjekur me konsekuencë shoqërinë që prej fillimit të sajë, duke pasur 

gjithmonë si pasojë cenimin dhe rrezikimin e vlerave më të larta 

shoqërore.     

1.1 Nocioni dhe llojet e kriminalitetit 

Krimi si dukuri negative ka qenë prezent në të gjitha 

formacionet shoqëroro-politike dhe gjithnjë duke i rrezikuar në 

skajshmëri dhe pa kompromis vlerat më vitale (elementare) të 

shoqërisë, si jetën, lirinë, pronën, normat moralo-etike, rendin juridik, 

vlerat fetare, si dhe ato kulturore-artistike. Kriminaliteti është dukuri 

negative shoqërore nga i cili rrezikohen dhe cenohen të mirat 

materiale dhe vlerat morale si të individit ashtu edhe të shoqërisë në 

tërësi. 

Me nocionin kriminalitet kuptohet tërësia e të gjitha 

krimeve të kryera në një kohë, hapësirë dhe periudhë të caktuar, 

kurse me termin krim nënkuptohet akti individual i sjelljes së 

njeriut përmes të cilit cenohet ose shkelet kodi penal dhe kjo shkelje 

ka për pasojë dënimin-ndëshkimin.
1 
 

Në teorinë juridike veprat penale ndahen në vepra që janë të 

drejtuara kundër rregullimit shtetëror, kundër jetës, kundër pasurisë-

                                                

1 Halili, R. , Kriminologjia, Prishtinë, 2002, fq. 21-22. 
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pronës, kundër sigurisë në trafik, kundër rendit juridik etj. Ndarja e 

këtillë shërben si bazë për klasifikimin e llojeve të kriminalitetit në: 

kriminalitet i organizuar, kriminalitet kundër pasurisë, 

kriminalitet i dhunës, kriminalitet ekonomik, kriminalitet në 

trafik, kriminalitet politik, kriminaliteti ekologjik, kompjuterik si 

dhe kriminaliteti profesional. Kriminalitet profesional është ai lloj 

kriminaliteti ku persona të caktuar merren në mënyrë aktive me këto 

veprime që u është bërë si profesion apo mjeshtëri e përhershme e 

tyre. Ky lloj i kriminalitetit është me një rrezikshmëri të madhe dhe 

shumë i vështirë për zbulim, për arsye se personat që merren me këtë 

kriminalitet veprimet e tyre i kryejnë me një mjeshtëri të lartë sepse i 

përcjellin të arriturat në shkencë e në  teknikë dhe në këtë mënyrë na 

paraqiten si persona të specializuar për kryerjen krimeve të caktuara.
2
 

Si formë e kriminalitetit profesional llogaritet edhe i 

ashtuquajturi kriminalitet i jakës së bardhë, persona që u takojnë 

shtresave autoritative të shoqërisë, dhe si të këtillë jetojnë një jetë të 

dyfishtë, në njërën anë si përfaqësues të qarqeve të larta, kurse në 

anën tjetër janë në lidhje me nëntokën kriminale. 

Si lloj tjetër i kriminalitetit është edhe ai politik ku veprimet 

janë të drejtuara kundër shtetit apo rendit juridik. 

Këto veprime janë të kohës bashkëkohore dhe kanë për qëllim 

ndërrimin e sistemit,  ku të drejtat  e njeriut janë të kufizuara dhe çdo 

kërkesë për të drejta dhe liri më të avancuara cilësohen si delikte 

kriminale. Për dallim nga këto sisteme, në sistemet që janë të ngritura 

mbi baza të një demokracie reale, koncepti i delikteve politike është 

krejtësisht ndryshe dhe ka një domethënie krejtësisht tjetër nga 

sistemet totalitare. 

Është mjaft vështirë të caktohet karakteri i delikuencës 

politike, për shkak se kriteret e veprave penale politike nuk janë 

konstante, sepse ndërrojnë varësisht prej kohës, vendit, përcaktimit 

                                                

2 Halili.R., Kriminologjia, Prishtinë, 2002, fq. 21-22 
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ideor apo regjimit të caktuar. Në literaturën juridiko-penale dhe 

kriminologjike, si vepra penale politike janë përmendur dhe cilësuar 

tradhtia, spiunazhi, propaganda armiqësore, veprat penale kundër 

forcave të armatosura dhe veprimet tjera.
3
   

Kriminaliteti i dhunës është i drejtuar kundër jetës, shëndetit 

dhe pasurisë të njeriut si forma më të shpeshta, si dhe kriminaliteti në 

familje si dhe ai seksual. 

Kriminaliteti ekonomik është veprim kriminale me të cilat 

atakohet sistemi ekonomik i një vendi si dhe prona shtetërore-

shoqërore e tij. Si forma më të shpeshta të këtij kriminaliteti janë: 

kontrabandimet e mallrave të ndryshme, importimet ilegale të 

derivateve të naftës, duhanit, alkoolit, rregullimi fiktiv i tenderëve 

dhe favorizimet e firmave, për shkak të interesit ose provizionit që 

merret, korrupsioni, mashtrimet e konsumatorëve në cilësi dhe 

kualitet të prodhimtarisë si dhe krimet e vjedhjeve. 

Kriminaliteti kompjuterik, si formë shumë e përhapur dhe 

shumë e vështirë për zbulim na paraqitet si dukuri e shoqërisë 

bashkëkohore apo e zhvillimit tekniko-teknologjik. Si forma të 

shpeshta të këtij kriminaliteti janë : mashtrimi, depërtimet e 

paautorizuara në programe, vjedhje, pirateritë, zbulimet e fshehtësive 

private, spiunazhi politik, manipulime të llojllojshme, sabotazhi 

kompjuterik. 

Kriminaliteti në komunikacion është lloj i kriminalitetit që 

kryhet me dashje dhe nga pakujdesia dhe është i drejtuar kundër jetës, 

shëndetit dhe pasurisë të njeriut. Në fatkeqësitë që ndodhin në trafik 

qoftë ai ajror ose rrugor humbin jetën numër i konsiderueshëm i 

njerëzve. Si faktorë që më shpesh shkaktojnë këtë kriminalitet janë 

konsumi i alkoolit, drogës dhe i pijeve tjera narkotike nga ana e 

drejtuesve të automjeteve. 

1.2 Kriminaliteti i organizuar 

                                                

3 Halili.R., Kriminologjia, Prishtinë, 2002, fq. 55 
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Kriminaliteti i organizuar si dukuri dhe fenomen i kohës 

bashkëkohore me kompleksivitetin dhe shumëdimensionalitetin që 

posedon, deri më sot nuk i është dhënë një definim i plotë dhe i 

njëjtë. 

Unioni Evropian, duke dashur të parandalojë këtë lloj krimi 

në shtetet anëtare të tij, ka tentuar të japë një përkufizim të krimit të 

organizuar, nëpërmjet përkufizimit që i ka bërë grupit të organizuar. 

Sipas Planit të përbashkët të 21 Dhjetorit 1998, të Unionit 

Evropian në të gjitha vendet anëtare të tij, organizatë kriminale do 

të quhet organizata që ka një strukturë të përbërë nga dy ose më 

shumë persona, e krijuar për të vepruar gjatë një kohe të caktuar 

dhe që kryen krime për të cilat ligji parashikon maksimum prej të 

paktën 4 vjet burgim ose dënime më të rëndë.
4
  

Sikurse të gjitha shtetet e botës që krijojnë lidhje në aspektin e 

tregtisë ndërkombëtare, njëjtë lidhje të këtilla vendosin edhe 

organizatat kriminale, të cilat me veprimtarinë e tyre u sjellin apo 

shkaktojnë rrezik permanent shteteve moderne, e në veçanti shteteve 

që gjenden në fazën e tranzicionit, në të cilin tranzicion bëhet 

zhvillimi i demokracisë, të drejtave dhe lirive të njeriut dhe 

ekonomisë së tregut. 

Është e një rëndësie të veçantë për shtetet në tranzicion që sa 

më parë të kuptojnë që në këtë periudhë tranzicioni të ndërpresin 

rrugët e zhvillimit të këtyre organizatave kriminale dhe që tu 

pamundësojnë shfrytëzimin e kësaj gjendjeje të këtyre shteteve. Kur 

them gjendjen e këtyre shteteve fjalën e kam apo mendoj në sistemin 

legjislativ të parregulluar, në mos funksionimin e duhur të 

institucioneve lidhur me kontrollin e tregtisë-mallrave, qytetarëve dhe 

për mos themelimin e formacionit shtetëror. 

                                                

4 Hysi, V., Kriminologjia dhe Penologjia, Tiranë, 2002, fq. 52. 
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Komiteti Evropian mbi Problemet e Krimit, pranë Këshillit të 

Evropës, në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar, ka kryer një 

studim mbi gjendjen e krimit të organizuar në vendet anëtare të tija. 

Në kuadër të këtij studimi Komiteti i Ekspertëve “Mbi aspektet 

penale dhe kriminologjike të krimit të organizuar” ka hartuar një 

pyetësor në bazë të të cilit, shtetet anëtare përshkruajnë situatën e 

krimit të organizuar në vendet e tyre. Në këtë pyetësor janë 

përcaktuar kriteret që duhet të plotësojë një krim që të konsiderohet 

si krim i organizuar: 

a) bashkëpunimi i tre ose më shumë personave 

b) aktiviteti kriminal i tyre për një kohë të gjatë 

c) kryerja e krimeve me rrezikshmëri të theksuar 

d) ekzistenca e objektivit për përfitime dhe 

pushtet 

e) anëtarët e grupit duhet të kenë një rol të 

përcaktuar 

f) përdorimi i një disipline të brendshme 

g) përdorimi i dhunës brenda ose jashtë tij 

h) ndikimi në politikë, media, administratën 

publike, në drejtësi nëpërmjet korruptimit të punonjësve 

i) angazhimi në pastrimin e parave që rrjedhin 

nga aktivitete të paligjshme 

j) përdorimi i strukturave tregtare ose biznesit 

për aktivitete jo të ligjshme  

k) veprimi në nivele ndërkombëtarë
5
 

Ajo që sot vërehet si tendencë  e organizatave kriminale është 

hapja e bizneseve të ndryshme legale që do të shërbenin si bazë 

shumë e përshtatshme për larjen e parave nga ata veprimtari 

kriminale që përfitimet e të cilave janë marramendëse, dhe këtë 

përfitime u mundësojnë depërtimin në nivelet më të larta të shtetit, ku 

me anë të korrupsionit krijojnë rrugë të përshtatshme për depërtim në 

fushën e doganave, policisë ose organeve tjera të pushtetit ku mund 

t‘u paraqiten si pengesë.  

                                                

5 Hysi, V., Kriminologjia dhe Penologjia, Tiranë, 2002, fq. 52-53. 
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Ndërkombëtarizimi i krimit të organizuar, profesionalizimi i 

tij në kryerje me të drejtë i ka nxit shtetet që të mendojnë lidhur me 

atë se cilat koncepte sigurimi duhet përdorur në luftimin e kësaj 

dukurie. Këto veprimtari antiligjore shkaktojnë rrezik të lartë në 

funksionet fundamentale të shtetit, për atë parashtrohet pyetja se me 

çfarë mekanizmash duhet shtetet bashkëkohore ti përgjigjen krimit të 

organizuar. Në bazë të saj mundemi që të konkludojmë se paraqitet si 

domosdoshmëri hartimi i koncepteve të reja nacionale të sigurimit, ku 

si fazë e parë shteti domosdoshmërisht duhet që të hartojë plan rreth 

politikës kriminale që do të jetë pjesë e përbashkët e politikës së 

sigurimit. 

Sipas mediumeve krimi i organizuar zë një vend të veçantë në 

agjendat politike të të gjitha shteteve, ku në shkurt të vitit 1996 

kryetari i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA-

ve) Villiam Jeffersson Clinton përpara Kongresit të SHBA-ve 

prezantoi planin ose konceptin më të ri nacional lidhur me strategjinë 

e sigurimit dhe për herë të parë pranoi që lufta kundër krimit të 

organizuar paraqet njërën nga bazamentet nacionale të sigurimit të 

SHBA-ve. 

Politika e sigurimit pa politikën kriminale nuk do të ishte 

efikase, për këtë arsye çdo shtet duhet që të hartojë plan të politikës 

kriminale, në të cilën të gjithë institucionet e shoqërisë duhet që të 

gjejnë bazën e rolit në luftën kundër krimit të organizuar. 

Siguria e brendshme e shtetit është e varur nga shumë 

segmente të shoqërisë, për atë politika kriminale nuk është detyrë 

vetëm e organeve të zbulimit, të ndjekjes dhe atyre gjyqësore, por 

medoemos duhet që të merret parasysh politika sociale e 

përgjithshme e shoqërisë.  

Ashtu si që u potencua, krimi i organizuar  merret me ato 

biznese ilegale që u sigurojnë leverdi të jashtëzakonshme 

organizatave kriminale, me ato veprimtari që veç më janë tradicionale 

si tregtia me lëndë narkotike dhe prostitucioni.  
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 Duke pasur parasysh aspektin struktural dhe bazat 

organizative dhe funksionale të kontrabandës me narkotikë, me të 

drejtë mund që të konstatojmë se këto veprimtari janë pjesë e krimit 

të organizuar. Shtrirja e kësaj veprimtarie është me karakter 

ndërkombëtarë, veprimtari nga e cila sigurojnë shuma fantastike, që u 

mundëson të posedojnë çdo gjë për të realizuar në mënyrë sa më të 

lehtë veprimtarinë e tyre si flota detare, banda të armatosura me 

përgatitje të lartë profesionale me pajisje të sofistikuara luftarake. 

Në disa shtete të botës këto banda kriminale janë më të 

fuqishme në çdo aspekt se dhe vetë shtet, ku me anë të disa 

veprimeve si kërcënime, shantazhe, ryshfet dhe formave tjera të 

presionit arrijnë që të depërtojnë në strukturat më të larta shtetërore, 

duke arritur që të bëjnë edhe ndryshime në strukturat udhëheqëse të 

shtetit duke sjell në pushtet persona që do tu konvenonin dhe do tu 

bindeshin urdhrave dhe instruksioneve të tyre. 

Organizata më e njohur kriminale në Amerikën Latine është 

Narkokarteli Kolumbian, i cili merret me organizimin e prodhimit , 

përpunimit, shpërndarjes dhe shitjes së kokainës, e cila sot 

konsiderohet ndër drogat më të përhapura në botën bashkëkohore, ku 

sipas disa të dhënave nga shkrimi i shtypit, grupet e këtilla kriminale 

gjatë një viti realizojnë rreth 400 miliardë dollarë fitim.
6
 Në vazhdim 

do të japim një pasqyrim konciz dhe padetajizime, rreth veprimtarisë 

së këtyre organizatave kriminale që janë si pjesë përbërëse e krimit të 

organizuar. 

Prostitucioni nuk është vetëm dukuri socio-patologjike që ka 

implikacione negative për një shtet të caktuar, por është një nga llojet 

e kriminalitetit ndërkombëtar të organizuar. Në mënyrën më të 

thjeshtë prostitucionin mund ta definojmë si shfrytëzim seksual i 

femrave me qëllim përfitimi material. Prostitucioni si sëmundje e 

shoqërisë moderne shtrirjen më të madhe e ka në shtetet pas 

komuniste, për shkak të problemeve të mëdha sociale që mbretërojnë 

në këto vende dhe në mos funksionimin e duhur të aparatit shtetëror.  

                                                

6 Halili, R., Kriminologjia, Prishtinë, 2002, fq. 142-143. 
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Ky konstatim është i bazuar mbi analizat dhe studimet e 

shumta që janë bërë lidhur me motivet që i shtyjnë femrat që të 

merren me këtë veprimtari, si motiv më i shprehur është përfitimi për 

sigurim të ekzistencës së atyre dhe familjeve të tyre apo për një jetë 

më të mirë.  

Të arriturat tekniko-teknologjike të kohës, bandat e ndryshme 

kriminale i shfrytëzojnë, që në mënyrë sa më të suksesshme të 

realizojnë aktivitetet e tyre kriminale. Për këtë arsye, është si 

domosdoshmëri që shtetet përveç edukimit obligativ të aftësimit 

profesional, duhet që shërbimi kufitar shtetëror dhe policia të jenë të 

pajisura me mjete materiale teknike sa më të sofistikuara.  

Pa bashkëpunim rajonal të organeve të punëve të brendshme 

është e pa mundur që të ndërpritet zinxhiri i krimit të organizuar-

prostitucionit apo tregtisë me femra për shfrytëzim seksual. Ky 

bashkëpunim duhet që të ngrihet mbi këmbimin e informacioneve, 

lidhjeve teknike e të gjitha shteteve, aksioneve të përbashkëta si dhe 

këmbimeve të kuadrove, e gjithë kjo për tu realizuar me sukses është 

e patjetërsueshme që të ekzistojë vullneti i mirë në këtë drejtim. 

Tregtia me organe të njerëzve është veprimtari më e re ku 

përfitimet financiare janë shumë të mëdha. Kjo veprimtari kriminale 

e drejtuar kundër jetës dhe shëndetit të njeriut është paraqitur si 

pasojë e asaj ku njerëzit e pasur janë në gjendje që të japin gjithçka 

për një jetë me organe të reja, të cilat në rrugë legale është e pa 

mundur t‘i sigurojnë.  

Kjo veprimtari më së shumti është e zhvilluar në ato shtete ku 

është i zhvilluar sistemi privat i shërimit apo spitaleve, ku 

kontrollimet dhe mbikëqyrjet nga ana e shtetit janë shumë të vogla. 

Organizatat kriminale kapacitetet financiare që i posedojnë i vendosin 

në shërbim të themelimit të këtyre spitaleve private dhe në anën tjetër 

ushtrojnë veprimtarinë kriminale të tyre duke siguruar organet që u 

nevojiten për shitje. 

Vjedhja e makinave është më tepër e përhapur në shtetet e 

zhvilluara ekonomikisht, ku nga ato shtete transportohen në shtetet e 
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pazhvilluara apo shtetet me rregullime juridike jo të mirë për 

evidentimit. Në lidhje me vjedhjen apo kontrabandimin e makinave 

kohëve të fundit është prezente edhe sigurimi fiktiv apo me qëllim 

kriminal nga ana e pronarit dhe shitja e këtyre makinave bandave 

kriminale me çmim më të lirë duke i paraqitur më pastaj si të 

vjedhura. Në këtë mënyrë pronari fiton në mënyrë të dyfishtë nga 

shitja bandave kriminale dhe nga kompensimi i vlerës së automjetit 

nga shoqata e sigurimit ku e ka pasur të siguruar automjetin, të cilin 

fitim nuk do të kishte mundësi ta arrijë me shitjen e automjetit në 

tregun legal. Më pastaj këto makina të blera nga bandat kriminale në 

këtë formë transportohen në ato vende ose shtete që posedojnë 

rregullim juridik jo të mirfillt lidhur me evidentimin. 

Vjedhja e automobilave dhe makinave të tjera në shumë 

shtete bashkëkohore tregon rritje rapide, sipas disa të dhënave gjatë 

dekadave të fundit, vetëm për një vit në SHBA vidhen afro 1miljonë 

automobila në krahasim me 6 milionë vjedhje të tjera në përgjithësi.
7
 

Trafiku klandestin me emigrantë në kohën e fundit na 

paraqitet si formë shumë e përhapur e kriminalitetit të organizuar. 

Arsyet për lëvizje të këtilla të miliona njerëzve qëndron në varfërinë 

apo skamjen e madhe që mbretëron në disa shtete, konfliktet politike, 

kulturore, religjioze, luftërat civile si dhe nga fatkeqësitë natyror, 

duke synuar drejt atyre shteteve me zhvillim ekonomik dhe siguri më 

të lartë, duke menduar për një jetë më të mirë. 

Kontrabanda me armë është e një rrezikshmëri të madhe për 

shoqërinë. Ngjashëm si te kontrabanda me narkotikë edhe me këtë 

lloj kontrabande merren kriminelë profesionistë me nivel të lartë 

organizimi, shpesh si bartës të kësaj kontrabande na paraqiten 

organizata apo kompani që ushtrojnë veprimtari legale si dhe vetë 

shteti. 

Kontrabanda me armë dhe municion përveç rëndësisë 

komerciale ka edhe rëndësi të gjerë politike, strategjike e ushtarake. 

Dy shkaqe themelore janë që i përshtaten këtij lloj të trafikut, një 
                                                

7 Halili, R., Kriminologjia, Prishtinë, 2002, fq. 200. 
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është fakti se sot në botë prodhohen më shumë armë se që është e 

nevojshme për armatimin e rregullt të armatës dhe policisë, kurse 

shkaku i dytë është fakti s ekziston tregu ilegal i cili merr çdo gjë që i 

afrohet.
8
  

Kriminaliteti kompjuterik është në rritje e sipër si dukuri e 

shoqërisë bashkëkohore dhe shumë i vështirë për zbulim. 

Si forma më të shpeshta të këtij kriminaliteti na paraqiten: 

mashtrimi, depërtimet e pa autorizuara në programe, spiunazhi, 

pirateritë, zbulimet e fshehtësive private, sabotazhi kompjuterik dhe 

manipulime të llojllojshme. 

Larja e parave është faza sekondare e veprimtarisë së krimit 

të organizuar, fazat primare që i përmendëm deri më tani si formë e 

krimit të organizuar janë forma nëpërmjet të cilave arrihet deri te 

pasuria në mënyrë jo legale, kurse larja e parave bëhet duke investuar 

pasurinë e fituar në sfera legale dhe me anë të kësaj kriminelët hyjnë 

në jetën legale duke u bërë si drejtorë ndërmarrjesh ose duke u futur 

në jetën politike të shoqërisë. Ashtu siç është e komplikuar larja e 

parave, gjithashtu edhe lufta kundër kësaj dukurie është komplekse 

ku medoemos duhet që të kyçen të gjitha institucionet e shtetit  duke 

filluar që nga policia, organet gjyqësore, bankat, institucionet 

tatimore etj. 

Korrupsion është formë jo legale apo keqpërdorim i 

kompetencave me qëllim përfitimi nga ana e personave në detyrë. Si 

fenomen në mënyrë rapide është duke u zhvilluar në botë, si problem 

i veçantë na paraqitet në shtetet në tranzicion, për shkak të 

keqpërdorimit të kompetencave nga ana e personave zyrtarë. Luftimi 

i kësaj dukurie është shumë i vështirë dhe problematik për faktin se 

në korrupsion përfiton edhe ai që jep edhe ai që pranon dhe askush 

nuk do t‘i paraqiste këto veprime antiligjore. Gjithashtu, e 

problematizon çështjen edhe ajo se këto veprimtari kriminale nuk 

                                                

8 Latifi, V., Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq. 190. 
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dëmtojnë interesat konkrete të ndonjë personi që ta paraqiste, por 

këto veprime shkojnë në dëm të shteti.  

Grupet e krimit të organizuar janë duke anagazhuar gjithnjë e 

më shumë profesionistë, të tillë si juristë, financierë,ekspertë të 

shërbimit financiar dhe "specialistë" të tjerë, për aktivitetet e tyre. 

Gjithsesi, emëruesi i përbashkët për të gjitha grupet apo rrjetet e 

krimit të organizuar në Evropën Juglindore, mbetet pastrimi i parave 

dhe një shkallë e caktuar korrupsioni (nga nivele të ulëta, tek nivele 

të larta), që lidh strukturat e ligjshme me ato të paligjshme. 

Në disa fusha të krimit, përgjigjet e dhëna për pyetësorin, 

vetëm në disa raste kanë raportuar në mënyrë të pjesshme dhe të 

fragmentarizuar lidhur me numrin, përmasat dhe përbërjen e grupeve 

të krimit të organizuar prandaj, edhe besueshmëria e këtyre 

përgjigjeve është e kufizuar. 

Sipas përgjigjeve, në vlerësimin më të përmbajtur mund të 

thuhet se në vitin 2005, zonat e këtij projekti kanë hetuar të paktën 

200 deri në 300 grupe të krimit të organizuar. Meqenëse këto grupe 

ndryshojnë për nga numri i autorëve (3-20 dhe më shumë pjestarë 

janë raportuar), është e vështirë të vlerësohet numri i përgjithshëm i 

kriminelëve të krimit të organizuar. Në bazë të raporteve, autoritetet e 

zbatimit të ligjit kanë akuzuar rreth 2500 autorë. Duke patur parasysh 

se shifrat e raportuara për lloje të caktuara krimesh, që kryhen 

zakonisht nga grupetë krimit të organizuar, që kryhen zakonisht nga 

grupetë krimit të organizuar, mund të pohohet se numri i grupeve të 

krimit të organizuar dhe i autorëve është dy, derinë tre here më i 

madh, ose edhe më shumë. 

Çdo shtet medoemos duhet që të krijojë instrumente 

legjislativ dhe operativ që do të mundësonin këto kooperime, për t‘iu 

përgjigjur dimensionit ndërkombëtarë që ka krimi i organizuar. Ky 

bashkëpunim duhet që të jetësojë dhe të realizojë deri në fund 

hetimin dhe konfiskimin e këtyre pasurive të fituara në rrugë 

kriminale, duke u pamundësuar në këtë mënyrë organizatave 

kriminale që të krijojnë pushtet ekonomik mbi të cilin në tërësi është 

e bazuar rrezikshmëria e tyre shoqërore.  
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KONKLUZA 

Me të drejtë pohohet se krimi si fenomen negativ ka qenë 

prezent që në kohërat më të lashta, por me zhvillimin e teknikës, 

teknologjisë, pajisjeve më moderne dhe më të sofistikuara elektronike 

është mundësuar që të kryhen me një shpejtësi më të madhe dhe të 

problematizohet çështja e zbulimit të kryerësve. 

Konsekuenca dhe lufta e pakompromis e kriminalistikës 

moderne është e ngritur mbi arsyen e përvetësimit dhe aplikimit në 

praktikë të të arriturave të ndryshme tekniko-shkencore. Arsyeja e 

këtillë është e pasqyruar nga ideja se një qasje e këtillë do të 

shërbente si kundërpërgjigjje dhe reaksion i fuqishëm ndaj dinamikës 

dhe shtrirjes gjithnjë e më të madhe të krimit të organizuar si dhe 

kriminelve të profesionalizuar. Këto trende dhe shumdimensionaliteti 

i krimit determinojnë trajtim serioz nga ana e shoqërisë bashkohore e 

në veçanti të qarqeve shkencoro-kriminalistike si nevojë vitale për 

luftimin me sukses të këtij fenomeni social negativ.  

Çdo shtet medoemos duhet që të krijojë instrumente 

legjislative dhe operative që do të mundësonin këto kooperime, për 

t‘iu përgjigjur dimensionit ndërkombëtarë që ka krimi i organizuar. 

Ky bashkëpunim duhet që të jetësojë dhe të realizojë deri në fund 

zbulimin dhe konfiskimin e këtyre pasurive të fituara në rrugë 

kriminale, duke u pamundësuar në këtë mënyrë organizatave 

kriminale që të krijojnë pushtet ekonomik. Nga ky prezantim, na 

parashtrohet një pyetje e logjikshme, se si do ti kundërvihemi këtij 

kriminaliteti të kualifikuar dhe aq të profesionalizuar. Si 

kundërpërgjigjje adekuate ndaj këtij fenomeni kancerogjen do të jetë 

organizimi i mirfillt, edukimi shkencoro-profesional i kuadrit të 

ngarkuar me këto detyra si dhe qasje serioze të bartësve të sistemit-

aparatit të shtetit e në veçanti për shtetet që ende ndodhen në fazën e 

tranzicionit.   

Krimi i organizuar është një koncept dinamik i cili është në 

përshtatje të vazhdueshme ndaj një ambientit që ndryshon dita ditës 

dhe ndaj mundësive të reja që ofrohen për krimin. Kjo është 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

111              Emin Huseini 

gjithashtu e vërtetë për krimin e organizuar në Evropën Jug - 

Lindore: 

      Rrugët tradicionale Ballkanike të trafikimit të drogës janë 

shndërruar në rrugë me dy kalime, në të cilat heroina dhe kanabisi 

lëvizin drejt BE-së, ndërkohë që, kokaina dhe drogat sintetike po 

lëvizin në drejtim të lindjes. Në disa vende po vihet re një rritje e 

tregut të brendshëm së bashku me një rritje të numrit të përdoruesve. 

Është e nevojshme që të shtohen jo vetëm masat represive të këtij 

fenomeni, por edhe masat preventive. 

Gjithashtu po zhvillohet dhe krimi ekonomik, i cili ndikon 

seriozisht  të gjitha vendet e rajonit. Ky fenomen negativ eshte ne 

rritje permanente dhe me permasa  shume shqetsuese per te ardhme 

dhe stabilitetin ekonomik te shtetve te europes jug-lindore te cilat po 

mundohen te konsolodojne demokracine reale si sitem dhe mirqenjen 

ekonomike per qytetaret e saje.   

Heqja e sanksioneve ndaj Serbisë dhe shkatërrimi permanent i 

kanaleve të kontrabandës së cigareve dhe karburantit, si dhe 

përpjekjet e tjera  nga ana e organeve të zbatimit të ligjit, ndikuan në 

mënyrë të dukshme në përmirësimin e mbledhjes së të ardhurave te 

buxhetit te shteteve. Kështu, janë hequr disa mundësi për tregtinë e 

paligjshme në rajon. Por gjithsesi, mjaft mundësi të tjera vazhdojnë të 

mbeten.     Falsifikimi i dokumenteve dhe kompanitë e rreme, - mjete 

kyçe që përdoren për evazion fiskal dhe pastrim parash, - duket të 

jenë të pranishme në të gjitha vendet e rajonit. 

Forma të tjera të krimit ekonomik, - të tilla si mashtrimet në 

prokurimet publike, privatizime dhe në sektorët financiarë,  mendohet 

të jenë në rritje dhe të vazhdojnë të ndikojnë në besimin publik në 

ekonominë e tregut dhe ne sistemin e së drejtës penale. Grupet 

kriminale përpiqen ti konsolidojnë aktivitetet e tyre kriminale 

ekzistuese, duke tentuar të shpërndahen në aktivitete të tjera dhe të 

legalizojnë fitimet duke e investuar kaptalin nga veprimet kriminale 

ne sektorin ekonimik legal.  

Përveç disa karakteristikave të vecanta për cdo vend, 

problemet e lidhura me krimin e organizuar dhe atë ekonomik kanë 
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një dimension rajonal. Si të tilla ato kanë nevojë për zgjidhje 

rajonale.  Shtetet Ballkanike duhet te harminizojne platformat e tyre 

ligjore me ato te Bashkimit Europian , te hartojne  strategjitë  dhe 

aktivitete te përbashkëta dhe të hartuara mirë të organeve të zbatimit 

të ligjit, si dhe shkëmbim te informacioneve  policor në një nivel 

rajonal, kjo do të jenë baza  për luftimin e suksesshëm të krimeve të 

rënda në Evropën Jug - Lindore.        

Grupet e krimit të organizuar janë duke anagazhuar gjithnjë e 

më shumë profesionistë, të tillë si juristë, financierë,ekspertë të 

shërbimit financiar dhe "specialistë" të tjerë, për aktivitetet e tyre. 

Gjithsesi, emëruesi i përbashkët për të gjitha grupet apo rrjetet e 

krimit të organizuar në Evropën Juglindore, mbetet pastrimi i parave 

dhe investimi i tyre ne sektoret legal te shtetit. 

Republika  Maqedonisë ka raportuar në total 20 grupe të 

krimit të organizuar, të përbëra zakonisht nga 5 deri në 30 kriminelë 

të moshës deri në 55 vjeз, shumica prej të cilëve kanë kombësi 

maqedone. Përveç dy grupeve të regjistruara në fushën e 

kontrabandës së emigrantëve, nuk është dhënë asnjë informacion 

tjetër lidhur fushat e krimit të organizuar dhe krimit ekonomik, në të 

cilat janë përfshirë 18 grupet e tjera të krimit të organizuar. Duke iu 

referuar shifrave për veprat penale, mendohet se këto grupet duhet të 

jenë përfshirë kryesisht në trafikun e drogës, falsifikimin e parave 

dhe në kontrabandën e personave dhe të mallrave. Si struktura, ashtu 

edhe përbërja e grupeve të krimit të organizuar nuk janë fort të 

shtrënguara, lidhjet formohen në familje, ose në marrëdhënie të tjera 

të ngushta, por gjithsesi, stereotipi i grupit të krimit të organizuar, 

mono-etnik dhe familjar, është kapërcyer dhe është vërejtur 

angazhimi edhe i një numri kriminelësh nga Shqipëria, Bullgaria, 

Greqia, Mali i Zi dhe Serbia. 

Në bazë të të dhënave të shumë shteteve të prezantuara në 

mediume shihet qartë se ky fenomen anti-social është në rritje 

permanente. Duke pasur parasysh efektet negative që lindin nga këto 

veprime, është paraqitur nevoja e domosdoshme e të gjitha shoqërive 

nga ato primitive deri te ato bashkëkohore, që të ndërmarrin masa sa 

më efikase për të parandaluar dhe luftuar atë.  



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

113              Emin Huseini 

LITERATURA 

1. Latifi,V. Kriminalistika, Prishtinë, 004. 

2. Latifi,V. Politika kriminale, Prishtinë,1998. 

3. Latifi,V. Taktika kriminalistike, Prishtinë, 2001. 

4. Begeja,S. Kriminalistika,Vëllimi 1,Tiranë, 2001. 

5. Begeja, S, Kriminalistika, Vëllimi II,Tiranë, 2001. 

6. Halili, R. Kriminologjia, Prishtinë, 2002. 

7. Kajzer, G. Kriminologija, përkëthim, Shkup,1995 

8. Sëanson, Ch., Chamelin,N., Territo, L. Criminal 

investigation, Nev York,1992. 

9. Berg, B., Horgan, Xh. Kriminalistika, përkëthim nga 

anglishtja, Sofje. 

10. Jack, D. Fitzgerald., Steven, M. Fox. Metodologija 

istrazhivanja Kriminalistiçkim Naukama,përkëthim,Sarajevë,2001. 

11. Bashariç, M., Vejzagiç, N. Kriminalistika I I ( 

Kriminalistiçka teknika ), Sarajevë, 1998. 

 

  



The Heritage – Nr. 11 

Privatizimi ―Dobi apo Dëm‖ për Ekonominë e  

Kosovës-Përiudha e pas Luftës së vitit 1999.              114 

   

 Remzi LLUMNICA 

Magjistër i Ekonomisë/Kand. PhD 

 

   

Privatizimi “dobi apo dëm” për Ekonominë 

e Kosovës-Përiudha e pas Luftës së vitit 1999 

Hyrje , forma dhe metodat e privatizimit në Kosovë 

Ky raport fokusohet në përfshirjen e ndërkombëtarëve në 

procesin e privatizimit në Kosovë si shembull i ndërtimit 

ndërkombëtar të shtetit. 
1
 Ai përqendrohet në periudhën nga viti 1999 

deri më 2008,gjatë së cilës u planifikua dhe u zbatua privatizimi në 

Kosovë nën administrimin zyrtar ndërkombëtar.  Duke përshkruar 

historikun dhe debatet që i kanë dhënë formë privatizimit të drejtuar 

nga ndërkombëtarët në Kosovë, duke shpjeguar qëllimet dhe 

shqetësimet që kanë influencuar procesin,
2
 si edhe disa nga pasojat e 

tij, raporti gjithashtu do të tregojë se çfarë mund të na thotë rasti i 

Kosovës për natyrën e ndërtimit ndërkombëtar të shtetit.  Me sa 

duket, privatizimi i drejtuar nga ndërkombëtarët në Kosovë pasqyron 

një program të ndërtimit ndërkombëtar të shtetit të paracaktuar dhe të 

automatizuar, dhe jo të orientuar kryesisht nga zhvillimi ose specifik 

për kontekstin. Ndërtimi i shtetit i administruar nga ndërkombëtarët 

është shfaqur si strategji kyç e sigurisë perëndimore si një manifestim 

i tezës së paqes liberale. Teza e paqes liberale (ngandonjëherë e 

quajtur edhe ―demokratike‖ ose ―Perëndimore‖) në formën e vet më 

të thjeshtë pretendon që për shkak të normave, strukturave 

institucionale dhe ndërlidhjes, demokracitë liberale zor se mund të 

përfshihen në konflikte të dhunshme. 
3
 Sipas këtij supozimi, ndërtimi 

ndërkombëtar i shtetit synon të ―ndërtojë‖ demokraci liberale në 

vende që janë përkufizuar si me rrezik për sigurinë. 
4
 Si rregull, 

operacionet e ndërtimit të shtetit nisin sepse shtetet e dobëta me 

institucione të brishta konsiderohen si komprometues të sigurisë së 

fqinjëve të tyre dhe, në veçanti, sigurisë së shteteve dhe 

institucioneve që udhëheqin operacionet e ndërtimit të shtetit.  
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Procedurat  dhe konteksti për privatizimin në Kosovë 

Përfshirja ndërkombëtare në privatizim në Kosovë mori formë 

nga mjedisi unik në të cilin u zhvillua – sidomos prej faktit që 

Kosova ishte njëherazi një vend post-socialist dhe pas një konflikti.  

Historia e kohëve të fundit do të influenconte diskutimet kyç që do të 

zhvilloheshin para dhe gjatë administrimit ndërkombëtar të 

privatizimit – po kështu edhe shqetësimet dhe interesat që kanë 

mbizotëruar në këto diskutime, metodat që u propozuan, u testuan 

dhe eventualisht u vendosën nga shtetndërtuesit ndërkombëtarë.  Kjo 

pjesë e raportit do të shpjegojë shkurtimisht historikun e privatizimit 

në Kosovë, mënyrën se si projekti ndërkombëtar i ndërtimit të shtetit 

përcaktoi kuadrin për privatizimin si strategji qendrore ekonomike e 

Kosovës,dhe do të paraqesë shkurtimisht një kronologji të 

përpjekjeve të hershme për ta filluar këtë proces.  Së pari, do të fillojë 

duke e vendosur nocionin e ndërtimit ndërkombëtar të shtetit në një 

kontekst konceptual.  

Formimi i shtetit të Kosovës dhe Zhvillimi ekonomik  

Problemet ekonomike me të cilat është përballur Kosova gjatë 

kohëssë ndërtimit ndërkombëtar të shtetit kanë filluar gjatë periudhës 

së sajsi provincë e federatës jugosllave.  

Lufta e viteve 1998-1999 ishte një tjetër goditje e rëndë ndaj 

ekonomisësë Kosovës.  Shkatërrimi sistematik nga regjimi serb, 

grabitja dhebombardimet e NATO-s i lanë burimet e Kosovës në një 

gjendje katastrofike. Agjencitë e ushqimit të OKB-së kanë 

përllogaritur se Kosovaka humbur 65% të prodhimit bujqësor dhe 

bagëtive si rezultat i luftës,dhe në vitin 1999, prodhimi i grurit 

mbulonte vetëm 30% të nevojavetë Kosovës. 
5
Pavarësisht prej këtyre 

dëmeve të mëdha, vlera e parashikuar dhepotenciali i zhvillimit i 

Kosovës dhe NSh-ve të saj në fillim tështetndërtimit ndërkombëtar 

s‘ishte aspak i papërfillshëm.  NSh-të eKosovës operonin në një 

gamë të gjerë sektorësh që nga industritëprimare deri tek ato terciare 

dhe kishin punësuar të paktën me dhjetëramijëra njerëz, edhe pse 

numri i saktë nuk është përcaktuar ende. 
6
 Njëstudim i vitit 2001 

vlerësoi asetet fikse të 192 NSh-ve të mëdha e tëmesme në Kosovë – 

që së bashku u përllogarit se përbënin 55% tënumrit total të NSh-ve – 
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me vlerë 4. 5 miliardë DM, ndërkohë qëhumbjet nga shkatërrimi 

gjatë periudhës së luftës u përllogarit nëshifrën 1. 3 miliard DM. 
7
 

Detyrimet mesatare u përllogaritën nëmasën e 1 milion DM. 
8
 Edhe 

pse përdorimi i kapaciteteve në atëkohë ishte i ulët, studimi tregoi se 

kishte shtim të aktivitetit, qarkullimdhe të ardhura vjetore në 

shumicën e NSh-ve të përfshira në studim. 
9
Analiza të mëvonshme 

kanë vlerësuar se NSh-të e Kosovës kanë pasurnjë vlerë edhe më të 

madhe. 
10

 Një studim i 2004-s e vë numrin totaltë NSh-ve tek disa 

qindra, prej të cilave 75% mendohej se ishinduke funksionuar.  Të 

marra së bashku këto NSh u vlerësuan sepërfaqësojnë ―90 për qind të 

bazës industriale dhe të minierave, 50 përqind të hapësirës tregtare të 

shitjes me pakicë, dhe 20 për qind të tokës bujqësore – duke përfshirë 

këtu edhe gjithë tokën bujqësore tregtare të dorës së parë dhe 

shumicën më të madhe të pyjeve të Kosovës. ‖ Është e qartë se NSh-

të ishin një pjesë kyç e ekonomisë së Kosovës kur filloi projekti 

ndërkombëtar i shtetndërtimit dhe përfaqësonin një burim potencial të 

rëndësishëm të rindërtimit dhe zhvillimit ekonomik afatgjatë.  NP-të 

e Kosovës – që ishin gjithashtu nën administrimin e Shtyllës IV në 

1999 – mendohet se kanë një vlerë edhe më të madhe se NSh-të, por 

këto nuk ishin programuar për privatizim deri pas përfundimit të 

udhëheqjes ndërkombëtare formale të privatizimit në Kosovë.  

Privatizimi formë e duhur apo e dëmshme për vendin 

Duke pasur parasysh pasigurinë ligjore, problemet praktike 

dherreziqet serioze të projektit ndërkombëtar të shtetndërtimit të 

lidhurame privatizimin në Kosovë mund të jetë me vend të pyesim se 

pse u çua përpara gjithsesi, pse u krye me kaq padurim dhe shpejtësi, 

dhe pse duket sikur s‘ka pasur asnjë diskutim për qasje ekonomike 

alternative.  Debatet u fokusuan në ligjshmërinë e privatizimit – që do 

të thotë, si ta bënin të ligjshëm – si të shmangeshin detyrimet 

ndërkombëtare; gamën dhe llojet e ndërmarrjeve që do të 

privatizoheshin; metodën e privatizimit; dhe pasojat potenciale 

politike dhe të sigurisë.  Vetë zgjedhja e privatizimit si strategji 

qendore e projektit ndërkombëtar të ndërtimit të shtetit për Kosovën 

duket sikur s‘është vënë asnjëherë në dyshim.  Duket sikur mbajtja e 

pronës përkohësisht ose në kohë afatgjatë nën administrimin publik 

nuk është marrë në  konsideratë.  Dhe nuk është ndërmarrë asnjë 
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vlerësim gjithëpërfshirës, specifik për konteksin, i qasjeve të 

ndryshme ndaj zhvillimit në Kosovë.  

I vetmi propozim i dukshëm për një lloj krejt tjetër privatizimi 

nga programi masiv i planifikuar dhe implementuar nga shtetndëtimi 

ndërkombëtar në Kosovë u propozua nga Njësia e Mësimeve të 

Nxjerra dhe Analizës të Shtyllës së BE-së (MNA) – një projekt i 

përbashkët i qendrës kërkimore Iniciativa Evropiane e Stabilitetit 

(IES) në Berlin dhe Shtyllës IV të UNMIK-ut.  Ndërkohë që MNA 

nuk e kundërshton privatizimin si të tillë, ajo sugjeron falimentimin 

në vend të shitjes së NSh-ve dhe me të ardhurat e përftuara ose të 

krijohej një Fond Zhvillimi të Kosovës ose t‘ua lënë ato të ardhura 

bashkive. 
11

 Njësia argumentoi në favor të mbajtjes së parave të 

fituara nga shitjet e tokave në një fond për zhvillimin e 

infrastrukturës publike, duke ipërfshirë dhe bashkitë në vendimet për 

përdorimin e këtyre fondeve, dhe duke iu dhënë bashkive të drejtën 

për të përdorur një pjesë të tokës për projekte sociale dhe publike në 

të ardhmen.  

Në dhjetor të 2002-ës u sugjerua që AKM t‘i kalonte 30% të 

vlerës së tokës (15% të të ardhurave nga shitja e një ndërmarrjeje) 

bashkive si një taksë administrative tjetërsimi. 
12

 Ndërsa pjesë të 

Departamentit të UNMIKut për Tregtinë dhe Industritë (DTI) në vitin 

2001 u treguan të hapurpër një fond zhvillimi të Kosovës, BE-ja dhe 

pas saj edhe OKB-ja e refuzuan me vendosmëri këtë ide. 
13

 Në vend 

që t‘i shihnin më me kujdes këto lloj modelesh apo të shqyrtonin 

alternativat
14

 e mundshme në vend të privatizimit, shtetndërtuesit 

ndërkombëtarë në Kosovë, që nga fillimi, i përqendruan burimet në 

formulimin e një kornize ligjore të sigurt për privatizimin dhe 

kryerjen e ―një programi të promovimit masiv të investitorëve dhe të 

edukimit të publikut‖,  me studime dhe fushata ndërgjegjësimi që 

synonin të edukonin publikun kosovar rreth të mirave të privatizimit. 

Përkrahja ishte unanime nga një mori studimesh zyrtare dhe 

jozyrtare të prodhuara ose të financuara nga aktorë ndërkombëtarë, e 

në veçanti Banka Botërore, Agjencia Amerikane për Zhvillimin 

Ndërkombëtar (USAID), Komisioni Evropian (KE) dhe 

FMN-ja. 
15

 Sipas personave të brendshëm në procesin e privatizimit, 
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SHBA ishte veçanërisht e paduruar për të privatizuar në Kosovë. 
16

. 

Një nga planet e para ndërkombëtare publike për zhvillimin e 

Kosovës 

pas luftës u formulua nga UNMIK, KE dhe Banka Botërore, 

dhe e paraqet rindërtimin si një çështje institucionesh efikase dhe të 

përgjegjshme, bashkë me vendosjen e një ekonomie të tregut 

nëpërmjet privatizimit në shkallë të gjerë, mbrojtjen e të drejtave të 

pronës dhe sundimin e ligjit. 
17

 Si edhe në dokumente të tjera të 

prodhuara nga shtetndërtuesit ndërkombëtarë për të inkurajuar 

privatizimin, dokumenti e prezanton procesin si një çështje teknike të 

rindërtimit dhezhvillimit – dhe jo si një çështje politike e 

përshtatshme për diskutim dhe debat demokratik.  

Strategjia e privatizimit në Kosovë: Projekt 

Ndërkombëtar  -Përiudha e pas Luftës së fundit 

Promovimi ndërkombëtar për privatizimin në Kosovë ilustron 

se si shtetndërtuesit si agjentë të transformimit dhe zhvillimit nuk i 

konsideruan institucionet shtetërore, por ―rregullat e tregut të lirë, ku 

korniza politiko-institucionale dhe shteti janë aty thjesht për të 

garantuar disa institucione dhe regjime të caktuara, si të drejtat e 

pronësisë, kontratat etj. ‖
18

Një tregues i suksesit të qasjes së 

padiskutueshme për reformën ekonomikeliberale në Kosovë është 

fakti se shumë pak zëra publikë ekundërshtuan privatizimin kur filloi, 

ose ndërkohë që po zhvillohej. Edhe pse analizat lokale sigurisht 

hedhin dritë mbi pjesë të ndryshmetë implementimit të tij, ato nuk e 

kanë sfiduar thelbësisht privatiziminsi strategjinë ekonomike të 

përzgjedhur nga shtetndërtuesit ndërkombëtarë. 
19

 Debatet mbi 

volitshmërinë, korrupsionin e supozuar, dhemetodat e zgjedhura për 

të kryer privatizimin zhvillohen në Kosovë,por alternativat – si për 

shembull mbajtjen e pasurive nën kontrollshtetëror (afatshkurtër, 

afatgjatë, të pjesshëm ose të plotë), osekryerjen e një vlerësimi të 

përgjithshëm të pasojave të parashikuara tëkësaj apo strategjive të 

tjera para se të fillohet ose vazhdohet procesi –ende nuk janë temë e 

diskutimit publik. 
20

 Përkundrazi KosovaZyrtare ka qenë në 

përgjithësi mbështetëse e privatizimit dhe 

administrimitndërkombëtar. Shprehja publike e mbështetjes së 

privatizimit të drejtuar ngandërkombëtarët në Kosovë mund të ketë të 
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bëjë me faktin se drejtohetnga ndërkombëtarët – sidomos duke qenë 

se aktorët perëndimorë, e nëveçanti ata amerikanë, janë përkrahësit 

më të mëdhenj të privatizimit.  

Për shkak të ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999, që i dha 

fund luftëssë Kosovës, popullsia e Kosovës është jashtëzakonisht 

properëndimore,dhe në veçanti proamerikane, duke qenë se 

operacioni iNATO-s shihet si një iniciativë e drejtuar nga Shtetet e 

Bashkuara. 
21

Mbizotërimi i mbështetjes publike dhe kryesisht të 

padiskutueshmepër privatizimin në Kosovë gjithashtu mund t‘i ketë 

pasur themelet nëshpresën se vetë njerëzit do të kishin mundësi t‘i 

bleninndërmarrjet,
22

 dhe punëtorët dhe bashkitë me gjasë shpresonin 

të zyrtarizonin kontrollin e tyre praktik mbi NSh-të në formën e 

pronësisë së ―vërtetë‖.  

Disa mund ta kenë parë privatizimin si një përfundim 

simbolik dhe faktik të kontrollit të Serbisë mbi ndërmarrjet dhe 

pushtetit mbi ekonominë e Kosovës. 
23

 Një arsye tjetër e mbështetjes 

së shprehur zyrtare për privatizimin e drejtuar nga ndërkombëtarët në 

Kosovë mund të jetë edhe se procesi mund të jetë perceptuar si një 

shkëputje e plotë ideologjike dhe emocionale me periudhën nën 

Jugosllavinë socialiste.  Një aktivist ishoqërisë civile shpjegon se ―Të 

debatoje kundër privatizimit shihej sidiçka heretike, si blasfemi.  

Nëse e bëje, të akuzonin si komunist,trockist, dhe me radhë. ‖
24

 

Epoka e socializmit jugosllav në Kosovëkujtohet si periudhë e 

pushtimit dhe represionit serb, dhe në një farëmase, politika e krahut 

të majtë në Kosovë shihet ende si e lidhurmekanikisht me 

dogmatizmin, shtypjen dhe kufizimet në të drejta dheliri. 
25

 

Millosheviçi si përfaqësues i Partisë Socialiste të Serbisë nuk 

endihmoi të majtën në Kosovë. 
26

 Kështu që në një situatë ku 

politikate majta, përfshi edhe ato social-demokratike instinktivisht 

shihen menjë dozë të madhe spekticizmi, në mos zemërimi, për 

shumë personamund të ketë qenë më e lehtë ta konceptonin 

privatizimin në Kosovësi diçka të re dhe progresive, madje dhe 

çliruese. 
27

Deklaratat publike në mbështetje të privatizimit në Kosovë 

kohët efundit janë shoqëruar nga disa zëra kritikë. 
28

 Duke treguar për 

një―shkëputje midis hulumtimit dhe shkencëtarëve të 

institucionalizuar,dhe vendimmarrësve politikë‖, një studiues i 

ekonomisë pohon senjerëzit kanë pasur frikë ta kritikojnë 
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privatizimin nga frika se mosndikonte në karrierat e tyre ose në 

marrëdhëniet e tjera profesionaledhe personale: ―Të quanin ―të 

çmendur‖ nëse kritikoje procesin meprova të thella, ose nëse 

përpiqeshe të bëje ndonjë analizë të mirëfilltë me to. ‖
29

 

Përfaqësuesve të sindikatave u janë bërë presione që tapranojnë 

privatizimin e AKM pavarësisht prej të metave që kishte,ndërsa të 

tjerë i kanë heshtur kundërshtimet e tyre nga frika se moskritika do të 

dëmtonte procesin e statusit të Kosovës – ose në tëtashmen, procesin 

e njohjes ndërkombëtare të pavarësisë. 
30

Disa punëtorë të 

Ndërmarrjeve Shoqërore kanë protestuar dhevazhdojnë të protestojnë 

kundër privatizimit të vendit të tyre të punës, por në përgjithësi kjo 

gjë ka pasur pak vëmendje publike.  Një përfaqësues i NSh-ve 

shpjegon se punëtorët protestuan pasi AKM injoroi kërkesat e tyre 

për punë dhe mbrojtje sociale pas privatizimit, dhe nuk e mori 

parasysh që ―NSh-të u ndërtuan, u ruajtën, u mbajtën dhe u zhvilluan 

nga [përpjekjet] e punëtorëve dhe kontributet e tyre të vazhdueshme. 

‖
31

 Ia vlen të përmendim se kjo kritikë është e justifikuar për sa i 

përket faktit që privatizimi ka një impakt tëdëmshëm tek interesat 

private të punëtorëve – por ajo nuk e sfidon në mënyrë themelore 

premisën ose legjitimitetin e procesit.  Edhe sot e kësaj dite, kritikët e 

privatizimit në Kosovë priren të përqendrohen kryesisht tek të metat e 

implementimit – si korrupsioni i supozuar dhe keqmenaxhimi. 
32

 

Përkrahja e privatizimit midis opinion-formuesve dhe publikut të 

gjerë i ka kënaqur shtetndërtuesit ndërkombëtarë.  

Në vitin 2004 AKM e cilësoi Kosovën si ―të shquar si (. . . ) 

një nga ekonomitë e pakta të transformimit ku privatizimi shihet 

pozitivisht, dhe dëshirohet në mënyrë aktive nga shumica e popullsisë 

së përgjithshme – përfshi këtu qeverinë, komunitetin e biznesit, dhe 

sindikatat. ‖
33 

Në të njëjtën kohë, gjithashtu u theksua se ―edukimi [i 

vazhdueshëm] dhe arritja tek qeveria dhe popullsia e përgjithshme do 

të stimulohen nga pranimi se blerja në nivele të shumëfishta është e 

domosdoshme për suksesin e vazhdueshëm. ‖
34

 Qëndrimi i 

padiskutueshëm ndaj privatizimit në Kosovë është mbajtur deri më 

sot, dhe procesi vazhdon të trajtohet si i mirëqenë, pa pasur nevojë të 

shpjegohet.  Duke diskutuar sfondin historik të privatizimit 

ndërkombëtar në Kosovë, zyrtari më i lartë ligjor i UNMIK-ut – i cili 
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ka të ngjarë të jetë dhe personi me njohjen më të madhe nga brenda të 

procesit të përcaktimit të kornizës ligjore të privatizimit në Kosovës –

shpjegon: ―Ishte një çështje midis kapitaliste ose më shumë 

kapitaliste.  

Ideali i përgjithshëm ishte të çlirohej ekonomia nga qasjet e 

stilitsocialist që kishin përcaktuar ekonominë jugosllave për një kohë 

tëgjatë. ‖
35

 Ai këmbëngul se ―Ishte e rëndësishme që t‘i 

shpjegoheshinstrukturat kapitaliste dhe marrëdhëniet ekonomike 

aktorëve lokalë‖ që ata të mirëprisnin reformën liberale përfshi këtu 

edhe privatizimin: ―Pse ishte e rëndësishme të ndërrohej mendësia e 

popullit? Ishte e qartë për shumicën nga ne se sipërmarrësit privatë 

janë ata që mund të krijojnë vende pune dhe rritje ekonomike, 

ndërkohë që ekonomia e stilit të vjetër të komanduar nga qendra 

kishte çuar pothuaj në falimentimin e shtetit jugosllav dhe ishte 

qartazi jofunksionale në Kosovë. ‖
36

Duke iu referuar konceptit të 

―biopushtetit‖,
37

 është treguar se kjo ambicie për të ―ndryshuar 

qëndrimet dhe sjelljen‖ është ―radikalisht intervencioniste‖. 
38

 

Shpjegimi që i kanë bërë zyrtarët ndërkombëtarë ekonomisë liberale 

dhe avantazheve të privatizimit për Kosovën duket se janë pranuar 

dhe janë riprodhuar menjëherë nga elita lokale, duke reflektuar 

kështu qoftë ―një kuptim të lehtë ndaj procesit liberal të ndërtimit të 

paqes nga aktorët lokalë të cilët supozohet se janë subjektet e tij‖
39

 – 

ose ndoshta një kuptim të aktorëve lokalë nga axhenda liberale e 

shtetndërtimit ndërkombëtar. 
40

 Një nga personat lokalë me influencë 

më të madhe që është përfshirë në procesin e privatizimit në Kosovë 

ka këtë pikëpamje të pashqetësuar: ―Pse u zgjodh privatizimi? Epo 

Churchill ka thënë se demokracia nuk është e përkryer, por ajo është 

sistemi i vetëm, nuk ka alternativë tjetër përveç tij.  Po kështu ndodhi 

dhe me privatizimin.  Ne nuk kishim asnjë alternativë tjetër. ‖
41

 Një 

ish-punonjës i kadastrës së AKM-së shtron pyetjen: ―Pse privatizim? 

Epo, pse jo?‖. 
42

 Sot kjo pyetje, edhe pse është e qartë që pati si 

qëllim të ishte retorike, na duket një pyetje e mirë.  Shtetndërtuesit 

ndërkombëtarë janë prirur të mos e shpjegojnë procesin përtej 

pretendimit të vagullt se privatizimi në përgjithësi është çelësi dhe 

rruga e vetme drejt zhvillimit, 
43

 pa përmendur rrethanat ose 

argumentet ekonomike të detajuaraqë janë specifike për rastin e 

Kosovës.  Një raport i FMN-së në vitin2002, për shembull, pohon në 

mënyrë të vagullt se Kosova duhet tëprivatizojë në mënyrë që ―t‘i 
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çojë një mesazh të fuqishëm agjentëve tëbrendshëm ekonomikë, si 

edhe pjesës tjetër të botës, rreth llojit tëekonomisë që dëshiron të 

ndërtojë Kosova‖. 
44

Disa zyrtarë ndërkombëtarë thonë se privatizimi 

ka qenë një çështje e―trajtimit të problemeve themelore të pronësisë 

dhe efikasitetit dhekrijimit të një qeverisjeje korporative efikase‖
45

 në 

Kosovë, dhe eruajtjes së pasurive duke iu dhënë ndërmarrjeve një 

―pronar tënjohur‖– dhe, sipas tyre, është më mirë që prona të ketë një 

pronar tënjohur sesa një pronar të panjohur. 
46

 Ky arsyetim duket i 

çuditshëmduke pasur parasysh se politika e privatizimit e zgjedhur në 

fund ngashtetndërtuesit ndërkombëtarë ishte formuluar me qëllim që 

tëshmangej identifikimi i pronarëve të NSH-ve, siç edhe do 

tavërtetojmë në vazhdim. Gjithashtu ajo na paraqitet në radhë të 

parëdhe kryesisht më shumë si synim për të eliminuar ambiguitetin 

ligjorsesa për të promovuar rritjen ekonomike, duke mos shpjeguar se 

psedo të kishte më shumë kuptim ekonomikisht që prona të ketë 

pronarëtë njohur, ose se pse zhvillimi ekonomik nuk mund të ndodhë 

nëmungesë të një standardi liberal për të drejtat e pronësisë. Një 

argument i cili në fazat e para të privatizimit në Kosovë nukishtei 

mirënjohur, por që sot në mënyrë retrospektive përdoret për 

tëshpjeguar procesin, pretendon se transferimi i pronës në duar të 

privatëvendihmon luftën kundër korrupsionit. 
47

 Në mënyrë 

paradoksale,ky lloj arsyetimi filloi të shfaqej paralelisht me akuzat në 

rritjepër korrupsion në lidhje me vetë procesin e privatizimit.  

Privatiziminë fakt njihet si ―krijues i rrugëve të korrupsionit‖. 
48

 Siç 

ka theksuardhe studiuesi i ekonomisë Isa Mulaj, ―Korrupsioni nuk 

është njëargument për të shitur PTK-në [Posta dhe Telekomi i 

Kosovës] ,KEK-un [Korporatën Energjitike të Kosovës], ose 

kompani të tjera[publike ose shoqërore] – korrupsioni është një krim 

me të cilin duhettë merren autoritetet ligjore, dhe jo duke e 

privatizuar atë si :
49  

Ndërkohë, çështja nëse duhet, deri në ç‘masë – dhe nga kush 

– duhett‘i nënshtrohet Kosova reformës liberale me një theks të madh 

nëpronësinë private nuk ka qenë aspak temë diskutimi gjatë 

gjithëperiudhës së shtetndërtimit ndërkombëtar.  Duke reflektuar 

rreth rolittë projektit ndërkombëtar të ndërtimit të shtetit në 

ekonominë eKosovës, një zyrtar ndërkombëtar arrin në përfundimin 

se privatizimi iështë imponuar Kosovës nga OKB-ja pa i diskutuar 

aspektet ideologjike të procesit.  Plani i Ahtisaarit, shpjegon zyrtari, 
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impononvazhdimin e privatizimit dhe e kthen atë në një rregull me 

fuqi më tëmadhe se kushtetuta, ndërkohë qoftë deklarata e pavarësisë 

qoftëkushtetuta zotohen t‘i qëndrojnë besnik Planit të Ahtisaarit.  Kjo 

gjë,pohon zyrtari, ―ka të ngjarë që s‘është e shëndetshme‖ për 

demokracinëe Kosovës ose për debatin rreth politikave ekonomike. 
50 

Ndërkohë që në demokracitë elektorale, pronësia e burimeve mund 

tëjetë një çështje tepër polemike – për të cilën debatojnë partitë 

politikeqë të fitojnë vota – interesat ose miratimi i qytetarëve duket se 

nukjanë konsideruar të rëndësisme kur projekti ndërkombëtar i 

ndërtimittë shtetit në Kosovë ndërmori menjëherë iniciativa që 

lehtësonin privatiziminsi strategjinë e vet ekonomike kryesore.  

Mënyra teknike,depolitizuese sipas së cilës u zgjodh, u promovua dhe 

u implementuaprivatizimi në Kosovë është në kontrast me pjesë të 

tjera tëJugosllavisë së dikurshme, ku privatizimi u debatua dhe u krye 

kaqngadalë, duke e ruajtur rolin e shtetit në ekonomi. 
52

 Sllovenia, 

përshembull, ―më e pasura dhe më e qëndrueshmja nga të gjitha 

shtetet ereja anëtare të BE-së‖ në fakt ―asnjëherë nuk e pranoi një 

modeltërësisht neoliberal, duke ruajtur pa zhurmë shumë 

karakteristika dhekapacitete nga periudha socialiste‖. 
53

.   

Privatizimi i drejtuar ngandërkombëtarët - Periudha e 

privatizimit faktik dhe zyrtar të menaxhuar nga ndërkombëtarëtnë 

Kosovë filloi me themelimin e AKM-së në vitin 2002 dhepërfundoi 

me krijimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP)dhe me 

mbylljen e veprimeve të AKM-së pas shpalljes së pavarësisësë 

Kosovës më 2008.  Këto gjashtë vite u karakterizuan nga të 

njëjtatpyetje që mbizotëruan diskutimet që çuan në 

privatizim,ngafrika e ndërkombëtarëve për të mbajtur përgjegjësi, 

dhe çështja epronësisë së NSh-ve.  

Edhe pse i veçantë, procesi i privatizimit ndërkombëtarnë 

Kosovë ilustron disa nga çështjet kyç të shtetndërtimitndërkombëtar 

bashkëkohor, përfshi këtu nivelin e (mos)përgjegjësisëpër 

shtetndërtuesit ndërkombëtarë, dhe ekuilibrin lokal-ndërkombëtarnë 

vendimmarrjen për operacionet e shtetndërtimit.  

Themelimi i AKM-së , funksionimi dhe shenderrimi në 

AKP 
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Më 13 qershor 2002, pas tre vitesh gjyqesh dhe diskutimesh 

mbi transferimine ndërmarrjeve të Kosovës në duart e privatëve, kreu 

iUNMIK-ut, PSSP-ja themeloi AKM-në. 
54

 Rregullorja që e 

krijoiAgjencinë e autorizonte atë të ―administronte‖ NP-të dhe NSh-

të dheasetet e tyre, 
55

 si një  ―administrator për pronarët e tyre‖,
56 

edhe pse―pa paragjykuar‖ se kush do të përcaktohet se janë këta 

pronarë. 
57

―Administrimi‖ i referohej çdo veprimi që AKM-ja e 

konsideronte sitë përshtatshëm për të ruajtur ose për të shtuar vlerën, 

shanset përsukses ose qeverisjen e ndërmarrjeve të Kosovës,
58

 dhe 

për NSh-të .  

Fjala ―privatizim‖ gjithsesi ushmang qoftë në emrin e AKM-

së, qoftë në rregulloret e saj, dukeqenë se ky konsiderohej si një term 

shumë i ndjeshëm.  Zyrtarëtndërkombëtarë ende kishin frikën e 

mbajtjes së përgjegjësisë, dhesidomos kundërshtimet e serbëve ndaj 

procesit. 
59

Rregullorja 2002/12 e UNMIK-ut mbi krijimin e AKM-së 

përcaktontese drejtimi i agjencisë do të bëhej nga një bord dhe një 

drejtor me dyzëvendës. 
60

 Bordi do të kishte si kryetar Zëvendës-

PSSP-në i ciliishte edhe kreu i Shtyllës së BE-së, dhe do të përbëhej 

edhe nga trianëtarë të tjerë ndërkombëtarë, që do të ishin Zëvendësi i 

tij,Zëvendës-PSSP-ja për Administratën Civile, dhe Drejtori i AKM-

së. Katër anëtarët kosovarë të bordit do të emëroheshin të gjithë 

ngaPSSP-ja dhe duhej të përfshinin tre ministra nga Institucionet 

ePërkohshme të Vetëqeverisjes të Kosovës (IPQV-të – të ngritura 

paspërcaktimit të Kornizës Kushtetuese të Kosovës në 2001), nga të 

cilëtnjëri duhej të ishte serb i Kosovës, së bashku me Presidentin 

eBashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK). 
61

Rregulloret për vendimmarrjet në bord përcaktonin se kuorumi 

arrihejme pesë apo më shumë anëtarë të pranishëm, duke qenë se 

votimikërkonte që të ishte e pranishme vetëm një shumicë e thjeshtë.  

Nësekërkohej një shumicë cilësore, atëherë do të duheshin të paktën 

pesëvota pro, dhe vota e kryetarit do të ishte vendimtare në rast se do 

tëkishte një ndarje të barabartë të votave.  Propozimet e kandidatëve 

përpostin e drejtorit të AKM-së dhe zëvendësuesve do të bëheshin 

ngakryetari, por ata do të emëroheshin dhe do të jepnin llogari para 

bordit. Drejtori do të kishte për detyrë organizimin dhe vënien në 

punë tëAKM-së, emërimin dhe shkarkimin e stafit, përgatitjen e 

mbledhjevetë bordit dhe garantimin e zbatimit të vendimeve të bordit.  
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Krijimi i AKM-së ishte provë që shtetndërtuesit 

ndërkombëtarë nëKosovë ndiheshin mjaft të sigurt për qasjen e tyre 

ndaj atyre që ata ishihnin si dy problemet kyç me privatizimin në 

Kosovë – shqetësimipër mbajtjen e përgjegjësisë, dhe pronësia e 

papërcaktuar – sa të vazhdonindhe ta kryenin privatizimin.  Në të 

njëjtën kohë, këto dyshqetësime, sidomos i pari, do të ndikonin në 

mënyrë domethënëseprocesin e privatizimit në Kosovë teksa po 

zhvillohej gjatë periudhëssë lidershipit zyrtar ndërkombëtar.  Për të 

kufizuar përgjegjësinë eOKB-së dhe UNMIK-ut, AKM-ja u krijua 

me ―personalitet të plotë.  

Agjencia Kosovare e Privatizimit (më tej ―Agjencia‖) është 

organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në 

mënyrë plotësisht autonome.  Agjencia ka zotësi të plotë juridike, 

posaçërisht për të bërë kontrata, për të marrë, mbajtur ose shitur 

pronën, si dhe ka të gjitha kompetencat e vetëkuptueshme për 

përmbushjen në tërësi të detyrave dhe kompetencave të dhëna me 

këtë ligj; si dhe të padisë e të paditet në emër të saj.  

Agjencia është pasardhëse e Agjencisë Kosovare të 

Mirëbesimit(AKM) që është themeluar dhe rregulluar në bazë të 

Rregullores së UNMIK-ut 2002/12 ―Mbi Themelimin e Agjencisë 

Kosovare të Mirëbesimit‖, dhe të gjitha asetet dhe përgjegjësitë e saj 

do të jenë asete dhe përgjegjësi të Agjencisë.  

Agjencia Kosovare e Privatizimit themelohet si një organ i 

pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë 

plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës Nr.  04/L-

034, mbi AKP-në.  

 AKP ka zotësi të plotë juridike, posaçërisht për të bërë 

kontrata, për të marrë, mbajtur ose shitur pronën, si dhe ka të gjitha 

kompetencat e vetëkuptueshme për përmbushjen në tërësi të detyrave 

dhe kompetencave të dhëna me këtë ligj; si dhe të padisë e të paditet 

në emër të saj.  

 AKP themelohet si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të 

Mirëbesimit të rregulluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 

2002/12 ―Mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit‖, 



The Heritage – Nr. 11 

Privatizimi ―Dobi apo Dëm‖ për Ekonominë e  

Kosovës-Përiudha e pas Luftës së vitit 1999.              126 

me ndryshime, dhe të gjitha asetet dhe përgjegjësitë e saj do të jenë 

asete dhe përgjegjësi të AKP-së.  

 Dhoma e Veçantë ka juridiksion ekskluziv për të gjitha paditë 

kundër Agjencisë.  Kompetencat e AKP-së i janë dhënë Bordit të 

Drejtorëve, i përbërë nga tre drejtorë ndërkombëtarë dhe pesë 

Kosovarë.  

 Në përputhje me Ligjin e vjetër të AKP-së Nr.  03/L-067, 

mbledhja inaguruese e Bordit të AKP-së është mbajtur më 26 gusht 

2008.  Që nga atëherë, AKP-ja është duke punuar në Privatizimin e 

Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH-ve).  

Vështërsitë gjatë privatizimit me spin off special dhe 

koncepti i “domenit eminent” 

Pezullimi i privatizimit midis vjeshtës 2003 dhe pranverës 

2005, dherregullorja e amenduar e AKM-së që rezultoi prej tij ishin 

të lidhurangushtë me mosmarrëveshjen për barrën e provës për sa i 

përket transformimevetë regjimit të Millosheviçit; të cilat së bashku 

meparehatinë për vlefshmërinë e papërcaktuar të këtyre 

transformimeveishin në qendër të shtyrjes së rifillimit të procesit për 

plot një vit e gjysmë.  

62
 Çështa e transformimeve, e cila u konsiderua si pjesë e 

problemit të përcaktimit të pronësisë ligjore të ndërmarrjeve, 

ështëgjithashtu qendrore për amendimin e rregullores së AKM-së 

tëmiratuar nga UNMIK-u para se të rifillonte privatizimi: Rregullorja 

eUNMIK-ut 2005/18 e 22 prillit 2005, si amendim i 2002/12 

mbikrijimin e AKM-së, ishte rezultat i nevojës së shtetndërtuesve 

ndërkombëtarëpër të sqaruar bazën ligjore mbi të cilën mund të 

kryhej privatizimi.  

63
 Zelli i AKM-së pas marsit 2004 për të rinisur privatizimin 

ilustrohet nga parashikimi isaj në prill 2004 se do ta ―përfundonte 

procesin e shitjes së gjithë NSh-ve që ishin―biznese funksionale‖ 

strategjike deri nga mesi i 2005, dhe me përfundimin e likuidimittë 

shpejtë të aseteve të pashkrishme të NSh-ve dhe NP-ve nga fillimi i 

2006-ës. ‖ AKM:―Draft Strategjia‖ 2004, f.  2. 
64

 Në fjalët e Zaum 
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2007, f.  165: ―Pranimi se shtyrjet e mëtejshme të procesit 

tëprivatizimit do të minonin seriozisht legjitimitetin e UNMIK-ut 

ishte i rëndësishëm përkapërcimin e shqetësimeve ligjore të OLA/NY 

në lidhje me rregulloren e AKM-së nëmars 2002, dhe në nxitjen e 

PSSP-së të merrte masa për rinisjen e privatizimit në mars2004‖.  

65
 Sipas AKM-së, shtyrja u shkaktua nga ―udhëzimet e reja të 

caktuara nga OKB-ja nëlidhje me përcaktimin e statusit të NSh-ve (d. 

m. th çfarë dëshmi nevojiten për tëkonfirmuar se një ndërmarrje 

është, në fakt, ―në pronësi shoqërore‖); nga vonesa nëadoptimin nga 

UNMIK-u të një rregulloreje për likuidimin e tokës së NSh-ve; dhe 

ngadëshira e zyrtarëve të rinj për të bërë ndryshime të mëdha në 

politikat dhe procedurat eprivatizimit. ‖ AKM: ―Draft-Strategjia‖ 

2004. përfundimtarë të titujve.  Rregullorja thekson konceptin e 

domeniteminent si bazë për privatizimin – edhe pse pa e përdorur 

këtë termdrejtpërsëdrejti. 
66

Nocioni i domenit eminent është i 

barasvlershëm me termin edrejtpërdrejtë ―shpronësim‖,
67

 duke qenë 

se e autorizon shtetin të përvetësojënjë pronë pa lejen e pronarëve – 

për sa kohë që jepet njëkompensim i përshtatshëm, dhe me kusht që 

marrja e pronës është nëinteres të shtetit, shoqërisë dhe së mirës 

publike. 
68

 Ndërsa rregullorjaorigjinale e UNMIK-ut thjesht e 

përmend që AKM ka mandat për tëndërmarrë veprime që mund ―të 

rritin vlerën, shanset për sukses dhe tëfuqizojnë qeverisjen e 

Ndërmarrjeve‖, Rregullorja e amenduar2005/18 shton që AKM-ja 

mund të veprojë ―për të ruajtur apo për tërritur vlerën ose shanset për 

sukses të aktiviteteve në fjalë dhe tëndërmarrë hapa ose masa të tjera 

që, sipas diskrecionit të vet, i konsideronadekuate (duke marrë 

parasysh çfarëdo udhëzimi nga PSSPja)e të cilat inkurajojnë 

rindërtimin ekonomik dhe zhvillimin në Kosovë dhe mirëqenien e 

banorëve të saj ose atyre të cilitdo rajoni tëcaktuar‖. Me këtë 

formulë UNMIK-u dhe Shtylla e BE-së në thelb ishin 

dukeargumentuar se privatizimi duhet të vazhdojë pavarësisht prej 

pasigurive ligjore dhe politike duke qenë se Kosova do të 

përfitontenga ky proces, si dhe duke mbrojtur idenë se privatizimi i 

menaxhuarnga ndërkombëtarët do të ishte ligjërisht i justifikuar 

(vetëm) nëseprocesi ishte dobiprurës për shoqërinë e Kosovës dhe të 

mirën epërgjithshmepublike.  
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69
 Karim Medjad thotë se UNMIK-u ―popërthyen nocionin më 

të gjerë të komunitetit shoqëror për ta përshtaturatë me statusin aktual 

[të pazgjidhur deri atëherë] të Kosovës‖, dhe einterpreton atë si një 

përpjekje pragmatike më shumë se ligjore për t‘i―ngushtuar pronarët 

e mbetur të ndërmarrjeve në pronësi shoqërore nënjë grup të quajtur 

―Populli i Kosovës‖. ‖
70

Gjatë hartimit të rregullores së amenduar të 

vitit 2005, ithtarët eprivatizimit shtuan edhe një argument tjetër se 

pse privatizimi duhej tëvazhdonte pa përcaktuar fillimisht pronësinë 

origjinale tëndërmarrjeve: privatizimi, ngulnin këmbë ata, do të ishte 

në fakt edhenë interes të pronarëve, kushdo qofshin ata – madje edhe 

nësezbulohet se këta pronarë janë ata që përfituan nga transformimet 

eviteve ‘90. Po kështu sot, mbështetësit e privatizimit argumentojnëse 

privatizim do të thotë shitja e ndërmarrjeve atij që bën ofertën më 

tëlartë dhe dhënien e të ardhurave të fituara pronarit origjinal – 

ndërsaalternativa do të ishte të liheshin këto pasuri të dobësohen, 

duke lënëshumë pak për t‘u përfituar nga pronarët kurdo që të jetë e 

mundur nëtë ardhmen për t‘i identifikuar se kush janë.  

Ky arsyetim bazohet në premisën se vlera e ndërmarrjeve 

automatikishtdo të binte nëse do të mbeteshin jashtë duarve të 

privatëve,se versionet e pronësisë publike s‘mund të jenë 

ekonomikishtfitimprurëse dhe se pronësia private është gjithmonë më 

e mira. 
71

Sidoqoftë NSh-të e Kosovës duket se e kanë humbur vlerën 

paraprivatizimit jo për shkak se ishin në pronësi publike, por për 

shkak tëdekadave të tëra të keqadministrimit dhe shkatërrimit, si 

edhekëmbënguljes së zyrtarëve ndërkombëtarë për privatizim para 

vëniesnë funksionim.  Në fund, NSh-të e Kosovës u shitën 

tmerrësisht lirë,
72

duke lënë pak gjë për pronarët dhe përfituesit e tjerë 

të vërtetë.  Faktiqë ndërmarrjeve gjithashtu iu dëmtua vlera, dhe një 

sërë prej tyre umbyllën, pas privatizimit dhe për shkak të tij e 

dobëson edhe mëshumë argumentin e përmendur në fillim të këtij 

paragrafi, sepse nëfakt: Pjesa më e madhe e NSh-ve u shit pa kushte, 

duke i lejuarblerësit t‘i përdornin vetëm për tokën e tyre, përfshi këtu 

edhe simagazina, pallate banimi, pika karburanti, hotele ose 

restorante, dukeua ndërprerë përfundimisht veprimtarinë origjinale 

dhe duke i pushuarpunëtorët. 
73

Argumenti ―në interes të pronarit‖ 

tregon se privatizimi u zgjodh ngashtetndërtuesit ndërkombëtarë 

kryesisht jo si një strategji zhvillimi,por si një zgjidhje politike të një 

problemi ligjor. 
74

 NSh-të nuk shihensi një burim mbi të cilin varet e 
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ardhmja socio-ekonomike e Kosovës,por si një pengesë ligjore në 

rrugën e reformës liberale, si pronë e papërcaktuar që ka nevojë të 

përcaktohet duke u transferuar tekpronarët privatë.  

Atëherë, argumenti bie ndesh edhe me mandatin e 

UNMIKut,nëse UNMIK shihet si një kujdestar i interesave të 

shoqërisë sëKosovës me pushtet për të ristrukturuar të drejtat e 

pronësisë vetëmkur kjo gjë ―justifkohet si e dobishme për mbrojtjen 

dhe shtimin einteresave të përfituesve – konkretisht popullit të 

Kosovës. ‖
75

Duke iu kthyer çështjes së transformimeve të viteve të 

90-ta, pak ditëpara se të shkrihej AKM-ja në qershor të 2008-ës, 

UNMIK miratoi njërregullore vendimtare për vlefshmërinë e tyre.  

Rregullorja 2008/27 e27 majit 2008 është një amendament tjetër i 

rregullores 2002/12 mbikrijimin e AKM-së.  Edhe pse nuk gjendet 

asgjëkund në sistemin ebotimit të gazetës zyrtare të UNMIK-ut, 

rregullorja 2008/27 është derimë tash fjala e fundit e projektit 

ndërkombëtar të ndërtimit të shtetitmbi çështjen e transformimeve. 
76

Rëndësia e Rregullores 2008/27 qëndron në faktin se e vë barrën 

eprovës tek kushdo që pretendon se transformimet duhet të merren 

nëkonsideratë.  Përveç rastit kur jepen prova që transformimet janë 

kryernë një mënyrë jodiskriminuese, në mbështetje të Konventës 

Evropianepër të Drejtat e Njeriut, dhe në përputhje me ligjet në fuqi, 

gjithëtransformimet e kryera nga Serbia në Kosovë në vitet e 90-ta 

duhet tëinjorohen.  Ky arsyetim, i cili është e qartë se ka implikime si 

politikeashtu edhe ligjore, gjithashtu u përfshi në ligjin e AKP-së të 

21 majit2008.  Ligji e bën të qartë se në mungesë të provave të 

gatshme qëvërtetojnë se transformimet e viteve ‘90 duhet të merren 

parasysh, atoduhet të shpërfillen dhe AKP-ja duhet të supozojë 

pavlefshmërinë etyre. 
77

 Fakti që shtetndërtuesve ndërkombëtarë do 

t‘u duheshinpothuaj nëntë vjet për të sqaruar (pa-)vlefshmërinë e 

transformimevetregon se sa e diskutueshme perceptohej se ishte kjo 

çështje dhegjithashtu tregon përmasën e shqetësimit ndërkombëtar se 

mos mbahejpërgjegjës për privatizimin nga aktorët përfitues prej 

transaksioneveekonomike të regjimit serb në Kosovë. Ende nuk dihet 

nëse kjo linjë ligjore është zbatuar në praktikë.  Njëanalist në Kosovë 

mendon se blerësit e pronave në Kosovë gjatëepokës së Millosheviçit 

ka të ngjarë të fitojnë nëse e çojnë çështjen etyre në një gjykatë të të 

drejtave të njeriut 
78

 – edhe pse nuk është eqartë se si do të ndodhë 
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kjo, duke qenë se Kosova nuk ka një gjykatëtë tillë dhe mosnjohja e 

Kosovës nga OKB-ja i mbyll të gjitha rrugëtndërkombëtare .  

Statusi i NSh-së më të rëndësishme të Kosovës,kompleksit të 

madh të minierave të Trepçes, mbetet i papërcaktuar përshkak të 

ndjeshmërisë politike që vjen prej faktit se pjesa më e madhee 

kompanisë gjendet në pjesën perëndimore të Kosovës të 

mbizotëruarnga Serbët – dhe për shkak të ankesave nga investitorët 

që pretendojnëse e kanë blerë kompaninë gjatë epokës së 

Millosheviçit 

Privatizimi me special spin-off 

Ndërmarrjet e privatizuara në Kosovë nëpërmjet së 

ashtuquajturësprocedurë ―speciale spin-off‖ janë shoqëruar me pjesën 

e vet tëpolemikave. 
79

 Spin-off-i nënkuptonte shitjen e NSh-ve tek29 

tetor 2004.  Për disa detaje mbi shitjen e kompanisë më të madhe të 

shitur sipasinvestitorët duke i bashkëngjitur edhe disa kushte.  

Blerësit eNdërmarrjeve të Reja të privatizuara nëpërmjet kësaj 

procedure angazhoheshint‘i mbanin kompanitë në funksionim, të 

bënin investime tëvendosura në Ndërmarrjet e Reja të blera, dhe të 

mbanin një numër tëcaktuar punëtorësh. 
80

 Një fitues i spin-off-it 

special përzgjidhej sipasçmimit të ofruar, si edhe në bazë të pikëve të 

marra për plotësimin ekritereve të tjera – konkretisht, 50% e pikëve 

jepeshin për çmimin,25% për investimet e angazhuara dhe 25% për 

angazhimet epunësimit.  Kur i vuri Ndërmarrjet e Reja në shitje 

nëpërmjet spin-offitspecial, AKM-ja duket se ka prezantuar një nivel 

―minimal‖ përsecilin kriter, përfshi këtu edhe një shumë investimi të 

pritshme dhenjë numër punëtorësh që do të punësohen nga 

ndërmarrja pas privatizimit. 
81

 Në total u privatizuan 24 NSh 

nëpërmjet spin-offit special,përfshi këtu edhe biznese të rëndësishme 

si kombinati i nikelitFerronikeli, fabrika Llamkos për hekurin e 

galvanizuar, Birraria Peja,dhe Hoteli Grand në Prishtinë.  Në mënyrë 

të ngjashme me procedurëne zakonshme spin-off, të ardhurat nga 

shitjet special spin-off umbajtën nga AKM-ja në një fond në pritje të 

zgjidhjes së borxhevedhe pretendimeve për pronësinë. Një kritikë e 

dëgjuar shpesh për procedurën speciale spin-off është seajo nuk 

përmban asnjë mekanizëm për të garantuar  detyrimet endërmarrjeve 

të reja.  Të dyja angazhimet si për investimet ashtuedhe për 
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punësimin janë injoruar nga blerësit e Ndërmarrjeve të Reja,dhe pak 

kompani – ose punëtorët e tyre – kanë përfituar faktikisht ngakriteret 

e caktuara për shitjet. 
82

 Akuzat se kushtet nuk u plotësuansepse 

kriteret e investimit dhe punësimit ishin ―shumë të larta‖,
83

 nukmerre 

përsipër në momentin e shitjes do të respektoheshin ngablerësit  

marrin parasysh se blerësit nuk duhet t‘i kishin pranuar 

këtomarrëveshje pa qenë të sigurt se do të ishin në gjendje t‘i 

respektonin.  

Në të njëjtën kohë, kompanitë e privatizuara nëpërmjet spin-

offit tëzakonshëm nuk janë kontrolluar, monitoruar a ndihmuar.  

Njëdeputet i pavarur i parlamentit të Kosovës i kritikon autoritetet 

eprivatizimit që nuk e kanë monitoruar funksionimin e të gjitha ish-

NSh-ve pas privatizimit, çka do të kishte garantuar suksesin 

eprocedurës speciale spin-off. Kritikë të tjerë gjithashtu mendojnë se 

kjo ka çuarpërgjithësisht në rënien e vlerës, pushimin nga puna të 

punëtorëve tëNdërmarrjeve të Reja, si edhe ka kontribuar në 

kufizimin e potencialittë përgjithshëm të rritjes ekonomike të 

Kosovës.  Kritika për ndjekjen e vazhdimësisë së kompanive të 

privatizuaranëpërmjet spin-off-it special i ngjan vërejtjeve të bëra 

kundër procedurëstë pavëmendshme të përzgjedhjes së blerësve të 

Ndërmarrjeve tëReja për të dyja llojet e privatizimeve spin-off.  

Përveç leximit tëçmimit të ofruar në një proces të fshehtë oferte, u 

vendosën pak mekanizmaqë siguronin se ndërmarrjet nuk do të binin 

në duart e investitorëvepa kapacitetin ose vullnetin për të ruajtur ose 

zhvilluar funksionimedomethënëse.  Një kontroll standard – me anë 

të një kërkeseformale që i dërgohej policisë së Kosovës – dhe një 

procedurë eshkurtër që kishte për qëllim të përjashtonte pastrimin më 

të dyshimtëtë parave ishin sistemet e vetme të verifikimit të 

vendosura përfiltrimin e blerësve të Ndërmarrjeve të Reja.  Gjatë 

periudhës sëprivatizimit ndërkombëtar në Kosovë, asnjë blerës nuk u 

përjashtuame këto baza.  Privatizimi në Kosovë nuk ka përfshirë 

ndonjë sistempër të parashikuar nëse pronarët e rinj do të ishin në 

gjendje ta ruanindhe të shtonin vlerën e ndërmarrjeve, t‘u 

përmbaheshin detyrimeve tëtyre në rastin e spin-off-eve speciale, ose 

të kontribuonin për shtimin eaktivitetit ekonomik dhe zhvillimit të 

përgjithshëm. Zyrtarët ndërkombëtarë të përfshirë në privatizim në 

Kosovë janëankuar se vendosja e kushteve për shitjen e kompanive të 

privatizuaranëpërmjet spin-off-it special përfaqëson një ―ndërhyrje në 
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treg‖ tëpapërshtatshme: autoritetet qendrore në Kosovë, qofshin ato 

lokaleapo ndërkombëtare, nuk duhet të kishin asnjë punë me 

monitorimin ekompanive pas transferimit të tyre në duart e privatëve.  

Sidoqoftë,teksa baza ligjore për privatizimin në Kosovë ishte 

koncepti i ―domeniteminent‖, korniza e vetë projektit ndërkombëtar 

të ndërtimit tështetit për këtë proces përcaktonte që privatizimi do të 

ishte i ligjshëmdhe legjitim (vetëm) nëse do të ishte i dobishëm për 

Kosovën si tëtërë, sidomos në anën ekonomike.  Bazimi i privatizimit 

në konceptin edomenit eminent ligjërisht dhe praktikisht do të thotë 

seshtetndërtuesit ndërkombëtarë nënvizuan përgjegjësinë e tyre për 

ekonominëe Kosovës.  Parë kështu, monitorimi i ndërmarrjeve 

pasprivatizimit dhe vendosja e kushteve mbi shitjet do të dukej më 

shumësi një formë tepër e butë ndërhyrjeje.  

Për më tepër, shtetndërtuesit ndërkombëtarë mund të 

shqetësohen semos humbin mbështetjen e popullsive lokale dhe të 

kryeqendravendërkombëtare nëse nuk do të jenë në gjendje të 

tregojnë prirjet socioekonomikefitimprurëse që kanë rezultuar prej 

veprimeve të tyre nëKosovë.  Kërkesat për justifikimin e mohimit që 

projekti ndërkombëtari shtetndërtimit i bëri së drejtës për 

vetëvendosje kur bëri privatiziminnë Kosovë u bazuan jo vetëm në 

ligjshmërinë e tij formale, por edhenë legjitimitetin e perceptuar 

politik, e ndoshta dhe atë moral.  Përrrjedhojë, një verifikim më i 

rreptë i blerësve të Ndërmarrjeve të Reja,ndjekja dhe monitorimi i 

kompanive pas privatizimit, dhe kontrollimi idetyrimeve të spin-off-it 

special mund të kishte qenë e dobishme përshtetndërtuesit 

ndërkombëtarë, si edhe për zhvillimin ekonomik tëKosovës – 

pavarësisht nëse këta mekanizma mund të kishin ndërhyrëme tregun 

e lirë. Pasojat dhe përfundimetPrivatizimi i menaxhuar nga 

ndërkombëtarët në Kosovë nuk duketsikur ka qenë një sukses, nëse 

gjykohet sipas vetë objektivave tëcaktuara nga Shtylla IV e UNMIK-

ut: rindërtimi dhe zhvillimiekonomik.  

Edhe pse nuk është bërë asnjë vlerësim gjithëpërshirës derimë 

tani i ndikimit ekonomik të privatizimit në Kosovë, dëshmitë 

nëdispozicion tregojnë se procesi ka ndikuar më shumë nëkufizimin 

epotencialit socio-ekonomik të Kosovës, duke ngushtuar mundësitë 

efunksionimit të ndërmarrjeve dhe duke i transformuar ato në para 

nënjë periudhë të vlerës së ulët – dhe duke bllokuar punonjësit që 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

133        Remzi Llumnica 

tëmos punonin në pritje të privatizimit dhe duke mos ndihmuar 

përpunësimin ose mbrojtje sociale pas privatizimit. Duket sikur 

privatizimi i drejtuar nga ndërkombëtarët në Kosovë kaçuar në 

humbjen e vendeve të punës, edhe pse shifrat e sakta nuk janëcaktuar 

ende.  Në vitin 2002 u parashikua se 50 000 – 60 000 vendepune 

ishin ndikuar negativisht nga administrimi që i kishte bërëUNMIK-u 

NSh-ve,ndërsa sindikata e Kosovës ka përllogaritur se70 000 

punëtorë kanë mbetur pa punë, pa pensione dhe pa asistencësociale 

për shkak të privatizimit.  Shifra e saktë lidhet me numrinaktual të 

punonjësve të NSh-ve, meqenëse numri i vendeve të punës tëruajtura 

nga blerësit e Ndërmarrjeve të Reja në çdo rast është i ulët. 
. 
 

Veprimet e UNMIK-ut dhe AKM-së janëvlerësuar se kanë pasur 

―rezultate rrënuese‖, dhe sindikata eKosovës dhe shoqëria e pavarur 

civile janë tepër kritikë.  Procesin ekanë shoqëruar shumë akuza për 

paaftësi dhe keqadministrim, dheakuza korrupsioni.  

Akademikëtpohojnë se procesi përfaqëson natyrën tragjike të 

―misionit civilizues‖(të vetëshpallur) të UNMIK-ut në Kosovë, duke 

hedhur dritëmbi ―kufizimetnë përdorimin e privatizimit për të nxitur 

mëkëmbjen ekonomike. ‖ Me udhëheqjen që i bëri privatizimit, ka 

pasur pohimese UNMIK vërtetoi se ishte i paaftë për të administruar 

ekonominë eKosovës, duke dhënë kështu ―një shembull të turpshëm‖ 

të OKB-së qëminon ―objektivin themelor të saj për të krijuar një 

ekonomi tësuksesshme nën sundimin e ligjit.  

‖ 
Me pak fjalë, dy vjet pas fundit zyrtar të privatizimit të 

menaxhuarnga ndërkombëtarët në Kosovë, arsyet ekonomike për 

procesin nukjanë të qarta.  Argumenti i shtetndërtuesve se privatizimi 

ishte inevojshëm për të shmangur degradimin e ndërmarrjeve dhe për 

tëmbrojtur të mirën e përgjithshme të Kosovës duket jobindës 

parastagnimit dhe rënies pas procesit të privatizimit.  

Përzgjedhja,përgatitja dhe ekzekutimi ndërkombëtar i privatizimit 

duket sikur kanëndjekur modelin e gatshëm të shtetndërtimit për 

reformën liberale nëvend të një vlerësimi specifik për kontekstin rreth 

mënyrës më të mirëpër t‘iu qasur ekonomisë së Kosovës.  

Alternativat ndaj privatizimitnuk u morën seriozisht në konsideratë, 

nuk u ndërmor asnjë vlerësim imënyrave të tjera për të realizuar 

potencialin ekonomik të Kosovës,dhe kontributi lokal duket se nuk 

është menduar si relevant.  Procesitregon se vendimmarrësit u futën 

në Kosovë sa për të shpërbërëekonominë socialiste aq edhe për të 
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―ndërtuar‖ institucionetshtetërore, duke pasqyruar bazën ideologjike 

të tezës liberale përpaqen që shfaqet në objektivat e shtetndërtimit.  

Ndërsa vendosja e qeverisjes së shtetndërtimit ndërkombëtar 

nëKosovë shënoi fundin e regjimit serb dhe nënvizoi ndarjen e 

Kosovësnga Serbia, shtetndërtuesit ndërkombëtarë morën kontrollin 

ekonomiktë pashqetësuar nga e drejta e vetëvendosjes së popullsisë 

së Kosovës. Procesi i privatizimit i drejtuar nga ndërkombëtarët duket 

i bazuar nëAKM-së se kanë qenë shumë të përhapura gjatë periudhës 

së privatizimit ndërkombëtarnë Kosovë.  
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TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR PËR 

SUBVENCIONIN/GRANTET E 

NDËRMARRJEVE PUBLIKE SH.A. 

ABSTRAKT 

Niveli ekonomik dhe konkurenca e firmave apo subjekteve 

varet nga resurset ekonomike, niveli teknologjik kohor, instrumentat 

financiare, niveli profesional i stafit, kualifikimet e burimeve 

njerëzore etj.  

Në ndërmarrjet publike është e rëndësishme balancimi i të 

ardhurave ekonomike të qytetarëve me çmimin apo tarifën e 

përcaktuar për cdo shërbim të ofruar, pasi niveli ekonomik për cdo 

familje është shumë i ndjeshëm ndaj shërbimeve publike.  

Praktika e vëndeve të zhvilluara  duke përfshirë edhe një pjesë 

të sektorit publik për Shqipërinë kanë  kaluar drejt privatizimit të 

këtij sektori. Për sektorin publik ku përfshihen ndërmarrjet të cilat 

janë të rregulluara me Ent rregullator niveli i konkurencës është në 

nivele të ulta pasi akoma këto shërbime janë monopole, kjo nga 

pikëpamja e vendosjes së tarifës së shërbimeve, por kjo nuk do të 

thotë që nuk ka konkurencë. Për diferencën e tarifës që përdoret nga 

këto ndërmarrje pushteti qëndror alokon fonde në formën e 

subvencioneve apo granteve.  

FJALË KYÇE:  

Qëndryeshmëria ekonomike, ent rregullator, tatimi mbi vlerën 

e shtuar, subvencion, grant. 
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PARATHËNIE  

Ndërmarrjët publike në Shqipëri ofrojmë shërbime për të 

gjithë popullsinë pavarësisht fuqisë blerëse dhe karakteristikave 

ekonomike të secilit individ. Kjo është një ndër shkaqet që sektori 

publik i mungon vendosja e çmimit të tregut dhe që ky sektor të sillet 

si subjekt privat dhe të jëtë kompetitiv me këtë sektor. Për shkak të 

natyrës me karakter publik të shërbimeve publike është veçanërisht e 

ndërlikuar që ndërmarrjet publike të vendosin dhe aplikojne nivel të 

tregut të çmimeve por mbajnë në konsideratë  nivelin ekonomik , 

social, kulturor dhe politike të popullsisë, rajonit ku operojnë. 

Ndërhyret e komponentëve të jashtëm heterogjene përcakton 

një të veçantë unike dhe origjinale gjë e cila nuk është prezente në 

sektorin privat. Në zhvillimin e ndërmarrjeve publike është e 

rëndësishme niveli drejtues e menaxhues i ndërmarrjeve, shoqërive 

publike, kualifikimi i burimeve njerëzore,  përmirësimi i nivelit 

teknologjit  me të cilin operojnë shoqëritë, ndërprerjen e vibrimeve të 

jashtme, cilësi këto të cilat do të çonin përpara këto shoqëri publike.  

Transferimi i shoqërive publike sh.a. (shoqëri anonime) pranë 

pushtetit vendor është në kuadër të ofrimit të shërbimit sa më pranë 

qytetarit të cilin e përfiton atë.  

TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH) 

Tatimpagues të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar janë të gjithë 

subjektet që kanë qarkullim vjetor më të madh se 5.000 mijë leke në 

vit në territorin e Republikës së Shqipërisë. Furnizimet e tatueshme të 

mallrave, shërbimeve dhe importi i mallrave, duke përfshirë edhe 

furnizimet të tjera si ndihmat, subvencionet etj. Norma e TVSH është 

20% në Republikën e Shqipërisë. Paguesi fundor i TVSH është 

qytetari. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është organi kopetent 

mbledhës dhe kontrollues i taksës së TVSH. Në vitin 2013 në 

Drejtorinë Rajonalë të Tatimeve Elbasan është aplikuar TVSH mbi 

subvencionin që u delegohet shoqërive publike. Vlerësimi i këtyre 

detyrimeve është vlerësuar nga Tatimet. Këto të ardhura të mbledhura 

në mënyrë të detyruar nga tatimet janë një rreth vicioz i të ardhurave, 

pasi vetë Pushteti Qëndror, ndihmon me subvencion, grant këto 
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shoqëri në mënyrë që të vazhdojnë të ofrojnë shërbimin e tyre 

qytetarit, vetë organet tatimore të cilat janë strukturë organike e 

qeverisë qëndrore mban 20% të fondeve të alokuara.  

PUSHTETI QENDROR-PUSHTETI VENDOR DHE 

SHOQËRITË PUBLIKE, QËNDRUESHMËRIA FINANCIARE  

Misioni dhe vizioni strategjik i ndërmarrjeve/shoqërive 

publike është zhvillimi i qëndrueshëm i këtij sektori brënda kontekstit 

të mbulimeve të kostos direktë të këtyre shoqërive. Zhvillimi i 

qëndryeshëm i këtyre shoqërive publike kushton vëmëndjen e 

pushtetin qëndror ky i fundit i zgjedhur prej popullit. Për këtë arsye 

shërbimet publike të ofruara nga këto shoqëri janë degë të ekonomisë 

të cilat janë prioritet në varësi organike me zhvillimin ekonomik e 

social të rajonit.  Sektori i shërbimeve publike është një sektor i 

brishtë i cili merr vëmëndjen e pushtetit Qëndror dhe Vendor. 

Pushteti Qëndror si primar i politikave ekonomike stategjike 

të vëndit dhe pushteti Vendor si ndjekës i ketyre politikave me 

politika ekonomike specifike janë përgjegjës për funksionimin 

ekonomik të shoqërive publike. E drejta e klientit për përfitime 

publike është themelore në jetën e tij dhe nuk mund ti mohohet 

askujt. Për këtë arsye pushteti qëndror delegon fonde pranë pushtetit 

vendor të cilat kryejnë pagesat ndaj shoqërive publike.  

Shoqëritë publike janë krijuar më 1991 – 1992 nga ndarja e 

ndërmarrjeve publike sipas sektorit të shërbimit të tyre. Statuti i tyre 

kaloi si personalitet juridik sh.a. (shoqëri anonime) me varësi të 

pushteti qëndror ose vendor. Shoqëritë publike, ndërmarrjet publike, 

sigurojnë qëndryeshmëri financiare duke shitur shërbimin e tyre në 

tregun që ekzistojnë. Shoqëritë publikë ofrojnë shërbim për të gjithë 

komunitetin pavarësisht fuqisë paguese të klientit. Objektiv ky primar 

për çdo shoqëri publike. Menaxhimi dhe drejtimi i këtyre shoqërive 

publike është i cunguar pasi këto shoqëri nuk mund të vendosin 

çmimin shërbimit në bazë të kostos së tyre duke u bazuar kjo e fundit 

në faktorët ekonomik të vëndit.  

Këto shoqëri publike në viti 2007 janë transferuar në varësi të 

pushtetit vendor. 
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Në pikëpamjen e marrëdhënieve ekonomike transferimi i 

ndermarrjeve publike pranë pushtetit vendor ka rezultuar, pa marrë 

proçesin e transferimit, me shumë hapësira boshe dhe komplekse e 

me pasoja mbi menaxhimin e tyre. 

Formimi i shoqërive publike me status juridik sh.a., krahas 

statutit juridik e çon shoqërinë në ndërveprim me faktorët e 

mbrendshëm dhe të jashtëm. Statuti i tyre juridik në aparencë i 

barazon këto shoqëri me firmat private të tregut. Shoqërite 

planifikojnë dhe hartojnë  planet e biznesit me afat një deri në 5 

vjecarë, duke planifikuar të gjithë treguesit ekonomik gjatë këtyre 

viteve. Futjen e koncepteve të cilësisë së shërbimit dhe kujdesit ndaj 

klientit, nevojshmërisë së strategjive efikase të aspekteve të 

ndryshme ekonomike.  

Ekonomia e tregut kërkon që çdo firmë që të jetë kompetitive, 

të fitojë qëndryeshmërinë në treg duhet të rrisë rentabilitetin e saj në 

bazë të efikasitetit ekonomik, futjen e teknologjisë konkuruese dhe 

menaxhimit novator. 

Për të fituar qëndryeshmërinë sektori privat ka kopetenca të 

plota në përcaktimin e çmimit të mallit apo shërbimit, gjë e cila kjo 

në sektorin publik nuk është në kopetencë të shoqërive publik. 

Aplikimi i çmimit nga shoqëritë publike për shërbimin e tyre nuk 

cilësohet më çmim por tarifë kjo për arsyë se kjo e fundit nuk 

përcaktohet mbi bazën e kostove të shoqërive por diktohet nga Enti 

Rregullator i sektorit dhe aq më tepër që nuk mbulon kostot e 

shoqërive.  

Enti rregullator i sektorit të shërbimeve publike për 

përcaktimin e tarifave të shërbimit publik merr në konsideratë 

gjëndjen ekonomike të rajonit, nivelin social, nivelin e arkëtimit të 

shoqërive, aftësinë paguese të individit në barazpeshë me mbulimin e 

kostove minimale direktë të këtyre shoqërive.  Tarifat e përcaktuara 

nga Enti Rregullator janë të detyrueshme dhe nuk mund të 

ndryshohen nga shoqëritë publike.  

Rëndësia e sektorit publik është prioritare e politikave 

ekonomike të qeverive drejtuese. Shoqëritë publike në bazë të 
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kostove të tyre kërkojnë rritje të çmimeve për shërbimin që ofrohet 

nga këto të fundit. Pushteti vendor nga ana tjetër si pronarë legjitim 

kërkon ulje të çmimeve për arsye të elektoratit të tyre. Ekuilibri midis 

dy institucioneve për vendosjen e tarifës ekuilibrohet nga Enti 

rregullator i cili përcakton një tarifë e cila është e përballueshmë duke 

patur parasysh ndikimet ekonomike, sociale, kulturore të zonave të 

shërbimit.   Për mbulimin e një zëri të caktuar shpenzimi  specifik të 

domosdoshëm për shoqëritë publike pushteti qëndror alokon pranë 

pushtetit vendos subvencion me destinacion të përcaktuar. 

Por diktimi i çmimit (tarifës) sjell pasoja mbi sektorin publik 

si  më poshtë : 

 Konkurueshmëria e këtij sektori mungon pasi vetë 

shoqëritë do të mbulojnë vetëm një pjesë të kostove dhe nuk ka 

mundësi të përditësojë teknologjinë dhe të ecin me zhvillimin e 

kohës.  

 Qëndryeshmëria financiare e shoqërive publike vihet 

në rrezik dhe nuk i jep prioritet zhvillimi në treg. 

Meqënëse aplikimi i çmimit për shoqëritë publike është i 

diktuar nga Enti rregullator atëherë pushteti vendor delegon fond 

(subvencion/grant) për mbulimin e një pjesë të detyrimeve të 

shoqërive. Delegimi i fondeve për shoqëritë publike bëhet për të 

përmirësuar disi treguesit si dhe për të vazhduar shoqëritë që të 

ofrojnë shërbimin e tyre në komunitet, pasi shërbimi është publik 

pavarësisht gjëndjes ekonomike të familjeve. Shumë kjo e cila kalon 

nga buxheti i shtetit pranë pushtetit vendor si pronarë legjitim të 

shoqërive publike dhe përgjegjës për detyrimet e treta të shoqërive.  

NATYRA E NDËRMARRJEVE (SHOQËRIVE) 

PUBLIKE  

Shoqëritë publikë në mbështetjë të strategjive të tyre dhe 

strategjisë kombëtare hartojnë planet e biznesit për periudha kohe të 

caktuara. Ndikimet ekonomike, sociale dhe kulturore të zonave të 

shërbimit janë të ndjeshme në këto shoqëri, e pavarësisht këtyre 

shoqëritë publike janë të obliguara të ofrojnë shërbimin e tyre. Tarifat 
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e aplikuara nga këto shoqëri janë të aprovuara nga Enti rregullator 

edhe pse janë nën kosto reale të ofrimit të shërbimeve. 

Shoqëritë ofrojnë shërbimet e tyre në komunitet dhe sipas 

Kontabiliteti Financiar në zbatim të Standardeve Kombëtare dhe 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SKK dhe SNK), përcakton që të 

hyrat janë flukse hyrëse në periudhën e raportimit që çojnë në rritjen 

e aktivit, ose pakësimin e pasiveve duke përjashtuar kontributet në 

kapital. Për çdo ofrim të shërbimit të tyre shoqëritë derdhin në 

buxhetin e organeve tatimore 20% të vlerës për çdo njësi shërbimi, 

vlerë kjo e përllogaritur që në momentin e shitjes së shërbimit. 

Shoqëritë publike për shkak të natyrës publike të shërbimit 

ndeshet me mos-arkëtim të këtyre faturave, e cila më pas sjell pasoja 

në gjëndjen financiare të këtyre shoqërive duke rrezikuar fondet e 

pagave të punonjësve, pagesën e sigurimeve shoqërore e shëndetsore, 

etj.  

Duke patur parasysh këto probleme shoqëritë publike i 

drejtohen pushtetin qëndror për përfitimin e formave të ndryshme të 

financimit të shpenzimeve korrente. 

Pushteti Qëndror për të stimuluar këtë sektor delegon fond 

pranë pushtetin vendor ku ky i fundit kryen pagesat e detyrimit për 

shpenzime të përcaktuar nga pushteti qëndror. 

Subvencionet/grantet e deleguara nga pushteti qëndror tek 

pushteti vendor nuk tranzistojnë në llogaritë e vet shoqërive. 

Shoqëritë publike duke zbatuar Standartet Kombetare të 

Kontabilitetit për përfitimin e grantit bëjnë njohjen e këtij përfitimi si 

e ardhur kundrejt zvogëlimit të shpenzimeve të specifikuara. Kështu 

procesi i përfitimit të grantit  kalon nëpërmjet veprime të debitimi 

dhe kreditimi të llogarive kontabël përkatëse.  

Për këto arsye shoqëritë publike nuk aplikojnë TVSH mbi 

grantin që marrin dhe kanë kundërshtuar organet tatimore për 

ndërmarrjen e këtij veprimi pasi kjo gjë jo vetëm që prek 

drejtpërsëdrejti funksionimin ekonomik, likuiditetin e shoqërive 

publike por edhe në mënyrë indirekte edhe qytetarin.  
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ROLI I SHTETIT (MF)  

Pushteti Qëndror nëpërmjet stukturave të tij drejtuese 

mbështet shoqëritë publikë që të ofrojnë: 

 Shërbim korent, cilësor, të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm.  

Hartimi i stategjive sektoriale në zhvillimin e sektorit publik 

përfshijnë një sërë përmisimesh ekonomike të vazhdueshme kjo në 

përputhje me zhvillimin ekonomik të vëndit. Mbështetja dhe 

oponenca e këtij sektori është dhe parashikohet që të jetë deri në 

fitimin e stabilitetit ekonomik të shoqërive ose privatizimin e tyre.  

Delegimi i fondeve pranë pushtetin vendor për shoqëritë 

publike është një formë mbështetëse për vazhdimësinë e ofrimit të 

shërbimeve publike. 

Pushteti qëndron dhe organet strukturore të tij janë të njohura 

për aplikimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për grantet që u delegohet 

shoqërive publike. Duke njohur shqetësimet dhe vetë natyrën 

specifike të këtyre shoqërive publike,  pushteti qëndror cilëson se 

aplikimi i TVSH për grantet që përfitojnë këto shoqëri nuk përfshihen 

në skemën e TVSH. 

Objekt i TVSH janë të gjitha furnizimet e mallrave dhe 

shërbimeve të kryera kundrejt pagesës prej një personi të tatueshëm, 

si pjesë e veprimtarisë ekonomike të subjektit dhe se përfitimi i 

subvencionit/grantit nuk është furnizim malli ose shërbimi.  

KONKLUZIONI 

Aplikimi i TVSH mbi subvencionin e deleguar nga pushteti 

qëndror për shoqëritë publike duhet analizuar nga ana ekonomike dhe 

financiare. Përfitimi i fondeve për shoqëritë publike është një ndihmë 

për këto shoqëri pasi mundësitë e tyre financiare dhe konkuruese të 

tyre janë të cunguara. Ndikimi i faktorëve të mbrëndshëm dhe të 

jashtëm rrezikojnë drejtimin financiar dhe ekonomik të tyre. Marrja 

në konsideratë e faktorëve ekonomik zhvillues, nivelin e të ardhurave 

të familjeve, nivelin social dhe kulturor të tyre janë faktorë në 
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drejtimin e këtyre shoqërive. Aplikimi i tarifave të përcaktuara nga 

Enti Rregullator dhe jo sipas analizës së tregut rrezikon 

qëndryeshmërinë ekonomike dhe likuiditetin e shoqërive publike. 

Ndaj dhe fondet e përfituara nga pushteti qëndror janë të rëndësishme 

për vazhdimësisë e shërbimit.  

Aplikimi i TVSH mbi këto subvencione/grante gjeneron një 

sërë probleme për këto shoqëri dhe rrezikohët vazhdueshmëria e 

ofrimit të këtyre shërbimeve publike po ashtu edhe vetë shoqëritë 

publike.  

Buxhetit i Shtetit përcakton format mbështetëse për këto 

shoqëri publike si dhe mënyrën se si.  

Kështu, akordimi  i subvencionit bëhet sipas afateve të 

përcaktuara nga buxheti i shtetit, por duke respektuar detajimin e 

subvencionit në periudha mujore. Çelja e fondeve të subvencionit 

bëhet për njësinë publike dhënëse dhe jo për përfituesin. 

Grant është e ardhura, e përftuar në formën e dhurimit, për një 

qëllim të përcaktuar ose jo, pa kusht kthimi dhe pa interes, që 

përdoret për financimin e veprimtarive ekonomike.  

Kështu, fondet e delëguara nga pushteti qëndror pranë 

pushtetit qëndror dhe kalimi i veprimeve të kreditimit dhe debitimit të 

llogarive nga shoqëritë publike përcaktohen si grante të përfituara me 

destinacion të përcaktuar për shoqëritë publike. 

Përfitues  i fondit (llogaritë përfituese) është pushteti vendor 

dhe si i tillë fondi i përfituar nga ana ekonomike për këto shoqëri 

cilësohet si grant i kushtëzuar pasi shkon në drejtimin e përcaktuar 

nga pushteti qëndror dhe se shuma e lekëve nuk tranzitojnë direkt në 

llogari të shoqërive publike. 

Pagues i tatimit mbi vlerën e shtuar për çdo mall ose shërbim 

është qytetari, në mënyrë direkte edhe aplikimi i këtij tatimi mbi 

grandet që marrin shoqëritë publike do të rëndojë më vonë në xhepat 

e qytetarëve nëpërmjet rritjes së tarifave për këto shërbime. 
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Pra ekonomikisht nga ana e drejtimit financiar dhe rëndimit të 

ekonomik për qytetarët aplikimi i TVSH për subvencionin/grantet e 

këtyre shoqërive publike duhet të rishikohet në koncekptin ekonomik 

dhe financiar.  

Gjithashtu shoqëritë publike duhet të punojnë që të përfitojne 

rentabilitet ekonomik të qëndryeshëm. Mbështetja ekonomike, 

drejtuese dhe teknologjike e këtyre shoqërive publike duhet të jetë 

prioritare për pushtetin vendor dhe qëndror në mënyrë që shoqëritë të 

ofrojnë shërbim cilësor, të vazhdueshëm dhe të qëndryeshëm. 

Vetë menaxhimi i shoqërive do vërë përballë konkurencës 

këto shoqëri me subjektet private. 
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DIAGNOSTIFIKIMI I HERSHËM DHE 

MORALI I SHËNDOSHË 

Diskutimi im ngrihet mbi kremtin e triumfit të të gjithë 

aktorëve bashkëpunues, të cilët me vullnetin e mirë (personal apo 

institucional) realizuan në një interval të shkurtër kohor ato detyra 

fisnike që burojnë nga ligji, me shpresën për t‘u mishëruar edhe në 

praktikën jetësore apo të përditshmen e çalë. E cilësoj të tillë, sepse 

vendi ynë, si pothuajse çdo shtet i Ballkanit Perëndimor, ka përjetuar 

deformime dhe ndryshime në sistemin politik, përvoja e të cilave 

dëshmon sëmundjen e një mentaliteti të mangët në praktikat e 

organizimit shtetëror (pse jo, edhe shoqëror). 

Por, duhet vënë theksi i duhur në përpjekjet për të mirë-

strukturuar një shoqëri demokratike të shtetit ligjor dhe të së drejtës, 

ku një kontribut të çmuar do të luajë edhe rregullimi ligjor i 

marrëdhënieve familjare. Madje, ndryshimet e fundit në Kodin Penal 

dhe Civil, janë ato që paraprijnë strategjitë e zhvillimit të shoqërisë 
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sonë, nga përsosja e familjes shqiptare (specifikisht dhe në parim), si 

një trampolinë e suksesshme për në familjen evropiane. 

Ngulmoj në idenë, se ndryshimet e fundit ligjore, duke nisur 

me ato të vitit 1998, 2001, 2003-2004, 2008 dhe me ndryshimet më të 

fundit radikale 2012 (si p.sh.: Rritja e lartësisë së sanksionit për 

autorët e veprave të paligjshme, sidomos në rastet e ushtrimit të 

dhunës; Lehtësimi i procedurave për pajisjen me urdhrat e mbrojtjes; 

Shfrytëzimi dhe përfitimi paralel i bazave juridike për kërkesë apo 

padi, si në procedim civil, ashtu edhe ne procedim penal.), nuk po i 

citoj, sepse pjesa e komentit apo publikimit të këtyre paragrafëve të 

shtuar nuk është objekt i këtij punimi
1
, por nuk mund të realizojnë 

objektivat e parashikuara/përcaktuara nga ligjvënësit në luftën kundër 

dhunës, pa ingranuar edhe komponentë të tjerë të veprimit shoqëror, 

pjesëmarrjen me ndërgjegje të plotë e të vetëdijshme të aktorëve të 

ndryshëm të shoqërisë civile, politikat e qëndrueshme dhe 

konsensuale, normat e vlerat e reja morale, duke dëshmuar kështu, se 

është duke gjeneruar tendenca për krijimin e një identiteti të ri moral 

të shoqërisë shqiptare, të atij morali ku idili ‗patriarkal‘ duhet të 

thyhet nga realiteti i sistemit meritokratik, pa dallime gjinore. 

Konferenca të larmishme po orientojnë auditorë të ndryshëm 

dhe kumtesa me tematika si: Barazia Parim Themelor i Kushtetutës; 

Gruaja, Paqja dhe Siguria; Mosdiskriminimi dhe Diskriminimi 

Pozitiv; Gruaja, mes realitetit dhe barrierave të mentalitetit në 

shoqërinë Shqiptare; Imazhi dhe roli i gruas në media; Debat 

Televiziv ―Gruaja në Vendimmarrje‖; Debat televiziv mbi 

pjesëmarrjen e gruas në politikë, etj. Tema, të cilat shpërfaqen si 

histori suksesi, por sfidat janë të pafundme, sidomos në kuptimin e 

mishërimit praktik dhe aplikues. Është shumë më e lehtë në teoritë 

juridike të shpjegojmë se si një normë shoqërore të ngritur mbi 

vetëdijen dhe pranimin e përgjithshëm si pozitive, mund ta 

shndërrojmë suksesshëm në një normë juridike, të shoqëruar me një 

mjet garantues si sanksioni, por është po kaq e vështirë të mundohemi 

                                                

1 Për më shumë informacion shikoni: KODI PENAL I REPUBLIKËS SË 
SHQIPËRISË (i përditësuar), Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare,  Miratuar 

me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, Tetor 2012 

http://www.avokati.org/?page_id=1284
http://www.avokati.org/?page_id=1284
http://www.avokati.org/?page_id=1284
http://www.avokati.org/?page_id=1577
http://www.avokati.org/?page_id=1577
http://www.avokati.org/?page_id=480
http://www.avokati.org/?page_id=480
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të implementojmë në vetëdijen shoqërore të anasjelltën (normën 

juridike në praktikë shoqërore). 

Një sfidë e së ardhmes mund të konsiderohet edhe planifikimi 

familjar, si një fushë ku e drejta familjare nuk tenton të kufizojë, më 

shumë se të lejojë. Kohëve të fundit, vërejmë se shumë shtete po 

përpiqen të imponojnë zgjidhjet e situatave delikate me norma të 

detyrueshme edhe në sferën intime familjare, si për shembull Rasti i 

Filipineve -Miratimi i Ligjit për kontraceptivët, një debat i cili vijonte 

prej 14 vjetësh në shtetin e mbipopulluar të Paqësorit.
2
 Apo Rasti i 

Ligjit Belg, ku imponohet një ‗letër – model‘ drejtuar prindërve, për 

t‘u përdorur si shtesë (addendum) edhe në rregulloren shkollore. 

Natyrisht, ne nuk kemi të tilla probleme, përkundrazi, jemi një 

shoqëri e moshës së re dhe vitale, me hapësirat e përshtatshme për 

realizimin e plotë të funksioneve familjare biologjike dhe sociale, por 

për të parandaluar dhunën do të na duhet të përballemi më sfidën e 

luftës kundër (mirë)kuptimit të saj. 

Forma më popullore e justifikimit të disiplinimit familjar 

është ‗Kush të rreh, të do!‘. Nëse përpiqemi të zhvendosim vektorin e 

studimit tonë në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, personat 

që pësojnë pasojat më të renda psikologjike (në mos fizike), janë 

fëmijët. Edhe me këta të fundit ka probleme në ndërgjegjësimin dhe 

saktësimin e aktit të lejueshëm dhe të palejueshëm, atij procesi 

edukues që fillon me përkëdhelje-pickim-shuplakë-shtyrje dhe në 

rastin më të mirë, anasjelltas. Para jo më shumë se pesë vjetësh është 

bërë një raport studimor nga  UNICEF për Shqipërinë dhe shikoni 

ç‘publikohej: 

Format e dhunës fizike kundër fëmijëve të përdorura në shtëpi 

dhe në shkollë të raportuara nga fëmijët janë përkatësisht si më 

poshtë: 

 shkulja e veshëve (60.10%-38.5%), 

 pickimi (55.70%- 36.9%), 
                                                

2
 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20863691, 29 December 

2012 Last updated at 08:20 GMT 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20863691
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 goditja me shpullë në trup (52.60%-34.3%), 

 goditja me shpullë në kokë (49.20%- 35.6%), 

 shkulja e flokëve (41%-29. 7%), 

 tërheqja dhe shtytja me forcë (34. 60%-39. 1%), 

 goditja me objekt në trup (27%-38.2%), 

 goditja me shqelm (26.80%-25.8%), 

 goditja me objekt në vithe (26%-13.6%), 

 goditja me grusht në trup (20.50%-19.6%), 

 kafshimi (19.10%-12.8%), 

 shtrëngimi për fyti (12.20%-9.6%), 

 goditja me grusht në kokë (7. 60%-10%).
3
 

Grafiku Nr. 1

                                                

3 QENDRA E ZHVILLIMEVE HUMANE, "DHUNA KUNDËR 

FËMIJEVE NË SHQIPËRI", Financuar nga UNICEF , Shqipëri, Prof. Dr. 

Adem TAMO dhe Prof. Dr. Theodhori KARAJ, Shtypur nga 

MEDIAPRINT, Tiranë, 2006. 
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Grafiku Nr. 2 

Grafiku Nr. 3 
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izolimit të viktimës në vende të caktuara, si rregull, të frikshme, është 

një tregues i karakterit të dhunës fizike dhe i ashpërsisë me të cilën 

ajo shfaqet. Format më të shpeshta të dhunës fizike në shtëpi dhe në 

shkollë janë ato me goditje dhe përkatësisht: një në dy fëmijë goditen 

në kokë e trup në shtëpi, ndërsa një në tre goditen edhe në shkollë. 

Kjo do të thotë se në shtëpi fëmijët përjetojnë më shumë akte të 

dhunës fizike sesa në shkollë. Fëmijët janë të prirur të denoncojnë më 

shumë dhunën që e ushtrojnë mbi ta fëmijët e tjerë dhe më pak të 

prirur të denoncojnë dhunën e mësuesve. Sido që të ndodhë trajtimi i 

rasteve të denoncimit të dhunës nuk merret seriozisht. 

Rekomandimet janë të shumëllojshme: Sondazhe të fëmijëve; 

Trajnimi i kujdestarëve të tyre; Botimi i studimeve apo shpërndarja e 

broshurave ku ofrohen teknika të përshtatshme (dhe më të 

favorshme) për prindërit në funksion të mirërritjes së fëmijëve, etj. 

Ndoshta këto janë iniciativa në funksion momentalisht nga Komitete, 

Organizata, Zyra, Ministri, etj që proklamojnë zëshëm mbrojtjen e 

viktimave - fëmijë, ashtu si mbrojtjen e viktimave – vajza/gra, por 

ç‘bëhet për diagnostikimin e hershëm, apo e vetmja zgjidhje mbetet 

raportimi? Raporte të ndryshme (edhe në rrugë mediative) publikojnë 

rritjen e rasteve të denoncimit të dhunës nga viktimat, por sa prej tyre 

rehabilitohen dhe i rikthehen jetës normale? Cili është raporti i 

çifteve që ndjekin seanca këshillimore për shuarjen e problemeve me 

pasojë dhunën dhe më pas rikthehen në harmoninë bashkëshortore? 

Një lajm zyrtar njoftonte, jo më larg se marsi i 2012-ës, se në Qarkun 

e Korçës ka pesë vjet që Gjykata e shkallës së parë merr kërkesa për 

zgjidhje martese me një numër në rritje, duke raportuar 45 të tilla më 

shumë se vitin e kaluar. Statistikat e Gjykatës së Tiranës tregojnë 

rritje të numrit të çështjeve të gjykuara gjatë 6-mujorit të parë të vitit 

2011 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Cili është 

raporti i këtyre zgjidhjeve me shkak dhunën, apo janë të gjitha raste 

emancipimi?  Ndalohet me dispozita të veçanta për ngacmimin 

seksual në vendin e punës, por sa është numri i atyre grave/vajzave 

që sakrifikojnë punën për të kallëzuar keqbërësin e pamoralshëm? 

PËRFUNDIM 

Pra, do të konkludoja me bindje të plotë se pritshmëritë tona 

nuk janë arritur plotësisht dhe sfida të mëdha presin për të rrezikuar 
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arritjen e deritanishme të mekanizmit kundër dhunës. Rekomandimet 

e mia të vetme janë: DIAGNOSTIFIKIMI I HERSHËM dhe 

MORALI I SHËNDOSHË, çelësat e suksesit për parandalimin e 

dhunës, për të mos e lejuar të shtrihet më tej. Me shtrirjen e 

veprimtarisë së instancave përkatëse që kanë vizion dhe mision 

studimin e shkaqeve të aplikimit të dhunës në familje dhe jashtë saj, 

besoj se do të arrihet edhe përpilimi i një formule testimi ku të 

ngushtohet rrezja e kërkimit të personave me tendencë kriminale, ose 

studimi i profilimit kriminal - mbi përdorimin e të ashtuquajturit 

―criminal profiling‖
4
). Ndërsa për moralin e shëndoshë do i 

referohem Immanuel Kant-it, ―në përputhje me një parim, të cilin do 

të dëshironte të bëhej një ligj universal‖. 

I takon ndikimit të normave e vlerave të mirëqena të shoqërisë 

demokratike, të ushqyera te secili aktor nga vullneti i mirë, nga 

koordinimi dhe bashkëpunimi ynë i ndërgjegjshëm dhe i pastër në 

luftën ndaj dhunës, duke shpresuar për një botë më të mirë, ku ‗ai që 

të mbron, të do!‘ 
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4 Specialisti i profilimit kriminal analizon të gjithë të dhënat e 

viktimës së një krimi, si përkatësinë racore, moshën, nivelin e arsimit, 

paaftësi fizike, nivelin e përdorimit të drogës, alkoolit, si dhe famën apo se 

ç‘lloj emri gëzon ai nga pikëpamja morale te miqtë dhe të njohurit. (sqaron 

Dr. Fatmir Zanaj) 
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ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА НА 

ДИПЛОМАТСКАТА ДЕЈНОСТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Апстракт 

Брзите промени што се случуваат како на полето на 

глобалната дипломатска сцена имаат импакт и на полето на 

дипломатијата во Република Македонија и соодветно 

прилагодување  на дипломатскиот персонал кон истите. 

Република Македонија од своето осамостојување досега немаше 

посветено посебно внимание на подобрување на формите на 

дипломатската дејност, односно од досегашната примена на 

постоечкиот Закон за надворешни работи  глобалната политичка 

и домашната сцена претрпеа промени кои бараат измени, 

регулирање на некои прашања кои во постојниот закон од 2008 

година не беа опфатени, со цел да се овозможи унапредување на 

дипломатската служба, обезбедување постудиозен и аналитички 

пристап кон прашања од меѓународните односи и надворешната 

политика во целина. Слабостите на функционирањето на нашите 

дипломатско конзуларни преставништва пред се се должи на 

немање доволно професионален кадар, непосветеност на 

едуцираноста на истиот од аспект на извршување на 

дипломатската дејност воопшто а особено во подготвувањето на 

дипломатскиот персонал за билатерални мисии посебно и 

посебно за мултилатералните мисии. 

Клучни зборови: дипломатија, дипломатски персонал, 

професионализација, едукација 
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The ongoing  changes on the field of global diplomatic scene 

have  an impact on the field of the Macedonian diplomacy as well on 

the adequate adjustment of the diplomatic staff toward them. Since 

the declaration of independence Republic of Macedonia did not focus 

enough on the improvement of the diplomatic activity forms, 

regarding the implementation of existing the Law of Foreign Affairs,  

the global political  and domestic political scene has undergo a rank 

of changes demanding  adjustment of some questions which hasn‘t 

been embraced in the current law from 2008 in order to facilitate the 

promotion of the diplomatic service, to provide more studios and 

analytical approach toward questions of international relationships 

and foreign policy in total. The operational weakness in Macedonian 

diplomatic consular agencies‘ primarily are  based on lack of 

professional staff, insufficiency of dedication for vocational  

performance of the diplomatic activities in general and especially 

special education separately for bilateral missions and separately for 

multilateral missions. 

Key words: diplomacy, diplomatic staff, professionalization, 

education  

Вовед 

Дипломатија е поим со повеќе значења, но на сите 

заедничка допирна точка им е сферата на меѓународни односи и 

надворешна политика. Дипломат е лице назначено од државата 

да изведува дипломатски работи (билатерална или 

мултилатерална дипломатска дејност) во друга држава или 

меѓународна организација во интерес на земјата на испраќање 

или меѓународната организација
1
 чиј интерес го застапуваат. 

Сепак дипломатијата има повеќе значења како што се:  

 а) водење на државните работи на подрачјето на 

надворешната политика преку службени односи со други држави 

и меѓународни организации;  

                                                

1 Вукадиновиќ Р., Политика и дипломација, Загреб, 2004 
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 б) облик и содржина на односи помеѓу државите 

кои се формираат и се оддржуваат со службени контакти а преку 

кои  се настојува да се усогласат интересите на односните 

држави постигнувајќи одредени договори;  

 в) способност, умеење, знаење за водење на 

преговори со други држави;  

 г) надворешно претставување на државите;  

 д) кариера, професија на претставување и 

застапување на државите во односите со други држави, 

припадност на лица кои ја обавуваат таа професија.
2
  

Современата кодификација на дипломатското и 

конзуларното право е зацврстена со : 

- Виенската конвенција за дипломатски односи од 1961 

година,  

- Виенската конвенција за конзуларни односи од 1963 

година,  

- Конвенцијтата за специјални мисии од 1969 година,  

- Конвенцијата за спречување и казнување кривични дела 

против лица под меѓународна заштита, вклучувајќи ги и 

дипломатите од 1973 година и  

- Виенската конвенција за преставување на државите во 

нивните односи со меѓународни организации со 

универзален карактер од 1975 година. Виенските 

конвенции 

Дипломатска дејност на Република Македонија 

Корените на македонската дипломатска активност може 

да се пратат уште од антиката, преку средновековните 

                                                

2
 Марковски Д. ,,Дипломатија, организација и практика, Скопје, 2002 
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македонски држави, па дипломатската активност на 

македонските револуционери - интелектуалци, кои живееле и 

работеле во светските престолнини, а имале за цел пронесување 

на вистината за Македонија пред меѓународната јавност. Со 

одлуките на Второто заседание на АСНОМ, во 1944 година, 

конституирана е македонската држава, како федеративен дел од 

тогашна  Југославија. На 29 април 1969 година, со Указ 

потпишан од Претседателот на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија е воспоставен нов орган во состав на 

тогашниот Извршен совет, под назив „Биро за односи со 

странство―. Ова тело понатаму доживува трансформации, го 

менува своето име, го проширува и продлабочува доменот на 

својата активност. По осамостојувањето во 1991, ова тело под 

името Секретаријат за односи со странство кое прераснува во 

Министерство за односи со странство, преставува оснoва за 

денешното Министерство за надворешни работи на Република 

Македонија.  

Република Македонија по своето осамостојување се 

соочува со сериозен проблем од аспект на кадровската 

екипираност на дипломатскиот персонал затоа што во 

поранешната заедничка држава македонскиот дипломатски 

персонал и во билатералната и во мултилатералната дипломатија 

учествуваше со многу мал процент.
3
 Во тоа време нашите 

дипломати учествуваа во мисии во земји кои имаа многу мало 

влијание  во креирањето на глобалните процеси. 
4
Целиот тој 

процес е пропратен со неколку безуспешни обиди за донесување 

Закон за надворешни работи се до 2006 година со донесување на 

Закон за надворешни работи на РМ и 2008 година со Измени и 

дополнувања на истиот. 

Меѓутоа во две деценискиот временски период од тогаш 

до денес за дипломатскиот персонал не се посвети исклучително 

внимание на едуцираноста на истиот од аспект на извршување 
                                                

3
 Габер В. ,,За македонската дипломатија‘‘, Скопје, 2002 

4 Мирчев Д.,,Macedonian Foreign Policy 1991-2006, Skopje, 2006 
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на дипломатската дејност воопшто. Законот за надворешни 

работи во суштина ја дефинира потребата од професионален 

кадар за оваа специфична дејност. 

Имено член 36 од  ЗНР
5
 од  10.04.2006 година премногу 

општо ги определува условите што треба да ги исполнува едно 

лице за да биде именувано за амбасадор:  

- да е државјанин само на Република Македонија; 

- да има завршено високо образование; 

- активно да владее два странски јазика, од кои 

задолжително еден од јазиците во службена употреба во 

Организацијата на Обединетите нации. 

Доколку службениот јазик на земјата на приемот е 

различен од јазиците во службена употреба во Организацијата на 

Обединетите нации, да има основни познавања од него; 

- да има стекнато високо дипломатско звање, во случај 

кога кандидатот за амбасадор е од составот на дипломатско-

конзуларните службеници, односно да биде афирмирана личност 

во областа на надворешната политика и меѓународните односи; 

- да има здравствена и психофизичка способност; 

- да не е осудуван за кривични дела за кои е предвидена 

казна затвор од најмалку шест месеца, за кривично дело во врска 

со службената должност, или за друго кривично дело што го 

прави недостоен за амбасадор и 

- да има соодветен безбедносен сертификат. 

                                                

5 Сл.Весник на РМ  бр. 46/2006 од 10.04.2006 
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Најмалку две третини од вкупниот број на амбасадори 

се именуваат од 

составот на дипломатско-конзуларните службеници со 

највисоки дипломатски звања во Министерството. 

При именување на амбасадорите се почитува принципот 

на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат 

на сите заедници и принципот на еднакви можности на 

половите. 

Со Измени и дополнувања на Закон за надворешни 

работи од 29.08.2008 година членот 36 став 1 алинејата 5 се 

менува и гласи :
6
 ―да не му е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност‖. 

Во ставот 2 зборовите: “две третини“ се заменуваат со 

зборовите: “една 

четвртина“, а зборот ―највисоки‖ се заменува со зборот 

―високи―. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 

―Начинот за проверка на исполнетоста на условите од 

овој член на кандидатите за амбасадори го пропишува 

министерот.― 

Вака поставените законски норми оставаат простор за 

ангажирање, односно именување на кадри  кои не ги 

задоволуваат стандардите во поглед на соодветно високо 

образовние, соодветна обука, дипломатско искуство и кариера 

во МНР. Бидејќи поимот професионалци не е дефиниран и се 

толкува како вработен во МНР, реален проблем за 

дипломатското реноме на нашата држава претставува 

                                                

6
 Сл.Весник на РМ бр.107/2008, од 29.08.2008година 
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потпирањето на целата дипломатија само на образованието и 

личниот интегритет на кадрите.   

Податоците добиени од македонското МНР во 2012 

година од аспект на возраст и првично стекнато високо 

образование покажуваат дека поради недефинираност во 

законските регулативи, постои застапеност на секакви профили, 

како и лица кои започнуваат кариера на високи позиции на 

многу млада возраст. На пример: во директоратот за 

билатерални односи со воневропски држави поголем број од 

вработените се мажи со просечна возраст од 40-50 години. Што 

се однесува до нивното образование може да заклучиме дека 

првичното стекнато високо образование не било предуслов за 

нивно вработување во министерството за надворешни работи 

(процентот на вработени со  завршен теолошки факултет е ист со 

процентот на вработени со завршен факултет за јавна 

администрација). 
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Слика 1. Директорат за билатерални односи со 

воневропски држави 

Законот за изменување и дополнување на законот за 

надворешни работи
7
 од 18.02.2013 година предвидува измени и 

тоа:  

Во членот 36 став 1 алинејата 3 се заменува со три нови 

алинеи, кои гласат:  

                                                

7 Сл.весник на РМ бр.26/13 
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- да поседува меѓународно признат сертификат за 

познавање на англиски јазик, и тоа ако:  

1) се упатува на мандат во земја од англиско говорно 

подрачје да поседува еден од следниве сертификати: ЦАЕ 

(CAE), ИЕЛТС (IELTS), ТОЕФЕЛ (TOEFL),ТОЕФЕЛ ЦБТ 

(TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) или друг 

меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот 

јазик издаден од европски или глобален јазичен тестатор, со 

ниво на познавање еквивалентно на Ц1 (C1) ниво на ЦЕФР 

(CEFR) и  

2) се упатува на мандат во земја од неанглиско говорно 

подрачје да поседува еден од следниве сертификати: ЦАЕ 

(CAE), ИЕЛТС (IELTS), ТОЕФЕЛ (TOEFL),ТОЕФЕЛ ЦБТ 

(TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) или друг 

меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот 

јазик издаден од европски или глобален јазичен тестатор, со 

ниво на познавање еквивалентно на Б1 (В1) ниво на ЦЕФР 

(CEFR),  

- да познава втор странски јазик различен од англискиот и 

тоа еден од официјалните јазици на Обединетитe нации или на 

Европската унија на ниво еквивалентно на нивото Б1 на ЦЕФР 

(CEFR), што се докажува со сертификат издаден од јазично 

училиштен и  

- да го познава службениот јазик на земјата на приемот, 

на ниво еквивалентно на нивото А1 на ЦЕФР (CEFR), што се 

докажува со сертификат издаден од јазично училиште најдоцна 

еден месец пред упатувањето на должност, ако службениот јазик 

на земјата на приемот е различен од јазикот наведен во алинејата 

2 на овој став.―  

- Во ставот 4  во првата реченица точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: ―согласно со одредбите од овој 

закон и Законот за работните односи‖. 
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Воспоставување на Директорат за дипломатска академија 

е чекор напред кон професионализација на дипломатската 

дејност. Истата во периодот 2011-2012 има подготвено планови 

за подготовки за амбасадори, дипломати и економски промотори 

пред нивно заминување на работа во Дипломатско-конзуларните 

претставништва на РМ и го организира нивното спроведување. 

Во наведениот период подготвени се и реализирани 39 планови 

за подготовки, од кои 8 за именувани амбасадори, 2 за експерти 

од СЕП(секретаријат за европски прашања) упатени  во 

Мисијата при ЕУ во Брисел, 5 за економски промотори, а 

останатите 24 за дипломати од МНР. 
8
 

Со воспоставување и отпочнување со работа на 

Директорат -Дипломатската акдемија при МНР направен е 

скромен чекор кон професионализација и зајакнување на 

капацитетите на дипломатите. Фактот дека МНР пред себе го 

има поставено  како стратешка цел  и натамошно развивање на 

воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и 

на идните дипломатски кадри, со цел  ефикасно одговарање на 

професионалните предизвици поставени пред нив. Меѓутоа 

повремени предавачи од странски академии или испраќање на 

идните дипломати во странство остава впечаток за немање 

континуирана доктрина што ја оправдува потребата од отварање 

на постојана Академија за дипломати. 

Дипломатија е специфична професија која бара лепеза на 

специфични знаења и вештини како и специфичен речник. 

Нејзината практика бара стекнување и асимилација на 

специјализирани знаења и пракса, како и збир на вештини 

генерално стекнати преку обуки од страна на експерти 

практичари, но и со работно искуство. Дипломатските служби на 

најразвиените земји се структурирани со ригорозни системи и 

стандарди за селекција, обука, стекнување на вештини и 

професионално напредување. Професионалниот дипломат би 

требало да има високо ниво на теоретско знаење, политичка 

                                                

8 www.mfa.gov.mk 
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експертиза, оперативни способности, способност за 

управување, знаења од областа на јавна дипломатија, 

способност за дејствување стратешки и тактички, познавања 

од областа на економијата, домашна и меѓународна историја, 

и т.н
9
 

Имајќи во предвид дека дипломатијата е основа за 

успешно  етаблирање и позиционирање на државата  на 

меѓународен план, преку воспоставување комуникација, 

развивање соработка и стекнување членство во меѓународните 

организации, градењето сестрани односи на соработка со сите 

држави, градење добрососедски односи,  способност за одбрана 

на истата, дипломатите барем оние во првата борбена линија би 

требало да се способни да ги слушаат странските партнери, да 

учат од нив, да градат доверба и почит и да бараат основа за 

остварување заеднички цели. 

Вештините кои треба да ги поседуваат дипломатите ќе им 

помогнат во оставарување на стабилизација на односи со земји 

каде што истите се на кревки нозе, продлабочување на добрите 

односи, насочување на владини агенции, но и способност за 

насочување на  меѓународната мрежа од јавни и т.н.скриени 

актери заради вклучување на нетрадиционални, вон владини 

соговорници заради остварување на целите на земјата која 

испраќа
10

. 

Од тој аспект Македонската дипломатија не може да биде 

целосно ефикасна во мултидимензионална средина на 21 век, без 

сеопфатна стратегија за  професионален и континуиран  развој 

на своите дипломати. 

 

 

                                                

9 Barston R.P., Modern Diplomacy, London, 1996  

10
Chas W.F.,The Diplomats Dictionary‘‘, Washington, 1997  
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ЗАКЛУЧОК 

Слабостите на функционирањето на нашите дипломатско 

конзуларни преставништва пред се се должи на немање доволно 

професионален кадар, поради што Законот за надворешни 

работи би требало да инкорпорира член во кој децидно ќе се 

наложи зголемување на бројот на професионални дипломати или 

дипломати од кариера.  

Новите измени и дополнувања на ЗНР  не носат значајни 

измени  на членот 36, односно измена на условите кои треба да 

ги исполни идниот дипломат и истите се однесуваат на делот на 

јазици кои треба да ги познаваат идните дипломати со 

меѓународно признати сертификати. Напредок има во делот со 

кој  се утврдува протоколарниот карактер на постапките за 

акредитација, привилегии и имунитети, со вкучување на 

категорија почесни конзули, а исто така се регулира и делот на 

работни односи и се прави јасна дистинкција помеѓу вработени и 

именувани лица, а се воведува и систем на кариера на 

вработените, се воведуваат нови организациони единици во 

облик на Институт и Академија, дипломатите се издвојуваат од 

системот на државни службеници согласно Виенската 

конвенција за дипломатски односи од 1961 година и Виенската 

конвенција за конзуларни односи од 1963 година, имајќи во 

предвид дека принципот на дипломатска кариера е меѓународно 

широко прифатен во дипломатската служба. 

Имајќи во предвид дипломатските претставници на 

помалите земји од објективни причини се во подредена положба 

во однос на дипломатските претставници на поразвиените земји, 

како и од  направените анкети и анализи произлегува дека треба 

да се посвети особено внимание на едукацијата, доедукацијата и 

унапредување од секој аспект на дипломатскиот персонал во 

Република Македонија за да се постигне  подобра позиција во 

светот на нималку лесно достижните модели на успешна 

дипломатија. Македонските  дипломатски претставници би 

требало посебно да се едуцираат за билатералната дипломатија, 

а посебно за мултилатералната дипломатија. Исто така потребно 

е бројот на дипломатскиот персонал во дипломатското 
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преставништво да биде  пропорционален на предизвикот или 

мисијата која треба да ја исполни истиот, без да се импровизира. 

Поголема финансиска подршка е предуслов за поуспешно 

извршување на дипломатските предизвици како и понагласена 

меѓуинституционалната соработка помеѓу дипломатите и сите 

релевантни чинители во делот на дипломатското дејствување на 

нашата држава. Практично ваквите заложби во голем дел ќе 

придонесат за создавање професионални дипломати, ефикасност 

во сроведување на дипломатската дејност со конкретни 

резултати и унапредување на позицијата на Република 

Македонија како на меѓународната сцена, така и во подобрување 

на билатералните односи, што пак само по себе ќе ги оправда 

промените на законот  и вложените заложби.  
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 Avdi Jakupi  

Magjistër i Shkencave Ekonomike, 

Menaxher i Div. të Buxhetit 

Prishtinë - Drejtoria e Përgjithshme 

 

   

PROCEDURAT E PROPOZIMIT TË 

INVESTIMEVE PUBLIKE 

1.   Vlerësimi i nevojave 

Projekti konsiston në një sërë aktivitetesh të koordinuara dhe 

të kontrolluara të cilat ndërmerren me një qëllim të caktuar të cilat 

kanë kosto, burime dhe afate kohore të përcaktuara. Çdo projekt është 

specifik dhe në të reflektohet nevoja për ndryshim, ndryshimet mund 

të lindin nga disa faktorë e ata janë: 

 Nevoja për ti dhënë zgjidhje një problemi të komunitetit, 

 Nevoja e ndryshimit apo transformimit te inputeve ne outpute, 

 Ndryshimet ndodhin përmes projektit duke angazhuar 

mekanizmat si: njerëzit, eksperiencën e tyre, kapitalin, 

teknologjinë, mjetet dhe teknika,   

 Kërkesa për produkte te reja dhe shërbime te caktuara, 

 Kërkesa për shfrytëzimin e resurseve humane, materiale dhe 

mundësia e shfrytëzimit te tyre nga aspekti i produktivitetit,  

 Iniciativat e ndërmarrësve privat dhe publik lidhur me 

investimet me karakter me te gjere, 

 Kërkesat nga politika makroekonomike e shtetit, 

 Propozimet për investime nga partneret e jashtëm, veçmas 

nga kompanitë multinacionale , 

 Reflektimi ndaj një momenti krize, 

 Shfrytëzimi i mundësive të reja, 

Projektet zakonisht realizohen nga një numër i kufizuar 

njerëzish të cilët për një kohë të caktuar punojnë së bashku. Projekti 

në vetvete përfaqëson një mundësi për të forcuar lidershipin dhe 
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punën në ekip pasi që nga aktivitetet e zhvilluara gjatë projektit 

individëve u jepen më shumë përgjegjësi se sa ato kanë në aktivitetin 

e përditshëm, njerëzit mësojnë t‘i përshtaten më mirë njëri-tjetrit, 

konfliktet e ndryshme midis anëtarëve të ekipit zgjidhen gjatë 

zbatimit të projektit, pastaj anëtarët e grupit të projektit kanë mundësi 

të kualifikohen nga ana profesionale dhe të fitojnë aftësi të reja si dhe 

grupi përfshihet në procesin e vendim marrjes. 

Pra projektet kanë vlerë për të zhvilluar si individët ashtu 

edhe organizatën në përgjithësi. Fakti që një organizatë përfshihet në 

hartimin dhe zbatimin e projekteve tregon që ajo është në një stad të 

tillë zhvillimi ku individëve mund t‘u besohen detyra që kërkojnë 

nivel të lartë profesionalizmi. 

Projekti në vetvete përfaqëson një cikël që kalon në disa faza, 

cikli i jetës së një projekti duhet të fillojë me vlerësimin e nevojave të 

komunitetit. Ekziston një sekuencë e kalimit nga një fazë në tjetrën, 

pra disa aktivitete siç janë vendosja e qëllimeve dhe objektivave, 

indikatorëve, hartimi i buxhetit, etj. duhet të kryen përpara fillimit të 

fazës së zbatimit. 

Gjatë vlerësimit të nevojave planifikuesit dhe administratorët 

e programeve duhet të vendosin se cili informacion është më i 

përshtatshmi për identifikimin dhe vlerësimin sa më të plotë të 

nevojave të Organizatës, apo të komunitetit në një zonë të caktuar 

gjeografike. Identifikimi i nevojave është procesi i përshkrimit të 

problemeve që ka Shteti, Organizata apo  komuniteti i një zonë të 

caktuar gjeografike. Në procesin e vlerësimit të nevojave vendosen 

prioritetet sipas rëndësisë, burimeve dhe shërbimeve ekzistuese te 

përcaktuara nga Qeveria e shtetit bazuar në planet afatmesme të 

zhvillimit. Informatat që duhet mbledhur nga propozuesit e 

projekteve mbi vlerësimin e nevojave shërben për: 

 Identifikimin e nevojave për shërbime; 

 Vlerësimin e burimeve të shërbimeve; 

 Përshkrimin e detajuar të entitetit apo komunitetit; 

 Përcaktimin e rëndësisë së shërbimeve ekzistuese; 

 Sqarimin e faktorëve që influencojnë në problemet sociale; 
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 Listimin e faktorëve që ndihmojnë ose pengojnë kryerjen me 

efektivitet të shërbimeve. 

Strategjitë për vlerësimin e nevojave hartohen për të mbledhur 

të dhëna që ndihmojnë planifikuesit të përcaktojnë llojet dhe shtrirjen 

e nevojave, pastaj të vlerësojnë në mënyrë të rregullt shërbimet 

ekzistuese si dhe të marrin informacion për planifikimin e 

programeve të reja të shërbimeve duke u nisur nga nevojat e 

komunitetit dhe të entiteteve. Një program për identifikimin e 

nevojave gjithmonë duhet të përfshijë të dhëna mbi shkallën e 

përmbushjes së nevojave me burimet ekzistuese nevojën për 

mbështetje në burimet e jashtme për plotësimin e tyre. Përpara se të 

bëhet vlerësimi i nevojave përcaktohet informacioni dhe të dhënat që 

duhet grumbulluar, burimet e informacionit dhe metodat që përdoren 

për grumbullimin e tij. 

Analiza e nevojave kërkon që të bëhet identifikimi i 

problemeve dhe nevoja që ka një shoqëri e ngushtë apo një komunitet 

duke përcaktuar rëndësinë dhe prioritetin e çdo nevoje të komunitetit, 

burimet ekzistuese njerëzore, mundësitë që ofron vet rajoni dhe 

komuniteti.  

Për të qenë më të saktë dhe më praktikë grupi punues i 

projektit në këtë faze duhet dhënë përgjigje kryesisht këtyre pyetjeve: 

 A është ideja dhe projekti i duhur për atë komunitet? 

 Mundësia e përshtatjes së komunitetit me një ide të tillë? 

 Cili është problemi që do të zgjidh projekti? 

 Risitë dhe ndryshimet që do të sjell projekti? 

 Cilët grupe synon ti përfshijë projekti? 

Përgjigjet nga pyetjet e mësipërme do na çojë në drejtimin që 

të kemi një vlerësim të qartë se projekti në fjalë që po përpiqet grupi 

punues ta realizojë në të ardhmen a është i duhur dhe për momentin i 

nevojshëm për komunitetin që i dedikohet dhe a i pranon shoqëria 

ndryshimet që do të sjell projekti konkret. Nëse nga vlerësimi i bërë 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

173                   Avdi Jakupi 

merret përgjigje pozitive, atëherë grupi punues mund të vazhdojë në 

shqyrtimin e mëtejshëm në këtë fazë.  

Gjëja tjetër që duhet bërë është vlerësimi i burimeve, 

shërbimeve dhe mundësive që posedon institucioni apo organizata 

për menaxhimin e një projekti të tillë, si dhe kushtet dhe ambienti 

shoqëror ku do të implementohet projekti. Vlerësimet në vijim duhet 

bërë në dy drejtime:  

 Vlerësimi i brendshëm (organizatës apo institucionit), 

behet për atë se a posedon organizata apo institucioni burime 

njerëzore dhe teknike për ndërmarrjen e një projekti të tillë? 

Pastaj çfarë është struktura organizative dhe udhëheqëse e 

organizatës apo institucionit? Sa është përputhshmëria e 

qëllimeve të projektit me misionin dhe qëllimet e organizatës  

apo institucionit? Kurse, 

 Vlerësimi i jashtëm (apo vlerësimi i mjedisit shoqëror), ka 

te beje me atë se a mund të implementohet projekti në atë 

mjedis shoqëror? Çfarë është kultura dhe tradita e atij 

mjedisi? Si është gjendja sociale dhe ekonomike e mjedisit? 

Çfarë është politika qe mbretëron ne atë mjedis?, aspekti 

ligjor dhe ekonomik i mjedisit lidhur me projektin? 

Investimi publik duhet të jetë në harmoni me planet dhe 

prioritet lokale dhe ato kombëtare, se a është investimi për ato 

projekte i përfshirë në planet sektoriale dhe strategjitë kombëtare të 

vendit. Pastaj duhet që investimet të jenë në harmoni edhe me 

kornizat dhe Direktivat e Bashkësisë Evropiane se a kanë përkrahje 

ato investime në projekte të caktuara edhe nga BE-ja. Përmes 

investimit publik arrihen përfitime te mëdha me interes për shtetin të 

cilat mund të fitohen duke e zhvilluar investimin në projekte te cilat 

janë me prioritet dhe në harmoni me zhvillimet dhe planin strategjik 

te shtetit. Programi i Shpenzimeve Publike është një grup 

aktivitetesh, që mund të menaxhohen së bashku dhe që realizojnë 

outpute, të cilat ndikojnë direkt ose indirekt (si input për aktivitete të 

tjera) për arritjen e objektivave të politikave të programit, të 

paraqitura në Buxhetin e përgjithshëm të Shtetit. Kriteri mbizotërues 

gjatë propozimit, formulimit, aprovimit të propozimeve për investim 

është kërkesa që propozimet duhet të përputhen me strategjitë e 
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qeverisë dhe të sektorit. Formulime të qarta të politikave dhe 

strategjive janë të rëndësishme gjatë caktimit të drejtimeve dhe 

prioriteteve për të udhëheqë marrjen e vendimeve dhe për t‘iu 

shmangur mospërputhjeve dhe konfuzionit që përndryshe do të 

dilnin
1
. Politikat, qoftë në nivel të gjithmbarshëm apo në nivel të 

sektorit, në përgjithësi do të vendosen me një vlerësim të situatës 

ekzistuese, duke i identifikuar qëllimet që do të arrihen dhe pastaj 

duke identifikuar metodën më të mirë të arritjes së atyre qëllimeve. 

Gjatë vendosjes së politikave dhe strategjive të gjithmbarshme të 

qeverisë dhe sektorit, është e dobishme që të bëhet dallim në mes 

politikave dhe strategjive. Politikat vejnë rregullat dhe nevojat 

themelore të cilat duhet të udhëheqin të gjitha vendimet dhe veprimet 

dhe te cilat kane te bëjnë me domethënien e shprehjeve ―çka‖ dhe 

―pse‖, kurse strategjitë paraqesin hapat për vënien në funksion apo 

implementimin e politikës duke paraqitur detalet e përgjegjësve te 

atyre strategjive me shprehjet: ‗si‘, ‗kush‘, ‗kur‘ dhe ‗ku‘
2
. Politikat 

vejnë rregullat dhe nevojat themelore të cilat duhet të udhëheqin të 

gjitha vendimet dhe veprimet. Strategjitë paraqesin hapat për vënien 

në funksion apo implementimin e politikës. 

Strategjitë si rrjedhojë implementohen nga një seri masash, 

përfshirë edhe masat e shpenzimit kapital dhe të rrjedhshëm, apo 

masa tjera specifike të implementimit të politikave. 

                                                

1 Lidhur me këtë, Banka Botërore shkruan “Dështimi për të lidhur politikën, planifikimin dhe 

buxhetimit mund të jetë një 

faktor i vetëm më i rëndësishëm që kontribuon në përfundime të dobëta të buxhetimit në 

nivelet makro, strategjike dhe 

operative në vendet në zhvillim. Në shumicën e vendeve, sistemet janë të copëtuara. Krijimi 

i politikave, planifikimi dhe 

buxhetimi bëhen pavarësisht nga njëra tjera. Planifikimi shpeshherë kufizohet në aktivitete të 

investimit, që në shumicën e 

vendeve në zhvillim i referohet një vargu projektesh të financuara nga donatorët”. (Banka 

Botërore, Doracaku i Menaxhimit të Investimit Publik, Kapitulli 3, Lidhja e Politikës, Planifikimit dhe 

Buxhetimit në një Kornizë Afatmesme)  

2 Referojuni „Politikat dhe Strategjitë e Transportit Rural‟ 

www.worldbank.org/transport/rural  . 

http://www.worldbank.org/transport/rural
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Prioritetet e politikës së Qeverisë do të vendosen nga qeveritë 

në kohë të ndryshme dhe do tëndryshojnë sipas rrethanave 

zhvillimore. Në një nivel të gjithmbarshëm, qeveritë do të kenë një 

qëllim të gjithmbarshëm të përmirësimit të standardeve dhe kushteve 

të jetesës për njerëzit e tyre. Megjithatë, prioritetet politike do të 

ndryshojnë në kohë të caktuar, varësisht nga rrethanat dhe perceptimi 

i ‗hapave të ardhshme‘ të nevojshme për arritjen e qëllimeve të veta. 

Sa i përket investimeve apo identifikimit të projekteve për investim 

në institucionet shtetërore duhet bazuar në prioritetet e politikes 

zhvillimore të Organizatës Buxhetore të cilat zakonisht do të 

ndryshojnë më pak ose me shume, sipas suksesit apo mossuksesit në 

arritjen e synimeve të politikave të specifikuara. Në një numër 

rastesh, politikat e Organizatës Buxhetore do të jenë definuar (apo ri-

definuar) si pjesë e procesit të përgatitjes së Planit Zhvillimor të 

Kosovës.  

Gjatë caktimit të prioriteteve duhet të merren parasysh disa 

çështje: 

 Sipas definicionit, numri i prioriteteve politike në çdo kohë 

duhet të jetë i limituar në mënyrë që përpjekja të mund të 

përqendrohet në fushat më kritike; 

 Politikat dhe strategjitë duhet të jenë reale në atë se çka mund 

të arrihet dhe kur; dhe 

 Vëmendja duhet të përqendrohet në shfrytëzimin më të mirë 

të nivelit ekzistues (apo të konfirmuar) të resurseve. 

2.   Planifikimi i Projekteve nga Organizatat Buxhetore 

Gjatë planifikimit te projekteve kapitale, është me rëndësi që 

të shihet si një lidhje e qartë në mes prioriteteve të sektorit dhe 

përzgjedhjes së projektit
3
. Gjatë përgatitjes së parashikimeve të tyre, 

                                                

3 Lidhur me këtë vlen të përmenden komentet e Drejtoratit të Përgjithshëm të KE-së për 

Çështje Ekonomike dhe Financiare 

lidhur me KAMSH-in  , sidomos “ ..Përderisa ne i çmojmë të gjitha përpjekjet e 

kategorizimit dhe prioretizimit të projekteve që kanë shkuar në këtë ushtrim, nevojitet më shumë 

konsistencë në atë se prioritetet të shpenzimit, si edhe më shumë transparencë në atë se si po 

prioretizohen sektorët dhe projektet, p.sh: si bëhet rangimi i projektit (NBK, VTN, kritere tjera…etj). 

Mund të nevojiten një numër zhvendosjesh dhe ri-klasifikimesh të projekteve/prioriteteve”. 
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prej Organizatave Buxhetore kërkohet të paraqesin lidhjen në mes të 

projektit dhe prioriteteve të gjithmbarshme të qeverisë dhe 

harmonizimin me prioritetet e sektorit apo Organizatës Buxhetore. 

Në veçanti është e rëndësishme që lidhjet në mes projekteve dhe 

prioriteteve të sektorit të jenë të qarta, pasi lidhja në mes prioriteteve 

të sektorit dhe prioriteteve kombëtare shpesh bëhet në një nivel 

strategjik. Strategjitë e qeverisë dhe Organizatës Buxhetore mbahen 

në sistem, kjo strategji e Qeverisë zakonisht do të vendoset në sistem 

nga Ministria e Financave në ndërlidhje me Qeverinë. Strategjia e 

Qeverisë do të jetë në dispozicion që ta shohin të gjithë menaxherët e 

projekteve, përderisa i formulojnë projektet. Secila Organizatës 

Buxhetore duhet t‘i fusë prioritetet e veta strategjike në Sistemin e 

Programit për Investime Publike (PIP). Sistemi i PIP-it është sistem i 

bazuar në rrjet kështu që nuk ka nevojë të instalohen programe 

kompjuterike për ta përdoruar atë, por zyrtaret përgjegjës do të kenë 

nevojë për qasje në rrjetin qeveritar për të hyrë në faqes zyrtare për 

Investime Publike te Projekteve Kapitale, e cila ka këtë adrese:  

www.pip-ks.org. Për të hyrë në sistemin e PIP-it ju së pari duhet të 

keni lidhje në rrjet. Programi juaj për shfletimin e internetit do të 

shfaq faqen tuaj shtëpiake (home page) ne ekran. Që të filloni ta 

përdorni sistemin e PIP‐it, fillimisht, në faqen tuaj shtëpiake hapni 

programin tuaj për shfletimin e internetit p.sh. www.google.com dhe 

do te keni faqen e internetit në rrjet kështu:   

Tabela Nr. 1  :  Faqja shtëpiake  www.google.com 

 

                                                                                                             

 

Hap adresarin dhe shkruaj 

www.pip-ks.org 

Kjo do t’ju dërgoj në faqen 

kryesor të PIP-it  

http://www.pip-ks.org/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.pip-ks.org/
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Me pas prej faqes tuaj shtëpiake vendosni adresën e sistemit 

PIP ne vargun e adresës ne programin tuaj shfletues të internetit duke 

shtypur www.pip-ks.org, për te hyre në  Programin për Investime 

Publike te Projekteve Kapitale faqja e se cilës ka këtë pamje: 

Tabela Nr. 2  : Programi për Investime Publike te 

Projekteve Kapitale te Institucioneve Publike te  Kosovës

Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës. 

Pas paraqitjes se faqes për softuerin e Investimeve Publike te 

Institucioneve te Republikës se Kosovës, atëherë zyrtaret e autorizuar  

te Organizatave Buxhetore apo Institucioneve Publike vendosin te 

dhënat ne sistem dhe propozojnë projektet për investime kapitale nga 

mjetet e buxheteve te ndara për organizatat buxhetore apo edhe nga 

fondet e donatoreve. Propozimi i projekteve behet duke u kyçur ne 

sistemin për investime i cili kërkon respektimin e disa hapave ne 

plotësimin e tabelave te domosdoshme për tu trajtuar një propozim 

projekt për investime dhe për tu aprovuar me pas nga zyrtaret e larte 

qe janë përgjegjës bëjnë aprovimin e projekteve për investim dhe 

sipas prioriteteve ndahen edhe mjetet buxhetore për investime.   

Ne vazhdim prezantojmë tabelat dhe mënyrën e funksionimit 

te tyre sipas informatave qe kërkohen për plotësim.   

Qasja prej ekranit në 

menynë kryesore te sistemit te 

PIP-it behet ne këtë forme, duke 

shtypur butonin në logon e 

sistemit të PIP‐ it ku  do të 

hapet ekrani i sistemit PIP për t’u 

qasur, si më poshtë : për të hyrë 

në sistemin e PIP‐ it, duhet të 

keni emrin e përdoruesit dhe 

fjalëkalimin, kjo do t’ju jepet nga 

Administratori i PIP sistemit në 

MF. 
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Tabela Nr. 3  : Qasja ne Programin për Investime Publike 

te Projekteve Kapitale te Institucioneve Publike te Kosovës  

Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës. 

Ne vazhdim sqarojmë te dhënat e zyrtarit qe është përgjegjës 

për propozimin e projekteve.   

Tabela Nr. 4: Te dhënat e zyrtarit përgjegjës për qasje ne 

Programin për Investime Publike te Projekteve Kapitale te 

Institucioneve  Publike te Kosovës 

Avdi Jakupi    ( te dhënat e përdoruesit te sistemit  PIP ) 

Përdoruesi:   ajakupi 

Emri:   Avdi Jakupi 

Organizata Buxhetore:   Administrata Tatimore e Kosovës  

Titulli:   Menaxher i Buxhetit për ATK 

Email:   avdi.jakupi@atk-ks.org 

Tel:   038/200 25 060 

Gjuha:   Shqip  

Prej këtu ju mund të lexoni lajmet të cilat zakonisht përmbajnë udhëzime në lidhje me 

përgatitjen e buxhetit kapital dhe departamentin e buxhetit pranë Ministrisë se Financave, ashtu 

siç jepen në qarkore buxhetore. Përmes klikimit në ndonjërën prej tri butonave radial që gjenden 

në qofshin e djathtë të ekranit ju mund të zgjidhni që lajmet dhe kyçjen ta bëni në gjuhën 

shqipe, serbe ose angleze. 

 

Qasja në sistemin e PIP-it bëhet përmes kërkesës të aprovuar nga 
Zyrtari Kryesor Administrativ i OB apo Sekretari përhershëm dhe autorizimi nga 

Thesari - MF  për të drejtën e qasjes në sistem, duke shënuar emrin e 
përdoruesit te sistemit,  fjalëkalimin dhe më pas shtypet butoni “Hyr”. 
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Ne vazhdim sqarojmë  te dhënat qe prezantohen neper tabela 

te cilat janë te nevojshme për zyrtaret te cilët propozojnë projektet 

për investime dhe përcjellin projektet gjate fazave te zhvillimit te 

ciklit te jetës se projektit, nga planifikimi, aprovimi, realizimi, 

monitorimi dhe auditimi i projektit.  Ne tabelën ne vijim pasqyrojmë 

te dhënat për modulet e projekteve dhe detalet e përdoruesit te 

sistemit për propozimin e projekteve për investime publike. 

Tabela Nr. 5.   Shtegu i menysë kryesore dhe ekrani i 

detajeve të Përdoruesit – modulet e sistemit PIP 

 

 

Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës. 

Ne vazhdim japim pasqyrën dhe përmbajtjen e te dhënave për 

modulet e Programit për Investime Publike ―PIP‖, duke filluar nga 

moduli i planifikimit e deri te moduli administrimi i Programit, duke 

Ju mund të shihni dhe të ndryshoni 

detajet e përdoruesit të PIP-it 

duke shtypur butonin Edito Profilin 

Ky është shtegu i menysë kryesore- janë 4 module në sistemin PIP: 
1. Planifikimi i buxhetit  

2. Azhurnimet për ekzekutimin e buxhetit  

3. Raportet e sistemit PIP 

4. Administrimi (për shtim të përdoruesve, ndryshim të kodeve etj. 
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shikuar përmbajtjen e secilit modul veç e veç përmes tabelave ne 

vijim:   

Tabela Nr. 6.   Shtegu i menysë kryesore dhe planifikimi i 

buxhetit – modulet e sistemit PIP 

 

 

 

 

Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës. 

 

 

 

Pas qasjes në sistem, do të 

paraqitet shtegu i menysë kryesore të 

sistemit të PIP‐ it dhe detajet e 

përdoruesit. Qasja juaj në secilën pjesë 

të sistemit do të varet nga roli i sistemit 

të cilin ju e keni kërkuar dhe në të cilin 

keni hyrë në sistemin PIP. Lidhjet në 

pjesën e poshtme të faqes ofrojnë 

informata on‐ line (në rrjet) dhe 

materiale në të 3 gjuhët qe janë në 

dispozicion në të gjitha ekranet kudo në 

sistem. Modulet në sistemin PIP janë :  

  • Planifikimi i buxhetit; 

  • Ekzekutimi i buxhetit;  

  • Raportet dhe 

  • Administrimi. 

Kur klikoni në titullin e modulit, 

më pas do të paraqitet shtegu i menysë 

për atë modul, siç shihet më lartë për 

modulin e planifikimit të buxhetit. 
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Tabela Nr. 7.   Shtegu i menysë kryesore - ekzekutimi i 

buxhetit – modulet e sistemit PIP 

 

Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës. 

Tabela Nr. 8.   Shtegu i menysë kryesore - raportimi i 

progresit  – modulet e sistemit PIP 

  

 

Moduli i ekzekutimit të buxhetit 
i ka 2 funksione brenda tij. OB-të 
përdorin 2 funksionet e para:  

 
1. Monitorimi i progresit 

të projekteve  dhe  

2. Raportin e Progresit 
Ju  
 Ne këto module mund t‟i qaseni  te 

gjitha funksioneve duke klikuar në 

tekstin për secilin shteg të menysë. 

Moduli i raporteve ka vetëm një 
funksion - raportet. Raportet janë 
ndarë për : 

 
1. Planifikim të buxhetit, 
2. Monitorim te projektit dhe 

3. Ekzekutim të buxhetit;  
 
Ju mund t‟i qaseni raporteve duke 
klikuar në tekstin për shtegun e 

menysë. Raportet përdoren nga OB 
(Organizata Buxhetore dhe nga MF 

(Ministria e Financave). 
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Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës. 

Tabela Nr. 9.   Shtegu i menysë kryesore - raportimi i 

progresit  – modulet e sistemit PIP 

  

 

 

Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës. 

Pasi të jetë kompletuar planifikimi i projektit ne sistemin PIP 

nga menaxherët e projekteve të Organizatës Buxhetore, atëherë 

përderisa i formulojnë propozimet menaxherët e projekteve janë të 

detyruar që t‘i radhitin projektet e tyre kundrejt prioriteteve të 

veçanta strategjike të caktuara për Organizatën Buxhetore. Pasi 

strategjitë e organizatës buxhetore në përgjithësi janë afat-gjata për 

nga natyra, ato nuk pritet të ndryshojnë shumë në baza vjetore, 

mirëpo si proces duhet te realizohet, prandaj shqyrtimi primar gjatë 

identifikimit të projekteve nga sektori ato duhet të jenë në pajtim me 

politikat e sektorit. Është përgjegjësi e stafit të lartë menaxhues në 

Moduli i Administrimit ka 3 funksione 

brenda tij. Ekipi PIP në MF përdorë 2 

funksionet e para:   

 
1. Modulin e administrimit të 

MF 

2. Modulin e administrimit për 

përdorues  

 

OB-te dhe MF përdorin 

funksionin e trete për përkthyer titujt e 

projekteve, me qellim te raportimit te 

tabelave buxhetore për projektet kapitale 

sipas standardeve ne tri gjuhet zyrtare 

(shqipe, serbe dhe angleze). Ju mund t‟i 

qaseni funksioneve duke klikuar ne tekstin 

për secilin  shteg te menysë. 
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Organizatën Buxhetore që të sigurojë pajtueshmëri të politikave të 

sektorit, sa më shumë që është e mundur, ne harmoni me prioritetet të 

gjithmbarshme të qeverisë, sipas planifikimeve te bëra ne 

dokumentin e ―KASH‖-it (Korniza Afatmesme e Shpenzimeve).  

Tabela : 10.  Strategjia e Organizatës Buxhetore në 

sistemin e investimeve publike PIP, e cila duhet të plotësohet 

sipas nevojës dhe  planit strategjik të OB. 

 

Burimi : Softueri i Programit për Investime Publike ne 

Institucionet e Kosovës.  

Pas përdorimit te veglave te Programit për Investime Publike 

(PIP), sikurse hyrja apo qasja ne sistem janë te krijuara edhe opsionet 

e daljes nga sistemi apo Programit duke shtypur ne mbishkrimet ne 

shtegun e menysë kryesore opsionin ―Dilni‖, kjo ne program ka këtë 

pamje, ne vazhdim shiko tabelën e radhës : 
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Tabela Nr. 11.   Shtegu i menysë kryesore  - dalja nga 

sistemi  – modulet e sistemit PIP 

  

 

 

 

3. Analiza e investimeve 

Në fazën kur më është bërë analiza e nevojave dhe vlerësimi i 

mjedisit ku do të implementohet projekti, do të definohen se cili është 

qëllimi kryesor i projektit dhe objektivat konkrete që do t‘i arrijë ky 

projekt me realizimin e tij. Një projekt duhet të ketë një qëllim 

kryesor i cili përmbledh idenë themelore dhe bazën të cilën projekti 

tenton ta arrijë. Qëllimi kryesor zakonisht duhet të jetë i përmbledhur 

në një fjali të vetme e cila duhet të jetë e qartë dhe e formuluar mirë, 

ku do përmblidhet çështja kryesore që do ta trajtojë projekti. 

Vendosja e objektivave është një mënyrë për të kontrolluar 

ecurinë e projektit, gjatë ciklit të projektit ndodh që objektivat duhen 

rishikuar për shkak te prioriteteve dhe zhvillimeve ekonomike e 

sociale, kjo ndodh pasi kushtet mund të ndryshojnë dhe shkalla e 

njohjes së problemeve vjen duke u rritur. Prandaj është e 

këshillueshme që të përdoret një procedurë fleksibël për përcaktimin 

e objektivave duke kombinuar procesin e përcaktimit të qëllimeve me 

Ju mund të ktheheni në menynë kryesore prej cilitdo ekran 

në sistemin PIP duke klikuar në “ menyja kryesore” në 

pjesën e lartë të anës së djathtë të secilit ekran.  

Veni re:  nëse klikoni pa e ruajtur punën e juaj, ka gjasa që 

disa informata të humbin! Prandaj me pare duhet ruajtur te 

dhënat per punën qe keni bere ne sistem. 

Ju po ashtu mund të shkyçeni nga sistemi prej cilitdo 

ekran në sistemin PIP duke klikuar në veglën “ 
Dilni” në pjesën e epërme të anës së djathtë të 

secilit ekran.  

Veni re:  nëse klikoni në këtë pa e ruajtur së pari 

punën e juaj , ka gjasa që disa informata të humbin! 
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fazat në të cilat do të kalojë projekti. Që objektivat t‘i shërbejnë 

procesit të vendim marrjes ato duhet të jenë ne harmoni me metodën 

e quajtur ―SMART” qe do te thotë se ato duhet te jene:  (specifike, të 

matshme, të arritshme, të orientuara nga rezultatet, të përcaktuara në 

kohë). Objektivat e projektit duhet të burojnë nga qëllimi kryesor i 

projektit, ato janë formulime të shkurtra dhe precize të cilat më 

konkretisht definojnë se çfarë probleme konkrete do të trajtojë 

projekti. Ato duhet të numërohen dhe nuk duhet të jenë pak apo 

shumë qëllime të përcaktuara brenda projektit, zakonisht tre deri pesë 

objektiva janë të mjaftueshme për një projekt. Ekziston një formë për 

vlerësimin dhe mënyrën se si duhet të përgatiten objektivat, metoda e 

tillë e verifikimit te rezultateve është metoda e mirënjohur SMART 

që është e zbërthyer më poshtë, sipas kësaj metode indikatorët - 

objektivat duhet të jenë të :  

1. Specifikuara 

2. Matshme 

3. Arritshme 

4. Realshme 

5. Të përcaktuara në kohë 

Procesi i përcaktimit të objektivave kur kemi te bëjmë me 

projektet lehtësohet në qoftë se u jepet përgjigje disa pyetjeve të cilat 

sqarojnë rrugën kah duhet te shkon projekti, ato janë : 

 Çfarë duam të ndryshojmë? 

 Pse duam të ndryshojmë? 

 Në çfarë rruge duhet të shkojmë? 

 Kush do te investoj? 

 Kush do te menaxhoj? 

 Çfarë resurse duhet te angazhojmë? 

 Kush do të përfitojë nga ky ndryshim? 

 Qe është i arsyeshëm investimi? 

 

Analiza e objektivave është qasje metodologjike e përcaktuar 

të përshkruaj situatën në të ardhmen si të identifikohen problemet; si 
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të radhiten projektet sipas rëndësisë se tyre, harmonizimi me proceset 

dhe objektivat e qeverise, te verifikohet hierarkia e objektiveve etj.  

Analiza e nevojave kërkon që të bëhet identifikimi i 

problemeve dhe nevojave që ka një shoqëri e ngushtë apo një 

komunitet duke përcaktuar rëndësinë dhe prioritetin e çdo nevoje të 

komunitetit, burimet ekzistuese njerëzore, mundësitë që ofron vet 

rajoni dhe komuniteti. 

Çdo projekt fillon me një ide, prandaj përpara hedhjes së hapit 

tjetër drejt zhvillimit të projektit, menaxheri i tij dhe grupi i punës 

duhet të mendojnë dhe kryejnë një ―vlerësim të gjendjes‖ aktuale si 

është, çka duhet ndryshuar dhe në çfarë përmasa. Për të realizuar 

idenë e projektit është i rëndësishëm vlerësimi i dy elementëve 

kryesorë: nevojat dhe mjedisi.  

Vlerësimi i nevojave mbështetet në parimin se projekti nuk 

është ―të bëjmë diçka se duhet bërë‖, por është një veprimtari apo 

grup aktivitetesh për të arritur një qëllim të caktuar. 

Është e rëndësishme të kujtojmë se ka dy lloje projektesh:  

 Reaktive: Projektet që kërkojnë të zgjidhin një 

problem ekzistues dhe  

 Proaktive: Projektet që kërkojnë të ndryshojnë 

gjendjen për të shmangur problemet në të ardhmen.  

Duke pasur parasysh nevojat për zhvillim dhe ngritjen e 

mirëqenies sociale te qytetareve në vazhdim prezantojmë formën 

përmes se cilës kërkohet te behet analiza e nevojave, duke u bazuar 

ne gjendjen e përgjithshme sociale ku jetojnë dhe veprojnë 

komunitetet. 
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Tabela Nr. 12.  Kjo tabele paraqet elementet e vlerësimit 

të nevojave ne një mjedis sipas një kuadri të përgjithshëm social. 

 

 

 

 

 

 

 

GJENDJA E PËRGJITHSHME SOCIALE 

Në bazë të analizës së nevojave
4
 dhe arsyeshmeria për te 

investuar në projekte të ndryshme shteti është zotuar në përmirësimin 

e vazhdueshëm të ofrimit të shërbimeve publike, ku detyrë parësore 

është që fondet publike të shpenzohen në aktivitete të cilat sigurojnë 

dobinë më të madhe për shoqërinë dhe se ato te shpenzohen në 

mënyrën më efektive.   

Një pjesë e konsiderueshme e shpenzimeve buxhetore të 

shtetit është e angazhuar për qëllime të investimeve publike, ku ky 

investim mund të definohet si sakrifikim i përfitimeve apo 

shpërblimeve aktuale për të ndjekur një aktivitet duke pritur përfitime 

apo shpërblime më të mëdha në të ardhmen përmes realizimit te 

investimeve ne projekte konkrete dhe me prioritet për komunitetin.  

Investimet Publike janë një alokim i fondeve publike për 

projekte kapitale të cilat do të ndikojnë në zhvillimin shoqëror dhe do 

                                                

4 Manual për Menaxhimin e Ciklit te Projekteve. 

Analizën 

sociale 

 

Gjendjen e 

grupeve të 

synuara 

 

Analizën 

politike 

 

Analizën e 

problemit 

 

Kushtet 

ekonomike 

 

Analiza e nevojave përfshin 
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të ngritin produktivitetin ekonomik dhe social të vendit, duke 

analizuar faktin se a do të jetë shoqëria më e mirë me këtë investim 

dhe se investimi i përcaktuar a do të kënaqë nevojat e shoqërisë dhe 

me interes të veçantë. 

Një projekt definohet si aktivitet i veçantë me një pikë të 

veçantë të fillimit dhe me një pikë të veçantë të mbarimit, me synim 

që të arrijë objektiva të veçanta, mirëpo nga njëherë shpenzimi i 

investimit kapital është aktivitet rutinë si p.sh. përvetësimi i pajisjeve 

administrative, por pjesa më e madhe e shpenzimit të investimit 

përbëhet nga projektet.  

Për të arritur investim efektiv dhe efikas, investimet e 

propozuara duhet të analizohen tërësisht dhe duhet të jenë në harmoni 

me prioritetet e qeverisë dhe të mbështeten ato, të identifikohen 

mënyrat më përfituese të shpenzimeve apo më efektive për 

shpenzimet, për të arritur outputet dhe objektivat e investimit dhe të 

jepet siguri të probabilitetit të lartë të suksesit.  

Bazuar ne nevojat për investime ne ndërtimin e shtetit, pas 

luftës se fundit te zhvilluar ne Kosove, me formimin e institucioneve 

te dala nga vota e qytetareve dhe nga organizimi institucional, 

rezulton se përmes Programit për Investime Publike të qeverise se 

Kosovës nën udhëheqjen e Ministrisë së Financave nga viti 2002 e 

deri në vitin 2011 janë realizuar një mori projektesh të financuara nga 

mjetet brenda dhe nga donacionet e jashtme. 
5
 

 

 

 

 

                                                

5 Raport i investimeve ne projekte kapitale nga Institucionet Publike te Kosovës. 
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Tabela Nr.  13.   Shpenzimet nga Investimet kapitale për 

vitet 2002 deri 2011  (në '000).  Figura Nr. 1. Investimet Kapitale 

2002-2011 

 

Burimi: Ministria e Financave – Thesari Burimi: 

Ministria e Financave – Thesari 

Procedurat e Propozimit të Investimeve Publike zhvillohen 

përmes realizimit të Investimit publik që kryhen nga/ose në emër të 

sektorit publik dhe realizohen nëpërmjet projekteve të investimeve, 

bazuar në objektivat e projektit për të cilin përcaktohet investimi 

 Investimet Kapitale 2002 - 2011 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Vitet Buxheti Donatorët Total 

2011 528,186 3 ,104 528,186 

2010 455,344 3 ,711 455,344 

2009 400,380 6,002 406,382 

2008 347,103 4,548 351,651 

2007 154,767 4,441 159,208 

2006 133,203 5,179 138,381 

2005 144,869 2,338 147,208 

2004 187,439 4,169 191,608 

2003 93,105 4,058 97,163 

2002 62,015 32 62,047 

Totale 2,506,412 30,766 2,537,177 
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publik në harmoni me kërkesat e shoqërisë duke pasur parasysh se 

cilat janë përfitimet sociale dhe ekonomike të cilat mund të sigurohen 

përmes ndërmarrjes së investimeve në projekte të caktuara
6
. Pasi 

projektet të jenë miratuar dhe financuar, implementimi i projektit 

duhet të monitorohet në mënyrë që të siguroj progresin sipas planit 

dhe çfarëdo variacionesh në planin e projektit të cilat mund të 

ndikojnë në kostot dhe beneficionet e parashikuara të projektit.  

Ne rritjen e investimeve është e rëndësishme qe dërgesat e 

mjeteve të harmonizohen kundrejt kërkesave  që në fazën e 

formulimit të projektit, në mënyrë që të ekzaminoj si sukses apo mos 

sukses të zhvillimit te projektit. Nëse e bëjmë një analize te investimit 

te mjeteve financiare te shtetit te Kosovës, nga te dhënat e BQK-se 

rezulton se bankat komerciale mjetet e tyre i kane investuar jashtë 

Kosovës, prandaj edhe ekonomia e Kosovës në dekadën e fundit ka 

qenë vazhdimisht neto kreditor ndaj vendeve të tjera të botës. Arsyet 

kryesore pse Kosova ka qenë neto kreditorë janë investimet e 

vazhdueshme të bankave Kosovare në asete jashtë vendi dhe 

përdorimi i euros si aset i huaj, e në anën tjetër niveli i investimeve të 

huaja direkte ka qenë i ulët dhe borxhi i jashtëm nuk ka qenë i lartë. 

Në fund të vitit 2011, pozicioni neto i investimeve ndërkombëtare të 

Kosovës ka qenë 104.5 milion euro, në periudhën 2007 -2011 suficiti 

i aseteve ndaj detyrimeve me jashtë ka shënuar rënie të vazhdueshme. 

Në fund të vitit 2011 rezidentët Kosovarë kanë posedua asete të huaja 

në vlerë prej 3.3 miliardë euro, duke shënuar një rritje prej 2.4 për 

qind nga viti paraprak. Bartës kryesorë të rritjes kanë qenë 

institucioneve financiare Kosovare të cilat kanë bërë investime jashtë 

vendi në formë të investimeve portofoli (letra me vlerë dhe 

instrumente borxhi) dhe depozita në bankat jo rezidentë.
7
  

Një kontribut në zhvillim e ka dhënë edhe rritja e parasë në 

qarkullim, ku mesatarisht pjesëmarrja e parasë në qarkullim në vlerën 

totale të aseteve të huaja është rreth 27 për qind e investimeve. Nga 

                                                

6 Analiza e kostove dhe përfitimeve – Doracak, Projekt i financuar nga BE dhe i menaxhuar 

nga  Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian, kurse është implementuar nga Tribal HELM. 

7
 Investimet e huaja 2007-2011 nga BQK. 
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raporti i përgatitur ne BQK, rezulton se bilanci i detyrimeve të 

rezidentëve të Kosovës, në fund të vitit 2011, ka qenë 3.2 miliardë 

euro, duke shënuar një rritje për rreth 15 për qind. Ku rritja ka qenë 

kryesisht si rezultat i rritjes së stokut të investimeve të huaja direkte 

në Kosovë, të cilat në fund të vitit 2011 ishin 2.4 miliardë ose për 

20.3 për qind më të larta se në fund të vitit 2010. Nga te dhënat e 

prezantuara në raportin e BQK-se ne fund të vitit 2011 te dhënat 

tregojnë se borxhi i jashtëm i Kosovës arriti vlerën 1.4 miliardë euro 

apo 30.7 për qind e PBB-së
8
.   

Figura Nr. 2. Pozicioni neto i Investimeve Ndërkombëtare 

te Kosovës ne periudhën 2007 – 2011  

 

Burimi : Banka Qendrore e Republikës se Kosovës 

Mirëpo nevojat e mëdha për investime ne ndërtimin e shtetit 

te Kosovës kanë ndikuar qe ne fondin e mjeteve buxhetore te shtetit 

te krijohen edhe borxhe te jashtme te cilat janë huazuar ne forme te 

kredive afatgjate, për qëllime investimi ne projektet e planifikuara 

nga qeveria e Kosovës. Prandaj pozita e investimeve ndërkombëtare 

te angazhuara në Kosovë ka këtë strukturë
9
:     

 

                                                

8
 PBB për vitin 2011 sipas FMN-së është 4.6 miliardë euro. 

9
 Banka Qendrore e Republikës se Kosovës. 
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Tabela Nr. 14  Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (gjendja 

ne fund te periudhës ne mil. Euro) 

Pershkrimi 2007 2008 2009 2010 2011 

PIN  Neto 1,278.90 941.2 524.4 444.6 104.5 

Asetet 2,397.60 2,536.00 2,812.10 3,249.40 3,328.40 

Investimet 

direkte jashte 

vendit 15.2 40.4 51.6 86.4 102 
Investimet ne 

portofolio 444.7 466.3 624.6 696.5 743.4 
Letrat me 

vlere te 

kapitalit 158.9 112.5 140.1 194.2 296.1 
Letrat me 

vlere te 

borxhit 285.8 353.8 484.5 502.3 447.3 
Investimet 

tjera 1,285.60 1,359.10 1,559.50 1,832.00 1,908.20 
Kredite 

tregetare 1.9 11.8 4.5 5.7 1 

Kredia 12.1 13.5 9.7 29 52.1 
Paraja e 

gatshme dhe 

depozitat 1,271.50 1,333.80 1,545.30 1,797.40 1,855.10 

Asetet rezerve 652 670.3 576.5 634.5 574.7 

Detyrimet 1,118.60 1,594.90 2,287.80 2,804.80 3,223.80 
Investimet 

direkte ne 

Kosove 924.5 1,290.90 1,582.40 1,960.90 2,360.30 
Investimet ne 

portofolio 1.2 1.5 1.9 1.3 2.1 
Letrat me 

vlere te 

kapitalit 1.2 1.5 1.9 1.3 2.1 
Investimet 

tjera 193 302.5 703.5 842.6 861.4 
Kredite 

tregetare 107.4 136.8 136 144.2 178.2 

Kredite 67.7 116.1 424.9 526.8 510.9 
Paraja e 

gatshme dhe 

depozitat 17.9 49.3 83 107.4 105.5 
Detyrimet 

tjera 0 0.2 59.5 64.2 66.8 
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Burimi : Banka Qendrore e Republikës se Kosovës 

Në tabelën me larte është paraqitë vetëm borxhi i jashtëm i 

sektorit publik (detyrimet e sektorit qeveritar dhe të bankës 

qendrore). Siç shihet nga tabela, borxhi i jashtëm publikë në fund të 

vitit 2011 ka qenë 320 milion, kurse Borxhi qeveritarë ne fund të 

2011 ishte 253.6 milion dhe i tëri është në formë të kredive afatgjata 

nga organizatat ndërkombëtare. Përveç kredisë së fundit nga IDA prej 

5.1 milion euro, pjesa tjetër është borxh i trashëguar nga Ish-

Jugosllavia dhe pasi qe Kosova në vitin 2009 u bë anëtare e Bankës 

Botërore ajo trashëgoi një borxh prej 381.2 milion euro. 

4.  Strategjia dhe metodika e projekt-idesë 

Një nga metodat e strukturimit dhe të planifikimit të 

aktiviteteve në kuadër të projektit është Korniza logjike, e cila 

mundëson që përmes një tabele e përbërë prej shtyllave dhe rreshtave 

në proporcion katër reshta dhe katër shtylla të përshkruhet një plan 

konkret i një projekti, duke pasqyruar strukturën dhe lidhshmërinë me 

aktiviteteve. Në kuadër të shtyllave bëjnë pjesë: logjika e 

intervenimit, treguesit e matshëm apo verifikuesve, burimet apo 

mënyra e verifikimit dhe supozimet për logjikën e intervenimit. Në 

aspektin e rreshtave janë vënë disa elemente të cilat janë të 

ndërlidhura me këto kolona dhe secila shtyllë i korrespondon edhe 

një rreshti. Qëllimi i projektit, objektivat, rezultatet dhe aktivitetet 

bëjnë pjesë në kuadër të rreshtave dhe ato kanë lidhshmëri mes veti si 

më poshtë ne figurën ne vazhdim: 

Figura Nr. 3.  Metoda e strukturimit te projektit  -  

Lidhshmëria e strukturës  se projektit  ne kornizën logjike. 

 

 

 

Mënyrat apo burimet e verifikimit janë në lidhshmëri me 

indikatorët për matjen e objektivave, ato duhet të japin të dhëna të 

Qëllimi i 

përgjithshëm 
Objektivat Rezultatet Aktivitetet 
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sakta, mënyrën dhe kohën e mbledhjes së të dhënave për treguesit 

konkret. Synimi është që në këtë shtyllë të tregohen burimet 

dokumentuese dhe ekzistuese për matjen e treguesve, por mund të 

bazohemi në të dhëna nga hulumtimet apo aktivitetet e ardhshme. Me 

aplikimin e Kornizës ligjore mund të përgatitet një plan i detajuar për 

realizimin e projekteve, qe tregon lidhshmërinë me aktivitetet, 

qëllimin, objektivat dhe rezultatet e projektit e prezantojmë përmes 

tabelës në vazhdim:
10

 

Tabela Nr. 15  Metoda e strukturimit te projektit sipas 

Kornizës Logjike 

  

Logjistika e 
intervenimit - 
Përshkrimi i 
Projektit 

Treguesit e  
verifikuar – 
Indikatorët për 
matjen e 
objektivave 

Burimet 
e matjes 
se 
treguesve Supozimet 

Objektivat e projektit         

Qëllimi i projektit         

Rezultatet         

Aktivitetet   Mjetet Kostot   

Objektivat e projektit - Qëllimi i projektit lidhet me 

objektivat te politikave nacionale apo sektoriale, ndaj te cilave 

projekti do te jep kontributin e pritur. 

Qëllimi i Projektit - Qëllimi i projektit qe te arrihet tërësia e 

përfitimeve nga projektit për grupet e interesit qe synojnë te arrijnë.  

Rezultatet e projektit - Janë te mirat materiale dhe shërbimet 

e pritura qe do te realizohen nga projekti. 

Aktivitet - Janë te gjitha ato zhvillime qe ndodhin për 

përcaktimin e projektit i cili do bene te mundur realizimin dhe 

arritjen e rezultateve te pritura. 

                                                

10 Manual për Menaxhimin e Ciklit te Projekteve. 
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Nga tabela me larte vërehet se metoda e kornizës logjike është 

e përbëre nga katër kolona dhe nga katër rreshta
11

, nga tabela vërehet 

se ne kolonën e dyte dhe trete, kemi prezantuar dy aktivitetet me 

rëndësi te veçantë qe kane te bëjnë me linjat kryesore buxhetore e qe 

janë Mjetet dhe Kostot. Gjithnjë sipas tabelës së kornizës logjike një 

mënyrë tjetër për prezantimin e aktiviteteve në afatet kohore të 

implementimit të tyre gjatë realizimit të projektit është edhe tabela 

kohore e implementimit të projektit, përmes së cilës paraqiten 

aktivitetet që planifikohen të ndërmerren dhe koha e parashikuar për 

implementim të tyre. Po ashtu në tabele mund të shënohet sa njerëz 

dhe resurse nevojiten për aktivitetin konkret, personi që është 

përgjegjës për aktivitetin e realizuar dhe buxheti i kërkuar për atë 

aktivitet. Njëherë kjo tabelë të mundëson që aktivitetet të radhiten në 

mënyrë kronologjike, të evitohen konfliktet kohore të aktiviteteve 

dhe të planifikohet më mirë i tërë plani veprues i projektit.  

Tabela Nr. 16 Tabela e aktiviteteve dhe koha e zhvillimit 

të tyre si në vijim: 

Përshkrimi 

i 

aktiviteteve 

Koha e realizimit (ne jave apo ne muaj) Kontributi Buxheti 
Personi 

përgjegjës 

Aktiviteti  1                           

Aktiviteti  2                           

Aktiviteti  3                           

Aktiviteti  4                           

Aktiviteti  5                           

Aktiviteti  6                           

Ne tabelën e larte shënuar përshkruhen aktivitetet e 

planifikuara neper te cilat kalon projekti i cili është aprovuar për 

investim nga mjetet e investimeve publike te ndara për projekte 

kapitale
12

. Periudha e aktivizimit të projektit përfshin periudhën nga 

koha e fillimit të aktiviteteve në realizimin e ndonjë projekt ideje, 

                                                

11
 Cikli i menaxhimit te Projektit, Manual i trajnimit. 

12
 Menaxhimi i Projekteve, Prof.dr. Muje Gjonabalaj, Tetor 2007. 
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fillimi i prodhimit apo shërbimit të rregullt, periudha e afarizmit të 

rregullt te projektit e deri ne përfundimin e tërësishëm te projektit. Në 

periudhën e realizimit të projektit, përveç kohës aktive të ndërtimit 

dhe realizimit përfshihet edhe koha e përgatitjes për realizimin e 

projektit, ku përfshihen shume aktivitete si: (punët konsultative, 

juridike, organizative, projektuese, financiare dhe punët e ngjashme). 

Nga ana tjetër, jeta aktive e projektit përfshin kohën nga fillimi i 

realizimit apo (fillimi i investimeve), gjithnjë deri kur fillon të bie 

kërkesa për projektin qe investohet apo produktet gjegjësisht 

shërbimet e projektit i cili investohet dhe deri ne përfundimin e 

projektit. Jeta e nje projekti apo  cikli i projektit mund të jetë më i 

gjatë apo më i shkurtër (prej një viti deri në disa dhjeta vite), 

varësisht nga madhësia e projektit, nga natyra e projektit, nga mjetet 

e ndara për atë projekt, apo varësisht nga kërkesat e qytetareve për 

investimin edhe me tej ne projektin ekzistues (si është projekti i 

termoelektrikes e cila po e ndote ambientin), pra varësisht nga natyra 

e projektit ajo mund të ndahet në periudhën e aktivizimit dhe të 

shfrytëzimit apo (eksploatimit) te projektit. Kur kemi te bëjmë me 

projektet prodhuese shpesh herë projektohet edhe koha provuese e 

projektit, e pajisjeve dhe e punës.  

Pasqyra tabelore e planit të periudhës së tërësishme të 

aktivizimit të projektit mund të jetë bazë për planin terminal të 

aktivizimit të investimeve, nga se zgjatja e periudhës së aktivizimit 

përtej kohës normale, ka si rezultat efekte negative dhe në vazhdim 

ne tabelën e prezantuar janë dhen këto implikime më të shpeshta. 

Pasqyra tabelore e planit terminal të periudhës së tërësishme të 

aktivizimit të projektit mund të jetë bazë për planin terminal të 

aktivizimit të investimeve.  
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Tabela Nr. 17 Projeksioni i planit terminal të aktivizimit 

sipas muajve dhe aktiviteteve
13

 

Përshkrimi 

I 

aktiviteteve 

Koha e realizimit  sipas muajve 
Personi 

përgjegjës 

Nr. rendor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Aktiviteti  1                           

Aktiviteti  2                           

Aktiviteti  3                           

Aktiviteti  4                           

Aktiviteti  5                           

Aktiviteti  6                           

Strategjia e implementimit të një projekti dhe të ndonjë 

aktiviteti është çështje që ka të bëjë me qëllimet dhe objektivat e 

përcaktuara. Një strategji ka në suaza të determinantave primare 

qëllimin e projekti, apo cakun se ku do të arrihet, që më pas të 

përcaktohet mënyra se si do të arrihet deri atje, pra strategjia e punës. 

Në fazën e strategjisë përcaktohen hapat e punës dhe aktivitetet që do 

të ndërmerren në sajë të realizimit të projektit, mënyra kohore e 

përgatitjes dhe implementimit të aktivitetit dhe kuadri i angazhuar në 

çdo cikël të projektit. Grupi punues bashkërisht duhet të hartojë 

strategjinë e veprimit gjatë implementimit të një projekti.  

Në raste të ndryshme mund të paraqiten më shumë strategji 

implementuese, e në këtë rast grupi duhet të definohet për njërën prej 

tyre e cila është më e përshtatshëm, ose të bëjë modifikim të tyre për 

të nxjerrë një strategji të re e cila i përfshin në mënyrë më adekuate 

proceset dhe ciklet e punës. Për të patër sukses strategjia dhe të 

anashkalohen mangësitë e mundshme gjatë një projekti duhet që 

grupi punues strategjinë t‘ia prezantojë kuadrit i cili është i angazhuar 

në implementimin e projektit. Kjo bën të mundshme që të dihen 

paraprakisht hapat dhe përgjegjësitë e secilit pjesëtar të projektit dhe 

të bëhet një kooperim më i mirë brenda stafit që implementon një 

projekt. Metodika është mënyra se si do të realizohet një aktivitet 
                                                

13
 Menaxhimi i Projekteve, Prof.dr. Muje Gjonabalaj, Tetor 2007. 
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konkret apo aplikimi i ndonjë metodologjia brenda projektit në tërësi. 

Ky element e luan rolit e tij në projekt. Donatori është i interesuar që 

të dijë se aplikuesi në çfarë mënyre, pra cilat metoda i ka zgjedhur se 

do ti përdor gjatë një projekti. Metodat duhet të përcaktohen në 

përputhshmëri me grupin shënjestër të projektit, lloji i projektit, 

buxheti, kuadri dhe hapësira e implementimit të projektit. Duke 

sublimuar këto që thamë dhe duke analizuar kërkesat dhe qëllimet e 

donatorit, duhet të përcaktohet metodologjia adekuate që do të 

përdoret gjatë një projekti konkret. Metodika e përzgjedhur gjithashtu 

duhet të reflektojë konceptin e përgjithshëm të projektit, si dhe 

misionin e institucionit/organizatës. Për shembull, shumica e 

institucioneve/organizatave mjedisore nuk do të përzgjidhnin një 

metodikë që vret grabitqarët natyrorë për të ruajtur një lloj të 

rrezikuar për t‘u zhdukur. Metodikat e punës janë mënyra se si do të 

zbatojmë aktivitetet e ndryshme për të arritur objektivat e vendosura 

ose për të përmbushur një hap të projektit. 

5. Procedurat për Investime Publike  

Menaxhimi i projektit dhe investimi është një disiplinë e 

veçantë e cila synon adresimin e problemeve te ndërmarrjeve, 

biznesit dhe sistemit social te komunitetit, kjo arrihet përmes 

menaxhimit te nën proceseve 
14

 si : Planifikimi, Organizimi, 

Personeli i menaxhimit dhe Kontrolli. Në dekadën e fundit te pas 

luftës, kur tani  vendi udhëhiqet nga institucionet e zgjedhura nga 

populli, Kosova ka filluar te realizon shumë projekte zhvillimore 

duke u bazuar ne kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. 

Figura Nr.4 Mjetet për investim   

 

                                                

14
 Menaxhimi i projekteve dhe investimi, Prof. Zhivorad Vasic,  

Koncepti i menaxhimit te 

Investimeve i kushton rëndësi te 

veçantë fazës se procesit investim e 

cila përfshinë aktivitetet për 

realizimin e projektit, kjo faze 

bazuar ne rëndësinë qe ka, merre 

pjese ne financimin e projektit deri 

ne 90%. 
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Bazuar në procedurat e investimeve publike, projekt-idetë 

propozohen nga Organizatat Buxhetore (OB) të prezantuara nga 

Menaxherët e Projekteve në sistemin elektronik të quajtur Programi 

për Investime Publike (PIP) në formën e cila është përcaktuar përmes 

procedurave për investime publike shtetërore. Procedurat për 

Investime Publike aplikohen për  

 Të gjitha projektet e financuara nga Buxheti i Konsoliduar i 

Republikës se Kosovës,  

 Të gjitha projektet e reja kapitale të propozuara vlera e të 

cilave është mbi 5,000 €
15

, 

 Shpenzimet e mëdha operacionale të cilat ndryshojnë 

dukshëm qoftë prej viti në vit, p.sh. mirëmbajtja e rrugëve, 

apo të natyrës të cilat ndodhin njëherë siç është regjistrimi i 

popullsisë, apo projekte te ngjashme,  

 Të gjitha projektet e propozuara për financim nga donatorët, 

 Projektet në vazhdim e sipër të cilat janë marrë përsipër të 

financohen nga donatorët,  

 Të gjitha projektet qe realizohen me financim te përbashkët 

nga investimet vendore dhe investimet e huaja,  

 Të gjitha projektet nga investimet kapitale me karakter te 

përfitimit publik me interes te përgjithshëm për komunitetin, 

etj. 

Të gjitha shpenzimet kapitale me vlerë 5.000 euro e më 

shumë duhet të kalojnë nëpër 

Procedurat e Programit për investime publike (PIP) për 

përfshirje të kërkesës buxhetore. 

Ekzistojnë dy kategori të projekteve te cilat duhet respektuar 

gjate realizimit te projekt-propozimit për investime publike dhe që 

përgatiten ndryshe përmes procedurave të PIP-it duke u emërtuar si : 

projektet e mëdha dhe projektet e vogla. Projektet e mëdha kalojnë 

                                                

15
 Artikuj kapital, me buxhete/parashikime nën €5,000 duhet të kalojnë nëpër procesin e 

buxhetit peroidik, duke shfrytëzuar BDMS-in. Referojuni verzionit të Udhëzimit Administrativ të MEF 

2005/08 mbi definimin e shpenzimeve kapitale për qëllime buxhetore. 
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nëpër analizë më rigoroze në kuadër të procedurave të PIP-it për të 

informuar menaxhmentin për vendimet në lidhje me projektet që 

duhet të financohen me resurset e kufizuara që janë në dispozicion ( 

me buxhetin e lejuar për investime publike gjate një periudhe të vitit 

fiskal, apo nëse është fjala edhe për projektet shumë vjeçare). Është 

karakteristikë të theksohet se projektet mund të jenë edhe si projekte 

të cilat kanë një afat të gjatë të realizimit të cilat emërtohen si 

projekte shumë vjeçare dhe njëvjeçare, të cilat kërkojnë sigurimin e 

mjeteve financiare për tërë periudhën sa zgjate realizimi i projektit 

nëpër faza deri në përfundimin e tij të plotë.  Është me rëndësi të 

sqarohet se: 

1. Për organizatat buxhetore, si projekte të mëdha llogariten të 

gjitha projektet vlera e të cilave tejkalon vlerën 1,000.000, € 

2. Për komunat, si projekte të mëdha llogariten të gjitha 

projektet vlera e të cilave tejkalon vlerën 150.000, € 

3. Të gjitha projektet me vlerë më të vogël se këto trajtohen si 

projekte të vogla. 

4. Projektet te cilat trajtohen përmes Programit për Investime 

Publike (PIP), duhet te kenë vlerën mbi 5,000 €, për tu trajtuar 

si projekte për investime publike. 

Procedurat të cilat duhet të zbatohen për projekt-propozimet 

për projekte të mëdha dhe të vogla dhe të cilat në mënyrë të qartë 

përmbajnë informatat që nevojiten edhe për projekte të mëdha edhe 

për projekte të vogla ose informatat të cilat kërkohen vetëm për 

projekte të mëdha. Nëse projekti është buxhetuar ose është në 

implementim atëherë mund të azhurnohen apo freskohen propozimet 

e vitit të kaluar e jo të krijohet një propozim i ri dhe të rifuten të 

gjitha informatat, megjithatë, informata duhet të azhurnohet nga 

propozimi i vitit të kaluar. Udhëzimet për procedurat e investimeve 

ofrohen për çdo ekran në Sistem të PIP-it ashtu siç do të dukej në 

procedurë normale të futjes së propozimit. Struktura e udhëzimit 

është e rregulluar në formën përmes lejimit te qasjes në Programin 

për Investime Publike nga zyrtaret e autorizuar te Organizatës 

Buxhetore, apo menaxhereve te projekteve. Propozimi i projekteve 

investive për institucionet qeveritare duhet te bëhet përmes vendosjes 

së projekteve në sistemin e Programit për Investime Publike (PIP),  

duke klikuar në butonin ―krijo propozim të ri‖ ose duke përzgjedhur 
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një propozim ekzistues për editim, sistemi do të kërkojë nga 

përdoruesi të theksoni se si projekt propozimi do të ndihmojë 

qeverinë apo organizatën buxhetore në implementimin e prioriteteve 

strategjike të qeverisë, sektorit dhe Organizatës Buxhetore. Strategjitë 

dhe prioritetet e Organizatës buxhetore duhet të futen paraprakisht në 

sistem nga menaxhmenti i Organizatës përkatëse buxhetore (pjesa 6 e 

doracakut të PIP-it, ―Ofroni prioritetet strategjike të Organizatës 

Buxhetore‖). Vendosja e projekteve për investime publike në 

sistemin PIP bëhet përmes disa hapave të cilët menaxheri i projektit 

duhet respektuar me përpikëri varësisht nga forma e projektit, se a  

është projekt i madhe apo projekt i vogël.    

5.1. Programi për Investime Publike 

Programi në të cilin vendosen propozim – projektet e 

institucioneve publike të Kosovës ka këtë pamje dhe starton përmes 

personit të autorizuar të pajisur me fjalëkalim të përdoruesit.  

Figura Nr. 5.  Programi për Investime Publike (PIP) 

 

 

Republika e Kosovës /Republika Kosova/Republic of Kosova 

Qeveria e Kosovës / Vlada Kosova/ Government of Kosovo 

Ministria e Financave 

Ministry Of Finance 

Ministarstvo Za Finansije 

 
PIP System 

Buxheti 2013 

 

http://82.114.67.88/index.php
http://82.114.67.88/index.php
http://82.114.67.88/index.php
http://82.114.67.88/index.php
http://82.114.67.88/index.php
http://82.114.67.88/index.php
http://82.114.67.88/index.php
http://82.114.67.88/index.php
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Figura Nr. 6 .  Qasja ne sistemin PIP  

  

Qasja në sistemin e PIP-it bëhet përmes kërkesës të aprovuar 

nga Zyrtari Kryesor Administrativ i OB apo Sekretari përhershëm 

dhe autorizimi nga Thesari - MEF  për të drejtën e qasjes në sistem.
16

 

përmes fjalëkalimit të krijuar nga MEF-i. 

Tabela Nr. 18. Te dhënat e zyrtarit te autorizuar për qasje ne PIP 

 

                                                

16
 Në rastin konkret personi zyrtar i autorizuar nga Thesari – MEF për Administratën 

Tatimore Të Kosovës është Avdi Jakupi  Zyrtarë Kryesor Financiar, shih tabelën më lartë ku shënohet 

përdoruesi, emri dhe OB.  

Avdi Jakupi 

Përdoruesi:  ajakupi 

Emri:   Avdi Jakupi 

Organizata 
Buxhetore:  

Administrata Tatimore e Kosovës  

Titulli:   Menaxher i Buxhetit 

Email:   avdi.jakupi@atk-ks.org 

Tel:   038/200 25 006 

Gjuha:   Shqip  

 

 Programi për Investime Publike 

 

 

 

Përdoruesi: 

 

Fjalëkalimi: 

 

 

 

Hyr
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Tabela Nr. 19.  Modulet e Sistemit PIP 

 

Propozimi dhe realizimi i projekteve investive të 

Organizatave Buxhetore në sistemin PIP bëhet përmes moduleve të 

sistemit të cilat janë prezantuar në tabelën e lartshënuar. Në fillim 

veprohet përmes modulit të parë ‖ Planifikimi i Buxhetit ‖ ku 

propozohet projekti i cili do të investohet për periudhën në vijim së 

bashku me vlerën financiare të projektit. Gjatë krijimit të propozimit 

respektohen të gjitha hapat e nevojshëm për zhvillimin e një projekt-

propozimi, varësisht nga natyra e projektit. Nëse projekti është për 

ndërtim kërkohet të bashkëngjitet plani i ndërtimit, nëse projekti 

është i madhe kërkohet të plotësohet formulari mbi Analizën e Kostos 

së Përfitimit  (formulari i CBA-së). Në rastet e propozimit të 

projekteve ndërtimore paraprakisht kërkohet të përgatitet edhe plani i 

fizibilitetit të lokacionit ku objekti do të ngarkohet. Më pas kur të 

fillon realizimi i projektit operohet përmes modulit të dytë 

―Ekzekutimi i Buxhetit‖, nga i cili modul përcillen fazat e realizimit 

të projektit dhe pagesat e realizuara për projektin sipas situacioneve 

për pagesë të aprovuara nga menaxheri i projektit. Pas ekzekutimit të 

buxhetit të planifikuar për realizimin e projektit duhet të realizohet 

edhe aktiviteti i fundit i projektit i cili ka të bëjë me modulin e 

―Raportimit‖. Përmes këtij moduli njoftohemi se projekti i 

planifikuar për vitin afarist është realizuar i tëri apo nëse kemi të 

bëjmë me projekte shumë vjeçare atëherë raportohet për realizimin e 

një apo më shumë fazave të projektit.  

 

Propozimi i projekteve investive bëhet përmes Moduleve të cilat janë të 

renditura në Programin për Investime Publike, duke zbatuar modulin i 

cili është i përshtatshëm për aktivitetin që duhet zhvilluar. 

1.1.1 Planifikimi i Buxhetit 

1.1.2 Ekzekutimi i Buxhetit 

1.1.3 Raportet   

Administrimi 

 

 

http://82.114.67.88/live/main.php
http://82.114.67.88/live/main.php
http://82.114.67.88/live/main.php
http://82.114.67.88/live/main.php
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5.2.  Hapat e propozimit të projekteve  

Për te realizuar projektet përmes investimeve Publike ne 

institucionet Publike te Kosovës kërkohet te respektohen disa rregulla 

për investimet kapitale. Procedurat e propozimit të projekteve 

zhvillohen përmes respektimit të disa hapave të cilat kërkohet të 

plotësohen gjatë krijimit të një projekt-propozimi te investimeve 

publike përmes projekteve kapitale te vendosura ne sistemin PIP, 

sipas planifikimit buxhetor te Kornizës afatmesme te shpenzimeve 

për buxhetin e vitit ne vijim, disa nga ato janë: 

 Hapi i pare - Krijimi i propozimit për Investime Publike, 

 Hapi i dytë – Identifikim i investimit, 

 Hapi i trete – vlerësimi i opsioneve, 

 Hapi i katërt – CBA-ja, opsioni i investimit, 

 Hapi i pestë - Krijimi i propozimit – Tabela e CBA-së, 

 Hapi i gjashtë - Detajet e opsionit të rekomanduar (projektet 

e mëdha dhe të vogla).  Rezultatet dhe rreziqet e projektit  -  

projektet e mëdha dhe të vogla, 

 Hapi i shtate - Çështjet e ndërthurjes  -  vetëm projektet e 

mëdha, 

 Hapi i tetë Planifikimi dhe aktivitetet e projektit -  projektet e 

mëdha dhe të vogla, 

 Hapi i nëntë : Buxhetimi i Projektit - projektet e vogla dhe të 

mëdha, 

 Hapi i dhjetë : Ndikimi i kostos se projektit - projektet e vogla 

dhe të mëdha, 

 Hapi i njëmbëdhjetë : Versioni i projektit te propozuar ruhet 

dhe shtypet. 

5.2.1. Hapi i pare - Krijimi i propozimit për 

Investime Publike 

Identifikimi dhe formulimi i nevojave për investim është 

aktivitet i cili duhet të fillon pas krijimit të qasjes në sistem elektronik 

të zyrtarit i cili do të vendosë të dhënat dhe do të bënë propozimin për 

investime dhe hyrjes në Programin për Investime Publike. Propozimi 

i projekteve për investime behet ne programin e PIP-it përmes 

modulit te quajtur ―Justifiko apo Buxheto Projektet ( me krijua te ri 
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apo me editua te vjetrin )‖, me se mire është ilustruar përmes tabelës 

ne vazhdim e cila sqaron formën e qasjes ne modulin për propozimin 

e projekteve për investime publike. Strategjitë dhe prioritetet e 

Organizatës buxhetore duhet të futen paraprakisht në sistem nga 

menaxhmenti i Organizatës përkatëse buxhetore (―Ofroni prioritetet 

strategjike të Organizatës Buxhetore‖). 

Tabela Nr. 20.  Propozimi për Investim ne sistemin PIP 

 

 

 

 

Pasi që të futen të gjitha të dhënat e kërkuara dhe pasi që të 

klikohet në butonin ―Krijo‖, sistemi do të paraqes një porosi ku jepet 

kodi i propozimit, ne tabelën e radhës ku kemi te bëjmë me 

identifikimin e projekteve pasqyrohet edhe kodi identifikues i 

projektit. Pas detajizimit të mënyrës së përkrahjes së arritjes së 

prioriteteve të selektuara strategjike nga investimi i propozuar, 

sistemi do të kërkojë nga përdoruesi të fus të dhënat kyçe të 

identifikimit dhe të arsyetojë nevojën për investim duke përdorë 

ekranin më poshtë. Informata e futur në këtë ekran ka për qëllim të 

ofrojë një pasqyrë të shkurtër të projektit si dhe arsyetimin e nevojës 

për investim duke bërë identifikimin e qartë të nevojës për 

ndërmarrjen e veprimit nga qeveria. Objektivat e investimit duhet të 

Investimet kapitale te një OB planifikohen përmes projekteve, të gjitha projektet që do të 

propozohen në kërkesën buxhetore të OB-së duhet të arsyetohen përmes sistemit PIP.  Ne 

sistem duhet te vendosen informata të nevojshme përmes të cilave arsyetohen projektit. 

Projekt propozimet mund të shikohen dhe raportohen nga stafi i autorizuar në OB si dhe në 

Ministrinë e Financave. Propozimi i projekteve ne sistemin PIP behet duke vazhduar ne tabelën 

për krijimin e projekteve ku janë te vendosura te gjitha projektet e propozuara për investime. 

 

OB për të filluar planifikimin e 

propozimit të projektit duhet te 

klikojnë në shtegun e menysë  

“Arsyeto/ Buxheto projektet 

(krijo / edito)” prej modulit të 

planifikimit të buxhetit.  
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jepen në hollësi dhe propozimi duhet të përshtatet me prioritetet e 

qeverisë, sektorit dhe organizatës buxhetore.  

5.2.2. Hapi i dytë – Identifikimi i investimit Tabela 

Nr.2 e cila përmban këto të dhëna:  

Tabela Nr. 21 .Identifikimi i Investimeve   

 

 

 

 

Gjate krijimit të projekt propozim – ideve dhe vendosjes së të 

dhënave në sistemin për investime publike të cilat bëhen nga 

kategoria ekonomike e kapitaleve, duhet të kemi parasysh përmasat e 

projektit se me çfarë projekti kemi të bëjmë, është fjala për projekt të 

madh apo projekt të vogël. Arsyeja është se gjatë përpilimit të 

projekteve në sistem janë të ndryshëm hapat në krijimin e projekt 

propozimit, ndryshe veprohet kur kemi të bëjmë me  projektet e 

mëdha, kurse ndryshe veprohet kur kemi të bëjmë me projektet e 

vogla.  

Pasi te shtypet në butonin “ krijo”  propozimin për investim, atëherë sistemi do t’ju 

dërgojë tek informatat e nevojshme për të arsyetuar nevojën për investime. Informatat e 

regjistruara në tabelat apo ekranet e mëparshme janë paraqitur në propozim dhe tani 

vazhdohet me plotësimin e kolonave te zbrazëta me informatat e nevojshme qe kane te 

bëjnë lidhur me organizatën buxhetore dhe programin e saj .  
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Ne rastet kur kemi të bëjmë me krijimin e projekt propozim – 

ideve për projektet e mëdha kemi zhvillimin e opsioneve të ndryshme 

të investimit. Qëllimi i zhvillimit të opsioneve është për të ndihmuar 

në zhvillimin e zgjidhjes vlerë-për-para që i përmbush objektivat e 

intervenimit të propozuar qeveritar. Krijimi dhe rishikimi i opsioneve 

ndihmon vendimmarrësit të kuptojnë rangun potencial të veprimit që 

mund ta ndërmarrin. Vargu i opsioneve varet nga natyra e 

objektivave. Për programe të mëdha, duhet të konsiderohet një varg i 

gjerë i opsioneve para përpilimit të listës së ngushtë për vlerësim të 

detajuar. Opsionet e zgjedhura për vlerësim të detajuar në fletët 

punuese të Analizës së Kosto - Përfitimit (CBA) duhet të jenë ata që 

konsiderohen si më të zbatueshmit. Lista e opsioneve duhet të 

përfshijë, së paku opsionin ‗të mos bëhet asgjë‘, të bëhet minimumi‘ 

dhe ‗të bëhet diçka‘. Opsionet mund të identifikohen përmes: 

 Hulumtimit të praktikave ekzistuese / më të mira dhe përmes 

konsultimit mbi projektet të ngjashme në Kosovë apo ato 

ndërkombëtare; 

 Identifikimit të vargut të plotë të instrumenteve të politikës që 

mund të përdoren lloje të ndryshme të intervenimit, zgjidhje 

rregullative, përfshirja e sektorit privat;  

 Metodës ‗brainstorming‘ për të zhvilluar më shumë opsione 

radikale etj. 

Tabela e radhës më poshtë siguron një listë të shembujve të 

opsioneve që mund të konsiderohen. Së paku tri opsione duhet të 

vlerësohen për secilin projekt të madh. Këto duhet të përfshijnë:  

 Opsionin ‗të mos bëhet asgjë‘, ku situata aktuale vazhdon që 

të mbajë nivelet aktuale të shërbimeve për publikun; 

 Opsioni ‗të bëhet minimumi‘ është opsioni ku qeveria 

ndërmerr veprim minimal për adresimin e problemit të 

identifikuar, dhe 

 Opsioni ‗i Rekomanduar‘, ku qeveria adopton he best 

approach. 

Opsionet e investimeve janë të paraqitura në ekranin e dhënë 

më poshtë. Pasi që të jenë identifikuar opsionet, formulari i Analizës 
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së Përfitimit nga Shpenzimi (APSH) duhet të kompletohet dhe më 

pas t‘i bashkëngjitet ekranit. 

5.2.3. Hapi i trete – vlerësimi i opsioneve: ka këtë 

tabele dhe përmban këto te dhëna:  

Tabela Nr. 22 .  Opsionet e investimit – te prezantuara ne 

sistemin PIP 

 

 

Vlerësimi i opsioneve bëhet nga menaxheri i projektit që 

propozon investimin me ndihmën e personelit të buxhetit dhe 

financave brenda Organizatës Buxhetore. Investimet do të duhej t'i 

nënshtrohen Analizës së Kostove dhe Përfitimeve (CBA), duhet të 

vlerësohen dhe përfitimet apo kostot neto, të bëhet llogarita e tyre për 

t‘i mundësuar vendimmarrësve krahasimin e rezultateve dhe 

asistimin në zgjedhjen e opsionit më të mirë. Formulari i opsioneve 

duhet të kompletohet për çdo alternativë që është identifikuar në 

Tabelën (më lart). Për projekte të mëdha, vlerësimet e opsioneve 

duhet të ndërmerren për opsionet ‗të mos bëhet asgjë‘, ‗të bëhet 

Hapi i trete i sistemit do t‟ju prezantojë 

ekranet e opsioneve, me rastin e planifikimit te 

projektit. Është me rëndësi te theksohet se këto 

informata kërkohen vetëm për projekte të 

mëdha. Ne këto fusha te opsioneve shume 

qarte jepen opsionet e mundshme për të 

ndihmuar adresimin e problemeve dhe arritjen e 

objektivave të investimeve të planifikuara më 

herët. 
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minimumi‘ dhe së paku një ‗të bëhet diçka‘ (përfshirë opsionin e 

preferuar) si minimum. 

Pasi të janë përshkruar opsionet për investim, atëherë mund të 

fillohet me vlerësimin e kosto-benefitit, i cili behet përmes një 

formulari te quajtur ―CBA‖ apo Formulari i Analizës së Kostove dhe 

Përfitimeve, i cili ofron tregues të vlerësimeve financiare dhe tregues 

ekonomik 
17

, ku Analiza financiare bazohet në rrjedhën e parasë së 

gatshme dhe veprohet kryesisht për projektet që gjenerojnë fitime, 

për të vlerësuar projektin dhe, sipas nevojës, potencialet e obligimeve 

të shërbimit. Analizat ekonomike ndihmojnë në vlerësimin e të 

mirave të projektit për sa i përket kontributeve neto për mirëqenien 

ekonomike dhe sociale të shtetit në përgjithësi. Vlerësimi përdorë 

dosje të tabelave që mund të gjenden duke klikuar në linkun e CBA 

në fund të ekranit të sistemit të PIP-it. Një tabelë duhet të 

kompletohet në mënyrë që të gjitha opsionet të vlerësohen. Secili 

opsion duhet të vlerësohet në një fletë të veçantë punuese, i përshtatur 

sipas opsioneve, siç tregohet në ekranin e opsioneve të investimit më 

lartë, për opsionin ―mbajë situatën aktuale‖, opsioni ―intervenimi 

minimal‖ dhe opsionet „të bëhet diçka― (1-3). 

Për sa i përket projekteve të mëdha, secili opsion duhet të 

përfshijë vlerësimet mbi përfitimin / shpenzimet e gjithmbarshme 

nëse ky opsion është relevant për vendimin mbi investimin. Në 

analizën e kostove dhe përfitimeve duhet të përfshihen vetëm 

përfitimet dhe shpenzimet relevante të ardhshme – përfitimet 

relevante përfshijnë vetëm ato shpenzime të cilat ndikohen nga 

vendimi mbi investim. Për propozimet substanciale, kostot relevante 

me gjasë do të jenë kosto të plota ekonomike të sigurimit të mallrave 

dhe shërbimeve të shoqëruara. Kostot e plota përfshijnë kostot direkte 

dhe ato indirekte dhe kostot e atribuara jodirekte. Vlerësimet për 

vendime afatshkurtre apo jo-strategjike me gjasë do të kenë set më të 

                                                

17
 Edhe pse ekzistojnë disa dallime në vlerësimet e shpenzimeve financiare të cilat duhet të 

shfrytëzohen për vlerësimin 

financiar dhe ekonomik, ato nuk dallojnë në formularët dhe procedurat e PIP, në mënyrë që 

proceset të mbahen relativisht të thjeshta. 
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vogël të kostove relevante të cilat me gjasë do të jenë margjinale ndaj 

aktivitetit të përgjithshëm të organizatës. 

Kostot dhe përfitimet zakonisht duhet të bazohen në çmime të 

tregut, edhe pse ato mund të kenë nevojë për rregullime për shkak të 

detyrimeve tatimore, detyrimet doganore të importit të cilat duhet të 

përjashtohen nga vlerësimi i kostove dhe të ardhurave. Kostot dhe 

përfitimet e gjera sociale dhe mjedisore për të cilat nuk ka çmim të 

tregut gjithashtu duhet të konsiderohen në çdo vlerësim, ato 

shpeshherë mund të jenë më të vështira për tu vlerësuar por duhet 

kushtuar kujdes të veçantë. 

Vlerësimi i kostove dhe përfitimeve duhet të shprehet në 

kushte ‗reale‘ dhe me këtë të mos përfshijnë efektin e pritur të 

inflacionit të përgjithshëm. Nëse çmimet e posaçme priten të 

ndryshojnë (p.sh. çmimet e produkteve të teknologjisë së lartë në 

përgjithësi pësojnë rënie gjatë kohës), ndryshimi relativ i çmimit 

duhet të inkorporohet në projektime. Vlerësimi duhet të merr 

parasysh përfitimet që do të dalin në fushat tjera si në ekonomi, 

mjedis, shëndetësi. Në rastet kur përfitimet nuk mund të shprehen në 

kushte monetare, duhet të shfrytëzohen masa fizike në vend të atyre 

sasiore, kurdo që kjo të jetë e mundur. Nga pikëpamja e kostove, 

kostot që tanimë kanë ngjarë dhe janë të pakthyeshme duhet të 

injorohen në vlerësim,  duhet të përfshihen vetëm kostot mbi të cilat 

ende mund të merren vendime, ku mund të jetë e dobishme të 

konsiderohen lloje te ndryshme të kostove te cilat përdoren në 

kalkulimin e kostove të propozimit për investim si : 

 Kostot fikse mbeten të njëtrajtshme gjatë një vargu të gjerë të 

aktiviteteve për një periudhë të caktuar kohore (p.sh. kostot e 

objekteve), 

 Kostot e ndryshueshme mund të ndryshojnë sipas vëllimit të 

aktiviteteve,  

 Kostot gjysmë-të ndryshueshme përfshijnë përbërës fiks dhe 

të ndryshueshëm (p.sh. mirëmbajtja me një program të 

planifikuar si dhe prishjet / thyerjet, etj. 

 Kostot fazore (gjysmë fikse) që janë fikse për një nivel të 

caktuar të aktivitetit por sipas nevojës ato ngritën në nivelin e 

caktuar të nevojshëm, 
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Opsionet e investimit duhet të vlerësohen gjatë jetës së 

investimit, deri në një maksimum prej 20 viteve. Formulari mund të 

akomodojë deri 20 vite, ndonëse më pak kolona mund të plotësohen 

nëse jeta e pritur e investimit me gjasë do të jetë më pak se 20 vite. 

Qelitë e tabelave janë hijezuar në ngjyra të ndryshme siç vijon: 

 E verdhë: fushat që duhet të plotësohen, me të dhënat 

financiar, nga Organizata Buxhetore ose aty ku kostot dhe 

përfitimet e dhëna duhet të vërtetohen. 

 E bardhë: fusha që duhet të plotësohen me të dhëna jo 

financiare, nga Organizata Buxhetore ose fusha për tituj të 

tabelës. 

 E kaltër: formulimi duhet të llogaritet automatikisht. Nëse 

shtohen rreshta shtesë, Organizata Buxhetore duhet të 

kontrollojë nëse formula akoma llogarit saktë të dhënat e 

qelive, etj. 

 E hirit: fushat që nuk duhet të ndryshohen nga 

Organizata Buxhetore pasi që përmbajnë të dhëna standarde, 

të caktuara nga MEF-i 

Tabela Nr. 23 . Dukja e fletës punuese të CBA e cila ka këtë pamje 
18

 

 
                                                

18 Në fletën punuese gjendet një tabelë, e cila ofron të gjithë treguesit për sistemin e PIP për 

kopjim – kjo nuk duhet ndryshuar. 



The Heritage – Nr. 11 

Procedurat e Propozimit te Investimeve Publike            212 

Duke shtypur në linkun e shabllonit të CBA në fund të 

Tabelës së radhës, sistemi mund të paraqesë një mesazh lidhur me 

burimin e skedarit ku do të pyesë nëse dëshironi ta Hapni, ta Ruani, 

ta Anuloni kërkesën, apo të lexoni Informata Shtesë lidhur me 

mesazhin.  Kjo mund të duket edhe në tabelën vijuese, hapi në 

vazhdim: 

5.2.4. Hapi i katërt – CBA-ja, krijimi i propozimit – 

opsioni i investimit  

Tabela Nr. 24 .  Linku i dokumentit te CBA-se
19

 

 

   

Ne vazhdim kemi të bëjmë me përpilimin e tabelës së 

Analizës së Shpenzimeve / Përfitimeve (APSH) e cila përdoret vetëm 

në rastet kur kemi të bëjmë me projektet e mëdha.  

                                                

19
 Formulari për propozimin e projekteve ne sistemin për investime publike ―PIP‖ 

Kur kemi te bëjmë me planifikimin e projekteve te mëdha 

duhet te plotësohet edhe një tabele e cila merret duke klikuar 

në linkun “ CBA” ( tekst ) për të shkarkuar tabelën. Tabela e 

CBA-se gjendet ne fund te tabelës dhe mund të shkarkohet 

prej çfarëdo ekrani në sistemin PIP.  

Pasi qe te shtypet ne butonin e dokumentit te CBA-se, do te 
kemi pyetjen nga sistemi si ne tabele, mirëpo rekomandohet 
që dokumenti të ruhet “ Save” në kompjuterin e tuaj. 
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Tabelat përfshijnë 5 fletë pune, që ofrojnë mundësi të 

vlerësimit të 5 opsioneve, siç paraqitet në ekranin e Opsioneve të 

Investimit, të vendosur më lartë. Fleta punuese duhet të kompletohet 

për secilin opsion të përcaktuar për vlerësim në ekranin ‗Opsionet e 

Investimit‘. Gjate punës kalohet mes te gjitha fletëve punuese të 

opsioneve duke klikuar në tastin relevant për të cilin dëshirohet ku 

vendosen të dhënat, apo shtohen të dhëna për secilin opsion në fletën 

relevante punuese, duke i ndjekur udhëzimet e mëposhtme. Emri i 

tastit të fletës punuese duhet t‘i përshtatet opsionit specifik të 

përcaktuar në ekranin ―Krijimi i Propozimit dhe opsionet e 

investimit‖, p.sh të dhënat për opsionin ‗mbaj situatën aktuale' duhet 

të vendosen në fletën punuese nën tastin ‗1- mbajë situatën aktuale'. 

Gjate përdorimit te tabelës se CBA-se, nëse është nevoja 

mund të shtohen rreshta shtesë për të rritur numrin e linjave për 

analizimin e shpenzimeve apo përfitimit, gjithashtu kolona shtesë 

mund të shtohen për të rritur kohëzgjatjen e vlerësimit të investimit 

që duhet shtuar kolonë ndërmjet vitit 18 dhe 19. Nëse ndodhe te 

shtohen kolona apo rreshta shtesë, duhet siguruar që formulat të 

përfshijnë të gjitha kolonat dhe rreshtat e shtuar. Si alternativë, 

kontaktohet me tavolinën ndihmëse të PIP-it për të kërkuar tabela të 

CBA-së për projekte me kohëzgjatje të gjatë.  

5.2.5. Hapi i pestë: Krijimi i propozimit – Tabela e 

CBA-së 

Në vazhdim kemi të bëjmë me përpilimin e tabelës së 

Analizës së Shpenzimeve dhe  Përfitimeve (APSH) e cila përdoret 

vetëm në rastet kur kemi të bëjmë me projektet e mëdha vlera e te 

cilëve është mbi 250,000 € për nivelin lokal dhe mbi 1,000,000 € për 

nivelin qendror. Në vazhdim kemi tabelën e CBA-së e cila ka këtë 

pamje si më poshtë: 
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Tabela Nr. 25. Opsioni i investimit ne tabelën e Kost 

benefitit 

 

Tabulatorët e tabelës – për opsione të ndryshme ( prej 1 

deri në 5 opsione) PIP
20

 

Pas përfundimit të tabelës së CBA-së për të gjitha opsionet e 

vlerësuara, rezultatet duhet të azhurnohen në sistemin e PIP-it për të 

ndihmuar menaxherin e projektit në identifikimin e opsionit më të 

mire për arritjen e objektivave të investimit të propozuar. 

Pasi që të dhënat nga tabela e CBA-së të ngarkohen atëherë 

treguesit, e paraqitur më poshtë, do të paraqiten në ekranin e sistemit 

të PIP-it. Shfrytëzuesi duhet të plotësojë fushat për kostot vjetore 

periodike dhe të hyrat vjetore aty ku një gjë e tillë mund të bëhet. Në 

vazhdim ofrohet udhëzuesi për rekomandimin e opsionit të preferuar 

për investim. 

                                                

20
 Dokument i prodhuar nga Programi për Investime Publike ― PIP‖  

Kjo tabele është e përgatitur ne Exel dhe hapet përmes 

Exelit, të dhënat për shkrim me tekst ne tabele duhet të 

plotësohen në hapësirat e verdha, kurse hapësirat e kaltrat 

përmbajnë formula ose janë tituj dhe nuk preferohet qe të 
shkruajmë mbi ato fusha. Dokumenti përmban ne 5 faqe  tabela në 

një të cilat korrespondojnë me opsionet e paraqitura në sistemin 

PIP me rastin e propozimit te projektit, te cilat janë :  

  Të mos bëhet asgjë; 

  Të bëhet minimumi; dhe 

  Të bëhet diçka (1 -3). 
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Pasi që të jenë identifikuar dhe përshkruar kostot, përfitimet 

dhe rreziqet, si dhe vlerësimi i përshtatshmërisë së tyre, duhet 

përzgjedhur opsioni ‗më i mirë‘. Transparenca është e rëndësishme 

në këtë etapë, në mënyrë që të jetë e qartë se në çfarë baze janë arritur 

vendimet per te investuar projektin e propozuar. Gjykimi për dhe mbi 

komponentët e ndryshme të pjesëve të analizës kërkohet gjatë marrjes 

së vendimeve, por duhet pasur parasysh udhëzimet vijuese si tregues 

esencial, ku si treguesi kyç janë: 

 Investimi i gjithmbarshëm i parashikuar për secilin opsion që 

konsiderohet si shpenzim i gjithmbarshëm i investimit (i pa 

zbritur) siç është i vendosur në tabelën e CBA, 

 Ndikimi mesatar i përsëritur për secilin opsion, këtu merren 

neto shpenzimet e gjithmbarshme të përsëritura të gjitha 

hyrave mesatare gjatë kohëzgjatjes së projektit, 

 Vlera e Tanishme Neto ―VTN‖ (Ekonomike / Financiare) për 

secilin opsion, Vlera e Tanishme Neto (VTN) është vlera e 

zbritur 
21

 e rrjedhës së shpenzimeve të ardhshme neto apo 

përfitimeve neto. Termi VTN shfrytëzohet për të përshkruar 

dallimin mes vlerës aktuale të rrjedhës së shpenzimeve dhe 

rrjedhës së përfitimeve. VTN financiare merr në konsideratë 

vetëm rrjedhën e parasë së gatshme te Organizatat Buxhetore, 

siç përcaktohet në tabelë. VTN ekonomike merr parasysh 

përfitimet dhe shpenzimet publike të cilat janë shprehur në 

terme monetare dhe si të tilla shoqërisë ia sigurojnë VTN në 

përgjithësi, 

 Dallimi mes Përfitimit dhe Shpenzimit për secilin opsion 

tregon përqindjen e përfitimit të shoqërisë për çdo Euro që do 

të investohet apo shpenzohet, sipas propozimit te projektit. 

 Norma e Brendshme e Kthimit ―NBK‖ (Ekonomike / 

Financiare) për secilin opsion, pasqyron gjendjen kur 

përfitimet e shprehura në terme monetare, ndërlidhen me 

opsionin dhe kur përfitimet i tejkalojnë shpenzimet dhene kete 

rast kalkulohet norma e brendshme e kthimit (NBK) te 

investimeve. Kjo paraqet përqindjen e kthyer të përfitimeve 

                                                

21 Zbritja paraqet një teknikë e cila shfrytëzohet për të mundësuar që vlera e shënuar (nga 

individët) mbi marrjen e eurove sot, në vend se t‟i marrin më vonë.  
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neto mbi shpenzimet e investimit fillestar. Nëse përqindja do 

të shfrytëzohej si faktor i zbritjes, përfitimet dhe shpenzimet 

do të  kishin vlerë neto 0. Norma e Brendshme e Kthimit 

financiar merr parasysh vetëm rrjedhën e parasë së gatshme 

te organizatave buxhetore, siç parashihet në tabelë, kurse 

Norma e Brendshme e Kthimit ekonomik merr parasysh 

përfitimet dhe shpenzimet publike të cilat janë shprehur në 

terme monetare dhe si të tilla shoqërisë ia sigurojnë NBK në 

përgjithësi. 

Aprovimi i projekteve për investime kërkon respektimin e 

disa udhëzimeve mbi marrjen e vendimeve për investimin e propozim 

projektit, ku përmes tabelës se CBA-se ne Programin PIP ofrohen 

kostot dhe përfitimet te ndërlidhura me opsionet e ndryshme qe 

prezantohen përmes kësaj tabele, e cila ofron mundësi te propozimit 

te disa opsioneve. Ne rastet kur kostot dhe përfitimet janë shprehur ne 

termat monetar dhe opsionet te cilat kane vlerën e tanishme te tregut, 

atëherë opsioni i preferuar është i volitshëm ne aspektin ekonomik 

financiar. Ne qofte se te volitshëm janë me shume se një opsion 

atëherë selektimi për investim duhet te behet duke radhitur opsionet 

sipas Vlerës se Tanishme Neto (VTN), ose sipas raportit te kosto 

përfitimit, megjithatë mendohet se VTN-ja  zakonisht është kriteri i 

preferuar për vendimmarrje. Nëse përfitimet nuk janë dhënë 

plotësisht në sasi monetare, nevojat për efikasitet të kostos duhet të 

merren parasysh dhe opsioni që ka koston më të ulët aktuale neto për 

njësi të përfitimit / outputit 
22

  duhet të cilësohet si opsioni më i mirë. 

Pasi që opsionet nuk ‗dëshmojnë‘ vetveten si racionale duke 

paraqitur vlerë pozitive neto, opsioni i preferuar duhet të krahasohet 

me opsionin ‗e mosveprimit‘, për të parë nëse përfitimet shtesë 

arsyetojnë kostot shtesë. 

                                                

22 Shpenzimet aktuale neto / njësi të outputeve nuk kalkulohet automatikisht në tabelën e 

CBA. Nëse kjo kërkohet, kalkuloni me dorë këtë për të demonstruar këtë si arsye për rekomandimin 

e opsionit dhe sigurimin e kësaj në fushën e tekstit „Krahasimi cilësor të opsioneve kundrejt objektivave 

të investimeve‟. 
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Ndonjëherë kur buxheti i përsëritur i BKK (Buxheti i 

Konsoliduar i Kosovës) të jetë i kufizuar me mjetet e ndara për 

investime kapitale, pastaj lëvizjet buxhetore si ngritjet apo zbritjet në 

buxhetin e përsëritur, atëherë për secilin opsion këto çështje duhet të 

merren parasysh gjatë rekomandimit të opsionit të preferuar. 

Sistemi i PIP-it përkrahë identifikimin dhe zgjedhjen e 

opsionit ‗më të mirë‘ duke ofruar indikatorët kryesor në krahasim me 

secilin opsion që është vlerësuar si dhe tabelat llogaritëse, duke 

përmbajtur analizat e opsioneve relevante qe duhet të jetë i 

kompletuar dhe i bashkëngjitur. 

5.2.6. Hapi i gjashtë Detajet e opsionit të 

rekomanduar (projektet e mëdha dhe të vogla).  

Rezultatet dhe rreziqet e projektit 

Përmes këtij hapi detajohet opsioni i rekomanduar për 

investim, i cili veprim duhet të ndërmerret nga zyrtari apo menaxheri 

i projektit i cili është duke propozuar investimin. Rezultatet e 

projektit pas përfundimit të projektit, duhet të detajohen për të 

ndihmuar në marrjen e vendimit për financimin e projektit të 

propozuar. Rezultatet mund të përshkruhen në kuptim të përfitimeve 

për publikun (rezultatet përfundimtare) si dhe produkteve (mallrave 

ose shërbimeve) që pritet të sigurohen nga projekti për përkrahjen e 

përfitimeve të tilla për publikun. Rezultatet duhet të jepen qartë ose 

duhet të jenë të matshëm për të mundësuar vlerësimin e suksesit të 

projektit. Rezultatet e dhëna këtu mund të arrijnë plotësisht ose 

pjesërisht objektivat e dhëna në fillim të propozimit, varësisht nga 

opsioni i zgjedhur për implementim. Propozimet për projekte të reja 

të mëdha duhet të kenë fazën e përgatitjes së projektit para se të 

vazhdoj implementimi i tij. Aktivitetet siç janë bërja e studimit të 

fizibilitetit, përshkrimi i specifikacioneve teknike dhe përgatitja e 

dokumenteve të tenderit duhet të përfundojnë gjatë fazës së 

përgatitjes së projektit.  

Pas përfundimit të fazës së përgatitjes dhe para tenderimit të 

projektit, menaxherët e lartë duhet të shqyrtojnë dokumentet kyçe 

përgatitore. Studimi i fizibilitetit duhet të shqyrtohet për të siguruar 

se rasti i biznesit për projektin është i forte dhe do të liferojë 
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rezultatet e parapara me rastin e planifikimit. Duhet gjithashtu të 

shqyrtohen specifikat e kërkesave për të siguruar qartësi për projektin 

dhe jo dykuptimësi dhe se ekziston perspektivë e arsyeshme për 

implementimin e projektit. Nga te dhënat e tabelës shihet se ne 

plotësimin e fushave te zbrazëta kërkon që menaxheri i projektit të 

ofrojë të dhëna të nivelit të lartë për të filluar fazën përgatitore dhe 

fazën e implementimit të projektit. Duhet gjithashtu të merren 

parasysh rreziqet e furnizimit apo liferimit të rezultateve të 

projekteve për të siguruar arritjen e suksesshme të objektivave të 

projektit.  

Këto janë rreziqe për implementimin e projektit, jo rreziqet që 

do të shfaqen në rast se projekti nuk financohet. Tabela në vazhdim 

paraqet veprimet që duhet zhvilluar në plotësimin e fushave të 

paraqitura në tabelën e radhës në vijim rezultatet dhe rreziqet e 

projektit : 

Tabela Nr. 26. Rezultatet dhe rreziqet e projektit 

 

5.2.7. Hapi i shtate Çështjet e ndërthurjes  -  vetëm 

projektet e mëdha.  

Në këtë seksion merren në konsideratë ndikimet që investimet 

e propozuara mund të kenë në fushat tjera, të cilat mund të mos jenë 

drejtpërdrejt të ndërlidhura me përgjegjësitë kryesore të Organizatës 

Buxhetore që është duke dorëzuar propozimin. Megjithatë, këto 
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çështje janë me rëndësi nga këndvështrimi i përcaktimit të 

prioriteteve nga ana e qeverisë. 

Tabela Nr. 27. Rezultatet dhe ndikimet  e projektit ne 

fushën  e  jetës 

 

5.2.8. Hapi i tetë Planifikimi dhe aktivitetet e 

projektit -  projektet e mëdha dhe të vogla 

Në këtë seksion ofrohen detajet mbi projektin, të cilat duhet të 

ofrojnë besueshmëri se investimet e bëra do të sigurojnë rezultatet 

dhe objektivat e dëshiruara. Para se të zotohen fonde të 

konsiderueshme, zbatimi i propozimeve duhet konsideruar si pjesë e 

procesit vlerësues për të siguruar se propozimet kanë gjasa për 

sukses, se rreziqet janë të menaxhueshme, dhe se përfitimet mund të 

realizohen.  

Duhet të ekzistojë një qasje e pajtueshme mbi menaxhimin e 

projekteve, duke shfrytëzuar metodologji të njohura të menaxhimit të 

projekteve në raste kur kjo është e mundshme. Kjo zakonisht 

përfshinë identifikimin e detyrave dhe përgjegjësive dhe afateve 

kohore për përmbushjen e tyre, si dhe përcaktimin e orareve bazike 
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për arritjen e caqeve të caktuara dhe aktivitetet. Pas kësaj, përparimi 

mund të matet dhe raportohet rregullisht sipas këtyre planeve.  

Nëse në ekranin paraprak  apo ne tabelën paraprake 

aktivizohet faza përgatitore, atëherë nga menaxheri i projektit do të 

kërkohet që të ofrojë planet për fazën përgatitore dhe fazën e 

implementimit të projektit, atëherë me këtë rast ne tabelën ne vijim 

apo ekrani ne vijim do të paraqet detajet e aranzhimit për menaxhim 

të projektit,  aktivitetet kyçe dhe datat përkatëse të planifikuara të 

përfundimit që do të përdoren për matjen e progresit të projektit, që 

duhet të menaxhohet për të siguruar suksesin e projektit. 

Tabela Nr. 28.  Plani i projektit  

 

5.2.9. Hapi i nëntë : Buxhetimi i Projektit - projektet 

e vogla dhe të mëdha 

Buxhetet e propozim-projekteve kërkohen për të gjitha 

projektet që do të merren parasysh për buxhetin e vitit të ardhshëm 

financiar ose vlerësimet e hershme për vitet tjera. Duhet të ofrohen 
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kostot e përllogaritura të projektit për kodet relevante ekonomike. 

Veç kësaj, në këtë pjesë duhet të jepen të dhënat për burimet e 

financimit dhe pjesëmarrjen e organizatave tjera për financim të 

projektit (p.sh. donatorët). Këto të dhëna janë të rëndësishme për 

planifikim financiar dhe për monitorim të implementimit të projektit.  

Kur faza përgatitore e projektit është e domosdoshme dhe 

planifikohet (ref. Ekranit të fazave dhe rezultateve të projektit), 

sistemi do të kërkoj nga menaxheri i projektit të tregojë nëse nevojitet 

buxhet shtesë (më shumë se kostot e zakonshme operative të 

departamentit). Kur menaxheri i projektit tregon se nevojitet buxheti i 

nevojshëm për përfundimin e përgatitjes së projektit, sistemi do të 

ofrojë dy ekrane për të detajuar buxhetin e projektit: 

 Kërkesa buxhetore për fazën përgatitore të projektit; dhe 

 Kërkesa buxhetore për fazën implementuese të projektit. 

Nëse menaxheri i projektit tregon se nuk nevojitet buxhet për 

fazën përgatitore të projektit atëherë menaxheri i projektit do të duhet 

të kërkojë buxhet vetëm për fazën e implementimit. Nëse kërkohet, 

kostot për mbikëqyrje të jashtme të implementimit të projektit, nga 

inxhinierët profesional, duhet të përfshihen në buxhetin e projektit. 

Është me rëndësi që të gjitha kostot e projektit të theksohen këtu, 

edhe kostot e financuara nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës edhe 

kostot e financuara nga donatorët (të procedura përmes sistemit të 

Thesarit ose përmes procedurave të donatorëve).  

Tabela Nr. 29. Buxheti  i projektit - plani financiar i projektit 
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5.2.10. Hapi i dhjete Ndikimi në kostot periodike - 

projektet e mëdha dhe të vogla 

Është me rëndësi se kostot e funksionimit dhe mirëmbajtjes së 

një objekti të ri apo funksionimit të një pasurie të re, të mund të 

financohen nga qeveria. Nëse investimi është bërë për arsye të 

efikasitetit dhe kostot janë planifikuar që të ulen pas përfundimit të 

projektit atëherë duhet të realizohen kursimet e planifikuara. Për 

llogaritjen e uljes apo rritjes së kostove vjetore operative, kostot 

rrjedhëse të financuara nga Buxheti i Konsoliduar duhet të detajohen 

së bashku me kostot e ardhshme që pritet të shfaqen pas përfundimit 

të projektit dhe pas funksionalizimit të objektit apo pasurisë së re, 

varësisht se për çka është bere investimi, sistemi pastaj në mënyrë 

automatike llogaritë rritjet apo kursimet e kostos së pritur. 

Tabela Nr. 30.  Ndikimi në Koston Periodike 

 

Pasi të jenë përfunduar të gjitha detajet e investimit dhe 

plotësimi i te gjitha tabelave me te dhënat e kërkuara, atëherë 

kërkohet qe propozimet e projekteve për investim duhet te aprovohen 

nga stafin që është i autorizuar dhe qe mund të aprovojë propozimet e 

projekteve, aprovuesit janë stafi i caktuar si menaxherë të 
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departamentit, menaxherë financiarë dhe zyrtarë administrativ 

kryesor. Propozimet e bëra për investime ne projekte te ndryshme si 

dokumentet te te prodhuara ne Programin për Investime Publike ato 

duhet te mbyllen si te tilla dhe te ruhen si drafte deri sa te marrin 

formën e prere për investime. Mirëpo pasi te vertetohemi se ne 

propozimin e projektit janë vendosur te gjitha te dhënat e kërkuara 

sipas tabelave te PIP-it dhe nga menaxheri i projektit merr formën e 

vendimit për propozim atëherë drafti i propozimit te projektit behet 

final. Pasi qe te jete finalizuar propozimi i projektit, atëherë mund te 

aprovohet nga Zyrtari Kryesor Administrativ apo menaxheri kryesor i 

Organizatës, për te hyre ne proces te kërkesave buxhetore për 

Investime Publike.  Eshte e domosdoshme qe propozimet e 

projekteve te ruhen si dokumente ―Finale‖ para se te aprovohen nga 

menaxeri i Departamentit apo Menaxheri Financiar. Ne vazhdim 

kemi tabelën e cila pasqyron statutin e propozimit dhe personeli apo 

zyrtaret per aprovimin e projektit.  

Tabela Nr. 31.  Statuti t propozimit te projektit  dhe 

personeli për aprovimin e projektit 

 

Pas kësaj, propozimet duhet të aprovohen në kuadër të 

Organizatës Buxhetore dhe pastaj do të kalohet në Ministrinë e 
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Financave (MF)
23

 për rishikim dhe nëse aplikohet edhe të shqyrtohet 

nga Komisioni për Investime Publike. Pasi te jene përfunduar te 

gjitha detalet për propozimin e projektit ne Programin për Investime 

Publike, atëherë behet shtypja e dokumentit nga sistemi me qellim te 

ruajtjes dhe përdorimit te dokumentit për informim te menaxhmenti i 

OB.  

PËRFUNDIMI 

Kosova si një vend i ri dhe potencial për investime, ka nevojë 

te nxite investitorët si ne vend ashtu edhe nga jashtë me qellim te 

shfrytëzimit te resurseve me te cilat disponon si: fuqinë punëtore, 

pasuritë e ndryshme xeherore dhe klime te volitshme për zhvillimin e 

agrikulturës. Ne vazhdën e këtij aktivitetit Agjencia Kosovare për 

Promovimin e Investimeve (IPAK) ka linçuar online një data bazë 

për lokacionet e investimeve dhe të projekteve investive në Kosovë. 

Data baza online është zhvilluar si pjesë e projektit të financuar nga 

Agjensioni Austriak për Zhvillim (ADA) dhe është implementuar nga 

Iniciativa Ekonomike për Kosovën (ECIKS). Projekti ofron më 

shumë se 300 lokacione për investime në Kosovë, ndërtesa dhe 

projekte investive që mund të jenë të nevojshme për investitorët 

potencial nga jashtë. Ky numër vazhdimisht është duke u rritur me 

hyrje të reja. Faqja u ofron vizitorëve të kërkojnë sipas kategorisë dhe 

një numër kriteresh tjerë duke përfshirë dhe mundësinë e kontaktimit 

të partnerëve potencial në Kosovë. Përveç kësaj, harta e integruar dhe 

mjaft interaktive e funksionale ofron mundësi shtesë të kërkimit dhe 

siguron një pamje të shkëlqyer. Gjithashtu data baza është mjaft e 

rëndësishme edhe për bizneset kosovare. Ajo u ofron kompanive që 

të publikojnë online projektet e tyre investive si dhe ofrimin online të 

lokacioneve dhe ndërtesave  të tyre ku mund të investohet. Projekti 

ka për qëllim që të bashkojë në një vend të gjitha mundësitë për 

investime në Kosovë dhe pritet që të ndërlidhë investitorët e jashtëm 

potencial me partnerët potencial Kosovarë lehtësisht dhe në mënyrë 

efektive. Që të vizitoni data bazën ju mund të klikoni ne faqen:  

http://locations.invest-ks.org/ . 

                                                

23
 Procedurat e Propozimit per Investime. 

http://locations.invest-ks.org/
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Figura Nr. 7.  Data bazë online për investime në Kosovë 
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 Msc. Mendim Zenku  

   

MODELI MAQEDONAS MBI 

MARRËDHËNIET NDËRETNIKE DHE TË 

DREJTAT E NJERIUT - RREGULLIMI I 

TYRE PËRMES DIALOGUT DHE 

INTEGRIMIT INTERKULTUROR: MUNDËSI 

APO REALITET 

Republika e Maqedonisë është një demokraci parlamentare 

me një popullsi rreth 2.1 milion banorë. Presidenti i cili zgjidhet 

direkt nga populli, është drejtues i shtetit dhe komandant i forcave të 

armatosura. Parlamenti i cili është i konceptuar me një dhomë, dhe 

sherben si ―auditori‖ i autoriteve legjislative. Qeveria në përgjithesi 

respekton të drejtat themelore të qytetareve të saj megjithatë 

egzistojnë një sërë problemesh në këtë fushe perfshi edhe faktorin 

kriminal. Një nismë për reformë në drejtësi vazhdon te mbahet 

―peng‖ dhe presioni politik dhe intimidimi kanë ndikuar në 

efektivitetin e drejtësisë. Zerat kritike karshi qeverisë në media 

mbyten duke i pare si ―antipatriotike‖ dhe duke sjellë një impakt 

negativ mbi median. Tensionet midis popullsive etnike maqedone 

dhe shqiptare vazhdon të ketë impakt në fushat e edukiminit, 

punësimit, dhe pjesmarrjes në politikë.  

Siç dihet në rruzullin tokësor ka rreth 8000 grupe 

etnokulturale 5000 nga te cilat kanë mundur ti shpetojnë asimilimit, 

të cilat janë pjesë përbërse e popullsisë së rreth 200 shteteve. 

Arithmetika e thjeshtë tregon që shumë shtete e kanë të pamundur të 

afrojnë në procesin e vendim-marrjes një ose më shumë grupe etnike, 

dhe shpesh ka dyzime. Keshtu që kofliktet midis grupeve ndëretnike 

janë të pranueshme.  

Çështja reale është si janë menaxhuar këto konflikte. Mjaft 

politikanë që punojnë mbi këto çeshtje fokusohen metoda të 

ndryshme për menaxhimim të diferencuar, por që në thelb të gjitha 
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zgjedhjet involvojnë elemente thelbësore të të drejtave të 

minoriteteve.  

Shumë studiues në fushen e konflikteve etnike mbeshtesin një 

ose më shumë opsione si mundësi për një menaxhim te sukseshem të 

konflikteve ndëretnike.  Gjithsesi të gjithë janë të fiksuar në të njejtën 

sfidë:  Si të krijojmë respekt për diversitetin në një shoqeri pluraliste 

dhe në të njejtën kohë  mos shkaterojmë apo paragjykojmë 

marëdhëniet qytetare. Në këtë prezantim unë do të fokusohem në 

modelin e integrimit multikultural‖ dhe implementimin e saj në 

Republikën e Maqedonisë nëse kjo është një mundësi reale apo sfidat 

që ajo mbart në vetvete e bëjnë të pamundur këtë model të zgjidhjes 

së konfliktit ndëretnik në këtë shtet.  

Pa dyshim që një rol determinant në zgjidhjen luan njohja e 

kushteve  

 Maqedonia është ―shtet artificial‖, sepse me të vërtetë 

ka një territor të përcaktuar, një popullsi dhe sovranitetin, të cilat janë 

elementët kryesor për të formuar një shtet modern, por realisht ajo 

është shtet multietnik i formuar mbi baza artificiale që mund të 

krahasohet fare mire me Jugosllavinë, me të vetmin ndryshim se 

Maqedoninë e krijuan dhe e njohën fuqitë e mëdha, ndërsa 

Jugosllavia në Paqen e Parisit 1919 u paraqit si fakt i kryer para 

fuqive të mëdha. 

Në Jugosllavinë e Versajës, shqiptarët nuk njiheshin si komb. 

Politika kolonialiste e Beogradit dhe e Shkupit, mbi shqiptarët në 

Maqedoni vazhdoi edhe pas vitit 1945, përkundër demagogjisë 

politike dhe ideologjike të LKJ-së (Lidhjes së Komunistëve të 

Jugosllavisë), e cila thoshte se ndërton politikën e barazisë së 

kombeve dhe të kombësive. 

Maqedonasit nuk trashëgojnë shtetësi, as nga Mbretëria 

Jugosllave, e as nga RSFJ-ja. Ata, më parë se shtetësi, trashëgojnë 

aparatin shtetëror represiv, ideologjinë totalitariste, konceptet 

unitariste, paragjykimet antishqiptare, albanofobinë dhe projektet e 

Vasa Çubriloviqit për shfarosjen e shqiptarëve. Maqedonasit 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

231             Mendim Zenku 

trashëgojnë një status kolonial ndaj shqiptarëve, ndonëse edhe vetë 

kanë qenë koloni serbe apo sërbosllave. Në vitin 1991, faktori politik 

maqedonas synonte që statusin politik të shqiptarëve ta ruante të 

pandryshuar. Nën trysninë e faktorit shqiptar, pala maqedonase ishte 

e detyruar të bënte ca ndryshime. Me ndryshimet që pasuan, çështja 

shqiptare në Maqedoni, nuk lëvizi nga vendi. Ndryshimi ishte ky: Në 

monizëm shqiptarët ishin popull i shtypur, ndërsa në pluralizëm u 

shndërruan në popull të dorës së dytë, d.m.th. në pakicë.  

Në fillim të viteve ‘90 të shekullit XX, Shkupi i refuzoi 

kërkesat e shqiptarëve, historikisht të justifikueshme. Madje me 

kushtetutën maqedonase të kohës së pluralizmit politik, d.m.th. të 

kohës së Kiro Gligorovit, statusi i shqiptarëve në Maqedoni, 

krahasuar me atë të vitit 1974, shënoi degradim.  

Qeveria maqedonase që drejtohej nga kryeministri Lubço 

Georgievski, për diskriminimin e shqiptarëve hiqej sikur e fajësonte 

të kaluarën. Në të vërtetë, vetë ai dhe partia e tij VMRO, ndoqën ndaj 

shqiptarëve po atë politikë restriktive, represive dhe diskriminuese - 

si në të kaluarën. As qeveria e tij pra, nuk tregoi kurrfarë gatishmërie 

për korrigjimin e padrejtësive të së kaluarës. 

Çështja shqiptare shënoi lëvizje para, gjatë qeverisjes së 

viteve 2002-2005. Ishte kjo e para qeverisje e pas 2001-shit.Në vitet 

2006-2011, me rikthimin në qeverisje të nacionalistëve VMRO-istë, 

tani të drejtuar nga Nikola Gruevski, çështja shqiptare në Maqedoni 

filloi të shënojë rënie. Ka që thonë: ―Gjendja e shqiptarëve në 

Maqedoni sot është po ajo e para 2001-shit‖ . Madje ca të tjerë 

shtojnë: ―Sot është më keq se në kohën e komunizmit‖. ―As në 

komunizëm s‘kemi qenë më keq‖  etj.Me fjalë të tjera, çështja 

shqiptare në Maqedoni, në dy dhjetëvjeçarët e fundit, u përplas midis 

Skilës dhe Haribdës. 

Kuptohet, çështja shqiptare në Maqedoni, nuk është punë 

qeverish dhe individësh, por e marrëveshjes historike ndërmjet dy 

popujve. Të drejtat e një populli nuk maten në shtratin e Prokrustit. 

Është koha për riorganizimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni 

dhe e formimit të një fronti politik të përbashkët. Sot shqiptarët 

s‘kanë nevojë për luftë. Mjafton që asnjë parti politike shqiptare të 
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mos hyjë në qeveri, dhe Maqedonia të rrënohet. S‘ka Maqedoni pa 

shqiptarët në qeveri.  

Padrejtësitë ndaj shqiptarëve në Maqedoni, nuk janë 

padrejtësi të rastit. Ato janë përpunuar dhe janë përfshirë në projekte 

dhe në elaborate të cilat janë institucionalizuar dhe janë shndërruar në 

politikë shtetërore, në politikë kombëtare sllavo-maqedonase. 

Naçertanija (1844) e Ilija Garashaninit dhe vendimet e Traktatit të 

Shën Stefanit (1878) janë djepi dhe promotori i politikës 

antishqiptare. 

Pra në këtë ideologji retrograde, anakronike, johistorike dhe 

antidemokratike që për fat të keq Shkupi tenton t‘a mbajë në jetë 

edhe sot, në kohën e zhvillimeve demokratike dhe të integrimeve 

euro-atlantike mund te shihet arsyeja kryesore e konfliktit etnik që sot 

po bren nga brenda këtë shtet dhe që pa dyshim perbën sfidën 

kryesore per mbijetesën e tij. Por le të ndalemi dhe te shohim 

mendimet e studiesve të ndryshëm që meren me analizen e shkaqeve 

të konflikteve ndëretnike dhe zgjidhjet që ata propozojnë. Keshtu : 

Në literaturën botërore që merret me studimin e konflikteve 

etnike ne mund të gjejmë metoda të ndryshme për menaxhimin dhe 

eliminimin e diferencave etnike, të cilat prezantojnë sëbashku si 

metodat demokratike ashtu dhe ato jo-demokratike. Sipas studiuesve 

John McGarry dhe Brendan O‘Leary taksonomia e metodave për 

format makro-politike mbi rregullimin e konflikteve ndëretnike japin 

kater format bazë të pasojave të konflikteve mbi baze të diferencave 

ndëretnike dhe që janë : 

- genocidi;  

- transferimi forcërisht e popullsisë masivisht;  

- ndarjen e tyre ose segregimin , dhe   

- asimilimin e tyre;  

Njëkohësisht studiuesit e mësipërm japin edhe katër metodat 

për menaxhimin e kësaj situate krijuar si pasojë e këtyre konflikteve :  

- Kontroll hegjemonik në një rajon te caktuar;  
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- Autonomi territoriale (kantonizim ose 

federalizim);  

- Jo-autonomi territoriale (konstitucionalizëm 

ose vendim-marrje); dhe 

- integrim multikultural  (Kymlicka, Norman 

2000: 12). 

Nga një vështrim i zgjidhjeve që ofrojnë studiues të ndryshëm 

për konfliktet ndëretnike kuptohet që dy metodat e para e propozuar 

për eliminimin e këtyre diferencave (genocide dhe trnasferimi 

masivisht i popullsisë së një etnie) janë në kundershtim të hapur me 

teoritë politike perendimore që në thelb kanë mbrojtjen e të drejtave 

themelore të njeriut. Sistemi i parë për menaxhimin e diferencave, 

kontroll hegjemonik ka një numur jo te konsiderueshem mbrojtësish 

të kësaj teze. Këto metoda për rregullimin e konflikteve etnike janë 

jashtë kufijve të teorizimeve politike, jo vetëm se këto janë speciale, 

por sepse e gjithë teoria perendimore politike në asnjë rast nuk e 

perkrah atë perkundrazi e quan jo te rregullt dhe ilegjitime. 

Kjo është praktikisht e pakënaqshme sepse  pa një mundesi te 

minoriteteve për vendim-marrje ose mos përfshirja e tyre në këtë 

proces, të drejtat e minoriteteve janë  në rrugen e transformimit të 

tyre të brishta apo të dobëta. Kjo është e pakënaqshme në aspektin e  

teorive  demokratike mbi këto probleme. 

Gjithsesi, Ëill Kymlicka dhe Ëane Norman përmendin se si 

mund të parandalohet asimilimi përmes integrimit multi-kultural‖. 

Gjithsesi të dy propozojnë një mënyre të re të identifikimit, 

identifikimin e marëdhënieve qytetare, ata kanë mendime të 

ndryshme se si mund të integrohen grupet e ndryshme etnike. Ata 

thonë që ―integrimi multicultural‖ nuk është një mënyre për të 

eliminuar diferencat kulturore të grupeve të ndryshme etnike por 

shërben si një mjet‖ për të pranuar diferencat etno-kulturore 

thelbësore të identitetit të tyre, të cilat janë jo ralle pengesë për 

civilizimin. Ata pranojnë që në një kohë të caktuar, ripranimi dhe 

akomodimi i grupeve etnike mundëson transferimit …përmes 

―marëdhënieve qytetare multiculturale‖ të percaktuara në një shtet. 

Këto dy koncepte jane akoma një mundësi për debate të ndryshme. 

Në analizen e mëposhtme unë do te fokusohem neë modelin 
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―integrimit multikultural‖ , nëse ky model është real apo  sfidat që 

shoqërojne ate gjatë zbatimit në shoqerinë maqedonase e bëjnë të 

pamundur zbatimin e tij.   

Modeli i integrimit multikultural  

Teoricienët e multikulturalizmit si Charles Taylor dhe Will 

Kymlicka, sqarojnë rreth idesë së egzistencës së të drejtave kulturale 

kolektive nga kritika komunitare e liberalizmit por ata provojnë të 

legjitimojnë atë duke perdorur shprehje liberale mbi individet. Për 

shembull, Taylor insiston që identiteti individual është formuar 

përmes dialogut dhe i dhënë në një konteks kultural në të cilen 

individi është gjithmonë i involvuar. Në shikimin e tyre, liberalizmi 

klasik individual nuk mund të ofrojë mbrojtje suficente në atë pjesë të 

identitetit identitet i cili i shërben kolektivit. Kjo është parë në 

këndveshtrimin se si liberalizmi ―i blinduar‖ duhet të ―korrektohet‖ 

në drejtimin që të ndihmojë në forcimin dhe mbrojtjen e një sërë të 

drejtash kolektive, të lidhura ngushtësisht me të drejtat themelore 

humane. Kjo gjithashtu mer në konsideratë specifikat e ―politikat e  

njohjes‖ te çdo shoqërie multikulturale. (Tejlor, 2004).  

Will Kymlicka në librin e tij mbi marëdhëniet qytetare 

multikulturale të titulluar  ―Teoria liberale e të drejtave të 

minoriteteve‖ (1995: 34-48) argumenton atë që nuk është e 

mjaftueshme të shohim që të drejtat e minoriteteve janë konsistente 

në perputhje me principet e lirisë dhe të së drejtës. Ai argumenton 

faktin që në një shoqeri që pranon ―të drejtat e grupeve te 

diferencuara‖, anëtaret e secilit grup janë të inkorporuar përmes 

komuniteteve politike, jo vetes si individe, por gjithashtu edhe si 

grup, dhe të drejtat e tyre varen në një pjesë, nga numri i anëtareve te 

grupit. Ai konkludon që the demand for representation rights by 

disadvantaged groups is ―a demand for inclusion‖.  

E para, diversiteti etnik do të rritet substancialisht në mënyrë 

virtuale në të gjitha shoqeritë moderne gjatë disa dekadave të 

ardhshme, për shkak të emigracionit. Rritja e emigrimit dhe 

diversiteti janë jo vetëm të paevitueshem, por over the long run they 
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are also desirable he considers. Diversiteti etnik është, një balancë një 

asset social i rëndësishëm, si historia e demostratave në SHBA.   

Së dyti, në afate të shkurtëra deri në të mesme, gjithsesi, 

imigrimi dhe diversiteti etnik janë një sfidë për solidaritetin social 

dhe kapitalit social.  

E treta, në terma të mesme dhe afat-gjata, nga ana tjetër, 

shoqërite e sukseshme me emigrimin krijojnë një formë të re të 

solidaritetit social, dhe parandalimin e efekteve negative të 

diversitetit përmes konstruimit të më shumë identiteteve të reja.  

Kështu, sfida qëndrore për shoqërite moderne diverse është të 

krijojë një, ―rrugë‖ që të jetë për të gjithë (Putnam 2007: 137174). 

Stabiliteti dhe një demokraci e shëndoshë moderne varet jo 

vetëm nga drejtësia e institucioneve të saj, por edhe nga kualitetet dhe 

attitudes e qytetareve të saj, sensing e tyre të identitetit, dhe they vieë 

potentially competing forms of national, regional, ethic or religious 

identities; aftësia e tyre për të toleruar dhe punaur së bashku me 

përfaqësues të etnive të tjera, dëshirës së tyre për pjesëmarrjen në 

proceset politike me qëllim promovimin e të mirave publike dhe 

vlerat politike të autoriteteve.   

Rasti konkret është fakti që ndryshimi i kerkuar nga 

Marrëveshja kornizë e Ohrit për preambulen e kushtetutës së 

Maqedonisë, e cila për shumë studiues, politikanë dhe analistë 

maqedonas është quajtur sin je përpjekje për transformimin e 

Maqedonisë nga një shtet i një etnie në një shtet multi-etnik si një 

veprim diskriminues në favor të popullsisë shqiptare. Sipas tyre në 

mënyre paradoksale marrëveshja tenton të promovoje zhvillimin e një 

shteti civil përmes definimit të permasave etnike.  

Sipas tyre, konflikti midis maqedonasve dhe shqiptareve është 

një luftë midis tyre për të kontrolluar shtetin maqedon si dhe çfare 

forme shteti duhet të jetë në të ardhmen.  

Por sa është i mundur aktualisht  modeli i ntegrimit 

multikultural për Maqedoninë ? 
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Në Maqedoni tashmë janë prozaike thëniet e hershme të 

politikaneve që vendi është shembull i funksionimit të demokracisë 

multi-kulturale në Ballkan dhe Europë‖ duke e afirmuar atë edhe me 

aspektet teknike dhe religjioze si dhe ―pluralismin‖, ―tolerancën‖, 

―liberalismin‖, dhe kosmopolitismin‖�(Marinov 2006: 35-62).  

Pyetja reale në lidhje me mundësine që ka multi-kulturalismi 

për të garantuar të drejtat kolektive dhe integrimin e komuniteteve si 

dhe faktit që ato të sherbejnë si një instrument që parandalon 

konfliktet tregon se për Maqedoninë kjo mbetet vetem një concept 

teorik pasi nuk mund te garantojë elementet bazë të çdo etnije dhe 

ç‘është më thelbësorja nuk mund të mbledhës së bashku të gjitha 

komunitetet etnike.  

Një tjetër faktor kundër kësaj ideje është edhe fakti që 

maqedonasit dhe shqiptarët janë shoqëri ―thellësisht të ndryshme‖, 

etnike, linguistike, kulturale, religjioze, grupeve të interesit, apo edhe 

institucioneve edukative apo partive politike. Dhe padyshim një rol jo 

pak të rëndësishëm në dominimin e problemeve etnike luan dobësia e 

shoqërise civile  dhe sidomos e shtetit gjë e cila është dukuri prezente 

në Maqedoni, duke   minimizuar për të ardhmen gjetjen e një 

―burimi‖ për ruajtjen e një shteti unik. 

Sot janë pjekur të gjitha kushtet për zgjidhjen e dejtë të 

çështjes shqiptare në Maqedoni, për arsye se: 

 Faktori shqiptar në Maqedoni, përkundër 

politikës restriktive dhe diskriminuese, në saje të vitalitetit të 

pashembullt, në dy dekadat e fundit shënoi një zhvillim 

dinamik në shumë lëmenj: në fushën politike, ekonomiko-

shoqërore dhe kulturore; 

 Populli shqiptar në Maqedoni, në dy dekadat e 

fundit, përjetoi një shkallë të lartë të ndërgjegjësimit 

kombëtar; 

 Populli shqiptar në Maqedoni, në dy dekadat e 

fundit,  arriti një shkallë të lartë të kulturës politike; 

 Shqiptarët në Maqedoni, njësoj si dhe mbarë 

kombi shqiptar në Ballkan, gjatë viteve të krizës në rajon, 
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duke ndjekur një filozofi politike paqeruajtëse dhe 

konstruktive, dëshmuan një pjekuri politike të shkallës së 

lartë. Krejt kjo, në funksion të ruajtjes së paqes dhe të 

stabilitetit në rajon dhe të demokratizimit të tij; 

 Çështja shqiptare në Maqedoni përjetoi fazën e 

emancipimit, të afirmimit, të aktualizimit dhe të 

ndërkombëtarizimit; 

 Faktori kohë, d.m.th. kalimi i një periudhe prej 

njëzet vjetësh në pluralizëm politik dhe ideologjik e bëjnë të 

domosdoshëm trajtimin politik dhe jo policor të çështjes 

shqiptare në Maqedoni. Me fjalë të tjera, shqiptarët e kanë 

tejkaluar tanimë fazën e pritjes. Edhe sa duhet të presin 

shqiptarët që kauza e tyre të përfundojë me një epilog politik 

e juridik të qëndrueshëm dhe jo me një trajtim gjyqësor dhe 

epilog politik fiktiv?! 

 Shqiptarët dhe maqedonasit, brenda dy 

dekadave të demokracisë parlamentare dhe të pluralizmit 

politik, tanimë e kanë tejkaluar fazën e përshtatjes, 

përkatësisht të adaptimit ndaj njëri-tjetrit; 

 Kërkesat e shqiptarëve, duke qenë se janë 

shtruar në institucionet e shtetit dhe në instancat më të larta të 

tij, si p.sh. në organin ligjvënës, ato vetvetiu posedojnë 

legjitimitetin dhe justifikimin e tyre;  

 Kërkesat e shqiptarëve, duke qenë se janë 

shtruar në mënyrë demokratike, të organizuar dhe në rrugën 

politike e institucionale, gëzojnë edhe mbështetjen e faktorit 

ndërkombëtar;  

 Kërkesat e shqiptarëve, përpos që janë 

historikisht të justifikueshme, për ta, ato kanë edhe rëndësi 

jetike dhe ekzistenciale. 

 Kërkesat e shqiptarëve nuk janë të skajshme 

dhe radikale, por reale dhe racionale. Njohja e statusit të 

popullit shtetformues për shqiptarët në Maqedoni dhe krijimi i 

një Maqedonie me dy entitete nuk i vë në dyshim kufijtë 

ndërkombëtarë të saj. 

Maqedonia hiqet si shtet demokratik. Por, karakterin e vet 

demokratik ajo duhet ta dëshmojë në praktikë. Zgjidhja 

përfundimtare e çështjes shqiptare në Maqedoni është testi i 
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demokracisë së saj dhe dëshmi e demokratizimit të saj. Maqedonia 

pluraliste, shumëpartiake dhe me demokraci parlamentare, duhet të 

dallohet nga Maqedonia moniste, jodemokratike dhe e periudhës së 

vetëqeverisjes socialiste. Maqedonia e sotme pretendon të quhet 

demokratike. Zgjidhja e drejtë e çështjes shqiptare do të ishte vlera që 

do ta dallonte atë nga ajo moniste dhe jodemokratike.  Kështu sepse 

zgjidhja e drejtë e çështjes shqiptare: 

 është interes, sa i shqiptarëve aq edhe i 

maqedonasve; 

 është në funksion të stabilitetit të Maqedonisë 

dhe të rajonit, si dhe të zhvillimit të proceseve demokratike 

dhe integruese në vend dhe në rajon; 

 është në përputhje me tendencën historike; 

 do ta konsolidonte, do ta forconte dhe do ta 

stabilizonte Maqedoninë përbrenda. Si e tillë, ajo do të ishte 

më e denjë për të qenë një anëtare e respektuar e BE-së dhe 

NATO-s. 

Zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare në Maqedoni e 

lehtësojnë edhe zhvillimet dhe tendencat demokratike si dhe klima 

dhe integrimet demokratike në rajon. Me zgjidhjen e drejtë të çështjes 

shqiptare në Maqedoni do të respektoheshin edhe parimet e 

demokracisë dhe vlerat e qytetërimit perëndimor, zgjidhja e drejtë e 

çështjes shqiptare në Maqedoni është imperativ i kohës. Moszgjidhja 

e drejtë e çështjes shqiptare, e prolongon zhvillimin e proceseve 

demokratike në Maqedoni, tensionon marrëdhëniet ndër-etnike, e 

dekonsolidon dhe e destabilizon atë, parandalon zhvillimin 

ekonomik, vonon transformimin demokratik si dhe integrimin e saj 

në familjen e botës së qytetëruar.  

Duke qenë se çështja shqiptare në Maqedoni është një 

dimension i çështjes kombëtare shqiptare, zgjidhja e saj ka rëndësi 

gjithëkombëtare. Zgjidhja e drejtë e çështjes shqiptare në Maqedoni, 

krahas Kosovës së pavarur dhe demokratike dhe Shqipërisë së 

konsoliduar dhe anëtare e NATO-s janë conditio sine qua non për 

faktorizimin e shqiptarëve në Ballkan dhe për krijimin e një ekuilibri 

politik të ri në rajon. 
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SHËNIME 

(1) Sipas rezultateve të censusit  të realizuar në vitin 2002, 

(pasi censusi i vitit 2011 që për fat të keq për te mos ―tronditur‖ të 

dhenat që status quote u nderpre ), japin te dhena që në Republikën e 

Maqedonisë jetojnë 61.4 % Macedonians and 25,7% Albanians there 

are: Turks 77,959 (3.9%); Rome 53,879 (2.9%); Sërbë 35,939 

(1.9%); Boshnjakë 17,018 (0.9%); Vlahë 9,695 (0.8%). Dhe te tjere 

20,993 (1.6%). (Source: Zyra Shtetërore e Statistikave, Censusi I 

popullsisë në Republikën e Maqedonisë, 2002). 
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NJË FJALOR NË DORËSHKIM NGA 

LEF NOSI 

Në Qendrën e Studimeve Albanologjike, në arkivin e Institutit 

të Gjuhësisë dhe Letërsisë gjendet një fond arkivor me emrin ―Lef 

Nosi‖. 

Pjesën më voluminoze të këtij fondi e zë një fjalor i gjuhës 

shqipe në dorëshkrim i hartuar nga Lef Nosi. 

Për më shumë se një gjysëm shekulli  ky fjalor ka qëndruar në 

arkivat e institucioneve kërkimore shkencore shqiptare i mbuluar nga 

pluhuri i harresës, dhe hija e një shfrytëzimi denigrues të punes së 

Nosit, i dënuar me fshirjen e emrit të tij, por jo të vlerave dhe 

rëndësisë së punës me këtë fjalor, dhe jo vetëm. 

Fjalori i Lef Nosit nuk është thjesht një dorëshkrim ku janë 

hedhur ca fjalë e kuptime nga autori, por ai përbën një punë të 

mirëfilltë studimore në ide të realizuar mjaftueshmërisht mirë për 

kohën kur është hartuar e shkruar, kohë kur minimalisht  artikulli i 

rregullave shkencore të strukturuara të gjuhës shqipe ishte i vakët ose 

pothuajse në kufijtë e inekzistencës.  

Sado modest në pamje të parë, me rreth pesë mijë fjalë dhe po 

kaq apo diçka më shumë kuptime në përbërje të tij do të mund të 

quhej një punë kolosale e një studiuesi të vetëm dhe një inisiativë 

tejet e respektueshme e një intelektuali që investoi dijet dhe vullnetin 

e tij ndër të tjera edhe për formësimin e gjuhës shqipe. 

I gjykuar mbi standardet e sotme ky fjalor mund te duket një 

punim i thjeshtë, por nëse e gjykojmë duke e vendosur në kontekstin 

e kohës kur Lef Nosi e ka punuar, kur diskutimi shkencor mbi gjuhën 

shqipe ishte ende një terren i pashtruar, natyrshëm që kjo vepër merr 

vlerat e një piedestali në punimet gjuhësore shqiptare. Por, vetëm se 
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ky fjalor është ndër të parët e gjuhës shqipe, apo vetëm sepse është 

hartuar dhe punuar në një kohë të vështirë për kombin dhe gjuhën 

tonë, nuk do të shërbenin për të  justifikuar vlerat që i atribuohen, 

Por, nëse marim në konsideratë mënyrën se si Lef Nosi e ka punuar 

atë, rregullat gjuhësore dhe gramatikore që është munduar të zbatojë 

e përshtasë, mbledhjen e leksemave dhe kuptimeve në terren dhe 

hartën e gjërë të zonave nga ku janë mbledhur, e konsolidojnë fort 

mendimin mbi vlerat dhe rëndësinë leksikologjike, historike dhe 

kulturore të këtij fjalori dhe formimin solid të Lef Nosit si gjuhëtar. 

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I FJALORIT TË LEF 

NOSIT 

Fjalori i Nosit është një material dorëshkrimor dhe është i 

ndarë në disa fashikuj të specifikuar në bazë të shkronjës nistore të 

fjalëve të pasqyruara në të nga autori. 

Pas një vëzhgimi të hollësishëm mund të artikulohen disa 

pohime lidhur me ndërtimin dhe gjendjen fizike të fjalorit. 

Siç përmendëm ky fjalor përbëhet nga disa fashikuj. Çdo 

fashikull është i shkruar në blloqe/fletore artizanale, kjo duke gjykuar 

nga menyra e lidhjes se fletëve, në rastet kur ka një lidhje të tillë. 

Mund të thuhet me një siguri relativisht të madhe se është 

përdorur e njëjta lloj letre në pjesën më të madhe te fashikujve që 

përbëjnë fjalorin. 

Në një masë të madhe çdo fashikull ka kopertinë të thjeshtë 

prej kartoni të hollë për të cilën nuk mund të thuhet me siguri nëse 

është realizuar nga vetë Nosi apo në vitet e mëvonshme nga ruajtësit 

e këtij koleksioni. 

Në kopertinë është e shënuar vetëm gërma nistore e fjalëve të 

paraqitura në fashikull. 

Shkronjat e kopertinave në të gjitha rastet janë shkronja të 

mëdha dore. 
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Fjalët e fjalorit të cilat kanë të njëjtën gërmë nistore në pak 

raste janë të renditura në bazë të një rendi alfabetik duke u bazuar në 

shkronjën e tyre të dytë, të tretë e kështu me radhë. 

Gjatë vëzhgimit me sy të lirë vërehet se janë përdorur lloje të 

ndryshme të bojës së shkrimit. 

Nga sa duket dhe sa kuptohet në një pjesë relativisht të vogël 

të shkrimit të fjalorit është përdorur karboni (ndoshta laps). 

Duke e shprehur në përqindje mund të thuhet se fjalori në 

dorëshkrim i Nosit në IGJL është rreth 75 përqind i lexueshëm. Edhe 

këtë përqindje mund ta ndajmë në tre kategori për sa i përket 

qartësisë së leximit; lexhueshmëri e mirë; lexueshmëri mesatare; 

lexueshmëri e ulët. 

Duke patur përgjithësisht të njëjtën lloj letre të përdorur në 

këto dorëshkrime dhe duke supozuar pak a shumë të njejtat kushte 

konservimi për të tëra pjesët që përbëjnë këtë fjalor dhe duke parë 

diferencat e mëdha të qartësisë së lexueshmërisë të pjesëve të 

ndryshme të tij mund të themi se faktori i parë për bërjen të 

palexueshme të një pjese të fjalorit është lloji dhe cilësia e ndryshme 

e bojës së përdorur gjatë formimit të tij nga Lef Nosi. 

Duke vëzhguar mënyrën e kompozimit të jashtëm të 

fashikujve konstatohet se jo më shumë se dhjetë prej tyre kanë ende 

lidhje të rregullta. 

Këtu vërejmë një lloj të thjeshtë lidhjeje në të cilën fletët janë 

të qepura me njëra-tjetrën me pe/fije. 

Fashikuj të tjerë janë të pa lidhur, por gjithsesi fletët e tyre 

janë të grupuara brënda kopertinës përkatëse në bazë të kriterit 

kryesor, gërmës nistore. 

Përgjithësisht vërehet së fletët që përbëjnë fjalorin nuk kanë 

një numër të njëjtë fjalësh, frazash apo fjalish. 
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Duke marrë parasysh faktin e mësipërm, llojet e ndryshme të 

bojës së përdorur, diferenca të vogla të ecurisë llogjike të shkrimeve, 

luhatje të vogla në kaligrafinë e autorit, (Lef Nosit) mund të thuhet se 

krijimi dhe formësimi i këtij fjalori ka ardhur i shtrirë në kohë, 

gjatësinë e periudhës të së cilës nuk mund ta preçizojmë, por që 

mund të thuhet që ka qenë minimalisht jo e shkurtër. 

Gjithashtu mund të thuhet me siguri se pothuajse të tëra 

njësitë e fjalorit janë të mbledhura nga terreni. Autori përgjithësisht 

është treguar i kujdesshëm të qartësojë origjinën e një elementi që ka 

paraqitur në fjalor duke specifikuar krahinën apo personin nga i cili e 

ka vjelë, por ndonjëherë  edhe vitin kur kjo ka ndodhur. 

Duke bërë një shqyrtim të emrave të krahinave të cilat 

përmenden në fjalorin e Nosit të bie në sy harta mjaft e gjërë e trojeve 

shqiptare në të cilat ai ka udhëtuar, ndër të tjera edhe për të mbledhur 

lëndën për fjalorin e tij. 

Ndërkohë fakti tjetër i përmendjes së emrave të personave të 

ndryshëm tregon që mbledhja e fjalëve të fjalorit nga ana e autorit ka 

vijuar në çdo moment duke shfrytëzuar për këtë edhe biseda të 

thjeshta midis miqsh apo të njohurish, kjo kuptohet nga paraqitja në 

fjalor e fjalëve apo shprehjeve të përdorura kryesisht në të folurën e 

përditshme. 

Vitet e shënuara në fjalor janë kryesisht vitet njëzet, tridhjetë 

të shek. XX-të. 

Vëllimi i fjalorit, nëse mund t‘a quajmë me këtë term tërësinë 

e fashikujve që e  përbëjnë atë, nuk ka parathënie të shkruar as nga 

autori e as nga dikush tjetër. Për mungesën e parathënies mund të 

aludojmë që autori mund të mos e ndiente të nevojshme shkrimin e 

një parathënie për fjalorin e tij, ndoshta duke patur parasysh 

specifikën e veprës së tij e cila bën të mundur daljen e idesë qëndrore 

të saj që në titull ―Fjalor i Gjuhës Shqipe‖. Por, kjo është një mundësi 

paksa e vogël, kjo e thënë duke u nisur nga perceptimi i krijuar mbi 

Lef Nosin si një figurë dhe personalitet erudit, me kulturë të gjërë dhe 

njohuri të nevojshme mbi proçeset e të shkruarit. 
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Një mundësi e dytë për mungesën e parathënies mund të jetë 

edhe fakti i supozuar që autori e konsideronte ende të papërfunduar 

fjalorin e tij, megjithëse në pamje të parë dhe duke ndjekur një 

rrjedhe logjike të veprës nga fillimi në fund nuk është se ka shenja të 

qarta për këtë. Gjithsesi duke patur parasysh specifikën e kësaj lloj 

vepre ndërhyrjet në të mund të ishin të mundshme në çdo moment 

nga ana e Lef Nosit. 

Në fjalorin e Nosit kemi fare pak kuptime të ndryshme për të 

njëjtën fjalë. Mesatarisht për çdo fjalë kemi dy – tre kuptime. 

Në këtë fjalor shkurtesat janë të pranishme. Kryesisht Nosi 

përdor shkurtesat e emërtimeve të vëndeve apo personave nga të cilët 

ka mbledhur fjalët e paraqitura në fjalor. 

P. sh. përdor shkurtesat për vendet: Elb. – Elbasan, Peq. – 

Peqin, Kav. – Kavajë, Kor. – Korçë, etj. 

Ndërsa nuk gjenden shkurtesat për njësitë gjuhësore, si emrat, 

mbiemrat, foljet, etj. 

FJALA NË FJALORIN E LEF NOSIT. DALLIMI I SAJ 

NGA FORMA 

Fjala siç dihet ka dy anë, përmbajtjen dhe formën, ose e thënë 

ndryshe fjala është njësi e përmbajtjes me formën. 

“Për sa i përket përmbajtjes duke qenë se përbëhet nga 

kuptimet leksikore dhe gramatikore, si e tillë është leksiko-

gramatikore. Nërkohë që forma e fjalës përbëhet nga elementë 

fonetikë dhe gramatikorë në këtë rast ajo është fonetiko-

gramatikore.”
1
 

                                                

1 Jani Thomai, ―Leksikologjia e gjuhës shqipe‖, ShBLU, Tiranë 2002, f 

25, 30 
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Në fjalorin e Lef Nosit fjalën e gjejmë në të dyja format e saj, 

por ajo dallon dukshëm nga forma (fjala është e parë dhe forma vjen 

pas saj).  

Në shembujt e mëposhtëm jepen disa fjalë të përdorura në 

fjalorin e Nosit dhe format që ato marrin. 

punë – punë (t), pun (oj), punë (tor); gjurmë  - gjurm (oj), 

gjurm (im); hije – hije (shi); mal – mal (si), mal (sor), mal (or) 

Të tilla fjalë dhe forma si shembujt e mësipërm gjejmë shumë 

në fjalorin e Nosit. 

Përsa i përket fjalëve në fjalorin e Lef Nosit ato i gjejmë në të 

dyja strukturat, me strukturë të hapur (fjala ndryshon terësisht dhe 

vjen në disa forma më të ndërlikuara) dhe strukturë të mbyllur (nuk 

ndryshon fjala bazë por vetëm prapashtesa). 

NJËSI TË TJERA GJUHËSORE TË PËRDORURA NË 

FJALORIN E LEF NOSIT (FONEMA, MORFEMA, 

TOGFJALËSHI, FJALIA) 

Siç edhe dihet tashme njesia më e vogel gjuhesore eshte 

fonema,mirëpo duke patur parasysh se ajo nuk eshtë një njësi e 

mëvetësishme, por ka kuptim vetëm brenda fjalës, studimi me 

fjalorin e Nosit është nisur  nga njësia e dytë morfema. Mirëpo nëse 

do t‘i përmbaheshim konceptit të parë, se fonema eshtë e 

pamëvetësishme atëherë edhe morfema është e tillë, por fakti që Nosi 

i diferncon  disa nga fjalët, duke bërë që morfema të perceptohet 

lehtësisht na shtyn që të përshkruajmë së pari morfemën duke 

ilustruar me shembujt përkatës. 

` Morfemat në gjuhën shqipe ndahen në dy grupe të 

mëdha: morfema rrënjësore dhe morfema ndajshtesore. 

“Morfemat rrënjësore kanë kuptim të mëvetësishëm dhe të 

pavarur nga morfema ndajshtesore. Kryesisht në këtë rast kemi të 

bëjmë me fjalët rrrënjë. 
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Ndërkohë morfemat ndajshtesore na shërbejnë për të formuar 

fjalë të reja duke i dhënë temës me të cilën bashkohen në një kuptim  

të ri plotësues. Kryesisht këto lloj morfemash ne në gjuhën shqipe i 

kemi njohur me termat parashtesë, prapashtesë, nyje dhe mbaresë.”
2
 

Le të shohim konkretisht se cilat raste ka përdorur Lef Nosi 

në fjalorin e tij. 

lule – ja; jet – oj; kaçake – ja; për-mot-shme; larg – ese; bark 

– as; z-bardh; bujare- ja; 

 për- hap; qytet – ar; zot – ni; faqe-ja 

Pas të gjithë shembujve të mësipërm ne fare mirë mund të 

kuptojmë se morfemat përveç se janë evidentuar nga Nosi ato janë 

formuar si morfema rrënjësore dhe më pak si ndajshtesore, ose të 

paktën ne nuk mund t‘a pohojmë këtë fakt pasi nuk gjejmë shembuj 

të ndarë të cilët dëshmojnë këtë lloj formimi. 

Jashtë fjalorit të Lef Nosit nuk mbeten as togfjalëshat, për të 

cilët shihet e nevojshme të specifikohen së pari si koncept gjuhësor, 

të tregohen llojet dhe mënyrat e formimit të tyre duke e parë të 

gjithën më pas në një tablo të punës së bërë nga Lef Nosi mbi to. 

Pamvarësisht se Nosi nuk është shprehur për to me një 

përkufizim të ndarë (togfjalësha), fakti që ai i ka  shkruar, siç edhe do 

të shihet dëshmon për një vetëdije të mirëformuar gjuhësore, e cila 

për fat të mirë arrin të dëshmohet jo vetëm me këtë njësi gjuhësore. 

„‟Togfjalësh kemi quajtur atë njësi sintaksore e strukturore e 

përftuar gjatë ligjërimit nga bashkimi gramatikor dhe kuptimor i dy 

ose më shumë fjalëve kuptimplota, të bashkuara me lidhjen e 

nënrenditjes, që tregon marëdhënie midis sendeve, dukurive, 

proçeseve e tipareve.‟‟
3
 

                                                

2 AShSh, IGjL, ―Gramatika e gjuhës shqipe vëll. 1‖, Tiranë 2002, f 43, 46 

3 AShSh, IGjL, ―Gramatika e gjuhës shqipe Vëll. 2‖, Tiranë 2002, f 82 
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Fjalët që mund të bashkohen e të formojnë togfjalësha janë 

emrat, mbiemrat, përemrat, numërorët, foljet, ndajfoljet. 

Le të shohim më konkretisht togfjalëshat në fjalorin e Nosit 

duke shpjeguar në mënyrë paralele edhe mënyrën e formimit të tyre. 

P.sh: “Duke qenë se togfjalëshat në gjuhën shqipe 

klasifikohen në disa grupe të mëdha dhe kryesorë, duke u bazura 

kryesisht tek ndërtimi leksiko-gramatikor shohim këto grupe: 

togjflësha emërore, togfjalësha foljorë, togfjalësha mbiemërorë, 

togfjalësha numërorë, togfjalësha përemërorë, togfjalësha 

ndajfoljorë.“
4
 

Pas shembujve të mëposhtëm do të shpjegojmë edhe nën tipat 

të cilët varen drejtëpërdrejtë nga mënyrat e formimit dhe mjetet e 

lidhjes së këtyre togfjalëshave. 

mot e jetë – togfjaësh emëror i formuar nga bashkimi i dy 

emrave 

derë e mirë – togfjalësh emëror i formuar emër + mbiemër  

baj për vete – togfjalësh foljor i formuar folje + parafjalë + 

emër 

shtërngoi vapa – togfjalësh foljor i formuar folje + emër 

ndeza belanë – togfjalësh foljor i formuar folje + emër 

ngre flamurin - togfjalësh foljor i formuar folje + emër 

i fortë burrë – togfjalësh mbiemëror i formuar mbiemër + 

emër 

jashtë cakut – togfjalësh ndajfoljor, ndajfolje + emër 

                                                

4 Po aty, f 90 
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dy krenë – togfjalësh numëror, numër + emër 

t„ mij vëllezër – togfjalësh emëror por është rasti i gjuhës 

shqipe kur pronori që tregon farefisni i paraprin emrit për të theksuar 

të parën përmbi të dytën. Mesa duket të njëjtën gjë ose të njëjtën 

arsye ka pasur edhe Nosi tek jepte pronorin përpara emrit, ose tek 

togfjalëshi tjetër, im gjysh. 

nji lule në fushë – togfjalësh numëror, numër + emër + 

parafjalë + emër 

ato pikat e bardha – togfjalësh përemëror, përemër + emër + 

mbiemër 

ajo që fut spica – togfjalësh përemëror, përemër + parafjalë + 

folje + emër 

Rastet e përmendura më sipër janë vetëm një pjesë relativisht  

e vogël e togfjalëshave të cilët gjenden në fjalorin e Lef Nosit. Duhet 

të theksojmë se të tërë togfjalëshat e sjellë si shembuj më sipër, por 

edhe shumica e të tjerëve që gjenden në këtë fjalor janë si njësi më 

vete e jo të shkëputur nga fjali apo kontekste të veçanta. Nëse bëjmë 

një krahasim qoftë edhe të shpejtë e sipërfaqësor arrijmë në 

përfundimin se pothuajse togfjalëshat e shkruar nga Nosi i 

përmbahen rregullave gjuhësore, disa prej të cilave të shkruara vite 

më vonë. Togfjalëshat që hasen më shpesh në fjalorin e në fondin e 

Nosit, ashtu siç ndodh në përgjithësi edhe në gjuhën shqipe janë 

togfjalëshat emërorë, mbiemërorë dhe foljorë. 

SINONIMET, ANTONIMET E NDESHURA NË KËTË 

FJALOR 

Siç edhe dihet në gjuhën shqipe sinonime quhen ato fjalë të 

ndryshme me kuptim të njëjtë a të afërt, fjalë të cilat mund të 

shënojnë të njëjtin send, tipar apo veprim megjithëse me forma të 

ndryshme, fjalë të tilla gjuha shqipe ka njohur dhe njeh shumë.  

Të tilla fjalë në fjalorin e Lef Nosit zënë një vend të veçantë. 

Kështu ai ka prezantuar në fjalor fjalë sinonimike për të cilat, siç do 
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ta shohim edhe më poshtë autori ka patur njohuri të mjaftueshme 

gjuhësore duke i sjellë ato në respekt të origjinës së formimit të tyre, 

sinonimet formohen si pasojë e disa faktorëve dhe arsyeve. 

“Krijohen për shkak të dialekteve dhe të folurave të 

ndryshme.“
5
 

tatë – babë; curë- rikë deti; curan-i- gjel deti; gorricë- 

dardhë; gëzhojë-lëvozhgë; ra-bie; nikoqire-pastërtore. 

“Sinonime ndërmjet fjalëve shqipe dhe atyre të huazuara.“
6
 

allasoj- ndryshe, tjetër; penxhere- dritare 

“Sinonime në gjuhën shqipe me fjalë të vjetëruara, me fjalë të 

ligjërimit të thjeshtë ose me eufemizma.“
7
 

llafe- fjalë; dangderr- barkmadhj; mot më mot- vit më vit; 

presion- shterngim, angeshtim; 

etj, 

“Sinonime edhe ndërmjet fjalëve a njësive frazeologjike ose 

ndërmjet vetë njësive frazeologjike.“
8
 

se ka te gjate- do te vdesë; bëj durim – duroj; etj 

Duke qenë se në fjalorin e Lef Nosit hasim shumë fjalë 

sinonime, kjo edhe për vetë natyrën e veprës, pasi për të shpjeguar 

një fjalë të caktuar përdoren fjalë sinonime, ne nuk u ndalëm në 

                                                

5 Jani Thomai, ―Leksikologjia e gjuhës shqipe‖, ShBLU, Tiranë 2002, f 45 

6 Po aty,  f 25 

7 Po aty, f 46 

8 Po aty, f 47 
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trajtimin dhe analizimin e detajuar të tyre rast pas rasti, por jemi 

fokusuar kryesisht në shembujt përfaqësues. 

Për sa i përket antonimeve të cilat janë fjalë të ndryshme me 

kuptim të kundërt ato njohin kryesisht dy forma të ndërtimit në 

gjuhën shqipe. 

Antonime ndërmjet fjalësh krejt të ndryshe që nuk kanë burim 

të përbashkët dhe asnjë lidhje prejardhjeje. Si p.sh. 

mirë – keq; bukur- shëmtume; iki - vij 

Antonime që lindin gjatë formimit të fjalëve me prapashtesa 

me kuptim të kundërt anti, ç, s, kundër, mos, pa, jo, etj. 

marrë e pa marrë; dhënë e pa dhënë; me të drejtë- pa të 

drejtë;kthehu- mos u kthe 

Ajo që vlen të theksohet për rastin e përdorimit të antonimeve 

në fjalorin e Lef Nosit ështe fakti se ato detyrimisht do të zënë një 

vend të vogël. Ato janë përdorur shumë më rrallë edhe se sinonimet, 

pasi nëse të parat do të shërbenin si shpjeguese të një fjale rasti i 

antonimeve thjesht e bën më të kuptueshme këtë fjalë, arsyetim ky i 

cili në këtë fjalor nuk është parë me vend nga Nosi për t‘u trajtuar më 

gjërë. 

FJALORI I NOSIT PËRBALLË FJALORËVE TË 

VITIT 1954 DHE ATIJ TË VITIT 1984 

Gjatë studimit të fjalorit të Nosit dalin në pah vlera të 

padiskutueshme të përmendura edhe më sipër. Por me rëndësi ishte 

edhe krahasimi i fjalorit të Lef Nosit me dy fjalorët e gjuhës shqipe 

pasardhës të tij, atë të vitit 1954-ër dhe fjalorin e vitit 1984-ën. 

Me anë të një pune të tillë evidentohen përputhshmëritë ose jo 

të fjalorit të Lef Nosit me secilin nga dy fjalorët e tjerë, pasqyrimi i tij 

dhe masa e këtij pasqyrimi në këto fjalorë por edhe mund të nxirren 

në pah  dhe shqyrtohen qasjet që hartuesit e këtyre fjalorëve kanë 

patur ndaj fjalorit të Nosit si një material burimor me vlera. 
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Për këtë qëllim për një gërmë nistore të caktuar është bërë 

analizimi dhe krahasimi i formave dhe kuptimeve që çdo leksemë me 

këtë gërmë ka marrë respektivisht në secilin fjalor. 

Nga ky studim krahasimor dalin disa përfundime të 

rëndësishme. 

Nga krahasimi i leksemave të fjalorit të Nosit dhe atij të vitit 

54-ër rezulton se një numër i konsiderueshëm leksemash të fjalorit të 

Nosit nuk gjenden fare në atë të 54-ës, dhe një pjesë shumë e vogël e 

tyre ngjasojnë deri diku me leksema të tjera apo kuptime të tyre në 

fjalorin e këtij viti.  

Gjithashtu vlen të theksohet fakti se edhe ato leksema të cilat 

janë të njëjta si tek Nosi edhe tek 54-a në formë dhe kuptime, 

ndryshojnë pothuajse në të gjitha rastet në shembujt ilustrues.  

E gjitha kjo të forcon edhe më shumë bindjen se studiuesit të 

cilët kanë hartuar fjalorin e vitit 1954-ër nuk e kanë marrë në 

konsideratë fjalorin e Lef Nosit (dorëshkrimin) i cili tashmë kishte 

vite që gjendej në arkivat e shtetit shqiptar që pas arrestimit  të Lef 

Nosit dhe sekuestrimit të të gjithë fondit të tij arkivor dhe bibliotekar. 

Ndërsa për sa i përket punës krahasimore midis fjalorit të Lef 

Nosit dhe fjalorit të vitit 1984-ër mund të themi se 60% e leksemave 

të fjalorit të Lef Nosit gjenden edhe në fjalorin e vitit 84-ër, madje 

shpesh edhe shumë të ngjashme. Për shumicën nga këto leksema që 

gjenden në të dy fjalorët në fjalorin e vitit 84-ër gjejmë një apo më 

shumë kuptime shtesë, figurative apo të drejtëpërdrejta. 

Nëse vlerësojmë me kujdes rezultatet e proçesit krahasimor 

mes dy fjalorëve vemë re se shumë prej leksemave jo vetëm që 

gjenden në të dy ato,(sidomos në atë të vitit 84-ër) por gjenden të 

njëjta në formë, kuptime, madje edhe në shembujt ilustrues. Nisur 

nga kjo mund të ngremë hipotezën se studiuesit që kanë hartuar 

fjalorin e vitit 84-ër i janë referuar, dhe e kanë përdorur në mënyrë 

selektive fjalorin e Lef Nosit, por pa e përmendur në asnje rast enrin e 

tij. 
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Si përfundim duke qenë se fjalori i Lef Nosit është ndër të 

parët  fjalorë të gjuhës shqipe  e kthen atë në gurthemel të studimeve 

gjuhësore shqiptare. 

Vlen për t‘u theksuar që pjesa dërrmuese e leksemave dhe 

kuptimeve janë mbledhur direkt në terren fakt  ky që e bën këtë fjalor 

me vlera të patjetërsueshme lidhur me historinë e gjuhës shqipe, 

evoluimin dhe tendencat e saj. 

Një fakt tjetër që duhet theksuar është se në fjalorin e Nosit 

gjenden 700-1000 fjalë pothuajse të gjitha të shoqëruara nga kuptimet 

përkatëse të pa pasqyruara në dy fjalorët pasardhës. Botimi i plotë i 

fjalorit të Lef Nosit e rrjedhimisht edhe i këtyre fjalëve do të kishte 

një vlerë të veçantë pasi jo vetëm  që do të nxirrte në dritë fjalë të 

gjuhës shqipe të harruara apo në prag zhdukjeje por, do të ndihmonte 

sadopak në ruajtjen e trashëgimisë gjuhësore të Kombit Shqiptar. 

Tërësia e leksemave, formave dhe kuptimeve të tyre të 

gjendura në fjalorin e gjuhës shqipe të Lef Nosit është tregues jo 

vetëm i vlerave leksikologjike të këtij fjalori, por edhe i vlerave 

historike dhe kulturore, pasi na jep të dhëna mbi jetën e zonave nga 

është prejardhja e fjalëve gjë që rrit në mënyrë absolute dobinë e këtij 

fjalori. 
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PROVAT BIOLOGJIKE DHE ADN-ja NË 

FOKUSIN E SË ARDHMES 

Analizat e ADN-së për identifikimin gjenetik janë kryesisht 

analiza krahasuese të profileve gjenetike; me përjashtim të analizës 

për përcaktimin e seksit gjenetik për të cilin përftohet një lloj 

informacioni direkt në lidhje me personin që ka lënë gjurmën (subjekt 

mashkull apo femër). 

Ne shembujt që disponojmë, prezumohet që në laboratoret 

ligjore nuk bëhet asnjë gabim, as në kampionizimin dhe as në 

tipizimin e gjurmës. 

Dy lloj rezultatesh janë të mundshme: nëse një profil rezulton 

identik me një tjetër, bëhet fjale per perputhshmëri gjenetike; në rast 

të kundërt, kur një ose më shumë sisteme paraqesin nje profil gjenetik 

të ndryshem nga kampioni i referimit, bëhet fjalë për papajtueshmëri 

gjenetike.  

Në gjuhën e përditshme bëhet fjalë për atribuim, (cilësim, 

identifikim) ose përjashtim, terminologji e justifikuar prej faktit se 

shpesh bëhet fjalë për krahasimin e ADN-së së të dyshuarit apo të 

viktimës, me njollat e lëna në veshje apo objekte të tjera të vendit të 

ngjarjes, kështu që bëhet fjalë vërtet për ta cilësuar apo përjashtuar 

atë person si burim të gjurmës. 

Perjashtimi: 

Në proçesin  e identifikimt personal, që të mund të 

konsiderohen të origjinave të ndryshme dy kampione biologjike, 
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është e mjaftueshme që edhe një polimorfizëm i vetëm të paraqesë 

një profil gjenetik  të ndryshëm. 

Ky rezultat lejon të përjashtohet fakti që dy gjurmë biologjike 

rrjedhin nga i njëjti person; prezenca e njëkohshme e dy treguesve me 

të njejtin profil gjenetik i detyrohet rastësisë, ose ndoshta, 

shpeshtësisë së frekuencës në popullatë të atij rasti të veçante të 

ADN-së. Në këtë rast organi proçedues do të arrinte në përfundimin 

që nga një gjurmë e lënë prej autorit të krimit, mund të përjashtonim 

faktin që i dyshuari të ketë lënë atë gjurmë.
1
 

Duhet të vihet re se ky konkluzion nuk nënkupton pafajësinë e 

të dyshuarit. Ai mund të jetë fajtor për krimin për të cilin akuzohet, 

por sigurisht nuk mund të cilësohet ai, si personi që ka lënë gjurmën 

biologjike. Hetimet kriminologjike mund të mbështeten nga ato te 

kriminalistikes duke i ndihmuar në zbulimin e së vërtetës, por duke 

ruajtur njëkohësisht një lloj autonomie. 

- Identifikimi: 

Profilet në kampionet e krahasuar rezultojnë identike për të 

gjithë polimorfizmat duke na bërë të supozojmë se gjurmët rrjedhin 

nga i njëjti individ. 

Nëse gjate krahasimit të dy profileve të ADN-së e konkretisht 

gjatë krahasimit mes objektit të ekspertimit dhe modelit krahasues, 

njëri e konkretisht modeli do të rridhte prej ADN-së së të dyshuarit 

dhe profili tjetër objekt ekspertimi do të rridhte nga një fije floku e 

gjetur në vendin e ngjarjes, a mundet eksperti t‘i atribuojë me siguri 

gjurmën biologjike një subjekti të dhënë?  

Si mund të jetë i sigurt se nuk gabon? 

Ne fakt supozohet në këtë rast që perputhshmëria në të gjithë 

treguesit është vështirë të shpjegohet, por në shkencë e pasigurta nuk 

mund të zgjidhet vetëm nga intuita dhe dëshira për të bërë mirë.  

                                                

1  NATIONAL INSITUTE OF JUSTICE, Identifying DNA evidence. 
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Për të interpretuar korrektësisht një rezultat të pajtueshmërisë 

gjenetike, përdoren metoda matematikore e statistikore të cilat 

bazohen në njohjen e sistemeve gjenetike që hyjnë në rrjedhën e 

analizave, gjenetika e popullatëve si dhe ligjet e propabilitetit. 

Përdorimi i këtyre modeleve adoptohet në fazën e prodhimit, 

sekretimit, dhe lejon të shprehen në mënyrë shkencore rezultatet e 

analizave laboratorike. 

Rastet e përjashtimit kuptohen më lehtë, pasi një rezultat i 

papajtueshmërisë apo mospërputhshmërise gjenetike shpjegohet 

lehtësisht nga ndryshimi mes profileve gjenetike. 

Në rastet e përputhshmerisë, zakonisht përdoret termi 

mundësi e përputhjes së rastësishme (match probability ose PM) që 

është e barabartë me shpeshtësinë e profilit gjenetik në një popullatë 

të dhënë. P.sh: një vlerë prej 0.00001 (1x10 minus pesë) tregon që 

personi është frekuent 1 në 100 000 persona. 

Një mënyrë më e saktë për të vlerësuar fuqinë provuese të 

ADN-së është të llogaritet raporti i ngjashmërisë (likehood ratio ose 

LR) përmes të cilit krahasohen hipotezat e identitetit me ato të 

përputhshmërisë rastësore, e që shpesh herë i korrospondojne fajësisë 

ose pafajësisë së të pandehurit.  

Kështu nëse nga ekzaminimi i një profili gjenetik dhe nga 

përllogaritjet perftohet një vlerë LR=400 mund të pohojmë se është 

400 herë më e mundshme që i dyshuari të ketë lënë gjurmën 

biologjike në vendngjarje, sesa një person tjeter i panjohur. Sa më e 

madhe të jete vlera e LR, aq më e madhe është fuqia provuese në 

favor të identifikimit (identitetit) kundrejt përputhshmërive rastësore. 

Disa gjyqtarë i kërkojnë ekspertit të shprehë nëse një gjurmë 

rrjedh nga një individ apo në mënyrë alternative nga një person tjetër. 

Probabiliteti që kërkohet është probabilitet aposteriori d.m.th 

vlerësohet pas marrjes në shqyrtim të proves së ADN-së së bashku 

me të gjitha provat dhe faktet e tjera që kanë lidhje me çështjen. 

Në përgjithesi për bërë të mundur të thuhet p.sh: se gjaku i 

fiksuar në vendin e ngjarjes rrjedh pikërisht nga i dyshuari apo nga 
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viktima, është e nevojshme të vleresohet përhapja e atij profili 

gjenetik në popullatë, pra shpeshtësia e tij. Nuk mund të përjashtohet 

apriori që përputhshmëria gjenetike mes dy profileve të jetë thjesht 

rastësore, por sa më i rrallë të jetë profili, aq më e pamundur do të 

jetë që një individ tjetër përveç të dyshuarit të ketë lënë atë gjurmë 

gjaku ne vendngjarje. Nga ana tjetër, nëse profili është shume 

frekuent, do të ekzistojë mundësia konkrete që gjurma të ketë ardhur 

nga nje individ tjetër. 

Përjashtimi i vetëm i rendesishem në lidhje me sa më sipër 

është ai që ka të bëjë me binjakët monozigote ose thënë ndryshe 

binjakët e vërtetë, tek të cilet profili i ADN-së është i njëjtë dhe kështu 

paraqesin profile gjenetike të njëjtë si për polimorfizmat e ADN 

nukleare ashtu edhe për ADN mitokondriale. 

Gjate prezantimit të proves së ADN-së në fazën e gjykimit  të 

një çështje penale apo civile, specialisti biolog duhet të shpjegojë sa 

të jetë e mundur teknikat dhe metodat e përdorura për kryerjen e 

analizave përkatëse krahasuese si dhe të paraqesë në mënyre të 

permbledhur konceptet bazë të interpretimit statistikor të aplikuar në 

rastin konkret. 

Vleresimi i provës së ADN në perputhje me Bazën e të 

Dhënave. 

Kur flasim për Bazën e të dhënave të ADN-së, kemi parasysh  

krijimin e një banke të dhënash më profilet e ADN-së të të gjithë 

personave të ndaluar dhe arrestuar, e cila është e njëjta me bankën e 

të dhënave të gjurmëve papilare në sistemin AFIS/APIS, dhe 

shfyrtëzimin e saj në mënyrë automatike për çdo profil të ADN-së që 

futet rishtas, me qëllim identifikimin ose përjashtimin e personit si 

burim i një gjurme biologjike të fiksuar në vendin e ngjarjes apo 

ambiente të tjera. 

Po ti referohemi eksperiencës së shkencave ligjore Angleze  

konstatojme se: 

―Suksesi i Bazës Kombëtare të të Dhënave në Mbreterine e 

Bashkuar është tashmë i mirënjohur jo vetem nga personat e 
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përfshirë në sistemin e drejtësisë penale, por edhe në syrin e 

publikut‖.
2
 

Të gjithë profilet e rinj (nga gjurmët ne vendngjarje, nga të 

dyshuarit, ose njolla nga krimet e pazbuluara) rregjistrohen në Bazën 

e të Dhënave dhe krahasohen me njëri tjetrin dhe me profilet që kanë 

qenë të depozituara më parë.  

    Informacioni përdoret vetëm për qëllim të zbulimit, hetimit 

dhe çdo përputhje që lidh një të dyshuar me një vendngjarje dhe 

duhet të pasohet nga marrja e kampioneve të kontrollit (zakonisht 

pështyma nga pjesa e brendshme e faqeve) prej të dyshuarit, për të 

konfirmuar rezultatin dhe per tu perdorur si prove. 

Edhe në Shqipëri ka gjetur rregullim ligjor jo vetëm marrja e 

kampionit (mostrës) së ADN-së parashikuar ky moment në nenin 103 

pika 3 e Ligjit Nr. 9749, date 4.6.2007 ―Për Policinë e Shtetit‖, i cili 

parashikon se: ―..  nga çdo person i arrestuar apo i ndaluar, në çdo 

rast, Policia  ndër të tjera merr mostrën për analizën e ADN-së, kur 

ekzistojnë kushtet teknike për konservimin dhe  administrimin e 

kampioneve
3
” por edhe krijimi i bazës së të dhënave e parashikuar 

kjo në nenin 103 pika 7 e tij në të cilin është parashikuar:“Për të 

gjithë personat e arrestuar apo të ndaluar, Policia e Shtetit krijon një 

bankë qendrore me të gjitha të dhënat e mbledhura, sipas pikës 2 të 

këtij neni dhe me të gjitha shenjat e gishtave, fotografitë dhe ADN-në, 

të marra sipas pikes 3 të këtij neni”. 

Pra nga sa sipër është vendosur krijimi i një Banke Qëndrore 

me të gjitha të dhënat, për ADN-në, e cila më vone mund të përdoret 

për identifikimin e personit të dyshuar për kryerjen e një vepre penale 

të caktuar por edhe për lidhjen e ngjarjeve me njëra tjetrën nëse dihet 

apo jo autori i kryerjes së tyre. 

                                                

2  Udhezues mbi ADN-ne, Tirane , 2005, fq. 39 

3  Ligj Per Policine e Shtetit, Tirane, 2007, fq. 31 
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Duke marrë parasysh permasat e Bazës së të Dhënave në 

Mbretërinë e Bashkuar është mëse e mundur që dy profile SGM plus 

nga  dy persona të ndryshem pa lidhje gjaku mes tyre, të përputhen 

me njëri tjetrin rastësisht, e në këtë rast kemi të bëjmë me të 

ashtuquajturën ―përputhje e rastësishme‖, por me rritjen e fuqisë 

dalluese të SGM plus, këto ngjarje pritet të jenë tepër të rralla. 

Ka pasur dhe ka raste që në momente të caktuara shtypi është 

treguar skeptik duke sugjeruar që këto përputhje të rastësishme janë 

gabime që mund të shpien në denimin e personave të pafajshëm. 

Në fakt sipas interpretimit shkencor këto përfundime nuk 

mund të konsiderohen gabime por ngjarje të parashikueshme pasi 

gabimi ndodh kur mundësia e përputhjeve të rastësishme nuk merret 

parasysh dhe individët arrestohen, proçedohen e dënohen pa i hetuar 

më parë alibitë, motivet, mundësitë gjeografike ose atje ku është e 

përshtatshme, përmirësimin e profileve të përfshira në profile SGM 

plus, për të minimizuar rrezikun e një përputhje të rastësishme. 

Ndodhur përpara faktit të cituar më sipër, pra të ekzistencës së 

“përputhjes së rastësishme”  mendoj që në çdo rast organi proçedues 

duhet të vihet në dijeni patjetër për pasojat e një përputhje të 

rastësishme dhe prova e ADN-së nuk duhet të përdoret në çështjet  

penale pa marrë parasysh dhe pa analizuar me kujdes edhe rrethanat e 

tjera të çështjes. 

 Ky ishte një nga përfundimet e Gjykatës së Apelit të 

Mbretërisë së Bashkuar në një çështje penale në të cilën dënimi ishte 

bazuar vetëm mbi provën e ADN-së por ndërkohë që nuk kishte asnjë 

provë që i pandehuri të kishte qenë në afërsi të vendit ku ishte kryer 

krimi dhe për këtë profili i ADN-së (SGM) mund të ishte lënë edhe 

prej  5 ose 6 meshkujve të tjerë në Mbreterinë e Bashkuar.
4
 

Vlerësimi i fuqisë provuese të provës së ADN.  
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Në rastet kur zbulohet se profili i ADN-së së një të dyshuari 

është i ndryshëm nga ai i gjetur ne vendngjarje, atëherë është i 

arsyeshëm dhe i pakundërshtueshëm përfundimi se ADN-ja e gjetur 

në vendngjarje nuk është ajo e të dyshuarit.  

Por nëse në të dy profilet nuk kanë ndryshime – pra përputhen 

– përfundimet nuk mund të jenë aq kategorike sa në rastin e parë.  

Në këtë rast lind pyetja: 

 A do të thote ky përfundim që gjurma e fiksuar në vendin e 

ngjarjes është lënë nga i dyshuari?  

Në fakt për një sërë arsyesh kjo pyetje nuk është e thjeshtë. 

Do  të ishte me vlerë që çështjet të shikoheshin brenda kontekstit të 

zhvillimit të proçeseve të mundshme gjyqësore në të ardhmen. Nëse 

vihet në diskutim origjina e ADN-së së përftuar nga gjurma e gjetur 

në vendngjarje, akuza dhe mbrojtja do të kenë pikepamje të kundërta. 

Ne mund të shpresojmë që prokurori do të kërkonte nga 

gjykata të besonte një propozim të tille: 

ADN-ja në gjurmën e gjetur në vendngjarje ka ardhur nga i 

pandehuri? 

Këndvështrimi i palës mbrojtëse do të ishte që ADN-ja nuk ka 

ardhur nga i pandehuri, por meqë ajo duhet të kete ardhur prej dikujt, 

ajo do të mund ta formulonte propozimin e saj në këtë mënyrë: 

ADN-ja e perftuar nga gjurma e gjetur në vendngjarje ka 

ardhur nga nje person i panjohur? 

Gjyqtari ose trupi gjykues duhet të vlerësojë se cilin prej 

këtyre dy propozimeve beson që është i saktë. 

Sipas mendimit tim në çdo rast gjyqtaret duhet të marrin në 

konsideratë të gjitha provat, jo vetëm përputhjen e ADN-së, por edhe 

ato që nuk janë të natyrës shkencore, si p.sh. mundësinë nëse i 

pandehuri ka qenë ose jo në vendin e ngjarjes në një kohe të caktuar, 
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si dhe gjithcka që i pandehuri thotë në mbrojten e tij/e saj përfshirë 

ketu edhe alibinë e tij/e saj. 

 Pyetja më e rëndësishme në këtë rast është ajo se si mundet 

eksperti të ndihmojë gjykatën në një mënyrë logjike, të ekuilibruar 

dhe realiste në arritjen e një përfundimi prej saj. 

Është tezë e gjithëpranuar si nga akademikët ashtu edhe nga 

profesinistët e sistemit të drejtësisë që eksperti duhet të sqarojë dy 

çështjet e mëposhtme: 

a- Cili është probabiliteti që të kemi një përputhje mes 

profileve të ADN-së sikur propozimi i prokurorise të jetë i vërtetë? 

b- Cili është probabiliteti që të kemi një perputhje mes 

profileve të ADN-së sikur propozimi i palës mbrojtëse të jetë i 

vërtetë? 

Në këtë rast të veçantë (pasi kjo i referohet rastit kur kemi 

përzierje të ADN-së), përgjigjja e pyetjes së parë është e thjeshtë – 

një përputhje mes profileve të ADN-së është pikërisht ajo çka do të 

prisnim. Kështu mbetet të shqyrtojme pyetjen e dyte, të cilën mund ta 

riformulonim si vijon: 

Cili është probabiliteti i nje përputhje mes profileve të ADN-

së, nëse ADN-ja në gjurmën e gjetur në vendngjarje ka ardhur nga 

një person i panjohur? 

Kjo nuk është pyetje e thjeshtë, sepse është e nevojshme të 

sqarojme se çfarë kuptojmë me ―person i panjohur‖.  

Këtu duhet të bëjmë një sqarim në lidhje me ADN-në, i cili 

është që meqënëse ADN-ja e çdo personi trashëgohet nga prindërit e 

tij, për rrjedhoje, personat e afërm mes tyre paraqesin më shumë 

mundësi të kenë profile të ngjashëm mes tyre sesa me persona të cilët 

nuk kanë lidhje gjaku. 

 Dhe me të vërtetë, binjakët identikë ( të një veze) me siguri 

që kanë profile të njejta ADN-je. Probabiliteti që dy femije të një 
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barku të kenë profile SGM plus të njëjtë, është 1 me 10.000 dhe 

probabiliteti korrespondues për kushërinjtë e parë është 1 me 100 

milion. Për personat pa lidhje gjaku, zakonisht Shkenca Ligjore 

raporon një raport përputhshmerie prej një në një miliard.   

Nga kjo rrjedh se, nëse eksperti do ta ndihmojë në menyrë 

efektive gjykatën, ai duhet të pajiset me të gjitha informacionet e 

mundshme, për të qartësuar nocionin e ―personit të panjohur‖. Nëse 

p.sh. dihet se i akuzuari ka vëllezer/motra, të cilet mund të 

konsiderohen si të dyshuar për kryerjen e krimit, atëherë mënyra më e 

mirë për të miniminizuar pasigurinë do të ishte marrja prej tyre e 

kampioneve të ADN-së për të parë nëse mund të eliminohen. Nëse 

kjo nuk është e mundur atëherë eksperti duhet të orientojë gjykatën 

duke i shpjeguar variantet e ndryshme të probabiliteteve për të patur 

përputhje mes profileve. Do të ishte e gabuar të mendohet se gjykata 

ka një detyrë të thjeshtë.  

Nëse supozojmë se rrethanat janë të tilla që përjashtojnë 

mundësinë e përfshirjes në krim të të afërmve, atëherë pyetjen do ta 

riformulonim si me poshte: 

- Cili është probabiliteti i nje perputhje mes profileve të ADN-

së, nëse ADN-ja në gjurmën e gjetur në vendngjarje ka ardhur nga 

një person i panjohur, jo i aferm i viktimës? 

Meqë politika aktuale e ndjekur nga Shkencat Ligjore për t‘iu 

përgjigjur kësaj pyetje është probabiliteti një në një miliard, lloji i 

vlerësimit që eksperti duhet të bëjë është: 

- Nëse ADN-ja nga gjurma e gjetur në vendngjarje ka ardhur 

nga një person i panjohur që nuk ka lidhje gjaku me të pandehurin, 

probabiliteti i një përputhje të mundshme do të ishte një në një 

miliard. 

Kemi parë se një profil i plotë SGM plus i ADN-së konsiston 

në 10 segmente dhe në secilin segment do të identifikohen dy 

paralele – një nga nëna dhe një nga babai. Nëse duam të llogarisim 

një probabilitet përputhshmërie për një segment të vetëm, do t‘i 

referoheshin bazës së të dhënave të kampioneve të marrë nga persona 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

263           Edelajda (Cenaj) Çepa j 

të një popullatë të caktuar, për të bërë vlerësimin se sa të rrallë apo të 

shpeshtë janë këto dy përbërës. Baza e të dhënave që do të perdornim 

nuk do të ishte tepër e madhe – zakonisht 100 deri 200 individë do të 

ishin të mjaftueshëm për të siguruar vlera të përafërta, për 

probabilitetin e përputhshmërisë së një segmenti të vetëm. 

Përllogaritja bëhet në bazë të formulave të njohura nga mbarë 

komuniteti ndërkombëtar i ekspertëve dhe staticienëve. Formula 

përmban edhe një faktor korrigjimi (correction factor) që merr 

parasysh mundësinë që popullatat, në një shtrirje të vogël, mund të 

jenë strukturuar nga ekzistenca e grupeve që nuk tentojëe të perzihen 

me njëri tjetrin. 

Kështu nëse do të kishim një Bazë të Dhënash të 

përshtatshme, do të mund të kryenim një përllogaritje të probabilitetit 

të përputhshmërisë për secilin nga 10 segmentet, i cili do të ishte në 

raportin nga 1 me 10, në 1 me 100. 

Më pas shtrohet pyetja se si do t‘i kombinojmë këto 

probabilitete. Për këtë ka një konsensus ndërkombëtar në favor të 

praktikës së shumëzimit të tyre, gjë që shpie në probabilitete 

jashtëzakonisht të vogla – ndoshta në raportet një në një trilion ose 

një në një kuadrilion që në fakt është shumë më tepër se popullsia e 

botës. 

Megjithatë Shkenca Ligjore nuk ndjek këtë praktikë, pasi 

konsiderohet se të kuptuarit e sotëm të faktorëve të gjenetikës së 

popullatave nuk garanton  numra të tillë të vegjël pa limit. Në të 

vërtetë, nëse kemi një përputhje mes dy profileve të plota SGM plus, 

ne nuk kryejmë një përllogaritje të përputhshmërisë së çështjes. Nëse 

marrim në konsideratë propozimin alternativ të një personi të 

panjohur pa lidhje gjaku me viktimën, ne raportojmë një raport 

përputhshmërie prej ―një në një miliard”. Kjo është e pavarur nga 

ndonjë bazë të dhënash në veçanti dhe raportojmë të njëjtën shifër 

pavarësisht nga grupi etnik i personit të panjohur. Arsyetimi i 

ndjekjes së kësaj proçedure është botuar prej vitesh në literaturë dhe 

me sa dimë nuk është vënë asnjëherë në diskutim. 
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―Raportimi i një përputhje të profileve të ADN-së në gjykatë 

ka edhe kjo një vlerë të rëndësishme në kuadrin e asaj që po trajtojmë 

dhe po përpiqemi të japim në lidhje me fuqinë provuese të ADN-së.‖
5
  

Ashtu siç kemi parë, interpretimi i rëndësisë së një përputhje 

mes dy profilesh ADN-je varet nga propozimet alternative që duhen 

trajtuar. Nëse në kohën kur harton aktin e ekspertimit, ekspertit i 

paraqitet një alternativë e qartë e mbrojtjes, do të citohet probabiliteti 

i duhur i përputhjes. Sidoqoftë, në shumë raste kjo nuk ndodh dhe 

pyetja e të afërmve të mundshëm të të dyshuarit nuk është e qartë për 

ekspertin. Në raste të tilla eksperti do të konkludojë përputhjen pa 

siguruar një probabilitet të vetëm përputhshmërie. Në të vërtetë, do të 

jepen një sërë probabilitetesh përputhje me persona të niveleve të 

ndyshme të lidhjeve me personin e dyshuar. 

Nëse me pas, gjatë proçedimit qartësohet pozicioni në lidhje 

me  propozimet alternative, eksperti mund të hartojë një akt plotësues 

ekspertimi që i adresohet propozimit të duhur me probabilitetet 

përkatëse të përputhshmërisë. 

Po ashtu po të vërejmë se tek një numër i madh çështjesh apo 

rastesh kemi përdorimin e provës së ADN-së si provë tepër të fortë 

dhe të pakundërshtueshme, kemi një pyetje që haset shpesh e cila ka 

të bëjë me atë që sa meshkuj të tjerë në një popullatë pritet të kenë të 

njejtin profil të ADN-së, probabiliteti i përputhjes prej një në një 

miliard do të sugjeronte si përgjigje: një të njëmijtën e një personi. 

Kjo është që gjykata vështirë se do ta kuptonte, prandaj është e 

nevojshme të ndjekim një përqasje tjetër të problemit. 

Bazuar në eksperiencën Angleze të Policisë Shkencore mund 

të përmbledhim që; 

―Kjo ka mundësi të realizohet përmes llogaritjes së të 

ashtuquajturit “probabiliteti i të qenit unik”. Për këtë ekspertit duhet 

ti vihet në dispozicion një udhëzues mbi madhësinë dhe natyrën e 
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popullatës që duhet të merret në konsideratë. Këtu është e nevojshme 

të merret në konsideratë mundësia e ekzistencës së të afërmve. 

 Gjithashtu eksperti duhet të përcaktojë një koefiçient  dhe për 

të afërmit, si për shembull xhaxhallarët apo kushërinjtë e parë. 

Mendohet se është mjaft e rëndësishme që eksperti të njohë 

origjinën e informacionit  dhe ndonjë provë tjetër përkatëse me 

qëllim që të merren në kosideratë alternativat e duhura. Kjo do ta 

ndihmonte shumë Gjykatën në dhënien e vendimeve të drejta dhe të 

bazuara në prova shkencore në lidhje me fajësinë apo pafajësinë e një 

personi që dyshohet se ka kryer një vepër penale.    

Karakteristikat individuale dhe origjina etnike 

Një Dëshmitar Gjenetik: Përcaktimi i 

KARAKTERISTIKAVE Fizike Individuale për Burimin e 

Gjurmëve të Sekrecioneve Trupore 

Dhuruesi/burimi i një sekrecioni trupor i përmirësuar nga 

skena e krimit identifikohet duke krahasuar profilin e ADN-së në 

skenën e krimit me profilet e përfituara nga kampionet e referencës të 

marrë nga individë të njohur. Megjithatë në mungesë të një krahasimi 

të saktë të kampioneve referues, profili i ADN-së tani siguron një 

informacion jo-kuptimplotë për hetuesit, me përjashtimin e 

rëndesishëm të përcaktimit të gjinisë. Një numër i karakteristikave të 

tjera fizike që mund të njihen te një individ mund të jenë të bindshme 

për një analizë gjenetike molekulare, dhe këto përfshijnë lëkura, 

flokët dhe ngjyra e syve, statura (gjatësia dhe pesha), mosha dhe 

morfologjia e fytyrës.      

Parashikimet e Origjinës Etnogjeografike 

Janë duke u bërë investigime nëse përcaktimi i origjinës 

etnogjeografike është i mundshem nga analiza e shenjave Y-SNP në 

gjurmët e gjakut. Si rezultat i nje mutacioni dhe ngushtimit gjenetik 

gjeografik specifik në historine humane, prejardhja e kromozonit 

modern Y, i quajtur haplogroups, shfaq nënshkrimin gjenetik të të 

kaluarës së tyre bio-gjeografike.  Janë duke u zbuluar shenjat e reja 
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Y-SNP që zgjidhin me mirë disa nga haplogrupet e zakonshëm dhe 

për zhvillimin e analizave tipike hierarkike për parashkimin e 

prejardhjes biogjeografike. Prejardhja, nëna dhe shenjat e pigmentit 

janë duke u përfshirë në analizat për të ndihmuar në zgjidhjen e 

haplogrupeve me një proporcion të lartë të përzjerejeve etnike 

individuale.  

Origjina Etnike nga Eshtrat 

Mjekët ligjorë antropologë mundet që disa herë të 

parashikojnë identitetin etnik të një eshtre duke përdorur 

morfologjinë e eshtrës. Bëhet akoma edhe më e vështirë ose e 

pamundur me fragmente eshtrash. Janë duke u investiguar mundësitë 

e gjetjes së prejardhjes etnografike të një eshtre mashkulli nga Y-SNP 

duke përdorur si eshtrat e kohës aktuale ashtu edhe ato të lashtat. Kjo 

punë do të ketë ndikim tepër të rëndësishëm si për studimet 

arkeologjijke edhe për ato të mjekësisë ligjore.   

Përcaktimi i moshës së individit 

Përcaktimi i Moshës së një Individi nëpërmjet Profilizimit 

të Mesazhit RNA  

Ndërsa njerëzit zhvillohen nëpërmjet evolucionit nga lindja në 

moshën madhore, nën-grupet e afërsisht 20-25 mijë gene humane do 

të shfaqen ndryshe. Teorikisht krahasimi i një profili geni të shfaqur 

nga individë të moshave të ndryshme do të zbulojnë konstelacione 

genesh të cilat shfaqen si të lidhura me një moshë specifike. Është 

zbuluar tek të porsalindurit një formë e re specifike izoforme e HBG 

mRNA  nga e cila ne mund të zhvillojme analiza qe percaktojne nëse 

një gjurmë gjaku e ka origjinen nga një i porsalindur. Është ende në 

proçes identifikimi i geneve të tjerë përcaktues të moshës që shprehen 

në mosha të tjera.  

Përcaktimi i moshës  (Koha që kur është Depozituar) e një 

Gjurmë Biologjike 

Aftësia për të përcaktuar kohën që kur është depozituar  

(TSD)  një gjurmë biologjike e gjetur në një skenë krimi mund të 
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rezultojë me vlerë të paçmueshme për hetuesit, pasi përcakton 

hapësirën kohore në të cilën është depozituar/lënë  prova e një 

individi. Aktualisht nuk ka metoda TSD përfundimisht të sakta dhe të 

besueshme. Supozimi kryesor është që ende ndodhin reaksione 

biokimike  në një formë të thatë dhe ndërsa gjurma është e thatë me 

kalimin e kohës, mund të ndodhin dëmtime dhe degradime të 

makromolekulave të tilla si ADN-ja, RNA dhe proteinat. Janë duke u 

bërë investigime nëse degradimi makromolekular i ndërmjetëm 

dhe/ose dëmtimet me bazë acido nukleike mund të shërbejnë si një 

orë për të vlerësuar kohën e depozitimit (TSD).  

Metodat e reja në evidentimin e gjurmëve biologjike 

Nënshkrimi Gjenetik Mikrobiologjik: Një Metodë e Re 

për Evidentimin e Gjurmës 

Fusha e mjekësisë ligjore mikrobiologjike është 

tradicionalisht e lidhur me analizën dhe karakterizimin e provës nga 

një akt terrorizmi bio. Megjithate është duke u hetuar nëse disa 

mikrobe janë mjaftueshëm të kufizuara në aftesitë e tyre rritëse 

brenda likuideve të ndryshme të trupit, ose brenda individëve të 

ndryshëm, dhe kjo ka një përdorim edhe më të gjerë në mjekësinë 

ligjore. Janë duke u tipizuar bakteret që rriten normalisht në likuidet e 

trupit të njeriut (p.sh. pështyma dhe sekrecionaet vaginale) nëpërmjet 

përcaktimit të specieve/llojit si dhe duke përcaktuar rezistencën dhe 

qëndrueshmërinë e tyre. Vëzhgimet fillestare kanë treguar që disa 

mikrobe janë burime të mundshme të gjurmëve bio në disa nga 

likuidet e trupit të njeriut.  

Një libër burim për ADN-në Mjekësinë Ligjore. 

Mjekët ligjore biologë për një rast të caktuar shpesh kanë 

nevojën të aksesojne informacionin nga materialet e publikuara më 

parë të tilla si artikuj gazete, monografi, libra dhe internet.  

Një mjet tepër i përdorshëm do të ishte një libër për ADN-në 

në Mjekësinë Ligjore i aksesueshëm nëpërmjet web-it, që siguron në 

një formë  „one-stop shopping‟,  një përpilim të plotë për të gjitha 

burimet relevante, dhe një studim i literaturës së publikuar. Është 
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krijuar një dokument prototip master për ADN-në.  Çdo referencë  në 

dokumentin master ka një link për 

përmbledhjen/publikuesin/artikullin e plotë, që të lidh me burimin 

dhe disponueshmërinë e referencës. Janë mbledhur, kategorizuar dhe 

lidhur më tepër se 11,000 referenca si dhe përmbledhjet e tyre.  

Optimizimi, Testimi dhe Sanksionimi i Teknologjive të 

Reja të ADN 

Instituti Kombëtar i Drejtësisë (teknologjive të reja të 

zgjedhura në laboratoret e kriminalistikës duke siguruar asistencë për 

hetuesit kryesorë të ngjarjeve nën hetim) po financon një numër të 

madh të projekteve qëllimi i qartë i të cilave është zhvillimi i 

teknologjive të reja të ADN-së për ti bërë analizat e ADN-së më të 

shpejta, më të mira dhe më të lira por veçanërisht për ata që nuk janë 

mjekë ligjorë. Një asistencë e tille përfshin, në konsultimin me 

hetuesit kryesorë, optimizimin  e teknologjive për analizën e 

specimenteve mjekoligjore  në sasi dhe cilësi të kufizuar,  testimin e 

metodologjisë dhe nëse kërkohet, një saksionim në shkallë të gjerë i 

teknologjisë së përmirësuar dhe të avancuar.  

Shkenca e zhvllimit të teknologjive të reja në fushën e ADN-

së është ende vetëm në fillimet e saj. 

Tiranë 01.11.2013 
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 Arben Ademi  

   

KULTURA DHE NEGOCIMI 

Kultura është një cilësi jo e  individëve, por e shoqërisë në të 

cilën individët janë  pjesë e saj. "Kultura është fituar përmes 

socializimit ose nga individët dhe nga shoqëritë e tyre përkatëse" 

(Cohen,R. p. 11) Prandaj, çdo kulturë është një kompleks unik i 

atributeve që përfshin çdo fushë të jetës shoqërore. Kultura 

specifikon "çfar janё sjellje të dëshirueshme për anëtarët e kulturës 

(normave), për individët në strukturën shoqërore (rolet), si dhe cilat 

janё qëllimet dhe parimet e  rëndësishme në jetë. (Carnevale et al, 

160).  

Kultura gjithashtu përcakton se si gjërat do të vlerësohen. Kjo 

nënkupton se njerëzit e kulturave të ndryshme do të kenëvështirësi 

më të madhe në ndërveprim,  nё të kuptuar gjithashtu edhe në 

negociata. Kultura është një koncept i gjerë që përshkruan gjërat 

themelore në mentalitetin e njeriut si sjellje, gjuha, traditat, ideologji, 

qasje dhe stil.   

Negociata nga ana tjetër, është një pjesë e aktivitetit të njeriut 

lidhur me zgjidhjen e problemeve të cilat tё janё tё orientuara ndaj 

mjeteve paqësore të zgjidhjes së konflikteve (Kremenyuk, 47). 

Negocimi në këtë kontekst mund të konsiderohet si manifestim i 

kulturës, sepse ai trupëzon një kod të caktuar të sjelljes që është e 

orientuar drejt mënyrave të civilizuara të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve.  

Për më tepër, negociata është një proces i komunikimit mes 

aktorëve (shteteve) duke kërkuar  të arihet  një përfundim i   

pranueshёm reciprokisht për disa çështje shqetësuese (Cohen, 

10).Zakonisht, "negociata diplomatike është e përbërë nga një 

shkëmbim i strukturuar, në vend të propozimit në mes të 

përfaqësuesve të akredituar "(Cohen, 10).  



The Heritage – Nr. 11 

Kultura dhe Negocimi               270 

Ky shkëmbim mund të bëhet zyrtarisht ose jozyrtarisht, 

heshturazi apo haptazi. Siç u përmend më parë, kultura përshkruan 

parimet bazë të mentalitetit të njeriut dhe sjelljes. Ky mentalitet është 

transferuar në tryezën e bisedimeve dhe është shpallur nga qëndrimet 

dhe veprimet e çdo përfaqësuesi. Nga natyra e tij procesi i 

negociatave është një studim në psikologji. Ajo vazhdon si 

bashkëveprim i perceptimit, i përpunimit të informacionit dhe 

reagimit, tё gjitha qё tё kthehen në imazhe tё realitetit, në supozimet  

e  nënkuptuara në lidhje me çështjet qё  negociohen, dhe në një 

matricë qё ka nё themel  urtësinë konvencionale, dhe besimin. 

(Fisher, 13)  

Mendjet e njeriut janë procesorë të informacionit dhe  mund 

të kuptohen nga rruga që ata marrin nё organizimin dhe përdorimin e 

informacionit. Kultura është e përbërë nga idetë, kuptimet, konventat 

dhe supozimet. Përveç kulturёs rol tё rёndёsishёm në interpretimin 

dhe bartjen e mesazhit luan edhe sjellja. Kur një mesazh është marrë 

fizikisht, ai kuptohet edhe psikologjikisht. Szalay vë në dukje, se 

ideja nuk ka vetëm kodin e fjalёs, por eshtё njё model i shëndoshë. 

Interpretimi i tyre është përcaktuar me kuadrin e tyre të referimit. 

Ashtu sa më shumë mesazhi e rruan kuptimin  origjinalitetit aq mё 

efektiv do tё jetё.  

Megjithatë qё tё ketё njё kuptim tё vёrtetё duhet qё tё 

perputhen supozimet semantike. Kjo ndodh brenda kufijve të kulturës 

së përbashkët dhe gjuhёs sёperbashk gjuhёs sёperbashkёt. 

(Cohen, 27) . Për shembull, për Koreans, korrupsioni nuk 

konsiderohet si  moralisht i gabuar, ndërsa, në SHBA, nëpunësit 

civilë duhet të jenë të paanshëm dhe ti shërbejnë të gjithë komunitetit. 

Prandaj, kur  zhvillohen bisedimet e SHBA –ve  në lidhje me 

korrupsionin me Koreans, ka gjasa qё pёr korupcionin tё kemi 

kuptime tё ndryshme. (Cohen, 28). 

    Implikimet kulturore të negociatave ndërkombëtare ndёrmjet  

kulturave të ndryshme  ndikojnë nё sjelljen e  individëve  në 

negociatat ndërkombëtare. Një supozim i tillё duhet  të jetë normal 

dhe real, sepse kemi tё bёmё me kultura tё  ndryshme (Kimmel, 180). 

Prandaj, në një farë mase negociatorët janë të burgosur brenda 

kulturës së tyre. Kjo mund të çojë në një ndjenjë të natyrshme se, 

njerëzit nuk janё tё njejtё.  
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Dallimet kulturore duhet të merren në konsideratë si shum të 

rëndësishme, gjithashtu edhe  gjestet si dhe sjelljet e tjera jo-verbale 

mund të kontribuojë në një nervozizëm psikologjik që e bën më të 

vështirë komunikimin. (Fisher, 7).  Edhe në nivelet më themelore të 

negocimit, historia konfirmon dallimet në perceptimin kombëtar të 

procesit të negociatave. Përmasat në të cilat negociatat shpalosen, për 

shembull, aktorët e përfshirë, niveli i transparencës, procesi i 

komunikimit dhe forumi në të cilin zhvillohen mund të ndryshojnë në 

thelb për shkak të kulturës. 

   Për më tepër, strategjia e një kombi të punësuar në atë se si një 

marrëveshje duhet të arrihet, mund të shkaktojë postblloqe në 

procesin e negociatave. (Faure, 12). Kështu shumё teoricientё thonë 

se diplomacia kulturore mund të luajë një rol shum tё rёndёsishёm nё 

tejkalimin e mangёsive. Sipas Glen Fisher, kultura cenon negociatat 

në katër mënyra të rëndësishme: me perceptimin e kushtëzimit për 

realitetin, duke bllokuar informacionet   në përputhje me supozimet 

kulturore; nga projektimet mbi fjalёt e palёs qetёr dhe veprimet e 

tyre, vezhguesi shpesh herё mund te jetё etnocentrik dhe tё sjellё njё 

atribuim tё pasaktё.  

    Nga ky vëzhgim, duke bёrё një analizë të thellë mund të themi se 

kultura mund tё ndikojё edhe nё negociat nё mes shteteve tё 

ndryshme si Franca, Japonia, Meksika etj, qё tё kenё karakter 

kombёtar. Kultura Kombëtare institucionale prodhon një model unik 

në marrjen e vendimeve dhe formimin e protokollit.  

Në Francë, negociata është një art i themeluar me një traditë 

të gjatë në marrëdhëniet diplomatike ndërkombëtare, me negociatorët 

duke pёrdorur gjuhёn frenge.Kështu ato pasqyrojnë një kuptim pёr 

veten dhe  pёr pozicionin e tyre. Ata nuk e shohin tavolinën e 

bisedimeve si një vend për pazarllëk apo vend ku mund të kërkoni dic 

me tepёr  pёrvec zgjidhjes të cilёn ata  me aq kujdes e kanë përgatitur 

(Fisher, 39).    

Vendosja e negociatave tё tyre bëhet më shumë një forum 

debatuas, me fleksibilitet dhe strehim thjesht për hir të 

marrëveshjeve. Francezёt kanë tendencë ta perceptojnë veten se 

mbajnё një pozitë të veçantë në arenën ndërkombëtare. "Franca nuk 

është thjesht një tjetër vend evropian – është Francë. Vendi ka një 

magjepsje që është pjesë e shpirtit freng". (Fisher, 41). Krijuesit e saj 
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të politikës nuk kanë nevojë për të kërkuar falje për marrjen e masave  

tё rrepta ne Francë  vlen vetёm interesi. (Fisher, 39) 

Amerikanët kanë tendencë të përqëndrohen në afat të 

shkurtër, është e vështirë për ta të shohin se mund të ketë një dizajn 

në lidhje me vendimet frenge. (Fisher, 31) Japonezёt në punën e tyre  

në negociatat mundohen te arijnё  një konsensus. Ata kanë tendencë 

për tu trembur nga rastet ceremoniale për shkak se mendojnё se nё 

fazёn formale do tё jenё e papёlqyeshёm dhe të turpshёm (Fisher, 18) 

. Harmonia është e rëndësishme për Japanezёt, ata duan tё sigurohen 

se marrëdhëniet shoqërore  do tё jenё të qeta dhe se konsensusi është 

kryesor.  

Në krahasim me këtë, amerikanët shohin seancat e 

bisedimeve, si zgjidhjen e problemeve Kjo është e vështirë pёr një 

opinion të Japonezёve (Fisher, 20). Disa nga negociatat ndryshojnë 

në varësi të marrëdhënieve midis palëve.  

Rast interesant është marrёdhёnja e Meksikës me SHBA-nё. 

Kur kanë të bëjnë me SHBA nё, negociatorët meksikan janë të 

ngulfatur nga fuqia e fqinjve tё   tyre verior dhe janë të detyruarti 

bёjnё negociatat mbi normat e SHBA-ve. Megjithatë, kur bёhet fjalё 

pёr të negociata me kombe tjera, ndjenja sociale dhe protokolli janё 

mё tё forta.  

Në Meksikë, do të gjeni një centralizim nё procesin e vendim-

marrjes nga poshtë-lartë . Lidhur me risitё, meksikanёt kanë 

tendencë, qё mos tё japin asnjё propozim por tё  presin  delegacionin 

amerikan për të dalë me një zgjidhje të përshtatshme. Për shembull në 

vitin 1982, kur tregtarёt meksikan ishin pezulluar nga dollarët 

amerikan ministri meksikan i financave Rabasa, fluturoi menjëherë 

për në Uashington pa asnjë plan specifik. (Cohen, 91)  

Në të kundërtёn, japonezёt në tryezën e bisedimeve kërkojnë 

periudha të gjata kohore pёr të marrë në konsideratë propozimet e 

reja. Ata shpresojnё tё ndikojnё ne procesin e vendimmarjes, ose tё 

paktёn tё jenё drejtpёrdrejt nё rrugёn nё tё cilёn vendimet janё duke 

lёvizur. (Fisher, 32).  
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Japanezёt kanё tendencë për të mbajtur zjarrin e tyre në 

raundin e parë tё bisedimeve dhe preferojnë të formojnё  kontakte që 

kanë për qëllim ndërtimin e një kuptim paraprak.Për më tepër, në 

vend qё tё pёrgjigjen me po ose jo,japonezёt preferojnё zonat gri 

(Cohen,84).  

Japonezёt kёrkojnё shumë hollёsi pёr negociatat dhe nuk 

japin asnjё pёrgjigje. Pala amerikane pasi qё dёgjon me kujdes dhe 

nuk merr asnjё pёrgjigje, kjo gjendje kjo mungesё pёrgjigjeje e 

frustron palёn amerikane, e cila kërkon kundër-propozime të vënë në 

tryezë. Për Japonezёt, kjo qasje është agresive, e turpshme dhe 

primitive. (Cohen, 85)  

Ndryshe nga Japonia, SHBA nuk ka njё bazё racore dhe 

kulturore homogjene. Për këtë arsye ndryshimet në sjelljet negocuese 

detyrimisht do tё egzistojnё. Mungesa e një theksi kulturorё dhe 

trajtimi i negociatave si një biznes i vendosur definitivisht nga 

negociatorët e SHBA paraqesin pakёnaqёsi nё mes negocuesve.  

Disa konkluzione që mund të nxirren me këto sjellje të 

ndryshme të negociatorёve  janë  tё përshkruara nga E.T. Përshkrimi i 

sallave kulturore  të kontekstit të lartë dhe të ulët. Ai i përshkruan 

kulturat e larta nё kontekstin (kultura e ndërvarur) si ato ", ku 

autonomia individuale është në varёsi me kërkesat e solidaritetit 

kolektiv, ku harmonia e grupit është më e  lartë dhe vendimet merren 

përmes një procesi të gjatë "(Hall, 101). Një shembull klasik i 

kulturёs sё uёt është kultura japoneze. (kultura individualiste) këtu 

shihet "individi  si qenie autonome e lirë të zhvendos mjerimet e tij  

si ai gjykon se ёshtё e  arsyeshme "(Hall, 102) Megjithatë, jo të gjitha 

shtetet mund të klasifikohen si kultura të larta dhe të ulta. Ka disa 

kultura, të cilat janë ushqyer me ideologjinë dhe metoda të ndryshme 

joortodokse tё negociatave. Kjo mund të bëhet gjithnjë e më e 

vështirë për t'u marrë me të, sidomos kur të dy negocuesit janё organe 

tё superfuqive, si në rastin e Bashkimit Sovjetik dhe SHBA ve. Në 

historinë e tij, Bashkimi Sovjetik ka treguar se taktikat e tij të 

negociatave janë tё ndryshme nga ato të ndonjё  kombi tjetër. 

Bashkimi Sovjetik ka një dimension krejt të ri për negociatat. Një 

konflikt  ndodh në situata kur palët mbajnë  qёndrime të ndryshme 
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ose tё  papajtueshme nё lidhje me vlerat ideologjitë, si dhe parimet 

dhe çdo parti përpiqet qё idetё  e saja tё mbizotërojnë. 

(Dupont et al, 50).  

Këto vlera rrallë herё mund të jenë tё negocueshme. Shtetet e 

Bashkuara kanё qenё sistem i bazuar nё  zgjedhje, burokraci  dhe 

politikё institucionale (Dunn, 79).   

Ndërsa, Bashkimi sovjetik ka qenë një sistemi, i cili drejtohej 

nga ideologji marksiste-leniniste sё bashku me  sistemin ushtarak të 

sigurisë për shkak të përplasjeve tё pashmangshme midis komunizmit 

dhe kapitalizmit (Dunn, 82).  

Pas vitit  1939, fuqia dhe politika e diplomacisë evropiane, 

ndryshuan rrënjësisht. Kompetencat e vjetra ishin thjesht hija dhe 

lavdia e sё kaluarёs. Megjithatë, një stil i diplomacisë i ka rezistuar 

ndryshimeve të kohës - i tillё ёshtё Bashkimit Sovjetik. Kjo nuk ёshtё 

produkt i karakteristikave kombëtare por produkt i parimeve 

tradicionale bizantine e shoqëruar me një shërbim të gjatë tё një shteti 

policor.  

Në Perëndim,  diplomatët  negociojnë mbi tryezë. Bisedimet 

reale dhe lëshimet janë bërë nga njerëz që kanë autoritetin për t'i bërë 

ato në emër të qeverive tё tyre. Në Moskë, "ka pak delegacion tё 

autoriteteve  dhe praktikisht nuk  bёhen marrëveshjet mbi tavolinë 

dhe  ritmi është shumë më i ngadalshëm. " (Trevelyan, 49).   

Kur kanë të bëjnë me sovjetikët, një komb duhet të jetё i 

gatshëm për të shkuar në të njëjtën distancë si sovjetikët. Kjo do të 

thotë blerjen nё të njëjtin qëndrim agresiv të vendosur nga sovjetikët. 

Sovjetikët shohin diplomacinё e luftës si , pjesë e një përpjekje pёr tё 

mposhtur  armikun. Për këtë arsye, negociatat mund të tërhiqen 

pafundësisht (Thayer, 95).  

Një shembull ideal i kësaj ishte qëndrimi amerikan i  marrё  

nё vitin 1946 gjatë  pavarsisё sё Korejёs.Pyetja e parë  qё bёnё 

sovjetikët ishte: Sa  kohë amerikanët ishin të përgatitur për të 

negociuar? Delegacioni amerikan u përgjigj: "Deri nё negocime fer‖. 
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"Delegatët, sovjetikët shkëmbyen shikimet që nuk janë të kënaqur 

(Thayer, 97).  

Kjo është kryesisht për shkak të ndryshimeve në metodat 

diplomatike dhe ndodh që negociatat midis sovjetikëve dhe 

diplomatëve  perëndimorë   tё jenё shpesh të pafrytshme 

(Thayer,243). 

STATUSI I KULTURËS DHE NEGOCIMIT  

Statusi i njё negociatori i referohet pozitёs nё strukturёn 

shoqёrore qё i takon. Ky koncept fuqishëm ka të bëjë me prestigjin 

dhe pushtetin qё ndikon në procesin negociator.  Delegacionet 

shfaqin respekt të konsiderueshёm ndaj partive të tjera me status të 

lartë. Kjo është shprehur në mënyra të ndryshme: si pajtim me 

kërcënimet e tyre apo miratimin e një sjellje të bindur. Kur 

negociatorit tjerё ka nё një status të ulët, pala tjetёr katendencё tё 

sillet nё mёnyrё eksploative  (Dupont et al, 52).  

Sipas Paul Kreisberg, "negociata me SHBA është një çështje 

tepër frustruese sepse ajo është si negocion me veten "(Cohen 95). 

Preokupimi indian me statusin e tyre e bёn të domosdoshme krijimin 

e superioritetit ndaj SHBA ve ndaj tyre.Kjo praktikë tregon çfarë 

dëshirёn  pёr tё vendosur barazi në negociata (Cohen, 95).  

Lidhjet me Perëndimin gjithmonё kanё qenё jo tё mira 

përgjatë gjithë viteve.  

Zyrtarët indian kanë marrë lëndim dhe fyerje tё vërteta ose tё 

imagjinuara nё lidhje me dinjitetit e tyre kombëtar. "Indianёt vuajnë 

nga një melankoli që rrjedh nga mendimi se bota shikon poshtë mbi 

ta― (Cohen, 48). 

SOVRANITETI, KULTURA DHE NEGOCIMI  

Në vitin 1979, Shtetet e Bashkuara kanё kërkuar, qё të 

vendosin  organet  ushtarake në Egjipt, pas rritjes sё 

paqëndrueshmërisё  në Lindjen e Mesme. Megjithatë, për të 

egjiptianët kjo bazë do të ishte e papranueshme sepse kjo do të zgjojë 
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kujtimet e pranisë britanike dhe sovjetike (Cohen, 54). Një objekiv e 

tillё do të konsiderohet si ndërhyrje në sovranitetit egjiptian. Edhe 

pse, kjo ishte pjesë e planit të gjatё tё Perëndimit për të sjellë  

sistemin e sajsi aleancë  nё Egjipt,Kryeministri Naser tha se ndihma 

lidhur me një prezencë të huaj ushtarake ishte e papranueshme: Word 

paktet e përbashkëta, komandat  si ' tё përbashkëta', si  dhe 'misionet 

e trajnimit "nuk janë të dashur në vendin tonë sepse kemi vuajtur prej 

tyre ... Unë mendoj se njerëzit tuaj të cilët merren me këtë fushë 

duhet kuptuar psikologjinë e zonës. Ju mund të dërgoni ndihmën 

ushtarake, por nëse i keni dërguar së bashku me dhjetë oficerë, 

askush nuk do të ju falënderoj për ndihmën tuaj, por në vend të kësaj 

do të kthehen kundër jush. (Cohen, 55)  

Për fat të keq, Pentagoni ka dështuar për të kuptuar 

psikologjinë egjiptiane dhe nuk e kanë themeluar një bazë në tokën 

egjiptiane. 

PЁRKATЁSIA GJIINORE, KULTURA DHE 

NEGOCIMI  

Është e rëndësishme të kujtojmё se shoqatat gjinore 

ndryshojnë shumë mes kulturave. Elementet, qё konsiderohen si 

mashkullore në një kulturë, nё kulturё tjetёr mund tё konsiderohen si 

femёrore. Për shembull, para Luftës së Parë të Gjirit, SHBA kishte 

emëruar një grua si ambasadore në Bagdad. Në shumë kultura tё 

lindjes sё mesme vlera e barazisë gjinore nuk është pranuar mirë. 

Ambasadorja me statusin e saj si një 

"perëndimore", u bë një përfaqësuese shumë e dobët në Irak 

(Kimmel, 179). Edhe në qoftë se ajo e kishte dhёnё një mesazh të 

qartë, nuk do të ishte trajtuar sikurse të kishte ardhur nga një 

mashkull. Qartësimi i mesazhit, natyrish, e komplikoi këtë çështje 

dhe Sadami u shprsh se  SHBA nuk ishte e  shqetësuar pё  sulmin e 

tij ndaj Kuvajtit." (Kimmel, 179). Ndonëse  janë bërë kërkesa që 

Iraku të tërhiqet nga Kuvajti, mungesa e ndjeshmërisë sё  SHBA sё  

për  Irakun negocion sjelljen (dukshëm i ngadalshëm, duke krijuar 

lidhjet personale, grupi i orientuar)gjё qё  rezultoi qё Irakenët tё 

ndjehen tё fyer  nga  SHBA tё  se bisedimet e tyre nuk janё serioze. 

Sikur SHBA ja tё merte parasysh këto dallime ndër-kulturore, 

ndoshta ky rezultat mund të ishte shmangur.  
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Diplomatët e SHBA  ve bëhen të zhgënjyer kur është fjala për 

të thyer bllokimet në negociata. Kjo është një strategji joproduktive 

kur kanë të bëjnë me vendet e ndryshme. Siç shihet, duke përdorur 

presione globale dhe bindje morale në vende të tilla si India mund qё 

rëndë të dështojnë. 

PЁRFUNDIM 

Kultura është një strukturë e rëndësishme e negociatave. Ajo 

ndikon nё negociatorët, nё sjelljen e tyre, strategjitë e tyre, dhe nё 

fund tё fundit nё  vetë procesin e bisedimeve. Edhe rezultatet mund të 

jenë të prekura drejtpërdrejt nga faktorët kulturorё.  

Kjo është veçanërisht e vërtetë në botën ndërkombëtare  ku 

dallimet kombëtare kanë qenë tё shpërndara në një kulturë 

homogjene,tё nxitura nga ana e OKB-së dhe forumeve të tjera 

multilateral. Negociatat   multilateral janë duke u bërë më të shpeshta 

dhe mё  të rëndësishme se negociatat dypalëshe.  

Edhe pse e argumentet e Zartman mund të jenё bindëse, ato 

vlejnё pёr aspektin e biznesit të negociatave kulturore, ndërsa 

dimensionet politike në procesin negocues I nënshtrohen 

rrezikshmërisë më shumë.  

Ka vende ku ende ekzistojnë kultura homogjene siç janё 

Japonia, Kina, dhe India, ku dallimet kulturore janë të thella. Krijimi 

i formave shumëpalëshe kan sjell nё njёfarё mёnyrё shkrirjen e 

kulturave të ndryshme të botës në një kulturё. Kultura ka krijuar edhe 

konflikte të tilla si ato në ish-Jugosllavi si dhe konfliktet e ndryshme 

afrikane. Intensiteti modern i bashkëveprimit ndërkombëtar, 

veçanërisht në biznes, teknologji dhe nё  komunikim, ka prodhuar një 

kulturë ndërkombëtare që redukton përplasjet me prejardhje 

kulturore. Kjo është e bazuar kryesisht në praktikat perëndimore dhe 

madje edhe në pёrdorimin e gjuhës angleze.  

Ndarja ideologjike e Lindjes dhe Perëndimit  dalё ngadalë 

zhduket, dhe nga strukturat qeveritare (demokraci parlamentare) duke 

u zhvilluar, mund të presim një prirje drejt një kulture më të unifikuar 

të negociatave.  Edhe pse parimet perëndimore janë sundues në 
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marrëdhëniet ndërkombëtare, kundërshtarët për këtë "hegjemoni" 

janë ende të thellë. Shtetet nga Lindja e Mesme, ish-Bashkimi 

Sovjetik dhe Azija nuk i ndajnë të njëjtat qëllime dhe vёshtrime si 

shtetet e Perendimit.  

Për më tepër, me përfshirjen e ekspertëve teknikë nga të dyja 

anët e tryezës sё bisedimeve mbi çështjet e diskutueshme zhvillohet 

një ndjenjë e  pёrkatёsisё për shkak të ekspertizës së tyre të 

përbashkët. Si rezultat, William dhe Zartman argumentojnë se, 

"aspektet kulturore tё komunikimit janë periferike nё lidhje me të 

kuptuarit e procesit të negociatave themelore ". Kjo është për shkak 

se negociata është një proces universal, ku dallimet kulturore janë 

thjesht dallimet në stil dhe gjuhë . Deklarata se ndryshimet kulturore 

janë thjesht ndryshime në stil dhe gjuhё është një pёrfundim i 

parakohshёm duke marrë në konsideratë se këto dallime kanë pasur 

ndikim në negociatat në të kaluarën.  

Edhe pse jetojmë në një botë të globalizuar, ku kultura duket e 

parëndësishme, ku marrëdhëniet ndërkombëtare rriten, beteja për 

konsensus nё negociataa ndër-kulturore është ende e larget. Diskurset 

midis kulturave të ndryshme kombëtare zbulojnë se një organ i 

opinionit ekziston brenda kombeve. Këtu ideologjiq kombëtare dhe 

traditat  janë të lidhura me tonin e drejtuesit qё  përcakton rolin e 

kulturës në negociatat ndërkombëtare.  

Ndërkohë ndryshimet e  caktuara në stilin e negociatave  janë 

rezultat i kulturës, shumë nga ajo që ne e shpjegojmë në aspektin e 

kulturës ndoshta mund të gjurmohet  më shumë apo mё saktё nё njё  

amalgamë tё  kulturës, si  personaliteti dhe ndërveprimit. Prandaj, 

faktorët kulturorё mund të pengojnë marrëdhëniet në përgjithësi, dhe 

madje edhe t‘i komplikojnё, t‘i zgjasin si dhe tё pengojnё  negociatat. 

Megjithatë, aftësia dhe përvoja e diplomatëve do të mund ta 

parandalojё keqkuptimin. Për të përdorur  diplomacinё ndër-kulturore 

në mënyrë efektive nevoitet  trajnim, edukim dhe eksperiencë për të 

zbuluar se sit ё shkojmё përtej stereotipeve kulturore dhe ideve tё  

gabuara Duke siguruar trajnim pёr njё  diplomaci kulturore, shumë 

nga sfidat e rëndësishme tё paraqitura  deri më tani mund të 

parandalohen. Pa trajnimin në fjalë, negociatorët ndërkombëtarë kanë 

mundёsinё të mbështeten në supozimet e tyre subjektive kulturore. 
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Ata do të minimizojë  paragjykimet dhe do tё pranojnё njё diplomaci 

ndёrkulturore. 
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VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM NË 

MEKANIZMIN KUNDËR TORTURËS DHE 

TRENDI I TIJ NË VITET E FUNDIT 

Për të rregulluar pozitat e shtetasve me shtetin janë krijuar një 

sërë institucionesh, të cilat rregullojnë dhe mbrojnë të drejtat e njeriut 

në Shqipëri. Pavarësisht garancive kombëtare e ndërkombëtare, ende 

provohet se kryhen akte të torturës apo dhe formave të tjera të 

keqtrajtimit ndaj personave të cilëve iu është privuar liria, nga zyrtarë 

publikë që ushtrojnë funksionet e tyre në të gjthë botën. Përpara 

rrëzimit të regjimit komunist, në vitet 1944-1991, numërohen qindra 

vepra penale të torturës.  

Një ndër hapat e para për të mbrojtur këtë është miratimi i 

Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, në nenin 5 të së cilës 

parashikohet se ―askush nuk duhet t‘i nënshtrohet torturës ose 

trajtimit apo dënimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues‖. Në Shqipëri, 

me ndryshimet e bëra në Mars të vitit 2010, në Ligjin ―Për të drejtat 

dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve‖, u bë i 

mundur përdorimi më me efektivitet i Mekanizmit Kombëtar të 

Parandalimit të Torturës (MKPT), për të kryer detyrat e tij gjatë 

kontrollit të shërbimeve penitenciare. 
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Gjatë vitit 2012 janë përgatitur rekomandime për nxjerrje, 

amendime, apo plotësime të ligjeve të Kuvendit të Republikës së 

Shqipërisë, akteve nënligjore të Këshillit të Ministrave apo Ministrive 

përkatëse, si dhe i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese me qëllim 

shfuqizimin e akteve nënligjore, apo ndryshimeve ligjore, që sipas 

AP, cënojnë liritë dhe të drejtat e njeriut. Avokati i Popullit ka 

konstatuar se organet e Policisë së Shtetit kanë patur disa arritje 

pozitive. Sipas konstatimeve të AP është bërë zbatueshmëria e disa 

prej pikave të rekomanduara, si për shembull ulja e mbipopullimit në 

këto institucione, ndërtimi i IEVP Elbasan, etj.  

Lufta kundër këtij fenomeni duhet të jetë e gjithanshme dhe 

për këtë duhet të bashkëpunojnë të gjithë aktorët e faktorët, në 

mënyrë që kjo tendencë të ulet e të vijë drejt zhdukjes. 

I. HYRJE 

Në kohë të vjetra janë dëgjuar dhe histori prekëse për 

konvertim të njerëzve nga katolikë në muslimanë me tortura të 

tmerrshme e përndjekje të padëgjuara. Gjatë periudhës së 

komunizmit në burgje janë bërë tortura dhe madje pas burgut edhe 

disa vite internim. Sot edhe pse mbrohet me aktin më të lartë në 

hierarkinë e ligjeve, me Kushtetutë, edhe pas ratifikimit të një sërë 

aktesh ndërkombëtare, ende fenomeni ekziston, dhe fort madje.  

Për të rregulluar pozitat e shtetasve me shtetin janë krijuar një 

sërë institucionesh, të cilat rregullojnë dhe mbrojnë të drejtat e njeriut 

në Shqipëri.  

Duke parë rëndësinë e trajtimit të këtij fenomeni, në 

institucionin e Avokatit të Popullit është ngritur Njësia për 

parandalimin e torturës. Vizitat dhe inspektimet në dhomat e 

paraburgimit dhe në burgjet shqiptare kanë qenë një objekt i 

vazhdueshëm i punës së përditshme të ekspertëve të Avokatit të 

Popullit.   

Në këtë ese trajtohet një përmbledhje e akteve kundra 

Torturës, si dhe për të parë tendencat e këtij fenomeni gjatë viteve të 
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fundit do të bëhet një vështrim krahasues i viteve të fundit bashkë me 

rekomandimet e bëra në këtë kuadër. 

II. ZHVILLIM 

1. Mbrojtja ndërkombëtare kundër torturës 

Pavarësisht garancive kombëtare e ndërkombëtare, ende 

provohet se kryhen akte të torturës apo dhe formave të tjera të 

keqtrajtimit ndaj personave të cilëve iu është privuar liria, nga zyrtarë 

publikë që ushtrojnë funksionet e tyre në të gjthë botën. Përpara 

rrëzimit të regjimit komunist, në vitet 1944-1991, numërohen qindra 

vepra penale të torturës.  

Një ndër hapat e para për të mbrojtur këtë është miratimi i 

Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, në nenin 5 të së cilës 

parashikohet se ―askush nuk duhet t‘i nënshtrohet torturës ose 

trajtimit apo dënimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues‖.  

Përveç Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, 

shumica e vendeve anëtare të Këshillit të Evropës janë palë edhe në 

traktatet kundër torturës si: Katër Konventat e Gjenevës, të vitit 1949, 

Konventa Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat 

Civile dhe Politike, të vitit 1966, Konventa kundër Torturës e 

Trajtimeve apo Dënimeve të tjera Mizore Çnjerëzore ose Poshtëruese 

e Kombeve të Bashkuara të vitit 1948 dhe Konventa Evropiane për 

Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve apo Ndëshkimeve 

Çnjerëzore dhe Poshtëruese. 

Duke u nisur nga neni 3 i Konventës Europiane për të Drejtat 

e Njeriut në të cilën parashikohet se ―Askush nuk mund t‘i 

nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose 

poshtëruese ", u mor shkas për krijimin në vitin 1987 të Konventës 

Europiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit apo Dënimit 

Cnjerëzor ose Degradues.  

Në 04.02.1999 u miratua ligji për Avokatin e Popullit, i cili u 

ndryshua më pas në 12.05.2005. Avokati i Popullit mbron të drejtat, 

liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose 



The Heritage – Nr. 11 

Vështrim i përgjithshëm në mekanizmin kundër torturës  

dhe trendi i tij në vitet e fundit                        284 

mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të 

administratës publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të 

saj. Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës e ushtron 

veprimtarinë e vet bazuar në një sërë aktesh kombëtare dhe 

ndërkombëtare, ndër të cilat më të rëndësishmet janë Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë dhe Protokolli Opsional të Konventës 

kundër Torturës dhe Trajtimeve të tjera Çnjerëzore dhe Degraduese 

(OPCAT)‖, miratuar me Ligjin Nr. 9094, dt.03.07.2003. 

Me ndryshimet e bëra në Mars të vitit 2010, në Ligjin 

Nr.8328 datë 02.04.1998, ―Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve 

me burgim dhe të paraburgosurve‖, u bë i mundur përdorimi më me 

efektivitet i Mekanizmit Kombëtar të Parandalimit të Torturës 

(MKPT),  për të kryer detyrat e tij gjatë kontrollit të shërbimeve 

penitenciare. Në ligjin për Avokatin e Popullit, OJQ-të janë 

parashikuar si organe të jashtme monitorues të shërbimit të shëndetit 

mendor. 

Gjithashtu, neni 19/1, i Ligjit Nr.8454, datë 04.02.1999 ―Për 

Avokatin e Popullit‖, i ndryshuar me ligjin 9398 datë 12.05.2005, 

autorizon një veprimtari monitoruese dhe hetimore të pavarur, të 

gjithanshme dhe të plotë për çdo rast torture, trajtimi çnjerëzor dhe 

degradues, duke garantuar akses të madh në çdo ambjent apo zyrë, 

ndaj çdo zyrtari pa imunitet dhe mbi çdo dokumentacion, qoftë dhe të 

klasifikuar të organeve të administratës publike. 

2. Avokati i Popullit dhe Mekanizmi i mbrojtjes kundër 

Torturës në Shqipëri 

Për të bërë pasqyruar atë se si shfaqet tortura në vendin tonë, 

po paraqes më poshtë disa aspekte të raporteve në institucionit të 

Avokatit të Popullit në vite, për të parë dhe dinamikën gjatë viteve të 

fundit. 

Avokati i Popullit - Raportet 

Në këto ilustrime do të përqendrohem më tepër mbi format e 

keqtrajtimit. Në bazë dhe për zbatim të nenit 63 të Kushtetutës 
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sikurse dhe nenit 23 të ligjit ‗për Avokatin e Popullit‖, kreu i këtij 

institucioni paraqet raport vjetor para kuvendit lidhur me 

veprimtarinë e  tij. Në kuadër të veprimtarisë së tij mund të bëjë 

rekomandime të ndryshme për organet publike për të vënë në vend të 

drejtat apo liritë e shkelura. 

Për vitin 2012, në Institucionin e Avokatit të Popullit janë 

administruar 234 ankesa për veprime dhe mosveprime të paligjshme 

të organit të Policisë së Shtetit. Pretendimet e ankuesve kanë qenë 

kryesisht për: torturë, keqtrajtime, shoqërime/arrestime e ndalime të 

padrejta, veprime arbitare, mosmarrje e mosndjekje të kallëzimeve, 

kontrolle të paligjshme personale e banese, moszbulim i autorëve të 

veprave penale, ndalim për të dalë jashtë shtetit, gjoba të padrejta, për 

mosdhënie të informaciove të kërkuara etj.  

Ndërkohë që në vitin 2011, janë administruar 119 ankesa për 

veprime të paligjshme dhe të parregullta të organeve apo punonjësve 

të policisë. Këto pretendime lidheshin kryesisht me : torturë dhe 

keqtrajtim të tyre nga punonjësit e policisë, për arrestime e ndalime të 

kundërligjshme, për shoqërime të paligjshme në organet e mjediset e 

policisë, për mosmarrje apo mosndjekje të kallëzimeve, të ankesave 

të bëra nga shtetasit dhe për veprime të tjera të paligjshme apo të 

parregullta nga organet dhe punonjësit e policisë. 

Numri i ankesave të qytetarëve është rritur me 115 ankesa më 

tepër nga viti 2011. Më konkretisht, 71 ankesa kishin të bënin me 

torturë e keqtrajtime fizike. Për këtë Avokati i Popullit ka 

rekomanduar fillimin e hetimit dhe procedimin disiplinor për 

punonjës policie, nga të cilat 7 rekomandime për veprën penale të 

―Torturës‖. 

Gjatë vitit 2011 në funksion të mekanizmit Kombëtar për 

Parandalimin e Torturës, Avokati i Popullit ka kryer dhe 42 

inspektime, riinspektime dhe kontrolle tematike në të gjitha 

Strukturat e Policisë së Shtetit në vend, institucione këto që janë në 

varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe 

Ministrisë së Brendshme. Në ketë kuadër, janë hartuar dhe paraqitur 

33 rekomandime, në lidhje me përmirësimin e standarteve të të 

drejtave dhe trajtimit të individëve që strehohen në këto institucione. 
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Referuar raportit vjetor të vitit 2012 të Avokatit të Popullit, 

gjatë vitit 2012 janë përgatitur 17 rekomandime për nxjerrje, 

amendime, apo plotësime të ligjeve të Kuvendit të Republikës së 

Shqipërisë, akteve nënligjore të Këshillit të Ministrave apo Ministrive 

përkatëse, si dhe i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese me qëllim 

shfuqizimin e akteve nënligjore, apo ndryshimeve ligjore, që sipas 

AP, cënojnë liritë dhe të drejtat e njeriut. 

Konstatohet nga raporti i AP se nga punonjësit e policisë ka 

mungesë të njohurive në zbatim të ligjit nr. 9749, dt. 04.06.2007 ―Për 

Policinë e Shtetit‖, të veprimtarisë së institucioneve të pavarura në 

mbrojtje të të drejtave të njeriut, ligjit për Avokatin e Popullit në rolin 

e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, Protokollit 

Opsional të Konventës Kundër Torturës dhe Ndëshkimeve të tjera 

Çnjerëzore dhe Degraduese (OPCAT), si dhe të Konventave 

Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut. 

Sipas konstatimeve të AP, nuk ka përfunduar ende procesi i 

vënies në funksionim të librave për administrimin e ankesave të 

personave të shoqëruar, arrestuar ose ndaluar, procesi i monitorimit 

me kamera të këtyre ambienteve, si dhe nuk janë afishuar në të gjitha 

ambientet postera me të drejtat e personave të ndaluar dhe të 

arrestuar. 

Gjatë vitit 2012 AP ka konstatuar shtimin e rasteve të 

ushtrimit të dhunës fizike dhe psikologjike nga punonjës të Policisë 

së Shtetit, për të cilët u është rekomanduar organeve të prokurorisë 

fillimi i hetimit penal. 

Institucioni i Avokatit të Popullit ka bashkëpunuar me 

Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, dhe OJQ të ndryshme e gjatë 

2012 janë realizuar një sërë inspektimesh të përbashkëta, si dhe 

aktivitete të tjera të përbashkëta si: ofrimi i shërbimeve psikologjike 

për personat e burgosur dhe trajnimeve për policinë e burgjeve. 

Avokati i Popullit ka konstatuar se organet e Policisë së 

Shtetit kanë patur disa arritje pozitive ndër të cilat: bashkëpunimin e 

strukturave të policisë dhe hapje me shoqërinë civile, me të cilën janë 
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lidhur disa marrëveshje, marrjen e disa masave konkrete për zbatimin 

e Rekomandimit 12 të Komisionit të BE-së për zbatimin e 

Rekomandimeve të Avokati të Popullit; fillimin e trajnimeve të 

punonjësve të policisë që shërbejnë në ambientet e shoqërimit dhë të 

sigurisë, etj. 

Gjithashtu ka pasur ndikim pozitiv rekomandimi i Avokatit të 

Popullit bërë gjatë viteve të mëparshme për ndryshimin dhe 

përmirësimin e ligjit nr. 9749, datë 04.06.2007 ―Për Policinë e Shtetit 

dhe ndërtimi në disa organe policie, si në Korçë e Durrës, të 

ambienteve të reja të shoqërimit dhe të sigurisë sipas standardeve 

bashkëkohore. 

Ndërkohë ka edhe anë pozitive dhe përmirësime, pasi sipas 

konstatimeve të AP është bërë zbatueshmëria e disa prej pikave të 

rekomanduara, si për shembull ulja e mbipopullimit në këto 

institucione, ndërtimi i IEVP Elbasan, etj.  

Mbetet ende problematik ndërtimji i dhomave të shoqërimit të 

shtetasve sipas standarteve të parashikuara në ligji e gjithashtu një 

sërë elementësh teknikë. Gjithashtu mbeten problematike plotësimi i 

kushteve higjeno-sanitare, trajtimi i shtetasve, e shoqërimet e 

paligjshme. Po sipas raportit të Avokatit të Popullit janë hasur një 

sërë problematikash të lidhura me me kushtet e ambienteve të 

shoqërimit e të sigurisë, si dhe me mënyrën e zbatimit të ligjit nga 

punonjësit e Policisë së Shtetit gjatë shoqërimit/ndalimit dhe 

arrestimit të shtetasve, të cilat cënojnë të drejtat dhe liritë e qytetarit. 

Freedom House shprehet se kushtetuta dhe ligji i ndalojnë në 

mënyrë kategorike veprime të tilla, por, organet e sigurisë, vazhdojnë 

të ushtrojnë Torturë, trajtim cnjerzor, dhe poshtërues, gjate 

shoqerimit, marrjes në pyetje, dhe paraburgimit të të ndaluarve prej 

tyre. Rasti më famëkeq i ushtrimit të Torturës ishte rasti i ndalimit të 

176 qytetareve nga Forcat e Policisë, pas mbylljes së Protestës së 21 

Janarit 2011. Raste te tjera, ka patur dhe vazhdon të ketë gjatë 

shoqërimit të qytetarëve në Komisariate, dhe gjatë marrjes së tyre në 

pyetje . Deri më sot, institucionet shtetëore kanë  dështuar në 

parandalimin e një fenomeni të tillë, dhe në dënimin e fajtorëve. 
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Gjatë vitit 2011, Avokati i Popullit si Mekanizëm Kombëtar 

për Parandalimin e Torturës, ka kryer 161 inspektime, ri-inspektime, 

kontrolle me tematikë të veçantë dhe vizita në të gjitha vendet e 

privimit të lirisë dhe institucionet e tjera të përmendura më sipër. 

Krahas kësaj, kjo strukturë ka trajtuar edhe rreth 266 ankesa të 

individëve të marra gjatë kontakteve direkte në inspektimet e kryera. 

I gjithë aktiviteti i mësipërm është shoqëruar me 97 rekomandime 

dhe me një korrespondencë zyrtare të dendur për të sqaruar shumë 

detaje dhe fenomene të konstatuara gjatë inspektimeve. 

- GjEDNj dhe Shqipëria 

Raste të keqtrajtimeve në vendin tonë janë dërguar për 

shqyrtim edhe pranë Gjykatës Europiane të të drejtave të njeriut. 

Çështje të cilësuara për keqtrajtime cnjerëzore dhe degraduese 

sipas kuptimit të nenit 3 të Konventës të paraqitura prane GJEDNJ 

nga viti 2005 deri ne vitin 2010 janë 3 dhe ato janë repektivisht: 

- Çështja Dybeku kundër Shqipërisë, Dhjetor 2007 

- Çështja Caka kundër Shqipërisë, Dhjetor 2009 

- Çështja Laska dhe Lika kundër Shqipërisë, Prill 2010 

Ndërsa për vitet 2011 dhe 2012, sipas raportit të Gjykatës 

Europiane për të Drejtat e Njeriut respektivisht për vitet 2011 dhe 

2012, nga Shqipëria nuk ka patur asnjë cështje drejtuar kësaj gjykate 

në lidhje me Trajtime cnjerëzore e degraduese apo tortura. 

- Keqtrajtimet/ torturat dhe të miturit 

Në tetor të vitit 2012 Komisioni për të Dretjat e Fëmijëve, ka 

shprehur shqetësim të thellë për keqtrajtimin dhe përdorimin e 

papranueshëm të forcës, në vecanti kundër fëmijëve, si nga zyrtarët 

publikë ashtu edhe nga policia, në vendet e paraburgimit, burgje dhe 

në institucione të tjera, në të cilat fëmijët janë nën kujdesin e Shtetit.  
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Një tjetër shqetësim ishte keqtrajtimi i të miturve të arrestuar në 

demostratën e 21 janarit të vitit 2011. 

Gjithashtu sipas raportit të KPT për vitin 2011, një numër i 

konsiderueshëm personash (duke përfshirë edhe shumë të mitur) 

pohuan se kishin qenë të nënshtruar ndaj keqtrajtimit fizik (p.sh. 

shuplaka, grushta, shqelma ose goditje me shkop) në kohën e 

arrestimit të tyre ose gjatë marrjes në pyetje nga ana e oficerëve të 

policisë. 

Komisioni për Parandalimin e torturës rithekson 

rekomandimin e tij që pacientëve afatgjatë në spitalin e burgut t‘u 

mundësohet një gamë e gjerë aktivitetesh, si dhe t‘u kushtohet një 

vëmendje e veçantë të miturve që vuajnë dënime të gjata, vecanërisht 

në përmirësimin e shërbimit social edukativ dhe ndikimit pozitiv në 

rehabilitimin e të miturve në jetën sociale 

III. PËRFUNDIM 

Nga viti 2011 në atë 2012 kanë pësuar rritje të madhe ankesat 

e qytetarëve lidhur me torturën e trajtimet cnjerëzore e degraduese. 

Një ndër shkaqet kryesore për zbatimin e pjesshëm apo 

moszbatimin e rekomandimeve të bëra nga Avokati i Popullit, është 

mungesa e fondeve të nevojshme në buxhetet e institucioneve 

përkatëse. 

Pavarësisht përmirësimeve të bëra në disa drejtime, mbeten 

ende problematike trajnimi i punonjësve të policisë e kualifikimi i 

tyre me kurrikula më të pasura përsa i përket të drejtave të njeriut. 

Lufta kundër këtij fenomeni duhet të jetë e gjithanshme dhe 

për këtë duhet të bashkëpunojnë të gjithë aktorët e faktorët, në 

mënyrë që kjo tendencë të ulet e të vijë drejt zhdukjes. 
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Roli i proceseve teknologjike në prodhimin e 

salsiçeve 

Abrstrakti 

 Objekt kryesorë i punimit tonë është  shpjegimi i  rolit të proceseve 

teknologjike në prodhimin e salsiçeve, duke filluar aplikimin e proceseve 

teknologjike që nga fillimi apo pranimi i lëndës së parë në sallat e 

magazinimit e deri në transportin e  produktit final në tregun publik. 

Nëpërmjet këtij hulumtimi ne jemi fokusuar më shumë në rolin që kanë 

proceset teknologjike mbi mikroflorën mikrobike të produktit. 

 Objektivat kryesorë të këtij studimi kishin të bënin me sjelljen e 

mikroorganizmave gjatë aplikimit të proceseve teknologjike, me gjetjen e 

burimit të mikroorganizmave në produktin final si dhe me besueshmërinë e 

këtyre produkteve  në tregun publik. Produktet të cilat i morëm si mostra 

gjatë hulumtimit, salsiçet rezultuan se janë produkte pa ngarkesë mikrobike. 

Gjatë hulumtimit tonë u morën në konsideratë mikroorganizmat si: 

Salmonela, Staphilococus aureus,Clostridium. Këta janë mikroorganizmat 

të cilat më së shpeshti mund t‘i hasim te sallamet dhe te salsiçet, për shkak se 

prejardhja e tyre është e ndryshme, si: nga ajri, nga toka, uji e tjerë.  
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 Ne gjatë hulumtimit tonë realizuam analiza laboratorike të lëndës së 

parë e cila do të përdorej për prodhim të salsiçeve e cila na rezultoi me 

ngarkesë mikrobike dhe gjithashtu realizum një analizë laboratorike lidhur 

me produktin final të salsiçeve e cila analizë dha rezultate të pritshe me vet 

faktin që ne kishim aritur të eleminojmë mirkoorganizmat të cilët ishin 

prezent në lëndën e parë duke mos i lejuar që ato të barten në produktin final. 

Gjatë hulumtimit tonë pamë se ndikimi i faktorëve, siç është temperatura, aë, 

pH, NaCl, O2 e ndryshon plotësisht rrjedhën e prezencës së 

mikroorganizmave në produkt, për shkak se çdo produkt i ka vlerat e veta të 

zhvillimit ndaj këtyre faktorëve. 

 Në këtë hulumtim ne aritëm që të tregojmë rolin shumë të 

rëndësishëm të cilin luajnë proceset teknologjike mbi mikroflorën mikrobike 

të produktit final. 

Hyrje 

 Mishi është një produkt që mund të përkufizohet në disa mënyra. 

Mishi në kuptimin e gjerë të fjalës, përkatësisht me termin mish në 

terminologjinë tregtare nënkuptohet indi muskulor, lidhor, dhjamor, nervor, 

indi gjëndëror, enët e gjakut dhe të limfës nga pjesa e caktuar anatomike, 

bashkë me eshtrat dhe me indin kërcor, si dhe të gjitha pjesët dhe organet e 

trupit të kafshëve që i konsumon njeriu. Mishi në kuptimin e ngushtë të fjalës 

nënkupton indin muskulor, lidhor, dhjamor, nervor, gjëndëror, enët e gjakut 

dhe të limfës nga pjesët e caktuara anatomike pa eshtra dhe kërc.
1
 

 Mishi është një produkt shumë i vlefshëm dhe paraqet një burim 

shumë të rëndësishëm të proteinave shtazore, të mineraleve dhe të 

vitaminave në ushqimin e njeriut.  

Përpunimi i mishit nënkupton prodhime të fituara me aplikimin e një ose më 

shumë veprimeve të konservimit, me qëllim që të fitohet një produkt mjaft i 

qëndrueshëm, i mirë në kuptimin ushqyes. 
2
Konsumatorët kanë një kërkesë 

të madhe për produktet e mishit në dijetën e tyre përshkak se produktet apo 

nënproduktet nga mishi i plotësojnë kërkesat e konsumatorëve lidhur me 

dijetën e tyre, andaj shpesh herë këto produkte din të jene edhe burim i shum 

mikroorganizmave të cilët mund të shkaktojnë pasoja të rënda tek 

konsumatorët, andaj duhet ptur shum kujdes në mikroflorën mikrobike të 

këtyre produkteve me preardhje shtazore. Pjesa më e madhe e salsiçeve janë 

të përbëra nga muskuli, nga dhjami dhe nga përbërës që nuk janë me 
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prejardhje mishi. Të gjitha këto përzihen dhe formojnë një masë viskoze e 

cila i nënshtrohet trajtimit termik me të vetmin qëllim që të arrihet një 

teksturë tipike elastike për produktin, ku lënda e parë është e gatuar. Produkti 

i nënshtrohet trajtimit termik për shkak se ky trajtim luan një rol të 

rëndësishëm në koagulimin e proteinës e cila rezulton me shijen e dëshiruar 

të produktit dhe arrihet stabiliteti bakterial i produktit 

________________________________________ 

1. Danev, M: ‟Teknologia za mesni proizvodi‟ , Shkup, 2008 

2. Vasillev, K .:”Teknollogija na mesnite produkti”, Beograd, 2003 

 

Mikroorganizmat të cilët më shpesh i hasim në salsiçe  

Salmonella - Ky lloj është i rëndësishëm dhe bën pjesë në familjen 

Enteriobacteriaceae. Njihen pesë specie dhe mbi 200 serotipe.  

Këto janë shkopinj të shkurtër gram dhe nuk prodhojnë pigmente në terrenin 

e kultivimit. Shumica prej tyre e fermentojnë glukozën dhe prodhojnë acid 

dhe gaz. Janë shumë të përhapura në natyrë.  

Stafilococcus - Ky lloj bën pjesë në familjen Streptococcaceae dhe përmban 

27 specie. Janë kok gram +, Katalizo_ që shpesh kanë formë sferike në 

ovale.  

Të gjitha krijojnë koloni të vogla në terrenet ushqyese si dhe lakobacilet. Një 

pjesë e tyre ndodhet në aparatin e frymëmarrjes, kurse një pjesë tjetër në 

zorrë. Shumica janë mezofil dhe më pak psikrofil.  

Clostridium - Bën pjesë në grupin e mikrobeve aerobe dhe në familjen 

Bacillaceae. Deri më sot njihen 17 specie që janë gram+ dhe që formojnë 

spore.  

Termofilët e këtij lloji kanë rëndësi të madhe në industrinë e konservimit, për 

shkak se kanë aftësi sporoformuese ndaj nxehtësisë.  

Në këtë lloj bëjnë pjesë agjentët etiologjikë të tetanozit, helmimet prefigenes 

dhe butulizmi. Disa specie janë të rëndësishme për prodhimin e solventëve.  

Janë të përhapura në natyrë, në tokë dhe në ujë.  

Këto janë mikroorganizma të cilët më shpesh i prekin produktet e salsiçeve 

përshkak se ato janë të përhapuru në shum vende si në ajër, uj, tokë e tjerë. 

Andaj ne gjat hulumtimit tonë jemi munduar që këto mikroorganizma ti 
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studiojmë përshkak se këto mikroorganizma bartin pasoja të rënda tek 

konsumatori në rast se janë prezent në produktin final. 

NJë rol të rëndësishëm në prezencën e tyre në produkt mund të paraqesë 

edhe vet personi i cili do të punojë në sallat e prodhimit përshkak se në rast 

se një person ka sëmundje të lëkurës atëher pikërisht ajo sëmundje do të jetë 

shkas i burimit të mikroorganizmave në produkt final.3 

Këto mikroorganizma të cilët dinë shpesh herë të prekin salsiçet shkaktojn 

pasoja të ndryshme tek konsumatorët edhe atë duke fillua nga vjellja, 

dhimbje barku, dhimbje koke, ngushtim të frymëmarjes dhe ka raste kur ato 

konsumatorin e shpiejn deri në vdekje. 

Materiali dhe metodat e punës 

Si material pune janë përdorur: 

- salsiçet 

Gjatë analizave mikrobiologjike të kontrollit të produkteve janë përdorur 

këto metoda: 

1. Përcaktimi i Salmonelës………………………………………….. ISO 

6579:2002             

2. Përcaktimi i Staphilococcus aureus…………………………………ISO 

6888- 2:1999 

3. Përcaktimi i Esherichia colit……………………………………….. ISO 

16649- 2:2001 

4. Listeria………………………………………………………………ISO 

11290- 1:1996 

Diskutimi i rezultateve 

 

Rezultatet e hulumtimit 

Tabela e rezultateve të lëndës së parë e  cila është përdorur për prodhim 

salsiçeve 

Mikroorganizma Nr. i mostrave 

për analizëë 

prezentë 

Salmonela  10 nuk u gjetën 

Stafilococus aureus 10 10
2
 

Clostridium 10 nuk u gjetën 
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Tabela e rezultateve të produktit final të salsiçeve 

Mikroorganizma sasia e 

mostrës për         

gram 

     kufijtë e  

      lejuar 

rezultatet e testimit 

Salmonela  25 0 nuk u gjetën 

Stafilococus aureus 0. 01 0 nuk u gjetën 

Clostridium 0. 1 0 nuk u gjetën 

 

Diskutimi i rezultateve 

Në këtë hulumtim është kryer analiza mikrobiologjike e sallameve dhe e 

salsiçeve. Nga         mikroorganizmat janë kontrollua, Sallamonella, Staphy 

aureus dhe Clostridium.  

Proceset teknologjike që ndikojnë dukshëm në rritjen apo në zhvillimin e  

këtyre mikroorganizmave në produktin final janë: 

  

- temperatura; 

 - pH; 

 - aë 

 - përqendrimi i oksigjenit; 

- përqendrimi i nitrateve dhe nitriteve;  

 - HACCP. 

Përveç parametrave të përmendur më lartë, një parametër shumë i 

rëndësishëm që i eliminon mikroorganizmat në produkt është edhe përdorimi 

i makinerisë moderne përshkak se edhe makineritë të cilat përdoren në 

procesin e prodhimit luajnë një rol të rëndësishëm për mikroflorën mikrobike 

të produktit për shkak se i zvogëlojnë hapësirat e kontaminimit të produktit 

nga mikroorganizmat.  

Gjat hulumtimit tonë ne realizum analizë laboratorike në lëndën e parë e cila 

do të përdorej për produkt final të salsiçeve, nga rezultatet e fituara lidhur me 

lëndën e parë pamë se kemi një prezencë të mikroorganizmave edhe atë 

Stafilococus aureus.  
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Gjithashtu ne hulumtimin tonë realizum edhe një analizë laboratorike lidhur 

me produktin final të salsiçeve që rezultoi se produkti final i salsiçeve nuk ka 

prezencë të mikroorganizmave respektivisht të Stafilococus aureus i cili ishte 

prezent në lëndën e parë. Pra ne kemi aritur që proceset teknologjike ti 

aplikojmë në fazën e prodhimit në mënyrë shumë të përpiktë. 

 

Aplikimi i proceseve teknologjike gjatë fazes së prodhimit të salsiçeve 

 

Gjatë procesit tekologjik të prodhimit të sallameve përdora temperaturat nga 

ato të ulëtat, të mesmet, deri tek ato të lartat. Këtë parametër e aplikuam në 

këtë mënyrë për shkak të karakteristikave të mikroorganizmave që ishin të 

pranishëm në produkt.  

- Temperatura e cila u aplikua për eliminimin e stafilokokëve nga produkti 

final ishte në këto vlera: temperatura më e lartë që aplikova për eliminimin e 

këtij mikroorganizmi ishte  47
0
C, kurse temperatura më e ulët që e aplikova 

për eliminimin e këtij mikroorganizmi ishte 6. 5
0
C.  

- Aktiviteti i ujit i cili u përdor në procesin e prodhimit të sallamit për 

eliminimin e stafilokokëve përfshin vlerën 0. 90%.  

- Përqendrimi i NaCl në produktin final përfshin vlerat prej 1. 6- 2. 2, vlera 

këto që nuk e lejojnë rritjen e mikroorganizmave në salsiçe.  

- Vlera e pH-së që e aplikova gjatë procesit të prodhimit të salsiçeve ishte 5. 

2- 8. 7. Kjo vlerë e ndalon rritjen e stafilokokëve në produktin final.  

- Përqendrimi i nitrateve dhe i nitriteve në produktin final të salsiçeve është 

0. 5%. Kjo vlerë e ndalon rritjen e mikroorganizmave në produkt.  

- Një parametër tjetër të cilin e kam respektuar, e që është shumë i 

rëndësishëm për eliminimin e stafilokokëve nga produkti është sistemi 

HACCP. Ky sistem ngërthen në vete një mori rregullash të cilëve duhet t‘u 

përmbahemi gjatë procesit të prodhimit. Gjatë fazës së prodhimit kam pasur 

një kujdes të madh ndaj gjendjes shëndetësore të punëtorit i cili do të ketë 

kontakt të drejtpërdrejtë me produktin, ngase edhe punëtori apo personeli me 

gjendje shëndetësore jo të mirë, mund të jetë shkaktar i prezencës së 

mikroorganizmave në produkt.  

Gjithashtu kam pasur një kujdes të veçantë edhe ndaj higjienës së 

aparaturave të cilat janë përdorur në procesin e prodhimit të salsiçeve për 

shkak se edhe ato mund të jenë shkak i burimit të mikroorganizmave në 
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produktin final. Një kujdes të veçantë i kam kushtuar edhe higjenës së sallës 

ku do të prodhohet produkti final i salsiçeve ngase kontaminimi mund të 

ndodh edhe nga prania e mikroorganizmave të cilët mund të jenë në mjediset 

e prodhimit.  

Mënyra e aplikimit të proceseve teknologjike për eleminimin e 

Stafilococus aureus 

 Temperaturat që janë përdorur për eliminimin e satfilokokëve nga 

produkti janë paraqitur, si vijon: Temperaturat e larta të cilave nuk mund t‘u 

rezistojnë stafilokokët janë mbi 46
0
C, ndërsa temperaturat e ulëta që 

aplikohen në procesin e prodhimit dhe të cilave nuk mund t‘u rezistojnë 

stafilokokët janë 4
0
C.  

- Aktiviteti i ujit 

Në rritjen dhe në zhvillimin e stafilokokëve në sallame dhe në salsiçe një rol 

të rëndësishëm luan aë. Nëse lagështia ulet nën 20%, atëherë ndërpriten të 

gjitha mundësitë e zhvillimit të satfilokokëve.  

- pH-ja po ashtu ka një ndikim të madh në rritjen dhe në zhvillimin e 

satafilokokëve në sallame dhe në salsiçe. Ulja e pH-së nën vlerën 4. 5- 5 e 

parandalon zhvillimin e stafilokokëve.  

Nga këtu mund të shihet se nëse terreni ushqyes në të cilin janë prezentë 

stafilokokët shkon drejt atij acidik, atëherë prezenca e tyre eliminohet.  

- NaCl është faktor i cili ndikon shumë në eliminimin e satfilokokëve nga 

produkti. Përqindja e NaCl në produkt që nevojitet për eliminimin e 

satfilokokëve është në vlerën 3%.  

- Përqindja e nitratetve dhe e nitriteve që është e nevojshme për e eliminimin 

e stafilokokëve nga produkti përfshin vlerat 4. 5%.  

Nga kjo formë e aplikimit të proceseve teknologjike në procesine prodhimit 

arita që të eleminoj prezencën e mikroorganizmave në produkt final, pra 

nëpërmjet një aplikimi të drejtë dhe të përpiktë mund të eleminojmë 

mikroorganizmat. 

 Nga ky punim mund të përfundoj se prodhimit të këtij produkti i 

është kushtuar një vëmendje e veçantë gjatë gjithë zinxhirit të prodhimit, e 

pikërisht duke fillua nga: pranimi i lëndës së parë, ngrirja, çngrirja, imtësimi, 

përzierja me shtesat ushqimore, mbushja në ambalazhe dhe ruajtja. 
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Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar, në Fakultetin e Ekonomisë, 

Universiteti i Tiranës, Shqipëri 

 

   

Teknologjia e Lëvizshme (Mobile)- Një zgjidhje 

për turistët e ditëve të sotme 

 

Abstrakt 

Në ditët e sotme udhëtimi është një aktivitet për miliona njerëz në mbarë 

botën, jo vetëm i lidhur direkt me qëllime turistike, por për shumë arsye të 

tjera. 20 vitet e fundit sektori i transportit është modernizuar dukshëm duke 

ofruar komoditet, shpejtësi dhe lehtësi të shumta, në shumicën e rasteve me 

kosto relativisht të ulët.  Bazuar në statistika dhe studime tregu, rezulton që 

nevoja për të udhëtuar është në rritje vit pas viti, veçanërisht për qëllime të 

kalimit të kohës së lirë dhe çlodhjes, për faktin se njerëzit kanë nevojë 

gjithmonë e më shumë për t'u relaksuar nga puna dhe problemet e tyre të 

përditshme, ndaj edhe turizmi konsiderohet si një zgjidhje për miliona 

persona anembanë globit. 

Gjithashtu sektori i turizmit, është ndikuar shumë nga teknologjia e 

Informacionit dhe Komunikimit (TIK), si një nga mjetet që ofruesit e 
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shërbimeve turistike janë duke  përdorur kryesisht për qëllime marketingut, 

shitjesh, etj. Por fenomeni që sot po konstatohet, është që vetë turistët po 

përdorin masivisht TIK për planifikimin e pushimeve të tyre, për të qenë të 

informuar në lidhje me destinacionin ku ata duan të shkojnë, për rezervime, 

prenotime, pagesa etj. 

Ky artikull ka për qëllim të tregojë se teknologjia e lëvizshem (mobile) në 

turizëm është një pjesë shumë e rëndësishme e TIK dhe ndikon pozitivisht në 

sektorin e turizmit. Kompanitë prodhuese të aplikacioneve për pajisjet e 

(mobile) janë duke ofruar risi dhe shërbime shumë praktike shpesh me 

çmime logjike, duke tërhequr  miliona përdorues. 

Fjalë kyç: TIK, teknologjia e lëvizshme (mobile), marketingu, turizëm, risi. 

1. Hyrje 

Sipas statistikave të Organizatës Botërore të Turizmit (UNWTO), numri i 

turistëve ndërkombëtarë u rrit me 4% në vitin 2012, duke shënuar një rekord 

prej 1 miliard turistësh në nivel global për herë të parë në histori. Me 39 

million turistë më shumë, numri i turistëve ndërkombëtarë arriti në 

1.035.000.000, krahasuar me 996.000.000 në vitin 2011. Kërkesa ishte e 

qëndrueshme gjatë gjithë vitit, me një rritje më të lartë se sa pritej në 

tremujorin e katërt të vitit 2012 (UNWTO, 2013). 

Industria e turizmit është një shembull tipik i bashkëpunimit në rrjet, ku të 

dyja palët, si nga ana e konsumatorit, ashtu edhe nga ofruesit e shërbimeve të 

turizmit duhet shkëmbimi i informacionit, në mënyrë që të ofrohet/blehet një 

produkt turistik përfundimtar. Interneti mundëson udhëtarët për të marrë 

informacion online në kohë reale, të përditësuar e të pakufizuar përpara se të 

udhëtojnë jashtë vendit, dhe padyshim që ky informacion i marrë ndikon në 

vendimin e tyre për të vizituar apo jo një destinacion të caktuar. (Kao, 

Louvieris, Pauell-Perry, & Buhalis, 2005). 

 

Interneti i ka dhënë publikut një qasje të përgjithshme në instrumentat e 

prenotimeve/rezervimeve të përdorura nga profesionistët e industrisë. 

Aplikimet mobile së shpejti mund të transformojnë të gjitha shërbimet 

turistike, duke ofruar përgjigje të menjëhershme dhe të përshtatura sipas 

nevojave të udhëtarëve. Përveç prenotimeve të akomodimit nëpër njësi 

akomoduese, biletave të fluturimeve ajrore etj, aplikacionet mobile aktualisht 
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shtrihen në të gjitha shërbimet që lidhen me transportin, agjencitë e 

udhëtimit, hotelet dhe informacione të shumta me karakter kulturor, historik 

ose mjedisore për udhëtarët. (Proximamobile, 2013). 

Një faqe turistike interneti e projektuar në mënyrë të përshtatshme mund të 

lehtësojë dukshëm një udhëtar, duke ndihmuar që të sigurohet që po bën 

zgjedhjen e duhur dhe të ketë një eksperiencë të kënaqshme. Ky është 

qëllimi kryesor i konsumatorëve të shërbimeve turistike. 

Turistët po përfitojnë shumë nga opsionet e internetit që ofrojnë telefonat 

smart  të cilat i ndihmojnë ata gjatë procesit të mbledhjes së informacioneve, 

leximin e komenteve mbi shërbime të ndryshme turistike, blerjen e biletave 

etj. 

Strategjitë elektronike të marketingut  janë bërë gjerësisht të përdorshme dhe 

presioni mbi bizneset e ndryshme për të investuar në prodhimin e 

aplikacioneve në shërbim të turizmit është rritur. Kjo tendencë pasohet edhe 

nga numri i përdoruesve të pajisjeve mobile që po ashtu është rritur, ndaj dhe 

interesi për vlerësimin e teknologjive mobile është në rritje. 

Sot një nga pajisjet më të dobishme dhe multifunksionale të telefonisë 

celulare janë të ashtuquajturat telefonat smart. Përkufizimi në përgjithësi 

është përdorur për të përshkruar çdo telefon celular që kombinon 

komunikimin me teknologji të sofistikuara që përdoren  si aksesi në internet 

dhe opsionet e ofruara për të shkarkuar aplikacione të ndryshme. Gjenerata e 

fundit u prezantua nga kompania Apple, me markën e saj të njohur iPhone. 

Që prej asaj kohe, një gamë e gjerë e  telefonave smart me marka tepër 

konkurruese po përdorin këto teknologji.  Kompjuterat Desktop janë të 

përshtatshëm për kërkimin, planifikimin dhe prenotimin e pushimeve të 

njerëzve, por nuk ofrojnë transportueshmëri të lehtë dhe fleksibilitet. 

(Tourism E-kit, 2011). 

Si  kompanitë, ashtu edhe konsumatorët e pranojnë se Interneti mund të 

shihet si një mjet efektiv për shpërndarjen e informacionit. I parë nga një 

perspektivë e marketingut, interneti nuk është një tjetër instrument 

marketingu, por mund të jetë një mjet strategjik për të ndihmuar kompanitë 

të  rrisin kënaqësinë e konsumatorit, t‘i ruajnë ata, si dhe të sigurojë 

besnikërinë konsumatore. Prandaj, teknologjia e internetit është e 

domosdoshme në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve për e-

bizneset. 
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Kur njerëzit janë me pushime apo në një udhëtim biznesi, mund të përdorin 

telefonat e tyre smart ose minikompjuterat portabël tablet për të gjetur dhe 

ndarë informacion në lidhje me destinacionin që ata kanë vizituar. World 

Travel Monitor ka konstatuar se 40% e udhëtarëve ndërkombëtare që 

udhëtojnë me një telefon smart kanë qasje në interneti, e-mail dhe funksione 

të tjera. Nga përdoruesit e telefonave smart, 40% e përdorin atë për të marrë 

informacion mbi destinacionin dhe 26% e udhëtarëve për arsye çlodhjeje dhe 

argëtimi, ndërsa 34% e udhëtarëve të biznesit i përdorin ato për të ndryshuar 

rezervime ndërsa udhëtojnë. Vetëm një e treta e udhëtarëve ndërkombëtare i 

përdorin telefonat e tyre smart për të hyrë në rrjetet sociale që përdor 

teknologjia Web 2.0. Kjo bën që shpesh turistët të postojnë materiale të 

ndryshme si: fotografi, video etj në faqet e tyre të Facebook ose blogje, 

Twitter apo Flickr, gjatë kohës që ata janë ende në destinacionin përkatës. 

(UNWTO - Themis Foundation, 2012). 

Pyetjet kërkimore të këtij artikulli janë:  

1. Cili është impakti që sjell sot telefonia  mobile gjatë udhëtimeve 

turistike?  

2. Si i përgjigjet kërkesave të tregut turistik programimi i 

aplikacioneve për pajisjet e lëvizshme? 

3. Si ka ndikuar teknologjia e lëvizshme në vlerën e shërbimeve 

turistike, kostove, kohës së shitjes/blerjes së shërbimeve etj? 

 

2. Rishikmi i literaturës. 

 

2.1 Përdorimii i pajisjeve të lëvizshme (mobile) 

 

Në vitin 2013, mbi 2,7 miliardë persona përdorin internetin, shifër që  i 

korrespondon 39% të popullsisë së gjithë botës. Evropa është rajoni me 

normën më të lartë të penetrimit të internetit në botë (75%), pasuar nga 

Amerikat (61%). Në vitin 2013, ka pothuajse po aq abonentë telefonash 

celularë sa  është edhe popullsia e botës, me më shumë se gjysmën  në 

rajonin e Azi-Paqësorit (3.5 miliardë nga 6.8 miliardë abonime gjithsej). 

(ITU, 2013)  
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Figura 1. Numri i abonentëve të telefonisë celulare, krahasuar me 

numrin e popullsisë në botë 

Në tregjet në zhvillim, rritja e përdoruesve të celularëve mes disa prej 

kombeve më të populluara të botës po e transformon dukshëm  sektorin e 

udhëtimeve. Amerikanët shpenzojnë mbi 94 minuta mesatarisht me 

aplikacione çdo ditë, ndërsa në Kinë ka mbi 200 milion përdorues celularësh, 

e cila përbën edhe 50% të popullsisë së përgjithshme. Sipas Charles 

Armstrong, themelues dhe CEO i TourWrist deri në fund të vitit 2014, 

gjysma e të gjithë trafikut të internetit për qëllime udhëtimi në faqet e 

internetit do të vijë nga celularët, duke gjeneruar 260 miliardë $ në 

rezervime. Ai i quan pajisjet mobile si revista "moderne", meqënëse  

përdoruesit vazhdojnë të duan të ndajnë përvojat e tyre personale me miqtë 

dhe familjen. Gjithashtu ekspertët e udhëtimit në Facebook kanë konstatuar 

se me 25% të njerëzve që shikojnë foto pushimesh në mediat sociale, do të 

thotë një katalizator për planet e tyre të ardhshme për udhëtime, prej të cilëve 

11% të prenotimeve për udhëtimin e tyre të ardhshëm në vendin që kanë parë 

në foto. Përdorimi i telefonave Smartphone tani është 25% për Facebook dhe 

Instagram. Kjo është 10% më shumë se sa telefonatat apo mesazhet, pra 

konstatohet në mënyrë të qartë se është një pjesë e rëndësishme e udhëtimit  

(WTTC, 2013) 

2.2 Tregu i telefonisë celulare 

Gartner (2013) parashikon që shitjet e pajisjeve të lëvizshme (mobile) do të 

rriten duke arritur 1.9 miliardë njësi në vitin 2013. Shitjet e telefonave smart 

pritet të arrijnë shifrën e 1 miliardë njësive në vitin 2013. Kompania më e 
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suksesshme konsiderohet Samsung, e cila përbën më shumë se 20-24% të të 

gjitha aparateve të shitura në vitin 2012 dhe më shumë se 30% të telefonave 

smart. Në tregun e sistemeve operativë të telefonave smart (OS), Android ka 

arritur më shumë se 50 për qind të tregut OS, duke zgjeruar hendekun me 

sistemin operativ të Apple, iOS. Ndërsa Android u rrit 87,8 për qind në 

tremujorin e katërt të vitit 2012, RIM ka rënë me 44,4 për qind në të njëjtën 

periudhë. Microsoft e kishte performancën më të mirë 3-mujorin e katërt të 

vitit 2012, duke rritur pjesën e tij me 1.2 pikë përqindje, dhe shitjet e 

telefonave smart me një rritje prej 124.2% nga viti në vit.  

 

Tabela e mëposhtëme paraqet shitjet e telefonave celularë në mbarë botën 

sipas markave, gjatë vitit 2012 

 

Kompania 2012 

Njësi 

2012  

Pjesë 

tregu (%) 

2011 

Njësi 

2011 

pjesë 

tregu (%) 

Samsung 384,631.2 22.0 315,052.2 17.7 

Nokia 333,938.0 19.1 422,478.3 23.8 

Apple 130,133.2 7.5 89,263.2 5.0 

ZTE 67,344.4 3.9 56,881.8 3.2 

LG Electronics 58,015.9 3.3 86,370.9 4.9 

Huaëei Technologies 47,288.3 2.7 40,663.4 2.3 

TCL Communication 37,176.6 2.1 34,037.5 1.9 

Research In Motion 34,210.3 2.0 51,541.9 2.9 

Motorola 33,916.3 1.9 40,269.1 2.3 

HTC 32,121.8 1.8 43,266.9 2.4 

Others 587399.6 33.6 595886.9 33.6 

Total 1,746,175.6 100.0 1,775,712.0 100.0 

 

Table 1. Shitjet e telefonave celularë tek përdoruesit e fundit sipas 

markave (000 njësi) 

Source: Gartner (February 2013)  
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3. Metodologjia 

 

Metoda e përdorur për përgatitjen e këtij artikulli është ajo e një rishikimi 

sistematik të literaturës. Për këtë arsye, autori ka përzgjedhur artikuj që 

lidhen me temën, si dhe ka shfrytëzuar një sërë informacionesh online në 

internet nga viti 2000 deri në vitin 2013. Për shkak të kufizimeve në qasjen e 

të gjitha burimeve elektronike artikujt përfundimtare të shqyrtuar arritën në x 

dhe y faqet e internetit. Kriteri kryesor i kërkimit ishte gjetja nëpër abstrakte 

e një ose më shumë prej këtyre termave: teknologjia mobile, turizmi, 

udhëtarët, aplikacionet. Nga artikujt e parë të analizuar, u përjashtuan disa 

prej tyre për shkak se, nga leximi i mëtejshëm, u konstatua se ato nuk ishin të 

përshtatshme për këtë temë. 

 

4. Rezultatet 

4.1 Aplikacionet e pajisjeve të lëvizshme në sektorin e turizmit 

Numri i aplikacioneve të ofruara në treg është rritur ndjeshëm dhe një numër 

i lojtarëve kryesorë  janë duke  zhvilluar tregjet e tyre të aplikacioneve (p.sh. 

Samsung, HTC, RIM etj). Përderisa teknologjia për programimin e 

aplikacioneve, njëkohësisht edhe kapacitetet njerëzore që janë fokusuar në 

këto aplikacione ekzistojnë dhe po rriten dita ditës, është në interes të 

sipërmarjeve të ndryshme të përshtasin këto aplikacione tek pajisjet e 

ndryshme që do të përdoren nga blerësit e mundshëm në të ardhmen. Ofrues 

aplikacionesh të cilët programojnë aplikacione për karakteristikat e rajoneve 

specifike për sisteme operativë telefonash smart, mund të jenë me interes për 

marketingun turistik.  

Aktualisht tregu i aplikacioneve është i ndarë mes zhvilluesve të sistemeve 

operativë si (Apple, Android, Ovi, Nokia etj) si dhe ofruesve të veçantë, të 

cilët i përshtaten kërkesave për sisteme operative të ndryshme si psh 

(Handango, GetJar etj). 

Më poshtë janë disa aplikacione IT për iPhone, iPad dhe telefona të tjerë 

smar dhe tablet: 

4.1.1 iTinerary: itinerari personal ne telefonin e juaj Smart 

Aplikacioni për udhëtime i iPhone i quajtur iTinerary ofron akses të 

lëvizshëm (mobile) tek të gjitha informacionet dhe shërbimet që lidhen me 

udhëtimin dhe që disponohen nga  ISO, një sistem i përdorur nga tour 
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operatorët. Kjo i jep konsumatorit një vlerë të shtuar pasi shpërndan të gjithë 

informacionin në kohë reale. iTinerary quhet ndryshe edhe — aplikacion i 

vogël, përfitim i madh. Ajo që duhet të bëjnë klientët  për të patur qasje të 

plotë në të dhënat e prenotimeve është që të shkarkojnë dhe instalojnë 

aplikacionin e iPhone iTinerary . Aplikacioni lidhet me sistemin e rezervimit 

dhe shkarkon të gjitha detajet e planit të udhëtimit të rezervuar. Udhëtarët 

kështu mund të arrijnë deri në të gjitha detajet e shërbimeve të tyre të 

rezervuara – në çdo kohë dhe kudo. Një shembull për këtë mund të jetë një 

hartë Google e cila mund të hapet direkt nga shërbimet hoteliere të 

rezervuara, duke i treguar udhëtarit vendndodhjen e hotelit dhe kthimin e tij 

sërish në rezidencën e përhershme. (ISO Travel solutions, 2013) 

4.1.2  Projekti i Bashkimit Europian  Aladdin —manaxhim destinacioni 

mobile për SME-të 

Aladdin është një projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian për zhvillimin 

e një sistemi mobile destinacioni. Sistemi kombinon një përmbajtje mobile 

dhe një sistem menaxhimi shërbimesh për destinacione me informacionet 

përkatëse dhe teknologjinë e prenotimeve për guidat turistike dhe 

konsumatorët, si në destinacion, ashtu edhe në shtëpi. Ky sistem është 

menduar për të mbështetur të gjithë ofruesit e shërbimeve në destinacione, si 

dhe konsumatorët para se të udhëtojnë, por edhe më pas, si turistë në 

destinacion. 

Për ta ofruar këtë shërbim  Aladdin përshtatet për skenarë të  ndryshëm, lloje 

të ndryshme të udhëtimit etj të tilla si: ture kulturore, ture në qytete urbane 

ose pushime në plazh dhe llojet e ndryshme të udhëtarëve (të tillë si biznesi, 

argëtimi,në grupe apo individualë) . 

Me fokus në tregun e turizmit, Aladdin synon t‘i ofrojë sipërmarjeve të vogla 

e të mesme  një shërbim inovativ mobile dhe platformën e informacionit për 

të rritur mundësitë e tyre të biznesit dhe konkurrencën e tyre. Aplikacioni 

Aladdin i ofron turistëve një gamë të gjerë informacioni, të përshtatur sipas 

kërkesave, të bazuar mbi lokalitetin që vizitohet dhe është një mbështetje për 

guidat turistike në punën e tyre të përditshme. (ISO Travel solutions, 2013) 

4.1.3 Realiteti i modifikuar. 

Realiteti i modifikuar (Augmented reality) është i lidhur ngushtë me 

zhvillimin e aplikacioneve të telefonisë celulare. Ai  përdor funksionet e 



Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 

307       Elton Noti, Prof. Dr. Kozeta Sevrani 

kamerës së telefonave smart për të treguar disa të dhëna të nevojshme 

përdoruesit në lidhje me vendndodhjen e tij  të momentit. Pikërisht ky 

instrument mund t‘i vijë në ndihmë shumë udhëtarëve të cilët nuk janë të 

familjarizuar me shumë lokalitete që ata vizitojnë. Shumë nga këto 

aplikacione janë pa para, apo me çmime fare të ulta, por që kanë vlerë të 

konsiderueshme për përdoruesin. Një nga aplikacionet e realitetit të shtuar 

është Wikitude. Gjithashtu, ArchINFORM Layar është një tjetër aplikacion, i 

cili i tregon përdoruesit tregues mbi arkitekturën e ndërtesave përreth. Ajo 

gjithashtu i tregon një rrugë specifike përdoruesit për këmbësorë  për 

elementë arkitektonikë të objekteve të ndryshme që ai mund ti vizitojë gjatë 

një turi të thjeshtë. Gjithashtu, një tjetër aplikacion i cili shndërrohet në 

realitet të modifikuar është edhe Metro AR Pro, i cili konsiston në atë çka 

ofrohet në programet e navigacionit dhe hartave të ndryshme, por me 

opsionin shtesë që mund t‘i shikosh nëpërmjet realitetit të shtuar. 

4.1.4 “Eezeerator”.- Një burim informacioni dhe komentesh mbi 

kompanitë ajrore 

Pas lancimit të një  rrjeti social që lejon udhëtarët për të postuar komente në 

bordin e një avioni gjatë një fluturimi ose gjatë një qëndrimi në hotel, Air 

Valid është duke ofruar një aplikacion për iPhone dhe Android: Ai publikon 

informacion mbi kompanitë ajrore, hotelet dhe aeroportet, duke përdorur 

GPS (Global Positioning System) për të identifikuar se ku janë duke 

qëndruar përdoruesit. (www.air-valid.com) 

4.1.5  Kur telefoni celular bëhet çelës i një dhome hoteli 

Teknologjia, e cila është testuar për telefonat smart, është aplikuar në  hotelet 

e zinxhirit Holiday Inn në SHBA dhe ka për qëllim t‘i japë klientëve lirinë 

për të shmangur procedurën e ―check in‖ në recepsion. Personat që 

disponojnë një telefon Blackberry, Android apo iPhone së pari do të duhet të 

shkarkojnë një aplikacion dhe të regjistrohen në një faqe interneti të veçantë. 

Pas prenotimit në distancë të një dhome hoteli, ata thjesht do të mbajnë 

telefonin e tyre të hapur për të komunikuar me një sensor të veçantë tek dera 

e dhomës, e cila do të haqet automatikisht. (USA Today, 2010) 

4.1.6  Aplikacioni Tricount 

Aplikacioni pa pagesë për iPhone Tricount është i dobishëm për këdo që 

dëshiron  të ndajë shpenzimet e një udhëtimi apo aktiviteti në grup. Kush 

paguan për hotelin, restorantin, transportin apo biletat e kinemasë? Krijohet 
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një llogari, shtohen anëtarët, rregjistrohen shpenzimet e gjithëseicilit dhe 

menjëherë aplikacioni rregjistorn të gjitha shpenzimet në mënyrë që t‘i ndajë 

kostot në mënyrë të drejtë mes anëtarëve të grupit. (http://www.tricount.com) 

4.1.7 Audiovisit-Turet e reja me MP3 

Guidat me formatin audio MP3 janë pothuajse pa kosto  dhe mbresëlënëse. 

Audiovisit ofron ture në Francë për  140 vizita në qytete, monumente, muze, 

destinacione natyrore peisazhike, si dhe ekspozita të përkohshme. Ky 

program shkarkohet në një  telefon celular pas një procesi të shkurtër 

regjistrimi online . Sekuencat kryesore  prej 30-40 minutash, ndahen sipas 

tematikave në 20 seksione, të cilat janë hulumtuar dhe prodhuar me 

profesionalizëm.(Proximobile, 2013) 

4.1.8 Kurseni kohë në aeroport 

Mbajtësit e një bilete elektronike të kompanive ajrore Air France ose KLM 

mund të kontrollojnë nëpërmjet telefonit të tyre celular tridhjetë orë para 

kohës së tyre të fluturimit. Gjatë mbërritjes në aeroport, ata thjesht mund të 

marrin kartën e fluturimit (boarding card) nga një terminal. Një opsion edhe 

më i lehtë në dispozicion të pasagjerëve në fluturimet drejt/nga Amsterdami: 

karta e fluturimit  dërgohet direkt në celularin e pasagjerëve me SMS / MMS 

ose email. (http://mobile.airfrance.com) 

4.1.9 Streetmuseum: udhëtim në kohë nëpër Londër 

Duke parë se si një qytet, lagje apo rrugë është ndërtuar dhe i organizuar në 

kohë të shkuara ... E gjithë kjo bëhet e mundur në kryeqytetin britanik 

Londër, nëpërmjet aplikacionit Streetmuseum. Aplikacioni i IPhone që 

ofrohet falas nga muzeu i Londrës  përdor koleksionet e arkivave fotografike 

dhe realitetit të modifikuar (augmentet reality) për të sjellë të kaluarën në 

realitetin e sotshëm. Përdoruesit udhëzohen në destinacionin e selektuar 

nëpërmjet GPS. Duke mbajtur të hapur kameran e telefonit të tyre celular, 

një foto transparent arkivi mbivendoset mbi pamjen aktuale. Atëherë 

aplikacioni  rikrijon pamje të veçanta që i referohen periudhave të ndryshme, 

si psh një objekt që dikur ka qenë në atë vend por tani është diçka tjetër, apo 

atmosferën e një rruge. Një listë të dhënash kompleton informacionin vizual. 

(Proximobile, 2013). 

 

5. Përfundime 

http://www.tricount.com/
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Si përfundim mund të thuhet se rritja e ndjeshme e përdoruesve të internetit 

sot në botë dhe ulja e kostove të tij nga kompanitë e telefonisë celulare, dhe 

pajisjeve të tjera mobile, po rrit ndjeshëm edhe kërkesën për blerjen e 

telefonave smart, Iphone, Ipad, tablet etj, duke mundësuar qasjen e milona 

personave tek aplikacionet që lidhen me turizmin. 

Telefonat smart janë instrumente shumë të përdorshëm dhe ndihmës për 

udhëtarët. Ata  mund të kenë një ―guidë turistike‖ shumë të vogël në xhepin 

e tyre. 

Përderisa teknologjia për programimin e aplikacioneve, njëkohësisht edhe 

kapacitetet njerëzore që janë fokusuar në këto aplikacione po rriten dita ditës, 

sipërmarje të ndryshme po i  përshtasin këto aplikacione tek pajisjet e 

ndryshme që do të përdoren nga blerësit e mundshëm në të ardhmen. 

Telefonat celularë po shndërrohen në instrumentin më të përdorshëm për të 

kryer prenotime të shpejta udhëtimesh, për të parë imazhet e vendit që do të 

vizitohet dhe për t‘u informuar rreth shërbimeve të ndryshme që turistët 

mund të konsumojnë gjatë udhëtimit. 

Rrjetet sociale si facebook, instagram etj, po përdoren gjithmonë e më shumë 

për të shkëmbyer foto pushimesh turistike, si dhe ofrojnë informacione të 

shumta rreth tyre, duke bërë kështu një marketing krejtësisht të besueshëm 

dhe pa kosto mbi shërbimet turistike. 

Telefonia celulare po sjell impakte të shumta në industrinë turistike, duke 

detyruar edhe shumë sipërmarje turistike apo organizata kombëtare për 

turizmin të krijojnë faqet e tyre të internetit edhe në versionin mobile. 
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NDËRTIMI I NJË KOMUNIKIMI TË 

BRENDSHËM TË SUKSESSHËM NXIT 

EFIKASITETIN  DHE RRITJEN E NJË SHËRBIMI 

CILËSOR NË INSTITUCIONET ARSIMORE 

 

ABSTRAKT 

        Në ditët e sotme institucionet tona arsimore ndeshen me 

probleme të shumta dhe për ti mënjanuar ato përpiqen të përdorin sa më mirë 

asetet e tyre.Një prej aseteve të rëndësishëm që ndikon shumë performancën 

e institucioneve arsimore janë burimet njerëzore të saj.Prandaj një sistem 

komunikimi sa më i mirë dhe i plotë është një faktor i rëndësishëm në rritjen 

e cilësisë së shërbimeve.Ky punim tenton të sjellë një vlerësim për rolin e 

komunikimit të brendshëm në institucionet arsimore si një pjesë me 

perspektivë të gjerë në komunikimin e shkollës me qëllim që të identifikojë 

problemet dhe të ofrojë zgjidhjet e mundshme për to.  

Institucionet tona arsimore kane nevojë të kryejnë një analizë  të 

komunikimit të brendshëm, i cili  mundëson të përmirësojë aftësitë e 

institucioneve arsimore në ofrimin e një shërbimi cilësor dhe të rritjes të 

performancës së tyre.  

 Fjalë kyçe- Komunikim, efektivitet, shërbim cilësor, performancë 

,informacion. 



The Heritage – Nr. 11 

Ndërtimi i një komunikimi të brendshëm të suksesshëm nxit efikasitetin  dhe 

rritjen e një shërbimi cilësor në institucionet arsimore           312 

HYRJE 

   Institucionet  arsimore janë një burim kryesor në cilësinë e 

jetës ekonomike të një vendi.. Studiues të shumtë, kanë argumentuar se, pse 

komunikimi i brendshëm është jetësor për suksesin e një organizate. 

Pavarësisht informacionit të gjerë ekzistues lidhur me bindshmërinë dhe 

efektivitetin e komunikimit, ka evidenca të cilat tregojnë se shumë 

organizata dështojnë në komunikimin e misionit, vizionit dhe vlerave të tyre 

ashtu siç duhet.  

Brenda sferës së një institucioni, komunikimi është e vetmja mënyrë 

për drejtuesit publik, për të përcjellë idetë dhe mendimet e nxjerra nga 

objektivat e shkollës, politikat, programet, vendimet, udhëzimet ose planet. 

Përmes kësaj rruge drejtimi  publik ndikon në jetën e të gjithë aktorëve të 

lidhur me shkollën, duke ofruar një shërbim cilësor. Ekzistojnë prova në 

favor të  idesë së përceptimit të komunikuesve efektiv dhe drejtuesve publik  

si sinonime të njëri – tjetrit kur thotë ―nuk ka organizata pa komunikimin‖ 

230.Në realitet ekzistojnë probleme të mundshme, pengesa të komunikimit 

dhe faktorë të tjerë të jashtëm, të cilat ulin arritjet e komunikimit në shkollë. 

Këto çështje mund të evidentohen nëpërmjet sistemeve që monitorojnë dhe 

vlerësojnë komunikimin në shkollë.  

Shkolla ekziston si një kompromis i drejtë i disa pjesëve të 

ndërvarura, të cilat janë themelore për efektivitetin e saj. Punonjësit brenda 

saj përfshihen në aktivitete të komunikimit, në të cilat infomacioni ndahet 

dhe mendimet shkëmbehen, të gjitha në përmbushjen e qëllimeve dhe 

                                                

230 Fox,W,Schwella,E.&Wissink.H 2004.Menaxhimi Publik.Stehnbosch.SUN Press 
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objektivave të shkollës. Këto aktivitete ndihmojnë në qëllimet dhe objektivat 

e sektorit publik në ofrimin e një shërbimi cilësor për klientin.231 

Lëvizja e informacionit në kontekstin e brendshëm dhe të jashtëm të 

shkollës luan rol jetësor në lehtësimin e aktiviteteve ditore të saj. Punonjësit 

përfshihen në aktivitete të ndryshme të cilat mund të klasifikohen në fushat 

më poshtë, ku qëllimi kryesor është në ofrimin e shërbimeve bazë për 

komunitetin e nxënësve dhe prindërve. Këto fusha janë thelbësore në 

efektivitetin e gjithë institucionit të shkollës dhe garantojnë një analizë të 

institucionit për të parë arritjen e qëllimeve dhe objektivave. 

Në arsimin tonë janë zbatuar strategji të ndryshme në lidhje me 

rritjen e efektivitetit të shkollës. Ndër këto mund të përmendim: Strategjia 

për zhvillimin e arsimit parauniversitar, Projekti cilësi dhe barazi në arsim, 

Decentralizimi dhe Autonomia e shkollave si dhe futja e Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit (TIK) që synojnë në përmirësimin e cilësisë 

së shërbimeve. Por deri tani nuk është marrë ndonjë nismë për kontrollin e 

komunikimit të brendshëm të shkollës, për të vlerësuar rolin e tij në ofrimin e 

një shërbimi cilësor ndaj klientit/ nxënësit. 

Punonjës të kënaqur dhe të motivuar, janë ata që janë të informuar 

mirë rreth programeve të veprimtarive të shkollës, politikave dhe 

programeve të drejtuara në ofrimin e shërbimeve, po aq sa dhe në nxitjen e 

performancës dhe sistemit të shpërblimeve. Në këtë vështrim, krijimi i 

mekanizmave monitorues dhe vlerësues bëhet i domosdorshëm, për të 

ndihmuar institucionet të përcaktojnë funksionimin e tij të brendshëm për t‘u 

                                                

231 Termi ―klient” në këtë studim, i referohet prindërve dhe nxënësve 
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siguruar që qëllimet dhe objektivat janë plotësuar. Si mund të eci përpara një 

shkollë pa bërë një vlerësim të brendshëm të vetvetes me qëllim për t‘u 

përmirësuar më tej? 

Komunikimi brenda institucionit është cilësuar si transportimi i 

informacionit tek punonjësit e tjerë, midis njerëzve ose grupeve. Është një 

lidhje që lejon ura midis njerëzve dhe vendeve. 

Statistikat demostrojnë rreth 80%  të sipërmarrjeve qeveritare në 

aktivitetet e komunikimit. Ata e barazojnë infrastrukturën e komunikimit të 

kompanisë me sistemin nervor  të njeriut, në të cilën keqfunksionimi i një 

pjese, ka fuqinë të paralizojë pjesën tjetër të trupit. 232 

Komunikimi i shkollës 

Komunikimi organizativ ka patur rritje në fushën e kërkimit duke 

influencuar zhvillimin e menazhimit dhe të shkollës. Duke e parë 

komunikimin si lidhës të pjesëve të shkollës ndodhja  brenda dhe jashtë 

institucionit publik, mund të ndihmojë shkollat të krijojnë një mekanizëm për 

të ndihmuar menaxherët dhe udhëheqësit të dërgojnë, marrin, veprojnë në 

kohë me informacionin, të ndërtojnë marrëdhënie, të krijojnë rrugë që i 

mundësojnë punonjësit të japin një komente dhe të krijojnë një ambient që 

motivon punonjësit. 

Pavarësisht kësaj rritje të kërkimeve në fushën e komunikimit 

organizativ, jo shumë studiues kanë kryer eksplorime për rrjedhën dhe 

                                                

232 Doppler&Lauterburg,2001 Menaxhimi i ndryshimit te korporates 
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funksionet e komunikimit brenda shkollës. 233  Mundësia e përfshirjes së 

komunikimit të brendshëm në zemër të aktiviteteve të menaxhimit të 

burimeve njerëzore, është një nga mënyrat e dhënies së komunikimit vendin 

e tij të dëshiruar brenda shkollës.Prandaj,çështjeve si grevat, produktiviteti 

dhe rritjen e nivelit të ndryshimit, të cilat mund të mënjanohen duke 

përmirësuar komunikimin e brendshëm.Në shumë raste rezultatet e një 

kontrolli i suprizojnë menaxherët, pasi ata mendojnë se gjërat po ecin 

qetësisht, kur në fakt problemet janë në rritje drejt konfliktit dhe krizës. 

Matja e sistemit të komunikimit të brendshëm, bën të mundur që një shkollë 

të ndërrmarrë një vlerësim krahasues të proçesit të komunikimit, i cili lejon 

një dallim të qartë ndërmjet matjes së situatës ekzistuese kundrejt asaj që 

menaxheri dhe punonjësit presin të jetë. Mospërputhja midis këtij krahasimi 

është problemi për menaxherin. Kontrolli i komunikimit provon një matje 

reale, e cila mund të përdoret për të hartuar politika dhe programe të cilat e 

udhëheqin shkollën drejt qëllimeve dhe objektivave  të  parashikuara.  

Komunikimi organizativ ka evoluar që nga origjina e tij në fillim të 

viteve 1950. Identifikohen  shtatë nivele në të cilat janë studimet mbi 

komunikimin janë bazuar si një mënyrë e qartë me të cilën komunikimi 

organizativ është zhvilluar234: Komunikimi ndërpersonal,Komunikimi 

interkulturor,Bisedat publike, komunikimi public,Komunikimet në grupe të 

vogla, Komunikimi i institucionit arsimor, Komunikimi masiv, Komunikimi 

                                                

233 Hargie & Tourish,Vlerësimi iefektivitetit te komunikimit ne organizatë: trajtimi 

I komunikimit1993 6(4);276-85.  

234Neher, W.W. 1997. Komunikimi i organizatës. Sfidat e ndryshimit, Ndryshimi 

dhe Vazhdimësia. Allyn & Bacon. Needham Heights 1997;23 
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kombëtar. Duke njohur përkufizimin e një organizate si bashkëveprim midis 

njerëzve dhe proçeseve të drejtuara në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të 

identifikuara, është e nevojshme që shkolla të ketë sistemin e monitorimit 

dhe të vlerësimit, kontrollin, të dhënat teknike dhe vlerësimin e ndikimit. Në 

këtë mënyrë do të mund të menaxhohet komunikimi organizativ. Ndonëse 

referenca e Kayuni është drejtuar tek çështjet e përgjegjësisë dhe 

transparencës, evidencat sugjerojnë se këto dy shtylla të sistemit demokratik 

mbështeten në aftësinë e komunikimit si ndërmjetës. 

 Komunikimi i brendshëm. Punonjësit janë quajtur nga ekspertët si 

―publik aktiv‖ 235. Ky publik është një kërcënim për misionin e shkollë, pasi 

ai përcakton çështjet kyçe për shkollën. Çështjet që janë të lidhura me 

punonjësit, kur ato nuk merren parasysh ose minimizohen, mund të 

rezultojnë si një dështim nga një shkollë për arritjen e qëllimeve dhe 

objektivave. Të tilla janë p.sh. ankthi, grevat, qarkullimi i stafit dhe incidente 

të tjera të lidhura me këto, të cilat nxjerrin në pah nevojën e shkollave për të 

vlerësuar rregullisht komunikimin e shkollë. Metodat vlerësuese, siç është 

kontrolli i komunikimit, janë të dobishme për të zbuluar problemet e 

mundshme të fshehura brenda shkollë.Në mungesë të një sistemi solid të 

komunikimit të brendshëm, drejtuesit publik e kanë të pamundur të 

kontrollojnë, të vendosin dhe planifikojnë qëllime, programe dhe politika në 

përmirësimin direkt të shërbimit bazë për klientin. Suksesi dhe efektiviteti i 

shkollës i është atribuar gjerësisht komunikimit, veçanërisht komunikimit të 

brendshëm. 236.  

                                                

235 Unizicker,D.Clow,K.E.& Babakus E 2000.Roli I komunikimit organizativ 

236 Byrnef Le May, 2006.Revistë e psikologjise dhe biznesit 21(2):149-173 
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Komunikimi i brendshëm merr një rol më strategjik sepse ai bën të 

mundur ―shfrytëzimin e burimeve të brendshme të shkollës për të marrë 

përfitimet e mundshme në ofrimin e shërbim.  237 Si rezultat ai bëhet 

vendimtar në menaxhimin e komunikimit të brendshëm për të siguruar që,  

rezultati i dëshiruar në ofrimin e shërbimeve është arritur nëpërmjet 

përdorimit të një bashkimi të përshtatshëm të aftësive dhe vlerave, si dhe të 

krijimit të një klime të përshtatshme të shkollës, e cila bën të mundur ofrimin 

e shërbimeve të një cilësie të lartë. 

Pikëpamja e shërbimeve nuk është e re për shkollat e sektorit publik. 

Këto shkolla janë duke e pajisur veten në drejtim të ndërtimit të një strukture 

organizative që i mundëson ato të arrijnë një ofrim të mirë të shërbimeve. Në 

vendet e zhvilluara, kritikat e dështimit të qeverive për ofrimin e shërbimeve 

bazë, janë rritur dhe kanë ushtruar presion mbi drejtuesit dhe menaxherët, që 

të kërkojnë rrugë alternative për të realizuar ofrimin e shërbimeve.  

Funksionet e komunikimit të brendshëm 

 Komunikimi i brendshëm jep tre funksione primare :238  

 Funksioni i drejtimit strategjik- Komunikimi efektiv brenda një 

instituioni arsimor ka të bëjë me arritjen e produktivitetit dhe performancës 

në çështjet kryesore, duke vënë në qëndër funksionin e komunikimit të 

                                                

237 Langarman& Angelopulo, 2006;7) Roli I komunikimit te brendshem në ofrimin 

e sherbimeve 

238 Landman& Angelopulo (2006;76 )Roli I komunikimit te brendshem në ofrimin 

e shërbimeve 
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brendshëm, për t‘u siguruar që punonjësit të dinë, të kuptojnë dhe për më 

tepër të veprojnë sipas udhëzimeve strategjike të shkollës.Komunikimi i 

brendshëm mundëson shkollat të drejtojnë vizionet, misionet, vlerat dhe 

prioritetet duke nxjerrë detyra dhe aktivitete të cilat drejtojnë drejt arritjes së 

qëllimeve dhe objektivave të dëshiruara. Duke informuar punonjësit për 

ndryshimet më lart dhe lidhjet midis tyre, kjo shërben si një mënyrë 

motivimi dhe aftësimi për ta. 239   

Komunikimi i qëllimeve dhe objektivave të shkollës dhe strategjitë 

lidhëse nuk duhet të jenë vetëm për skuadrën e drejtuesve, por duhet të 

përhapet për të gjithë punonjësit, në të gjitha nivele.Pyetja për shkollat që 

praktikojnë komunikimin organizativ bëhet: ―Si mund të mbështetin 

punonjësit shkollën, nëse ata nuk janë të informuar rreth qëllimit dhe 

objektivave të synuara?‖ Shumë shkolla kanë punonjës, të cilët ankohen për 

mungesë informacioni nga stafi drejtues. Ndoshta ato supozojnë se, vetëm 

një nivel i caktuar i punonjësve mund të kuptojnë strategjinë e komunikimit. 

Ky besim pengon shkollën të mbijetojë, pasi ato dështojnë në njohjen e 

realitetit që kanë para syve dhe rrugët e shpërndarjes së informacionit në të 

gjitha nivelet e shkollë janë të domosdoshme për çdo shkollë. 240 

Funksioni motivues 

                                                

239 Moorcroft(2003,e cituar në Langarman & Angelopulo, 2006;75) 

240 Du Plooy, GM. 2001. Kërkim mbi komunikimin: teknikat, metodat dhe 

aplikimet. Cape Town: Juta 
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Qasja e brendshme organizative është përcaktuar si ―tërheqëse, 

zhvilluese, motivuese dhe mban punonjësit e kualifikuar nëpërmjet 

përcaktimeve të punës që kënaqin nevojat e tyre‖. 241 

  Nënkuptim i këtij përkufizimi është se motivimi nuk është një 

proces i izoluar brenda hapësirës së drejtimit të burimeve njerëzore. Kjo 

është një nga arsyet që shkollat e vendosin funksionin e komunikimit të 

brendshëm në departamentin e burimeve njerëzore.Prandaj marrja në punë e 

njerëzve të gabuar në vende ku ofrohen shërbime, sjell një cilësi të dobët të 

shërbimeve. Nëse punonjësit nuk informohen me misionin, qëllimet dhe 

objektivat e shkollë, është e vështirë t‘u mbushësh mendjen atyre që të 

kryejnë një shërbim të mirë. 

Lidhur me argumentin e motivimit si një funksion i komunikimit 

është dhe qëndrimi real i rreth trajnimit, i cili është i pakët, i marrë vonë dhe 

shpesh i pavend. Shkollat duhet të bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të 

trajnuar punonjësit të kryejnë funksionet e tyre. Drejtuesit dhe udhëheqësit 

mund të përdorin me efektivitet aftesitë e tyre komunikuese për të trajnuar, 

informuar dhe më e rëndësishmja, për të motivuar punonjësit. 

Një punonjës i pamotivuar është padyshim i pakënaqur dhe kjo 

ndikon në sasinë dhe cilësinë në ofrimin e shërbimeve. Për të përcaktuar 

nevojat e motivimit, drejtuesit duhet të ―bisedojnë‖ ballë për ballë sa herë që 

të jetë e mundur. Duke identifikuar nevojat e punonjësve, ata dinë si t‘i 

shpërblejnë ata. Komunikimi i brendshëm mund të jetë i tillë që të lejojë 

                                                

241 Berry  j& Parasuraman, 1992,( cituar ne Unizicker et al, 2000;91) 
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shkollën të zbulojë nevojat e punonjësve të saj dhe të veprojë mbi to. 

Boshllëku në këtë aspekt çon në jo – produkivitet. 

 

Funksioni i Proçesit të të mësuarit në shkollë, menaxhimi i 

njohurive & përhapja e informacionit. 

Funksioni i dytë është proçesi i të mësuarit në shkollë (I ngjashëm më 

të mësuarit individual, përveç faktit që i gjithë informacioni është shpërndarë 

dhe nuk zotërohet vetëm nga individët), njohuri drejtuese (krijimin e një 

rezervuari mendimesh, kthimin e njohurive në vlerë për shkollën) dhe 

përhapja e informacionit. 242 

 Në sajë të natyrës së tij, ky funksion nxjerr në pah rolin që ka 

komunikimi i brendshëm në aktivitetet e shkollës. Komunikimi i brendshëm 

jep qëllimin e garantuar se informacioni arrin të gjithë punonjësit, dukë 

lehtësuar në këtë mënyrë të mësuarit dhe aktivitetet me njohuri drejtuese të 

shkolles. 243 Aftësia për të mësuar lidhet direkt me drejtimin e informacionit 

dhe komunikimit, duke nënvizuar rrugët e komunikimit dhe klimën 

organizative si paracaktim i të mësuarit, aftësive drejtuese dhe përhapjes së 

informacionit. Kjo krijon një klimë që ndihmon shndërrimin e informacionit 

në njohuri nga punonjësit dhe drejtojnë një qasje metodologjike drejt 

                                                

242 Landman& Angelopulo(2006;26) Roli I komunikimit te brendshem në ofrimin e 

sherbimeve. 

243 Landman& Angelopulo(2006;76 )Roli I komunikimit te brendshem në ofrimin e 

shërbimeve 
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freskimit të këtyre njohurive.Lidhja e këtyre koncepteve kërkon një drejtim 

strategjik të sistemit të komunikimit të brendshëm. 

Sistemi i komunikimit 

Shkollat përbëhen nga kanale ose rrugë në të cilat rrjedh  komunikimi 

për të ndihmuar informacionin e derguar tek anëtarët e tjerë të shkollës dhe 

informacionin e marrë nga ta. Këto rrugë nënndahen në formale (zyrtare) dhe 

joformale (jozyrtare) dhe formojnë atë që quhet sistemi i komunikimit.244 

Zakonisht shkollat krijojnë struktura formale komunikimi, në të cilat 

informacioni duhet të lëvizë, por krahas atyre krijohen edhe struktura 

informale, të cilat krijohen si pasojë e natyrës së komunikimit njerëzor në 

institucion. Rrugët formale përfshijnë format me gojë dhe me shkrim si p.sh. 

udhëzimet e personelit, intervistat, programet e trajnimit, letrat dhe raportet. 

Rrugët joformale përfshijnë shkëmbimet jozyrtare midis punonjësve rreth 

problemeve personale në punë. 

Hierarkia është një faktor i rëndësishëm kur flasim për sistemin e 

komunikimit. Steinberg e quan strukturën hierarkike si një strukturë 

organizative të një shkolle.Frekuenca dhe cilësia e ndërveprimeve brenda 

shkollë kontrollohen nga struktura hierarkike në të njëtën mënyrë si 

marrëdhëniet ndërpersonal midis punonjësve kontrollojnë rrugët në të cilat 

informacioni lëviz brenda shkollë.  

 

 

                                                

244 Steinberg (1995;159) Studime mbi komunikimin 
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Lëvizja e informacionit brenda shkollës 

Brenda institucionit, mesazhet transmetohen në rrugë formale dhe 

informale duke përdorur të gjitha drejtimet, vertical, horizontal. Komunikimi 

rrjedh nga lart – poshtë (nga drejtuesi kryesor tek vartësit) në hierarkinë e 

institucionit. Mossuksesi ndodh në lëvizjen e informacionit nga poshtë – lart 

( nga vartësit tek drejtuesit). Drejtuesit dërgojnë informacionin tek punonjësit 

për të dhënë udhëzime, detyrë, për t‘i njohur me politika, programe, praktika 

dhe të tjera informacione për t‘u bërë të njohur drejtimin strategjik të shkollë.  

245 Pra, përdorimi i të dyja drejtimeve të komunikimit është i 

rëndësishëm.Punonjësit janë gjithashtu të përfshirë në lëvizjen e 

informacionit në rrugë joformale. Studiuesit kanë provuar se shkollat mund 

të përdorin me dobi rrugët joformale për të ndërtuar besnikërinë dhe 

skuadrën midis punonjësve të shkollës. Rrugët joformale mund të jenë 

paralajmëruese për problemet që shkolla ka. 246 

 Përmbledhje  

 Rezultatet e kërkimeve komunikojnë,  se punonjësit e kanë të 

vështirë të ofrojnë një shërbim me cilësi të lartë nëse ata janë ta pakënaqur 

me proçeset e shkollë. 247 Në mënyrë që të kuptohet komunikimi i shkollës 

është e nevojshme që të parashikohet ambienti ku ajo vepron. Askush nuk do 

mund të jetonte në ajër. Shkollat janë formuar nëpërmjet proçesit të 

                                                

245 Steinberg (1995;161) Studime mbi komunikimin 

246 Andrews & Baired(1992;80) e cituar tek Steinberg (1995;163) 

247 Ostroff  and Bowen(2000) cituar tek Bruneto & Wharton,(2006;51) 
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komunikimit, duke marrë nga kulturat e shkollave të ndryshme dhe nga 

mënyrat e ndryshme me të cilat ato ndërveprojnë brenda dhe jashtë midis 

punonjësve dhe midis shkollave me të cilat bashkëpunojnë. Një shkollë e cila 

nuk adopton apo nuk merr risqet më sipër, nuk mund të mbijetojë në 

ambientin e ndërlidhur dhe kompleks të ditëve tona. 248 

Suksesi i një shkolle mbështetet në një komunikim të brendshëm të 

gjerë dhe efektiv i cili udhëhiqet nga drejtuesit e saj. Udhëheqësi, një 

komunikim i brendshëm i mirë dhe efektshmëria e skuadrës, janë tre 

komponentë të pandashëm, të cilat duhet të menaxhohen strategjikisht, për të 

përmirësuar ofrimin e shërbimeve. 249 Jeta e shkollave të sotme është e 

mbushur me probleme. Sistemi i shkollë duhet të ndjekë një qasje që jo 

vetëm të jetë i interesuar për lëvizjen e informacionit nëpërmjet komunikimit 

të brendshëm, por duhet dhe të ofrojë zgjidhen e problemeve për punonjësit. 

Duke kërkuar më me kujdes nga brenda shkollës, drejtuesit do të kenë në 

dorë burimin e efektivitetit dhe do të vendosin shkollën e tyre në një 

pozicion të mirë.Perceptimet dhe sjelljet e punonjësve luajnë një rol kritik në 

vlerësimin e komunikimit të shkollës. Dërgimi dhe marrja e informcionit 

mbeten një fokus kryesor në sistemin e komunikimit po aq sa dhe kanalet e 

komunikimit. Duke e konsideruar kaq informacion cilësor, burimet e 

informacionit, kënaqësia në komunikim dhe kënaqësia në punë, luajnë rol 

forcues në dhënien e mundësisë që komunikimi i brendshëm të matet. 

 

                                                

248
 Calabrese, 2004;Zhvillimi I cilësisë së komunikimit organizativ. 

249 Kayuni,H.M 2005:Roli I politikave si përfaqësues pjesemarrës 
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Konkluzione 

Administrimi publik dhe studimet mbi zhvillimin e drejtimit kanë 

pësuar ngritje me rëndësi, duke kërkuar përmirësimin e ofrimit të shërbimeve 

nga institucionet e sektorëve publik. Sfidat me të cilat këto institucione 

përballen, janë të shumta. Komunikuesit efektiv për këtë janë të njohur, 

sidomos në funksionet e drejtuesve në institucionet e sektorit publik. Kjo 

bindje përsërit kontekstin e komunikimit organizativ në zemër të efektivitetit 

organizativ. Ashtu siç u paraqit dhe në shqyrtimin e literaturës, komunikimi i 

brendshëm organizativ është një aspekt i rëndësishëm i jetës së organizatës 

dhe ndikon  deri në efektivitetin e saj dhe përcakton suksesin apo dështimin e 

organizatës. Komunikimi mund të përdoret për të ndryshuar efektivisht 

perceptimin që shumë qytetarë kanë rreth cilësisë së shërbimeve të marra nga 

institucioni. Në zemër të organizatës janë njerëzit e saj. Komunikimi i  

brendshëm dhe i jashtëm është një mjet që institucionet mund të përdorin për 

të përmbushur rolet e sipërpërmendura të komunikimit të brendshëm si më 

poshtë: 

1. Për të informuar, për të bindur dhe mbushur mendjen punonjësve 

dhe publikut se është i aftë për një shërbim cilësor, me vlera të një natyre të 

pazëvendësueshme.   

2. T‘u bëjë të ditur punonjësve se ata janë ambasadorë të sigurtë, të 

pazëvendësueshëm të ofrimit të shërbimeve. Punonjësit duhet të paraqesin 

veten e tyre miqësor, professional dhe ndihmues ndaj publikut (prindër, 

nxënës), dhe si rezultat duhet të motivohen nëpërmjet përdorimit të 

strategjive të komunikimit që janë efektive, dialogjeve të hapura dhe të lira, 

ndihmëse dhe të sinqerta midis drejtuesve, punonjësve dhe klientëve në të 

gjitha nivelet.   
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Një strategji e mirë komunikimi është një nevojë për një institucion 

arsimor, në mënyrë që të sigurojë se si punonjësit dhe publiku është 

plotësisht i informuar dhe i vetëdijshëm për atë që kjo shkollë bën. Kjo e bën 

shkollën transparente dhe të përgjegjshme.   

Punimi synon në motivimin e institucioneve për të rritur cilësinë e 

shërbimeve të ofruara ndaj publikut, që në rastin tonë janë komuniteti i 

prindërve dhe nxënësve. Dhe pse shkolla nuk është një institucion 

fitimprurës, përfitimet e saj janë të lidhura me ngritjen e nivelit dhe cilësisë 

së mësimdhënies, dhe si rrjedhojë edukimin më cilësor të brezit të ri, që siç 

është theksuar dhe në fillim të këtij studimi, ky është dhe misioni i arsimit 

tonë sot. Administratori kryesor i shkollës duhet të bëjë përpjekje të 

vazhdueshme, për të përmirësuar mënyrën e trajtimit të punonjësve, apo 

mënyrës që punonjësit lidhen dhe komunikojnë me njëri – tjetrin brenda 

organizatës. 

Përpjekjet në këtë vështrim duhet të shfrytëzohen në drejtim të 

themelimit të një sistemi komunikimi të brendshëm efektiv, i cili ndihmon në 

dialogjet e hapura dhe të lira midis drejtuesve dhe punonjësve, po aq sa dhe 

me publikun të cilit shkolla i shërben. 

 Rekomandime 

Rekomandimet më poshtë janë bërë me mendimin për të përmirësuar 

cilësinë e shërbimeve të shkollës.  

1.Vendosja e mbledhjeve frekuente, të rregullta, fikse të drejtuesve, 

në të cilat minutat të jenë të shpërndara për të gjithë punonjësit: Ky 

rekomandim ka fuqi ta bëjë organizatën të dallueshme dhe transparente, si 
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dhe rrëzon nocionin e mbajtjes së informacionit si një komodiet vetëm për 

drejtuesit. 

 2. Institucioni duhet të rrisë dhe nxisë motivimin e mësuesve,I cili 

çon në rritjen e cilesise se sherbimeve dhe performances se shkolles. 

 3.Të krijohet mundësia që mësuesit të shkëmbejnë përvojën me njëri 

– tjetrin:  Ky komunikim do të plotësojë nevojat e mësuesve për të patur më 

shumë mundësi për të dërguar informacion 

 4.Zhvillimi i një plani dhe strategjie komunikimi për institucionin: 
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