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Prof. Dr. Lisen BASHKURTI

Shtetet e dobëta, regjimet 
ne tranzicion dhe SiStemet 

totalitare-kërcënim për Sigurinë

Shtetet janë subjektet themelore dhe më të rëndësishme ndërkombëtare. 
Vendi dhe roli i tyre individualisht dhe në sistemin e marrëdhënieve 
ndërkombëtare është kyç për paqen, sigurinë dhe zhvillimin global. 

në kohën tonë ka disa lloje shtetesh. të ndara në dy grupe të mëdha kemi 
shtete demokratike dhe shtete totalitare. të dy këto lloje shtetesh kanë tipare 
të përbashkëta të qënit subjekte të së drejtës ndërkombëtare, mishëruese të 
parimeve dhe vlerave universale të kartës së kombeve të bashkuara, por kanë 
edhe tipare dalluese, që burojnë nga parimet, vlerat dhe forma e organizmit 
të brendshëm, nga politika e jashtme, pozicionet dhe orientimet gjeopolitike 
si dhe nga vendi e roli që luajnë në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare. 
bashkëkzistenca paqësore dhe kooperuese ndërkombëtare e shteteve të të 
gjithë formave të ndryshme është baza e qëndrueshmërisë së rendit botëror.  

llojet e format e shteteve në kohën tonë dallohen në mënyrë të dukshme 
sidomos nga parimet themelore të ngritjes e funksionimit të institucioneve të 
tyre publike e private, pra nga modeli i institucioneve të brendshme. modeli 
i institucioneve të brendshme kushtëzohet nga vlerat themelore të identitetit 
kombëtar, nga traditat institucionale kombëtare, nga baza ekonomike, nga 
kultura, psikologjia e zakonet shoqërore, nga regjioni gjeopolitik i vendodhjes 
dhe afiliacionet apo orientimet ndërkombëtare.  Pavarësisht llojit dhe formës së 
organizimit, shtetet, për arsyet tona studimore i grupojmë edhe në dy kategori 



The Heritage Nr.5 / 20116

të tjera nga pikpamja e qëndrueshmërise, stabilitetit, nivelit ekonomik dhe 
funksionalitetit institucional:

a.Shtete të forta
b.Shtete të dobëta
Shtete të forta konsiderohen gjithë ato shtete që dallohen për stabilitet 

të brendshëm politik, funksionalitet institucional, kapacitet të lartë sigurie e 
mbrojtje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e shoqëror. këto tipare dallojnë 
mjaft shtete në botën e sotme. Shtetet e forta nuk lidhen domosdoshmërisht 
dhe nuk kushtëzohen me madhësine e shtetit. në botë ka shtete të mëdha, por 
që nuk janë shtete të forta, sikundër ka shtete të vogla, por që konsiderohen 
shtete të forta. madhësia e shteteve, pra sipërfaqja, popullsia shndërrohen 
në faktorë të fortë shtet-formues vetëm nëse ato ekzistojnë e funksionojnë 
brenda një sistemi politik të stabilizuar, institucioneve funksionale, sigurie 
dhe mbrojtje të lartë dhe një modeli ekonomiko shoqëror vital dhe përherë në 
zhvillim. 

lidhur me konceptin shtete të forta në botë ekzistojnë mjaft teza të 
ndryshme dhe kontradiktore. të vështruara në tërësi, doktrinat mbi shtetet e 
forta do t’i ndanim në dy grupe: së pari, doktrina totalitare, që i konsideron 
shtetet e forta bazuar në centralizmin institucional, i cili mbështetet në 
ekonominë e nacionalizuar, karakterin shtypës policor të brendshëm dhe 
ekspansionin militarë nacionalist të jashtëm ndërkombëtar. në këto shtete, 
makineria  shtetërore qëndron mbi individin, i cili konsiderohet pjesë e 
nënshtruar e interesit shtetëror. historikisht, shtetet e forta në sistemet e 
kaluara të marrëdhënieve ndërkombëtare janë karakterizuar nga këto tipare. 
madje edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, forca e shteteve vlerësohej dhe 
konsiderohej, ndër të tjera edhe nga aftësia e tyre për pushtime territoriale të 
shteteve apo popujve të tjerë. në kohën e fuqive imperiale, forca e shteteve 
vlerësohej dhe konsiderohej edhe nga sasia e kolonive që shteti posedonte.       

Së dyti, doktrina tjetër demokratike, që i konsideron shtetet e forta 
bazuar në vlerat dhe parimet demokratike. Sipas kësaj doktrine shtete të 
forta konsiderohen ato që ndërtohen mbi vlera, parime dhe institucione 
demokratike, kanë shkallë të lartë sigurie, kapacitete të konsiderueshme 
ushtarake dhe vitalitet ekonomik. në këto shtete tërësia e institucioneve, 
makineria shtetërore buron nga individi i lirë, iniciativa e lirë dhe janë në 
shërbim të tyre.

doktrina e demokratike e shteteve të forta mbështetet në katër kolona të 
quajtura dime:
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  Democracy                                                                 
         Information
                      Military                                   
                                                                                Economy

për natyrën e studimit tonë, ne do të shqyrtojmë kryesisht shtetet e dobëta. 
kjo për faktin se shtetet e dobëta janë “fabrika krizash të brendshme dhe 
ndërkombëtare”. Çfarë do të kuptojmë me fjalën shtete të dobëta ose ‘weak 
states’?

Shtete të dobëta quhen ato shtete të cilat karakterizohen nga 
paqëndrueshmëria ose nga krizat politike, nga funksionaliteti i ulët ose mos 
funksionaliteti i institucioneve publike, nga shkalla e dobët e sigurisë ose 
pasiguria, nga kapacitetet e pamjaftueshme ushtarake mbrojtëse si dhe nga 
një sistem ekonomik i varfër dhe i prapambetur. Shtetet e dobëta mund të jenë 
të vegjël, të mesëm ose të mëdhenj. madhësia nuk përbën kushtet dhe shkaqet 
themelore për dobësinë e shtetit. kushtet dhe shkaqet themelore për shtetet e 
dobëta duhen kërkuar kryesisht brenda vetë natyrës së shtetit. 

gjithashtu, është jo realiste dhe e gabuar përgjithësisht tendenca për 
të kërkuar kushtet dhe shkaqet e dobësive të shtetit në faktorë të jashtëm.  
themelore në dobësitë e shtetit janë shkaqet e brëndshme. 

Shkaqet e brendshme që dobësojne shtetin:

1.Krizat politike;
Paqëndrueshmëria, tensionet, përplasjet, konfliktet, konfrontimet e deri 

te lufta civile për shkaqe politike;
 
2.Dobësitë institucionale;
mosfunksionaliteti institucional, vakumet, mbivendosjet ose përplasjet 

institucionale; paaftësia e kapaciteteve njerëzore; niveli i ulët menaxherial; 
lidershipi i dobët; korrupsioni etj.     

3.Krizat ekonomike e shoqërore;
dobësitë permanente të sistemit ekonomik, përplasjet  ndërmjet  sektorit 

publik me atë privat, kapacitetet e ulëta prodhuese dhe eksportuese, aftësitë 
e pamjaftueshme konkurruese në tregjet hapura, mangësitë në lëndët e para 
e ndihmëse, burimet e pamjaftueshme energjitike, mungesa teknologjisë, 
e infrastrukturës, kapacitetet e dobëta menaxheriale në ekonomi e biznes 
etj. këto të shoqëruara me probleme sociale si papunësia, varfëria, krimi 
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ekonomik  e plagë të tjera shoqërore e psikologjike si depresioni, emigracioni 
klandestin, trafiqet njerëzore etj.     

4.Krizat morale e shpirtërore;
janë mjaft komplekse dhe shoqërojne shtetet e shoqëritë e dobëta. krizat 

politike, ekonomike e shoqërore prodhojnë pashmangësisht kriza morale e 
shpirtërore, sic janë krimi, droga, prostitucioni, trafiqet klandestine të çdo 
lloji, depresionet, vetëvrasjet, krimi në familje etj.  

por, në dobësimin e shtetit ndikojnë edhe shkaqe të jashtme. Fakti që 
shkaqet e brendshme janë themelore për dobësitë e shtetit nuk përjashton 
ekzistencën dhe ndikimin shkaqeve të jashtme për dobësimin e shtetit. 
edhe shkaqe të jashtme mund të ndikojnë për dobësimin, madje edhe për 
shkatërrimin e shtetit. pa folur për luftrat si forma shkatërrimtare të shteteve 
e shoqërive njerëzore, ekzistojnë dhe shkaqe të tjera të jashtme që shpien në 
dobësimin e shtetit. natyrisht, është detyra e shtetit të mbrohet nga faktorët 
e jashtëm që synojnë të dobësojnë atë. Shteti shërben si element imuniteti 
kombëtar në mjediset problematike ndërkombëtare. cilët janë shkaqet e 
jashtme që mund të dobësojnë shtetin?

1.Armiqësia fqinjësore krijuar nga përplasje interesash dhe kontradikta 
vlerash;

kjo armiqësi mund të jetë për shkaqe territoriale, pakicash etnike, arsye 
ekonomike, tregjesh, lëndësh të para, synime politike strategjike, përplasje 
civilizimesh etj. 

2.Mjedisi rajonal problematik ose konfliktual;
Mjedisi problematik ose konfliktual jep goditje dobësuese mbi shtetin 

përmes mbartjes së krizave, reflektimeve në rëniet ekonomike, mbi shpenzimet 
për siguri e mbrojtje, valët e emigrantëve apo refugjatëve, krimin e trafiqet 
transnacionale etj. 

3.Ndikimi i krizave ekonomike, financiare, energjetike nga konjuktura 
ndërkombëtare;

Sidomos në vende që kanë pak resurse të brendshme ekonomike dhe 
rezerva të pamjaftueshme financiare valutore refleksioni i ekonomisë globale 
është  determinant dhe shkakton dobësi të pashmangshme të shtetit.

4.Terrorizmi ndërkombëtar, krimi i organizuar dhe larja e parave.
Përbëjnë tre figura krimi ndërkombëtar që godasin fort sidomos shtetet 
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e dobëta dhe i shndërrojnë ato në porte për qëllimet e tyre ose në shtete 
sponsorizuese për veprimtari të errëta ndërkombëtare.                

5.Luftërat dypalëshe, rajonale ose botërore.
padyshim janë shkaqet ndërkombëtare më serioze që shpien në dobësimin 

deri  në shkatërrimin e plotë të shtetit.

6.Katastrofat natyrore.
Ne i klasifikojmë si shkaqe të jashtme, për faktin se janë objektive, që 

nuk varen nga njeriu dhe shoqëria njerëzore, pra, janë për shkaqe jashtë 
njerëzore. në jo pak raste, katastrofat natyrore kanë shkaktuar dobësimin dhe 
shkatërrimin e shteteve të tëra. kjo, varësisht nga parapërgatitja e shteteve për 
përballimin e tyre.  

pavarësisht shkaqeve që shpien në dobësimin e shtetit, qofshin të 
brendshme apo të jashtme, efekti i tyre prodhon një mjedis dobësie shtetërore. 
ky mjedis dobësie është një terren shumë i përshtatshëm për lindjen e krizave 
të çdo lloji dhe në çfarëdolloj kohe. 

Shtetet e dobëta përbëjnë një mjedis të infektuar për veten e tyre dhe një 
terren të preferuar për krimin e organizuar, larjen e e parave dhe terrorizmin 
ndërkombëtar. Por shtetet e dobëta prodhojnë efekte dhe refleksione negative 
edhe në fqinjët përreth, në rajonin përreth tyre, madje edhe në botë sipas vendit 
dhe rëndësisë që zënë në sistemin ndërkombëtar. krizat që shtetet e dobëta 
prodhojnë nuk kanë kufij dhe atdhe. E në mënyrë të veçantë, kur shtetet e 
dobëta kanë në vetvete rëndësi ndërkombëtare politike, ekonomike, kulturore 
apo strategjike, ndikimi i tyre mund të jetë me pasoja edhe globale. 

analiza e gjendjes aktuale të shteteve na shpie në konkluzionin se afrika 
dhe azia përbëjnë regjionet me më shumë shtete të dobëta në kohën tonë. 
në literaturë, shpesh, shtetet e dobëta quhen edhe shtete të dështuara ‘failed 
states’. analisti ndërkombëtar, jeffrey Young shkruan...

“Nga 60 shtete të listuara nën ‘shtete të dështuara’, 23 janë në Afrikë, 
14 janë në Azi, nëntë në Amerikën Latine, tetë në Lindjen e Mesme, pesë 
në Evropën Lindore dhe një-Haiti- në Karaibe. Indeksi evidenton Bregun e 
Fildishtë si vendin më të turbulluar, të pasuar nga Republika Demokratike e 
Kongos dhe Sudani”.1) 

në vendet e lartpërmendura aktualisht nga Young, tërheqin vëmendjen 
me frekuencë më të lartë këto shkaqe: së pari, shpërthimi i konflikteve të 
karakterit të ndryshëm që shpie shtetet në dështim; së dyti, problemet politike të 
brendshme i kontribuojnë dobësimit deri në rënie të shtetit; së treti,  ndërhyrjet 
nga jashtë, janë provuar si dobësuese deri në shkatërruese të shtetit. 
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Studiuesja amerikane, mbas analizës së shteteve të dobëta jep edhe 
sugjerimin e saj për rrugën më të drejtë për të stabilizuar dhe forcuar shtetin. 
Sipas saj nuk është ndërhyrja nga jashtë apo çfarëdolloj kontributi nga 
jashtë, vendimtar për restaurimin e shteteve të dështuara apo të shkatërruara. 
Sipas saj, ndërhyrja nga jashtë mund të ketë si dobi kryesore parandalimin e 
dështimit total të shtetit. për shembull... 

“Namibia, Mozambiku, Kamboxhia, El Salvador, Sierra Leone, Timori 
Lindor – ato që njëherë u bënë objekt i ndërhyrjes së Kombeve të Bashkuara 
janë në paqe permanente deri në ditët tona. Nëse shohim rastet ku udhëhiqen 
ShBA, Bosnie&Hercegovinen dhe Kosovën në 1990-n, dhe Grenadën dhe 
Panamanë në 1980-n shohim që në gjithë rastet kemi qeverisje demokratike 
që nga ndërhyrja”.2)

por, më tutje, procesi i ringritjes së shtetit, i restaurimit të rendit e 
ligjit, i ngritjes dhe funksionimit të instuiticioneve është më së shumti i 
rekomandueshëm të bëhet së brendshmi. analistja helle dale i “heritage 
Foundation” thekson se nevojitet më shumë sesa ndërhyrja konstruktive 
nga jashtë me anë të paqeruajtësve për të siguruar një stabilitet afatgjatë dhe 
qeverisje efektive.      

“Me qëllim që të fiksojmë shtetet e dështuara, Unë mendoj që ju nuk 
mund ta bëni atë nga jashtë. Ju duhet të keni vullnet politik dhe talent brenda 
shtetit në vetevete. Atëherë (ndërhyrësit nga jashtë mund të ndihmojnë.”3) 

Shpesh, analistë të ndryshëm mbivlerësojnë lidershipin në zgjidhjen e 
krizave dhe ringritjen e shteteve të dështuara. procesi i rindërtimit të shteteve 
të rrënuara ose të dobëta, ose jo funksionale ka nevojë, natyrisht, jo vetëm 
liderë luajalë adekuatë, të përshtatshëm dhe të angazhuar. më së shumti ka 
nevojë për një konsesus ndërmjet një grupi shumë të gjerë politikanësh dhe 
vetë popullit, pra, për të sjellë një udhëheqje të re. Studiuesja krista hendry 
thekson rëndësine e afrimit të fraksioneve të ndryshme në qeverisjen e shteteve 
të dobëta.

“Ndarja e pushtetit është ajo të cilën duhet të bëjmë në rastet e grupeve 
problematike të presionit, të elitave të frakturuara, është ajo me të cilin 
sigurojmë punën  e aparatit me këto grupe njerëzish dhe grupe interesash 
ekonomike. Duhet të keni një lloj ndarje pushteti brenda qeverisjes, 
ekonomisë, shërbimeve publike e sociale, me qëllim që vendi të ketë siguri të 
qëndrueshme”.4) 

në një vështrim akoma më afatgjatë, stabilizimi i vërtetë e legjitim i 
shteteve të dobëta vjen përmes zgjedhjeve të lira, të ndershme e demokratike. 
rastet e  bosnie&hercegovinës, kosovës, si dhe rasti i irakut dëshmojnë se 
rruga e stabilitetit gradual dhe ndërtimit gradual të shtetit vjen më së miri 



11

përmes zgjedhjeve demokratike. kjo rrugë siguron legjitimitet, angazhim më 
të gjerë politik, rotacion në marrje e shpërndarje përgjegjësie, angazhim të 
grupeve politike, fraksioneve, grupeve të interesit – të gjithë si kontributorë 
në spektrin e qeverisjes së vendit.  

analiza e shteteve të dobëta ose e shteteve të dështuara si dhe e rrugëve 
për rindërtimin e funksionimin e tyre nuk bëhet në këtë libër për arsye të 
qëllimeve analitike të institucioneve politike të shtetit. bëhet, para së gjithash 
duke marrë në konsideratë pasojat ndërkombëtare që sjellin shtetet e dobëta 
ose shtetet e dështuara në kriza.  

kështu, për shembull, dobësitë e ndarjes së ishullit të Qipros krijuan për 
tridhjetë vjet probleme e vështirësi të shumta bilaterale turko-greke, por edhe 
në rajonin e mesdheut. dobësitë e shkaktuara nga fragmentarizimi dhe mos 
funksionaliteti i shtetit të bosnie & hercegovinës, si pasojë e ndikimeve të 
ndarjeve sipas linjave etnike, krijuan vështirësi e probleme edhe në shtetet 
përreth atij shteti dhe në mbarë ballkanin perëndimor. luftërat e brendshme 
civile në nigeri kanë shkaktuar vështirësi ekonomike në gjithë vendet 
importuese të naftës nga ky shtet. Sikundër kanë shkaktuar probleme serioze 
në gjithë energjetikën botërore, krizat e brendshme të shtetit të dobët iraken 
mbas rënies së Sadam huseinit. ndërtimi, forcimi e funksionaliteti i shteteve 
është vlerë e shtuar për paqe e stabilitet ndërkombëtar. dhe e kundërta. 

“Ndërtimi i shtetit është tipikisht i ngadalshëm, është proces shumë i 
shtrenjtë dhe që kërkon shumë energji. Por, komuniteti ndërkombëtar e ka 
bërë të qartë që kërcënimi i dhunës së brendshme shtrihet në konflikte rajonale 
dhe në shpërthime terroriste, ndaj për këto arsye të mëdha shtetet e dështuara 
nuk mund të injorohen”.5)  

Demokracitë në tranzicion, tre fazat e tyre dhe mjedisi 

mbas rënies së murit të berlinit dhe përfundimit të luftës së Ftohtë gjithë 
ish vendet komuniste të evropës lindore u përfshinë në rrugën e reformave 
për transformimin e shteteve dhe shoqërive të tyre sipas modelit perëndimor 
të demokracive pluraliste parlamentare, lirive dhe të drejtave themelore 
të njeriut, shtetit ligjor dhe ekonomisë së tregut të lirë. Qëllimi i gjithë ish 
vendeve komuniste euro-lindore ishte integrimi në strukturat evropiane dhe 
euro-atlantike. ky transformin përfshiu një periudhë tranzicioni të gjatë dhe 
të komplikuar. 

në disa shtete me tradita demokratike, institucionale, ekonomi të 
qëndrueshme dhe në pozicione gjeopolitike favorizuese ky tranzicion kaloi 
më shpejt dhe më me pak vështirësi. kështu, për shembull, Çekia, polonia, 
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hungaria e kaluan tranzicionin relativisht më shpejt dhe më lehtë. ato u 
pasuan nga Sllovenia, lituania, letonia, estonia, të cilët, gjithashtu, nuk u 
përballën me sfida serioze në procesin e reformave. Në disa vende të tjera, si 
bullgaria dhe rumania tranzicioni pati kohëzgjatje më të madhe dhe vështirësi 
më serioze.

akoma më të mëdha dhe të tejzgjatura ishin reformat në vendet e 
ballkanit perëndimor. Vendet e ketij rajoni u përballën me kriza komplekse të 
brendshme individuale, sikundër edhe me krizë rajonale në përgjithësi. 

Kriza Ballkanike, që kulmoi me konfliktin në ish-Jugosllavi, përfshiu 
thuajse gjithë ish-republikat e atij shteti federal dhe solli impakte edhe në 
shtetet përreth. lufta ndërmjet tyre, ish-republikave jugosllave, nisi në 
fillim të vitit 1991 me një përplasje të shkurtër midis forcave sllovene dhe 
njësive të ushtrise federale, të përbërë nga serbë në Slloveni dhe vijoi duke u 
zgjeruar me konfliktin Kroato-Serb, me konfliktin Kroato-Boshnjako-Serb në 
Bosnie&Hercegovinë, me konfliktin shqiptaro-serb në Kosovë dhe përfunduan 
me konfliktin e brendshëm ndëretnik shqiptaro-maqedon në Maqedoni.      

Përballja me sfidat e brendshme të vendeve të Ballkanit Perëndimor ka 
të bëjë me:

1.Stabilitetin politik dhe reformat politike;
2.Reformat juridike e institucionale;
3.Reformat ekonomike;
4.Reformat administrative.

në të katër këto aspekte të reformave, të cilat lidhen me përmbushjen e 
kritereve të kopenhagës dhe të madridit për antarësimin e këtyre vendeve 
në bashkimin evropian, secili nga vendet e ballkanit perëndimor ka stade të 
ndryshme dhe veçori individuale. deri më tani, kroacia ka tregues më të mirë 
në stabilitetin politik, në reformat institucionale dhe sidomos në treguesit 
ekonomikë të saj; maqedonia ka tregues problematikë në reformat institucionale 
në implimentimin e marrëveshjes kuadër të ohrit dhe të rekomandimeve të 
bashkimit evropian për përmirësimin e standardeve demokratike, institucionale 
që do të ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike; Shqipëria 
ka akoma tregues problematikë në vijimin e reformave institucionale, luftën 
kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, funksionalitetin e administratës 
publike dhe përgatitjen e kapaciteteve njerëzore,  reformat ekonomike si dhe 
reformat në drejtësi dhe ato në sistemin dhe infrastrukturën zgjedhore. Serbia 
përballet me paqartësi në demokratizimin e brendshëm, në orientimin e saj 
politik midis lindjes dhe perëndimit, në reformat institucionale, reformat 
ekonomike e sociale, bashkëpunimin me gjykatën ndërkombëtare për krime 
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Lufte në Ish-Jugosllavi; Mali i Zi ndodhet përballë sfidave të sapokrijimit 
të shtetit të ri të pavarur, konsolidimit të institucioneve sovrane, integrimit 
në institucionet ndërkombëtare, reformat e brendshme institucionale dhe 
ekonomike për integrimin në bashkimin evropian dhe nato, ndërtimin e 
marrëdhënieve diplomatike dhe të fushave të tjera me fqinjët, rajonin dhe 
gjithë sistemin ndërkombëtar; Bosnie&Hercegovina përballet me sfida serioze 
të kohezionit të brendshëm politik, të funksionalitetit integral të shtetit, 
reformat demokratike e institucionale dhe reformat ekonomike, në qasje 
me kriteret dhe standardet e BE dhe NATO-s; Kosova përballet me sfidën 
e një shteti të ri, me ndërkombëtarizimin e tij dhe integrimin në institucione 
ndërkombëtare sikundër edhe me procesin e ndërtimit të institucioneve, 
përgatitjen e kapaciteteve, reformat ekonomike, sociale etj. 

Siç shikohet, në gjysmën e parë të vitit 2008, që përfundoi së shkruari 
ky libër, gjithë vendet e ballkanit perëndimor, pavarësisht individualiteteve 
problematike që kanë, përballen edhe me sfida që kanë të bëjnë kryesisht 
me: 

1.Forcimin e shtetit të së drejtës; 
2.Konsolidimin e demokracisë;
3.Reformat institucionale;
4.Reformat ekonomike;

Krahas sfidave të brendshme, vendet e Ballkanit Perëndimor ballafaqohen 
edhe me probleme të bashkëpunimit ndër-rajonal. pavarësisht retorikës 
politike, e cila gjithnjë e më shumë bëhet në frymën e be dhe të nato-s, 
faktikisht gjithë vendet e ballkanit perëndimor kanë probleme ndërmjet 
tyre. 

një grup problemesh rrjedhin nga trashëgimia, siç janë problemet e shteteve 
te reja, i të drejtave të pakicave etnike, i pronave në zonat e zhvendosjeve të 
popullsive historikisht ose për arsye konfliktesh, i administrimit të kufijve, i 
kontrollit të trafiqeve, krimit transnacional dhe simptomave të terrorizmit. 

një grup tjetër problemesh lidhen me përafrimin e legjislacionit dhe 
institucioneve sipas standardeve të be-së dhe nato-s. ky grup problemesh 
ka të bëjë me integrimin, i cili përmban dy hallka:

Përafrim Rajonal              -          Vlerësim mbi baza individuale 

grupi i fundit i problemeve është ai i kuadrit të bashkëpunimit ekonomik, 
i cili nis me tregëtinë e lirë, lëvizjen e mallrave, kapitaleve, shërbimeve, 
njerëzve dhe vijon me projektet e një revolucioni të vërtetë në ndërtimin e 
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infrastrukturës rajonale në integrim të plotë me atë të bashkimit evropian. 
në këtë mënyrë, tranzicioni i vendeve të ballkanit perëndimor synon që të 
ndërtohet në këtë rajon modeli evropian i shtetit. ky model përmban:

-Shtetin e së drejtës, ku të sundojë ligji;
-Demokracinë, liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe të pakicave;
-Ekonominë e tregut të lirë, funksionale dhe të hapur ndaj tregut evropian 

dhe botëror.

për sa kohë vendet e këtij rajoni do të vijojnë të përballen me probleme 
drejt arritjes së këtyre standardeve, tranzicioni do të vijojë të ndikojë në 
ekzistencën e shteteve të dobëta. Shtetet e dobëta në vetevete, sikundër e 
parashtruam më lart, janë një mjedis i përshtatshëm për kriza të çfarëdolloji 
dhe të çfarëdo përmase, kombëtare dhe ndërkombëtare. duke pasur parasysh 
edhe pozicionin gjeopolitik dhe gjeostrategjik të ballkanit perëndimor, 
traditat, lidhjet dhe ndikimet nga mesdheu e lindja e mesme, mund të merret 
me mend se vijimi i ekzistencës së shteteve të dobëta në këtë rajon përbën një 
rrezik potencial për destabilitet dhe kriza me ndikime më të gjera.  

Regjimet e rrezikshme totalitare në vendet në zhvillim

Statisti i madh turk dhe themeluesi i turqisë moderne, Qemal ataturku 
thoshte: “Peace at home, peace in the World”, pra: ‘paqe në vend, paqe në 
botë’. në këtë konkluzion ai bazohej te përvoja e gjatë e shtetit të tij pas rënies 
së perandorisë osmane, te përvoja e luftës së dytë botërore dhe pasojat e saj 
si dhe te analiza e modeleve politike, ekonomike e shoqërore dhe vendi e roli 
i tyre në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare. 

në sistemin e marrëdhënieve dhe të drejtës ndërkombëtare, shteti ka qenë 
dhe mbetet struktura më e vjetër, më themelore, më e qëndrueshme dhe më e 
rëndësishme. Siç konkludon studiuesi kosovar, zejnullah gruda...

“Autorët e së drejtës ndërkombëtare e përkufizojnë shtetin si institucion 
i krijuar nga grupi për realizimin e disa qëllimeve, prej të cilave më i 
rëndësishmi është ruajtja e së drejtës dhe rendit brenda kufijve dhe ruajtja e 
pavarësisë së popullit në marrëdhënie me popuj të tjerë”.6)

Përvoja historike dhe aktuale vërteton plotësisht këtë definicion, sipas të 
cilit funksioni i shtetit është bivalent: funksioni i brendshëm dhe funksioni 
ndërkombëtar. nga kjo ndërlidhje e ndërvarësi buron parimi qënësor sipas të 
cilit është karakteri i brendshëm i shtetit, politikat e tij të brendshme që diktojnë 
edhe politikën e tij të jashtme, diplomacinë dhe sjelljen e tij ndërkombëtare 
përgjithësisht. 
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përvoja e analizave të brendshme të shteteve historikisht dhe e luftërave 
botërore, e krizave rajonale, e konflikteve dy apo shumëpalëshe japin raste 
të shumta dhe të pakundërshtueshme në favor të tezës se politika e jashtme, 
diplomacia dhe, përgjithësisht sjellja ndërkombëtare e një shteti varen para 
së gjithash nga natyra e tij e brendshme. nuk ka ndodhur, përgjithësisht, që 
të këtë inkonvenienca, pra, mospërputhje ndërmjet karakterit të brendshëm të 
një shteti dhe sjelljes së tij ndërkombëtare. 

nga kjo aksiomë, tanimë e sprovuar, rrjedhin konkluzionet se: së pari, 
demokracitë prodhojnë paqe të brendshme dhe gjenerojnë paqe ndërkombëtare; 
së dyti, shtetet totalitare, diktaturat prodhojnë shtypje e dhunë të brendshme 
dhe gjenerojnë probleme, tensione dhe kriza ndërkombëtare. 

Shtetet totalitare, diktaturat e çdo lloji, të çfarëdo forme qofshin, mbartin 
gjithnjë rrezikun potencial të destabilitetit ndërkombëtar. për këtë arsye, 
nevoja për një rend ndërkombëtar të ri, bazuar në një paqe të qëndrueshme, 
në siguri për të gjithë, në zhvillim e prosperim ekonomik global, parakupton 
pashmangësisht nevojën për zhvillimin e demokracisë si formë sunduese në 
karakterin politik të shteteve të kohës sonë. 

po të vërehen analitikisht shtetet totalitare, siç janë për shembull koreja 
e Veriut, irani apo Siria bëhet lehtësisht e kuptueshme se këto lloj shtetesh, 
që ndërtohen si makineri shtypëse të lirive dhe të drejtave themelore të 
njeriut brenda tyre gjenerojnë problematika serioze edhe në marrëdhëniet 
ndërkombëtare. dhe kjo është logjike. një shtet që shtyp popullin e vet, nuk 
ka përse të hezitojë të shtypë edhe popuj të tjerë. 

koreja e Veriut prej vitesh punon për të prodhuar armë bërthamore, në 
kundërshtim flagrant me aktet ndërkombëtare, të cilat ndalojnë prodhimin, 
përhapjen dhe përdorimin e armëve të dëmtimit në masë dhe të atyre 
bërthamore.  me një politikë të tillë, ky shtet është bërë kërcënim serioz i 
paqes e stabilitetit ne azinë jugore dhe në përgjithësi kërcënim për gjithë 
Azio-Pacifikun dhe mbarë botën. 

Historikisht, Koreja e Veriut i’u bashkua Traktatit të Parandalimit të 
Përhapjes së Armëve Bërthamore në dhjetor 1985, por, duke kërkuar që 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërhiqnin bazat bërthamore nga Koreja e 
Jugut. Në vitin 1991, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George 
Bush deklaroi tërheqjen e armëve bërthamore taktike të ShBA jashtë vendit, 
duke përfshirë rreth 100 baza në Korenë e Jugut.7) 

Mbas këtij hapi të rëndësishëm të ShBA, të dy Koretë firmosën 
“deklaratën e përbashkët Veri-jug mbi heqjen e armëve bërthamore nga 
gadishulli korean”. ata ranë dakort që të ndalojnë testet, prodhimin, 
marrjen, depozitimin, shpërndarjen ose përdorimin e armëve bërthamore. ata, 
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gjithashtu, ranë dakort për inspektime të përbashkëta. Në vijim, në vitin 1992, 
Koreja e Veriut ratifikoi marrëveshjen me IAEA të Kombeve të Bashkuara 
për inspektimin e bazave të plutonit të deklaruara prej saj. Në vitin 1993, 
iaea konstatoi se koreja e Veriut ka gënjyer ndërkombëtarisht, duke fshehur 
baza nukleare. Koreja e Veriut e refuzoi akuzën. Këtu filloi ndërkombetarizmi 
i krizës nukleare ndërmjet koresë së Veriut dhe komunitetit ndërkombëtar.  

nga ajo kohë mbi korenë e Veriut u bë një presion në rritje i faktorëve më 
të rëndësishëm ndërkombëtar, kryesuar nga Shtetet e bashkuara të amerikës. 
edhe fuqitë rajonale,  japonia, kina, koreja e jugut, rusia u përfshinë në 
aksionin diplomatik të inicuar nga Shtetet e bashkuara. ky presion u shoqërua 
me intensitet të lartë bisedimesh diplomatike. Dhe, më së fundi, në fillim 
të shtatorit 2007, kryenegociatori amerikan për korenë e Veriut, kristofer 
hill, deklaroi publikisht se koreja e Veriut është angazhuar se do të mbyllë 
reaktorët bërthamorë brenda fundit të vitit 2007. 

Ngelet për t’u verifikuar në praktikë ky angazhim publik i Koresë së Veriut. 
përgjithësisht, diktaturat nuk i qëndrojnë premtimeve ndërkombëtare dhe 
shkelin pa gjë të keq njëanshmërisht traktatet dhe marrëveshjet ndërkombëtare. 
në raste kur presioni ndërkombëtar ështe shumë i fortë, atëherë diktaturat 
janë të prirura për të aplikuar dubël-standardet: një standard për faktorët dhe 
opinionin ndërkombëtar dhe një standard të brendshëm. derisa të demaskohet 
dubël-standardi, diktaturat vijojnë ta zbatojnë atë. mbas diskretitimit të dubël-
standardit diktaturat kalojnë në procesin e fshehjes së sofistikuar të politikave 
të tyre kundër interesave ndërkombëtare. pra, diktaturat, shtetet totalitare 
nuk mund të ndryshojnë politikë, diplomaci apo sjellje ndërkombëtare pa 
u realizuar së brendshmi ndryshimi kualitativ i natyrës së vetë shtetit, pra, 
përmbysja e vetë diktaturës dhe vendosja e një rendi demokratik legjitim.   

irani, prej vitesh vijon me kokëfortësi programin e prodhimit të armëve 
bërthamore. për herë të parë publikisht, ky fakt u bë i ditur në shtator 2001 
nga cia. atë vit...

“Agjensia Inteligjente Qendrore akuzoi Iranin për pasjen e një prej 
programeve më aktive të botës për prodhim armësh bërthamore. Raporti i 
CIA-s thoshte se Irani është duke kërkuar teknologji raketash nga një numër 
vendesh, duke përfshirë edhe Rusinë e Kinën”.8) 

Nga viti 2003 Agjensia e Energjisë Atomike Ndërkombëtare e Kombeve 
të Bashkuara, IAEA filloi një seri inspektimesh në Iran. Pala iraniane deklaroi 
se ka baza në disa rajone, por ato janë vetëm për arsye civile. në shtator 
2003, ShBA, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe kërkuan që Irani të 
mbyllë plotësisht aktivitetin nuklear. duke konstatuar vijimin e shkeljeve, 
IAEA votoi sanksione kundër Iranit në tetor 2003. Ndërsa një vit më pas, në 
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tetor-nëntor 2004, iaea kaloi një rezolutë që i kërkonte iranit të pezullonte 
programin e pasurimit të uraniumit. ndërkohë...

“Një monitor bërthamor i Shteteve të Bashkuara publikoi imazhe satelitore 
të bazave për prodhim armësh bërthamore të Iranit, të cilat mendohej se janë 
të përfshira në punën për prodhim armësh nuleare”.9) 

Në janar të vitit 2005 Bashkimi Evropian filloi bisedimet tregëtare me 
iranin. në këto bisedime, trojka e bashkimit evropian, e përbërë nga Franca, 
gjermania dhe mbretëria e bashkuar i kërkuan iranit të ndalonte pasurimin 
permanent të uraniumit. mjerisht, në këtë fazë kritike, rusia mbajti një 
pozicion ambig.

“Presidenti Iranian Mohamed Khatami deklaroi se vendi i tij nuk do të 
heqë dorë kurrë nga teknologjia bërthamore, por theksoi se kjo është për arsye 
paqësore. Rusia mbështeti Teheranin dhe firmosi një kontratë për furnizim me 
lëndë për reaktorin e Iranit në Bushehr”.10)

 në gusht të vitit 2005 udhëheqësi suprem i iranit deklaroi se vendi do të 
kishte president mohamed ahmedinexhad. Vetëm dy javë mbas ardhjes në 
zyrë Presidenti i ri Ahmedinexhad, shefi i diplomacisë së Iranit, bëri me dije 
ambiciet e iranit për armë bërthamore. asokohe shtypi amerikan shkruante:

“Irani është duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se 
çdo sulm ushtarak i ndërmarrë mbi Iranin do të gjejë kundëpërgjigje. Në të 
njëjtën kohë, Teherani tha se nuk do të pezullojë konvertimin e uraniumit, pak 
ditë mbas thirrjes së bërë ndaj tij nga Agjensia Ndërkombëtare e Energjisë 
Bërthamore për ndalimin e aktivitetit bërthamor”.11)      

Viti 2006 vijoi debatin ndërkombëtar kundër programit bërthamor 
të iranit. rasti i aventurës së pandalur të iranit dëshmon një dukuri mjaft 
shqetësuese për teorinë dhe praktikën e krizave. kjo ka të bëjë me mungesën 
e qëndrimit koheziv të fuqive të mëdha kundrejt problematikave me rëndësi 
ndërkombëtare.

në rastin e iranit kemi qëndrim të fragmentarizuar të fuqive më të 
mëdha të kohës për ndalimin e programit bërthamor. Shtetet e bashkuara 
të amerikës, mbretëria e bashkuar, gjermania dhe Franca adoptuan një 
qëndrim të përbashkët për ndalimin e programit berthamor të iranit. këtij 
qëndrimi i’u bashkëngjiten edhe india, argjentina, australia, kanadaja, 
italia, japonia, holanda, portugalia, Suedia etj. kina mbajti gjatë tërë kohës 
qëndrim abstenues. më problematik mbeti qëndrimi rusisë.

“Rusia është një lojtar vital, që është duke e furnizuar Iranin me 
teknologjinë e programit bërthamor. Ajo abstenoi në votimin e shtatorit 
2005, i cili deklaronte Iranin si shkelës i Traktatit të Mospërhapjes së Armëve 
bërthamore dhe për fshehje të punës për pasurimin e uraniumit.

Lisen Bashkurti: Shtetet e dobëta, regjimet në tranzicion dhe sistemet  totalitare - kërcënim për sigurinë



The Heritage Nr.5 / 201118

Rusia ka propozuar pasurimin e uraniumit për Iranin në tokën Ruse, duke 
lëvizur nevojën e Iranit për teknologji, e cila gjithashtu, mund të përdoret për 
prodhimin e armëve bërthamore. Irani nuk e ka pranuar propozimin Rus. 

Për arsye të interesit të saj ekonomik, Rusia mund të mos dojë konfrontim 
me Iranin dhe veto e saj në Këshillin e Sigurimit e vendosë atë në pozicion të 
fuqishëm”.12) 

duke analizuar imtësisht fragmentarizimin e fuqive të mëdha dhe vendeve 
të tjera lidhur me programin bërthamor të iranit, lidershipi totalitar i atij vendi 
ka manovruar pa hequr dorë nga ambicia bërthamore, madje duke e zhvilluar 
atë. edhe rasti i iranit, sikundër edhe raste të tjera krizash, dëshmojnë se 
fragmentarizmi politik i fuqive të mëdha shkon në favor të krizave dhe jo të 
zgjidhjes së tyre. 

në fund të gushtit 2007, presidenti ahmedinexhad i iranit deklaroi 
përpara Këshillit të Sigurisë Kombëtare se në Iran janë rreth 3000 lavatriçe 
për pasurimin e uraniumit dhe nuk do të hiqte dorë nga zhvillimi i mëtejshëm 
i këtij programi bërthamor. duke pasur parasysh politikën rajonale që ky 
shtet totalitar ka ndjekur sidomos ndaj fqinjëve direkt dhe deklarimet zyrtare 
të presidentit iranian ahmedinexhad për fshirjen e shtetit sovran te izraelit 
nga harta, është lehtësisht e kuptueshme se çfarë rrezikshmërie të lartë 
mbart programi bërthamor i iranit për mbarë lindjen e mesme dhe gjithë 
njerëzimin.

Siria, si shtet totalitar, prej shumë vitesh me ndërhyrjen direkte si dhe 
përmes mbështetjes, sponsorizimit të hezbollahut dhe organizatave të 
tjera terroriste si dhe të spiunazhit ndërkombëtar të saj në rajon, po mban 
të destabilizuar libanin dhe irakun, si dhe po prodhon kërcënim serioz për 
paqen dhe sigurinë në vendet e tjera përreth saj.

lidhja kordiale ndërmjet iranit, Sirisë dhe organizatave terroriste rajonale 
(hezbollah, Xhihadi islamik, hamas) dhe atyre ndërkombëtare (al Qaeda) 
po sponsorizojnë fuqishëm destabilitetin permanent të irakut, duke synuar 
dështimin e projektit perëndimor për ndërtimin e  irakut të mbas luftës. 
në një fjalim të mbajtur në fund të korrikut 2007, presidenti i Shteteve te 
bashkuara të amerikës, g.W. bush hapi publikisht dosjen e Shërbimeve 
të inteligjencies amerikane (cia), në të cilën vërtetohej me fakte dhe akte 
të pakundërshtueshme se irani dhe Siria e, në përgjithësi faktorë terroristë 
jashtë irakut, përbëjnë strukturat destabilizuese permanente në irak.  Shtetet 
totalitare bëhen kështu vatra ankorimi për organizatat terroriste, për prodhim, 
shitje dhe përdorim të armëve të rrezikshme për paqen e  sigurinë në botë, për 
destabilitetin e fqinjëve të tyre, të rajoneve ku ndodhen dhe të mbarë botës.

Strategjia e perëndimit, e demokracive, e organizatave evropiane dhe 
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euro-atlantike është që të gjenerojnë parimet e vlerat e tyre kudo në botë, 
të zgjerojnë modelin e tyre shtetëror, politik, juridik, ekonomik e shoqëror 
demokratik, të ngushtojnë hapësirën për shtetet totalitare dhe veprimin 
ndërkombëtar të politikave të tyre. kjo strategji është në thelb garancia e 
ndërtimit të rendit të ri botëror, të dominuar nga paqja, siguria, demokracia 
dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik e shoqëror.       
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inFlacioni i importuar, tipar 
i ekonomiVe të  Vogla të  hapura

në këtë material do të përpiqemi të argumentojme se në ekonomi të 
vogla të hapura si ekonomia shqiptare, maqedonase, kosovare apo 
malazeze inflacioni është përgjithesisht i importuar dhe Bankat 

Qendrore të tyre ndikojnë pak në kontrollin e tij. për këtë arsye është e 
domosdoshme që të njihen faktorët e përcaktimit dhe të ndikohet në zbutjen e 
tij. këta faktorë duhen njohur dhe vlerësuar më së shumti prej institucioneve 
që kanë në duar të tyre instrumente politikë, që hartojnë dhe zbatojnë politikat 
monetare, fiskale, të të ardhurave, valutore, të marrëdhënieve me jashtë etj.

ekonomia shqiptare, maqedone, malazeze apo kosovare janë ekonomi të 
vogla të hapura . kjo, sepse ato kanë jo vetëm bilancin tregëtar të bilancit të 
pagesave, por kanë edhe llogarinë kapitale dhe llogarinë e rezervës valutore. 

më tej, ekonomi të vogla të hapura konsiderohen ato ekonomi që me 
ndryshimin e normës së interesit të brendshëm të tyre nuk ndikojnë në normat 
e interesit të botës. momentalisht kanë mobilitet afërsisht perfekt të kapitalit 
ku veprojnë. me mobilitet perfekt të kapitalit kuptojmë faktin që subjektet e 
një vendi kanë gjithë akseset në tregjet financiare të botës. Në këtë mënyrë 
qeveria  nuk mund të pengojë huammarjen ose huadhënien  ndërkombëtare. 
norma e brendshme e interesit r duhet të jetë e barabartë me normën e 
interesit të botës r*, me normën reale të interesit të parashikuar në tregjet 
financiare botërore. Subjektet e ekonomive të vogla të hapura nuk duhet të 
marrin asnjëherë hua jashtë me normë interesi mbi r*, sepse ata mund të japin 
gjithnjë hua jashtë me normë interesi në r*. ngjashmërisht, rezidentët nuk 
duhet të japin hua jashtë me normë më të ulët se r*, sepse ata munden që të 
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fitojnë gjithnjë në r* prej huadhënies jashtë. në këtë mënyrë, norma e interesit 
të botës r* përcakton normën e interesit në çdo vend të vogël të hapur, siç 
është rasti i këtyre ekonomive. ajo mund të luhatet në periudha të caktuara, 
por që përgjithësisht është e barabartë me të. është kjo arsye që ekonomia e 
vogël i merr normat reale të interesit të botës si variabla ekzogjene që nuk 
janë të varura prej saj.

në këtë mënyrë, politika monetare e një vendi të vogël të hapur nuk 
është e pavarur, përkundrazi, është e varur nga ekonomia botërore. 
politika monetare e saj duhet t’u përgjigjet politikave monetare të botës.  kjo 
është jo vetëm e nevojëshme, por edhe e domosdoshme. të mos u përshtatesh 
këtyre politikave do të thotë që të dështosh në realizimin e treguesve 
makroekonomikë ose të mos realizosh objektivat e caktuara. në material do 
t’i referohemi ekonomisë shqiptare, e cila është thuajse me të njëjtat tipare që 
kanë edhe ekonomitë fqinje të saj, të vogla të hapura. do të shikojmë se çfarë 
ndikimi ose kontrolli ka Banka Qendrore mbi Inflacionin, si një nga treguesit 
kryesorë e më të rëndësishëm makroekonomikë të një vendi. dhe pikërisht 
njëri nga këndvështrimet do të mbështetet mbi normat bazë të interesit.

Në këtë material do të japim argumentet tona pse inflacioni në eknomitë 
tona, të vogla të hapura është përgjithësisht i importuar, pikërisht duke u bazuar 
në analizën e grupeve të mallrave dhe shërbimeve që përbëjnë shportën. 

nga kjo analizë është konkluduar se pjesa më e madhe e mallrave të 
shportës janë mallra të importit. kjo jo në kuptimin e gjerë të fjalës, sepse 
kemi konsideruar mall importi atë mall që nëpërmjet sasisë së tij përcakton 
çmimin e mallit në tërësi në vend. pra, në atë rast kur kemi fuqi tregëtare që 
do të thotë se ky grup malli përcakton çmimin nëpërmjet sasisë së tij. dhe, 
konkretisht, kemi marrë një shembull: karburantet. jo se në Shqipëri nuk 
prodhohen karburante, por pjesa më e madhe e tyre rreth 70% sigurohet prej 
importit. kështu, në këtë rast, pavarësisht se kostoja e karburantit shqiptar 
është më e ulët nga ajo e importit, kjo nuk ndikon në çmim. Çmimin në 
këtë rast e përcakton ai i karburantit të importuar dhe këtë do ta ndjekë edhe 
prodhimi vendas. kjo ndodh për shumë produkte kryesore.

Çmimi i tyre përcaktohet prej vendeve importuese, sepse në Shqipëri për 
shembull prodhohet drithë, por ky nuk mjafton as për të plotësuar nevojat e 
popullsisë fshatare. e gjithë kërkesa e popullsisë qytetare plotësohet 100 prej 
importit. Si këto dy lloj mallrash të përmendur kemi me dhjetra të tjerë që 
janë mallra të shportës. për të parë më hollësisht strukturën e shpenzimeve 
të një qytetari, më poshtë do të analizojmë strukturën e shportës së mallrave 
dhe shërbimeve, duke konkluduar se pjesa më e madhe e tyre janë mallra 
importi. 
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1. ushqime dhe pije jo alkoolike 42.6%, 2. pije alkoolike dhe duhan 
3.1%, 3. Veshje dhe këpucë 3.9%, 4. Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji 
24.4%, 5. mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje shtëpie 4.6%, 6. kujdes 
shëndetësor 2.1%, 7. Transport 4.8%, 8. Komunikacion 1.3%, 9. Argëtim 
dhe kulturë 2.6%, 10. Shërbim arsimor 1.0%,11. hotele, kafene dhe restorant 
7.2%, 12. mallra dhe shërbime të ndryshme 2.4%.  

Vini re vetëm dy grupe, i pari dhe i katërti zënë së bashku 67% të 
shpenzimeve totale. këto dy grupe kanë ndikim direkt në çmimet e grupeve 
të transport- komunikacion dhe indirekt në të gjithë grupet e tjera. Çmimet e 
mallrave të këtyre grupeve përgjithësisht përcaktohen nga importet. importet 
kanë ardhur vazhdimisht në rritje dhe janë gati 4 herë më të larta se eksportet, 
ku në eksporte kemi të përfshirë edhe rieksportet. Vetëm për 6 mujorin e parë të 
vitit 2007 kemi pasur 1 miliardë e 871 milion dollarë importe nga 516 milionë 
dollarë eksporte. Kjo shifër është thelluar për vitet 2008-2009 dhe 2010.

grupet: ushqime dhe kafshë të gjalla- pije joalkoolike dhe duhan- lëndë 
djegëse- yndyrna bimore dhe shtazore dhe mallra të përpunuar zënë 56% të 
importeve, duke kapur shifrën 1 miliardë e 55 milionë dollarë. nga këto të 
dhëna shihet fare qartë se  për pjesën më të madhe të mallrave apo për ato 
që zënë peshën kryesore në shportë, çmimet përcaktohen në tregjet e huaja. 
ato dalin në tregun shqiptar me çmime më të larta se sa tregëtohen në vendet 
importuese. derisa arrijnë te konsumatori ato i nënështrohen një sërë taksave 
të tjera. e njëjta gjë ndodh edhe me mallrat e papërpunuara ose ato që i quajmë 
si lëndë e parë. kurbat e tyre të kërkesës dhe të ofertës janë të njëjta me ato të 
mallrave përfundimtare.

në këtë pikë banka Qendrore nuk ka asnjë ndikim, sepse ajo nuk mund 
të ndikojë në çmimet e importit dhe nuk mund të ndikojë dot as në sistemin 
e taksimit, sepse ky i fundit realizohet prej ministrisë së Financave. në këtë 
pikë banka Qendrore do të ndikonte me politikat e saj monetare rrudhëse 
apo ekspansioniste vetëm nëse çmimet e mallrave do të përcaktoheshin prej 
prodhimit vendas, pra, nëse do të kishim një inflacion monetar, inflacion nga 
kërkesa.

Faktori i dytë në përcaktimin e nivelit të çmimeve në Shqipëri janë 
kurset e këmbimit të valutës. nëse do tju referohemi kurseve të këmbimit të 
valutave do të shikojmë se ato kanë lëvizur pak dhe në përgjithësi në favor 
të lekut shqiptar. kështu, në muajt qershor- korrik dhe gusht të vitit 2007 
kursi këmbimit të dollarit ka qënë 92.71, 91.76 dhe 89.18 lekë, ndërsa kursi 
i këmbimit të euros ka qënë 125.25, 123.06 dhe 122.24 lekë.  Në këtë situatë 
forcimi i lekut shqiptar do ndikonte në rënien e çmimeve dhe në rritjen e 
importeve. pra forcimi i lekut shqiptar do ndikonte në frenimin e zhvillimit 
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të ekonomisë shqiptare dhe në rritjen e eksporteve. atëherë, duke parë 
këtë situatë, çfarë veprimi ka bërë banka Qendrore? normalisht ajo duhej 
të ndërhynte në zhvlerësimin e lekut shqiptar për të frenuar importet dhe 
stimuluar rritjen ekonomike dhe rritjen e eksporteve. pra, në këtë situatë ajo 
duhej të aplikonte politika monetare ekspansioniste dhe jo rrudhëse, ashtu siç 
ka vepruar faktikisht në muajt e fundit, aq sa ka rritur disa herë normën bazë të 
interesit me 0.25 pikë, aq sa e çoi në 6%. me këtë veprim ajo kërkoi teorikisht 
të realizojë rritje të normës së depozitave duke thithur paratë prej subjekteve 
ekonomike, e para dhe e dyta rritjen e normës së interesave të kredive, duke 
frenuar kreditimin e biznesit, pra, duke frenuar daljen e parasë nga bankat e 
nivelit të dytë. Rriti normën e instrumenteve të borxhit, duke rritur deficitin 
e buxhetit të shtetit si dhe duke tërhequr përsëri para prej blerjes së tyre nga 
subjektet ekonomikë. kështu, ajo ka gjykuar që të ulë paranë në qarkullim 
nëpërmjet frenimit të zhvillimit të biznesit. kjo është një politikë jo e drejtë, 
që tregon mangësi në gjykimin e politikave monetare prej tyre. Qeveria 
shqiptare ndërkohë aplikoi një politikë të kundërt me atë të bankës Qendrore. 
Çfarë solli kjo politikë? mbiçmim të lekut shqiptar, i cili normalisht në një 
situatë normale duhej të sillte rënie të çmimeve. në fakt ndodhi e kundërta, 
çmimet u rritën dukshëm. e njëjta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2010, por me 
ndryshimin se ajo ndodhi në kushtet e zhvlerësimit të lekut shqiptar dhe të 
rënies së normës bazë të interesit deri në 5%.

banka Qendrore deklaron një politikë rrudhëse duke frenuar rritjen e 
biznesit, nga ana tjetër futet në tregun valuator duke blerë valutë. në një nga 
raportet e fundit të saj thekson se rezervat e bankës në valutë janë rritur në 2 
miliardë lekë. Çfarë do thotë kjo? kjo do të thotë që ekonomia ka rezerva për 
më shumë se 8 muaj eksporte nga 4 muaj që ka qenë në vitet e mëparëshme. 

politika e ndërhyrjes së bankës në treg është politikë ekspansioniste 
monetare, sepse nxjerr lekun shqiptar jashtë banke dhe grumbullon në bankë 
valutën. pra, në njërin krah kemi politikë rrudhëse duke rritur normën bazë 
të interesit dhe në krahun tjetër kemi politikë ekspansioniste, e cila eliminoi 
ndikimin e të parës. atëherë, cili është roli i bankës Qendrore të Shqipërisë 
në kontrollin e inflacionit? Përgjigja është e thjeshtë: ajo me politikat që ka 
aplikuar nuk ka luajtur ndonjë rol të rëndësishëm decizues. Ajo në situata të 
tilla, kur inflacioni është provokuar nga oferta për llogari të importeve, 
është e paaftë ta kontrollojë atë. banka Qendrore në shumë raste ka luajtur 
rolin e një konstatuesi apo të një vëzhguesi indiferent. pse e themi këtë? Sepse  
guvernatori bankës për llogari të politikave të bankës Qendrore së fundi 
është përqendruar në tre momente, në inflacion, në bujqësi, në kartele dhe në 
problemet e kredive. konkretisht:

A.Kadriu, A. Naqellari: Inflacioni i importuar, tipar i ekonomive të vogla të hapura
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“Për pjesën e mbetur të vitit dhe për vitin në vazhdim, gjykojmë se problemet 
e identifikuara të ofertës do të vazhdojnë të jenë të pranishme në ekonominë 
shqiptare, duke ushtruar vazhdimisht presione mbi nivelin e çmimeve. 
Mundësitë që situata energjitike të ketë zgjidhje të shpejtë dhe përfundimtare 
brenda një periudhe afatmesme, duket se janë të pakta. Çmimet e naftës, të 
drithërave dhe të produkteve të tjera ushqimore në tregjet ndërkombëtare 
mund të vazhdojnë të rriten ose të luhaten, duke sjellë presione destabilizuese 
për çmimet në vend” - bën të ditur në raportin e saj për zhvillimet ekonomike 
gjatë pjesës së parë të këtij viti, banka e Shqipërisë. 

atëherë çfarë do bëjë banka Qendrore pas këtij konstatimi? 
a mund të frenojë ajo rritjen e nivelit të çmimeve? 
A mund ta kontrollojë ajo inflacionin? 
përgjigja është jo, sepse në raport ka vetëm konstatime dhe jo argumente 

konkrete, teorike dhe shkencore. 
Çfarë pasojash sollën veprimet e saj? Asnjë pasojë, sepse inflacioni 

vazhdoi të rritet. Inflacioni jo vetëm vazhdoi të rritet, por në muajin e fundit të 
2011 kaloi çdo parashikim dhe arriti në 4.3%, nga 4% që shtë kufiri i sipërm. 
Megjithatë, shihet se rruga e vetme për vënien nën kontroll të inflacionit është 
rritja e prodhimit vendas, në mënyrë të veçantë atij bujqësor.

Vendet tona me ekonomi të vogël të hapur e kanë inflacionin specifik, 
të krahasueshëm me atë të vendeve Skandinave dhe nuk e kanë monetar, 
që Banka të mund të ndikonte. Banka Qendrore ka ndikim në inflacion, 
por nuk e kontrollon dot atë. kjo, sepse shpesh këtu kemi të bëjmë me një 
shok në ofertë. kjo ka ndodhur shpesh në vitet e fundit jo vetëm në sektorin e 
karburanteve, por edhe përgjithësisht në sektorin e ushqimeve.

teorikisht, një shok në ofertë në një ekonomi të vogël të hapur ka këto pasoja: 
-një shok i përkohshëm i kundërt i ofertës ul vlerën në ekuilibër të pagës 

reale dhe të punëzënies.
-një shok i përkohshëm i ofertës ul prodhimin dhe rrit normën reale të 

interesit.
-një shok i ofertës do të rrisë nivelin e çmimeve dhe do të sjellë një 

shpërthim të inflacionit.
rritja e normës reale të interesit nënkupton që investimet duhet të jenë 

ulur pas shokut të ofertës.
Situata ekonomike e krijuar kërkon politika monetare ekspansioniste. në 

këtë kuadër politikat e bankës Qendrore të deritanishme kanë qenë jo fort 
të bazuara, jo të drejta, duke ndikuar negativisht në ekonominë shqiptare. 
Politikat monetare duhet të mbështesin politikat fiskale dhe jo t’u vihen atyre 
përballë.
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më poshtë do të shpjegojmë teorikisht se çfarë lidhje kemi midis 
ofertës monetare dhe nivelit të çmimit agregat ose çmimit të deflatorit. Si 
përcaktohet ekuilibri makroekonomik në tregun monetar?

Sipas ekonomistëve klasikë motivi i vetëm i mbajtjes së parasë prej 
individëve ishte ai i transaksioneve. teoria e kërkesës dhe ofertës për para 
është përshkruar prej tyre në teorinë sasiore të parasë. kjo teori është bërë 
objekt i dy versioneve. Versioni i parë është trajtuar prej irving Fisherit qysh 
në 1911. Ekuacioni i paraqitur prej tij është quajtur dhe ekuacion i këmbimit. 
atë mund ta shkruajmë MV = PY, ku m-është sasia  e parasë në qarkullim. 
V-është shpejtësia e qarkullimit të parasë. p-është niveli i përgjithshëm i 
çmimit të deflatorit. Y-është vëllimi i transaksioneve ose GDP real

prej variableve të mësipërme dy janë konsideruar, V që është shpejtësia e 
qarkullimit të parasë dhe Y që është  volumi i transaksioneve. Fisheri i merr 
të stabilizuar këta dy variable. Stabiliteti i shpejtësisë së qarkullimit të parasë 
shpjegohet me stabilitetin tepër të madh të pagesave dhe për mungesë të rritjes 
së të papunëve në agjentët ekonomikë. mV merret në rritje proporcionale me 
V. kjo sepse kemi një volum konstant të transaksioneve që shpjegohet me 
mungesë të progresit teknik dhe të ngurtësimit të punës disponibël.

P = MV/Y
duke marrë prej gjykimit të mësipërm (sipas Fisherit) Y dhe V konstante 

mund të thuhet se niveli i përgjithshëm i çmimeve p është proporcional me 
sasinë e parasë në qarkullim m. kështu, një rritje e parasë në qarkullim do 
të sjellë për pasojë rritje të nivelit mesatar të përgjithshëm të çmimeve në të 
njëjtën përqindje. ky konkluzion qëndron në esencë të kësaj teorie. por kësaj 
teorie i janë bërë vërejtje pikërisht për dy variablat që konsideron konstante. a. 
marshall dhe a. c. pigou, ekonomistë anglez, vite më vonë u mbështetën në 
arkëtimet e likuiditeteve. kështu, kjo analizë paraqet teorinë sasiore të parasë  
mbi formën e një kërkese për para, për motivin e kryerjes së transfertave të 
agjentëve ekonomikë që dëshirojnë të mbajnë në formën e likuiditeteve në 
arkë në  përqindje ndaj gdp nominale. 

MD = bPY  ku b është përqindja e marrë konstante ndaj gdpn që agjentët 
ekonomikë duan të mbajnë në arkat e tyre në formën e likuiditeteve. MD është 
kërkesa për para. oferta  m është  e pavarur, sepse ajo përcaktohet prej bankës 
Qendrore. prandaj në kushtin e ekuilibrit të tregut monetar mund të shkruajmë: 
M = MD dhe më tej M = bPY. Duke konsideruar konstantë GDP real dhe b mund 
të themi se sasia e parasë në qarkullim M përcakton nivelin e përgjithshëm 
mesatar të çmimeve P. Kjo do të thotë se masa monetare e parasë nuk ka ndikim 
në variablet reale siç është GDP reale. Kjo nuk shqetëson veç variablin nominal 
siç është çmimi. Këtij raporti i thuhet ndryshe edhe “neutraliteti i parasë”.

A.Kadriu, A. Naqellari: Inflacioni i importuar, tipar i ekonomive të vogla të hapura
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kjo teori që shpjeguam më lartë ka tre blloqe shpjegimesh 
- Faktorët e prodhimit dhe funksioni i prodhimit përcaktojnë nivelin e 

prodhimit Y.
- oferta e parasë përcakton vlerën nominale të prodhimit, pY. ky 

konkluzion është i lejueshëm  prej ekuacionit sasior të parasë dhe supozimit 
që shpejtësia e parasë është e fiksuar.

- niveli i çmimit agregat p/d është atëherë norma e vlerës nominale të 
prodhimit, pY, për nivelin e prodhimit Y.

me fjalë të tjera aftësia prodhuese  e një ekonomie përcakton GDP reale, 
sasia e parasë përcakton GDP nominale dhe çmimi i deflatorit është raporti 
midis GDP nominale me GDP reale.

kjo teori shpjegon se çfarë ndodh kur banka Qendrore ndryshon ofertën 
e parasë. nëse shpejtësia është e fiksuar një ndryshim në ofertën e parasë, 
do të sjellë një ndryshim proporcional në GDP nominale. nga se faktorët 
e prodhimit dhe funksioni i prodhimit përcaktojnë gdp real, ndryshimi në 
gdp nominal duhet të prezantojë ndryshimet në nivelin e çmimit. Kështu 
teoria sasiore e parasë nënkupton që niveli i çmimit është proporcional 
me ofertën e parasë.

Ngaqë norma e inflacionit është ndryshimi në përqindje i nivelit të çmimit, 
kjo teori e çmimit është edhe teoria e normës së inflacionit. Ekuacioni sasior 
duke u shkruajtur në përqindje merr formën:
% e ndryshimit të M + % ndryshimit të V = % e ndryshimit të P + % ndryshimit 
të Y. Në kushtet e sotme sipas kësaj teorie do të kishim 10 + 0 = 4 + 6. 
oferta e parasë duhej rritur 10%.

Çfarë tregon secili prej këtyre katër termave? 
-e para, % e ndryshimit të m, përcaktohet nga banka Qendrore. 
-E dyta, përqindja e ndryshimit të shpejtësisë reflekton zhvendosjen e 

kërkesës monetare. ne kemi supozuar që shpejtësia është konstante prandaj 
përqindja e ndryshimit në shpejtësi është zero. 

-e treta, përqindja e ndryshimit të nivelit të çmimit është norma e 
inflacionit.

- e katërta, përqindja e ndryshimit në prodhim varet nga rritja e faktorve të 
prodhimit dhe nga progresi teknologjik i cili për synimet tona merret i dhënë.

Kjo analizë tregon se një rritje në ofertën e parasë përcakton normën 
e inflacionit.

kjo teori tregon se banka Qendrore që kontrollon ofertën e parasë, ka 
kontrollin përfundimtar mbi normën e inflacionit. Nëse B.Q mban ofertën e 
parasë stabël, niveli i çmimit do të jetë stabël; nëse niveli i ofertës do rritet, 
do rritet edhe niveli i çmimeve.



27

Nga analiza e mësipërme duket se Banka Qendrore ka vepruar shumë 
mirë që ka aplikuar një politikë të tillë, sepse nëse nuk do kishte zbatuar 
këtë politikë do të kishte ndikuar në rritjen e mëtejshme të inflacionit. 
Në fakt, në situatën që është ekonomia shqiptare, kjo nuk është e vërtetë, 
politikat e zbatuara prej saj janë të gabuara. Inflacioni i krijuar nuk 
amortizohej me këtë rrugë. 

pse? Sepse kemi ndryshime midis pkb (prodhimit kombëtar bruto) 
dhe pbb (prodhimit të brendshëm bruto). Sepse kemi ndryshime thelbësore 
midis çmimit të deflatorit (P/D) dhe indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK). 

ndryshimi midis pkb dhe pbb konsiston në atë se në pbb përfshijmë 
vlerën e të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare që realizohen brenda 
vendit pavarësisht se me çfarë faktorësh ekonomikë. ndërsa në pkb përfshihen 
vetëm të mirat dhe shërbimet (p) që realizohen me faktorë shqiptarë pavarësisht 
se ku veprojnë, brenda apo jashtë Shqipërisë. kështu në këtë zë ne përfshijmë të 
gjithë valutën që sjellin refugjatët në Shqipëri ose bizneset shqiptare që veprojnë 
jashtë vendit, duke përjashtuar prodhimin e të huajve në vend.

ndryshimi midis p/d dhe iÇk është se për llogaritjen e p/d (çmimit 
mesatar të përgjithshëm) llogarisim pbb nominale mbi pbb reale. pra, marim 
në konsideratë të gjithë llojet e mallrave dhe të shërbimeve përfundimtare që 
realizohen brenda vendit. numri i tyre është me mijëra dhe e veçanta është se 
janë prodhuar brenda vendit. pikërisht ky tregues varet plotësisht prej sasisë së 
parasë në qarkullim, kështu formulat e mësipërme të teorisë sasiore monetare 
janë për këtë tregues dhe jo për iÇk. ky tregues varet dhe kushtëzohet nga 
një sërë faktorësh të tjerë. 

kur bëjmë fjalë për llogaritjen e iÇk që është baza e llogaritjes së normës 
së inflacionit marrim në konsideratë vetëm 12 grupe me 272 lloje mallrash 
dhe shërbimesh pavarësisht nëse janë prodhuar në Shqipëri apo nuk janë 
prodhuar në Shqipëri. në rastin më ekstrem ato mund të jenë prodhuar jashtë 
vendit dhe inflacioni do të jetë absolutisht i importuar. Pra, kemi ndryshime 
shumë të mëdha midis këtyre dy treguesve të nivelit të çmimeve në mënyrë të 
veçantë për ekonominë shqiptare. Inflacioni në Shqipëri është përgjithësisht i 
importuar dhe kjo provohet duke u nisur nga struktura  e mallrave të shportës 
mbi të cilën llogaritet iÇk. 

teoria monetariste (që e përshkruam më lart) më së shumti ka të bëjë 
me çmimin e deflatorit se sa ka të bëjë me Indeksin e Çmimeve të Konsumit. 
prandaj në aplikimin e politikave monetare banka Qendrore e Shqipërisë 
duhej të kishte marrë në konsideratë diferencimet e mësipërme të këtyre 
treguesve të nivelit të çmimeve që në ekonominë shqiptare nuk janë përputhur 
asnjëherë.

A.Kadriu, A. Naqellari: Inflacioni i importuar, tipar i ekonomive të vogla të hapura
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Krahas politikave monetare dhe fiskale në kuptimin e ngushtë të tyre 
Inflacioni në ekonominë shqiptare është i lidhur edhe me një sërë faktorësh 
të tjerë si:

1. ekonomia shqiptare është një ekonomi e vogël e hapur, ku normat 
e interesit të aplikuara prej saj varen nga normat e interesit të botës, ku të 
ardhurat nuk përputhen me shpenzimet. politika monetare e saj është e varur 
nga politikat monetare të bankave Qendrore të vendeve të tjera me ekonomi 
të madhe të hapur. 

2. prodhimet bujqësore nuk sigurojnë as nevojat e popullsisë fshatare. 
Vetëm rreth 30% e fermerëve shqiptarë dalin në treg. Shkalla e mekanizimit 
është shumë e ulët në raport me vendet me të cilat kemi marrëdhënie tregëtare. 
prodhimi shqiptar për shumë arsye nuk ka fuqi konkurruese në treg.

3. Raporti eksport-import është ¼ dhe pjesa më e madhe e mallrave të 
shportës në bazë të së cilës llogaritet indeksi i Çmimeve të konsumit (iÇk) 
importohen. Pra, çmimet e tyre përcaktohen jashtë kufirit shqiptar dhe ju 
imponohen pjesës tjetër të prodhuar në vend.

4. Kurset e këmbimit të lekut në Shqipëri janë fleksibile, pavarësisht se 
banka Qendrore herë pas here ndërhyn në treg duke blerë ose duke shitur 
valutë. ato ndikojnë dukshëm në nivelin e çmimeve në vend dhe në zhvillimin 
e ekonomisë së vendit. 

5. prurjet kryesore të valutës në ekonominë shqiptare nuk janë prej 
burimeve të eksportit, por një pjesë e konsiderueshme e tyre vjen prej mallit 
fuqi punëtore të eksportuar, domethënë prej refugjatëve shqiptarë që punojnë 
në vende të tjera. krahas tij kemi edhe prurje nga sektori informal.

6. në ekonominë shqiptare nuk kemi vetëm struktura tregu të tilla si 
konkurencë monopolistike, monopol e oligopol, por kemi dypole, kartele dhe 
marrëveshje të fshehta. këto veprojnë nën emrin e shoqatave dhe shpesh kanë 
dalë hapur bile edhe me presione ndaj qeverisë. Sot ato përcaktojnë nivelin e 
çmimeve që sillet në trg.

7. në tregun shqiptar ka abuzime të shpeshta prej tregtarve si të shumicës 
ashtu edhe të pakicës, veçanërisht në periudhat e festave, siç është rasti i 
tanishëm një prag i Vititi të ri.

8. Stabiliteti politik dhe social i vendit dhe i vendeve me të cilat realizojmë 
marrëdhënie tregtare.

nga sa përcaktuam më sipër, një politikë rrudhëse e bankës Qendrore ka 
ndikuar në sensin e kundërt të rritjes ekonomike dhe shumë pak në frenimin 
e inflacionit. 

goditja në ofertën agregate nuk kërkon politika rrudhëse që aplikon banka 
Qendrore dhe që vazhdon ende, por politika ekspansioniste, kërkonte goditje 
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në kërkesë. në situatën e krijuar nuk duhet pretenduar një rënie çmimi, por 
duhet pretenduar një goditje në kërkesën agregate për të amortizuar pikërisht 
goditjen në ofertë që ka sjellë rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. 

për ta plotësuar më tej konkluzionin tonë do të marrim në analizë 
ndikimin e normës bazë të interesit në normën e inflacionit. Në kushte të 
një ekonomie normale ulja e normës bazë të interesit do të çonte në rritje të 
normës së inflacionit dhe rritja e saj që presupozon politika rrudhëse do të 
çonte në frenimin e inflacionit. Çfarë ka ndodhur konkretisht në ekonominë 
shqiptare? 

Emertimi  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
nr e interesit  7 8,5 6,5 5,25 5 5,5 6,25 6,25
Nr inflacionit  3,5 1,7 3,3 2,2 2 2,5 3,1 2,6
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nga të dhënat e paraqitura në tabelë shihet qartë se, duke përjashtuar 
tendencat e vitit 2002, në të gjithë vitet e tjera thuajse kemi një lidhje të drejtë 
midis normës së inflacionit dhe normës së intersit. Nëse do të llogarisnim një 
koeficient regresioni, do të na tregonte se lidhja midis tyre është tepër e lartë 
dhe e vlerësueshme. luhatja e brendshme në normën e interesit varion nga 5% 
në 8.5% pra me 3.5 pikë ose ka një rritje me 2.8 herë. Ky ndryshim nuk është 
reflektuar fare në normën e inflacionit, sepse diferenca midis maksimumit dhe 
minimumit të normës së inflacionit për këto vite është 1.7 me 3.5 ose 1.8 pikë, 
në përqindje 205% në një kohë që duhej të ndodhte e kundërta. 

një nga faktorët që ndikonte në çmimin e mallrave ishte edhe kursi i 
këmbimeve. banka Qendrore edhe këtë faktor ndikues nuk e kontrollon dot, 
sepse në Shqipëri nuk ka kurse këmbimi fikse, por në përgjithësi ato janë 
fleksibile.

teorikisht analiza e raportit të lekut shqiptar me valutat është e lidhur me 
kërkesën dhe ofertën për valutë. konkretisht:

A.Kadriu, A. Naqellari: Inflacioni i importuar, tipar i ekonomive të vogla të hapura
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Faktorët që ndikojnë në kërkesën për valutë
1. Shkalla e hapjes së ekonomisë shqiptare ndaj vendeve të tjera. 

2. rritja e përgjithshme ekonomike. 
3. Prirja marxhinale për importe. 
4. Shkalla e çmimeve në raport me vendet e tjera. 
5. Shijet dhe preferencat. 
6. tarifat dhe kuotat. 
7. produktiviteti. 

Faktorët që ndikojnë në ofertën e valutës
1. eksportet. 
2. transfertat ose prurjet e faktorëve. 
3. Stabiliteti ekonomik dhe politikë.             
4. rritja  e investimeve kapitale. 
5. normat e interesit. 

Që të flasësh dhe analizosh shkaqet e zhvlerësimit të lekut shqiptar duhet 
të analizosh me radhë këta faktorë dhe jo thjesht të përqëndrohesh dhe të 
mbivlerësosh ndokënd prej tyre, sepse, nëse bëhet kjo, arrihet në konkluzione 
të gabuara. dhe duke mbritur në konkluzione të gabuara, nuk merr dot masat 
efikase të zbutjes apo stabilitetit të fenomenit. Kështu, në rastin tonë, nëse 
nuk përcaktohen drejt faktorët që po zhvlerësojnë lekun shqiptar, nuk mund 
të përcaktohen drejt edhe mjetet për stabilizimin e tij.

krahas faktorëve ndikues të përmendur më lart, një vend të veçantë në 
stabilitenin e lekut dhe për pasojë në inflacion ka edhe administrimi i valutave, 
administrimi i euros dhe i dollarit, të cilat janë bërë monedha kreyesore në 
tregun monetar shqiptar. 

problemi kryesor në një ekonomi si ekonomia shqiptare nuk është 
vetëm sigurimi i valutës nga jashtë, por edhe administrimi i saj në tregun 
e brendshëm dhe atë të jashtëm. ritheksojmë administrimi, sepse burimi 
kryesor i sigurimit të saj nuk janë prodhimet apo shërbimet shqiptare të 
eksportuara, por përgjithësisht ato vijnë nga burime që kanë filluar të bien dhe 
që herë-herë paraqesin paqëndrueshmëri. prandaj valuta duhet konsideruar 
njësoj si metalet e çmuara dhe duhet të vlerësohet si e tillë. Kjo jo vetëm 
për ekonominë shqiptare, por edhe për ekonominë maqedone. Në këtë 
aspekt, do të rekomandonim thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis 
Shqipërisë dhe Maqedonisë.

cilët janë faktorët që ndikojnë në zhvlerësimin e lekut shqiptar apo 
denarit maqedon.

e themi edhe denarit, sepse siç shihet, faktorët janë thuajse të përbashkët 
për të dy vendet.
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e para, kompanitë e huaja që operojnë në Shqipëri, ndër të cilat kompanitë 
e telefonisë mobile: Vodafone, amc apo eagle realizojnë me miliarda lekë 
fitim, të cilat i konvertojnë në valutë dhe i nxjerrin jashtë Shqipërisë në drejtim 
të greqisë, turqisë apo vendeve të tjera. Fitimet e kompanive të huaja në 
Shqipëri shkojnë me qindra milionë euro.

e dyta, bankat e huaja të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri një pjesë 
të mirë të valutës shqiptare e nxjerrin jashtë vendit. të mos harojmë këtu 
se kemi 4-5 banka greke që funksionojnë në interes të ekonomisë greke më 
shumë se të asaj shqiptare. Sot më shumë se kurrë në kushtet e një recesioni të 
dukshëm të ekonomisë së tyre. nuk ka asnjë bankë të nivelit të dytë shtetëror 
që të administrojë valutën në interes tërësisht të ekonomisë sonë dhe në 
mbështetje të politikave monetare të bankës Qendrore.

e treta, dhënia e kredive në valutë, e cila detyron qytetarët shqiptarë 
t’i drejtohen tregut të valutës, duke rritur në mënyrë artificiale kërkesën për 
të. një presion mbi kërkesën e valutës çon direkt në zhvlerësimin e lekut 
shqiptar.

e katërta, inkasimi i valutës shqiptare në bankat e vendeve të tjera prej 
biznesmenëve, zyrtarëve apo politikanëve të ndryshëm. ky veprim largon 
valutën nga vendi, duke ulur ofertën e saj në treg.

e pesta, kryerja e veprimeve të qarkullimit të zakonshëm me valutë. 
kështu, në tregjet e tokës, të mjeteve kryesore, të banesave operohet me 
valutë. Ky veprim rëndon lekun shqiptar, duke rritur në mënyrë artificiale 
presionin ndaj tij dhe zhvlerësimin e shpejtë.  

e gjashta, largimi i valutës nëpërmjet borgjezisë së re shqiptare, të cilët i 
kalojnë pushimet në vendet e tjera. Ky veprim ka bërë që të sfidohet numri i 
trefishuar i turistëve në Shqipëri, duke e nxjerrë këtë sektor me humbje.

përfundimisht, nga sa parashtruam më lart, ritheksojmë se në ekonomi 
të vogla të hapura si ekonomia shqiptare, maqedone, malazeze apo kosovare 
inflacioni është përgjithësisht i importuar.

A.Kadriu, A. Naqellari: Inflacioni i importuar, tipar i ekonomive të vogla të hapura
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Abstract

the new Family Code of the Republic of Albania, of year 2003, brought 
changes in dealing with a number of institutions of the family law. 
the changes brought by this code express the reformation of the 

majority of family law institutions, among of which those of marital property 
regimes. these changes excite the curiosity to know deeply and more fully 
the institute of the marital property regimes. 

 the legislator has chosen it taking into consideration the experience of 
the european Western countries. he has improved the provisions that regulate 
the economic aspect. hence, it can be said that a huge progress has been 
achieved among the group of property relationships between spouses.

The Family Code of year 2033 brings innovation in the judicial adjustment 
to property regimes, because it provides some of these property regimes, 
and concretely the legal marital state, contract marital state and the divided 
property regime. 

this is seen not only in the regulation of the legal regime, which derives 
directly from the law, when the parties in agreement do not provide another 
one, but also in the provision of other kinds of property regimes, living this 
to be decided by the spouses. this autonomy, the opportunity to choose a 
defined regime, was not assured from the legal framework that regulated 
these relationships until the entry in force of the new Family code.  

lack of information, on the possibilities to choose some property regimes, 
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restricts the individuals to direct implementation of the regime of the legal 
marital state, or in another words the marital property regime in marital state. 
this is not as the result of their decision for selection, but as the result of the 
immediate implementation of the law in the event of absence of a contract 
that defines a regime different from the above mentioned one, marital estate 
with contract or divided wealth regime. 

the regimes, both the contract regime and the divided property regime are 
often used by spouses, with the purpose to evaluate and give more importance 
to legal marital state, as the albanian families are still linked to the tradition 
or for the fact of not recognising them. 

         
Key words: property regime; marriage, legal marital estate, contract marital 

state; divided property regime, object of marital state, property responsibility, 
administration of the marital state, termination of the marital state. 

1. Marital property regime of the legal marital state 

in the relationship group established between the spouses, through 
marriage, are those having the property character. these relationships are 
important to serve to the progress and well functioning of the established 
family. 

For the characteristics of these relationships the legislator found necessary 
to provide a special regulation in the Family code. 

the entireness of judicial norms which regulate the relationships 
between spouses in regard to their property rights and relationships which 
are established between them and third persons make the judicial regime of 
property rights of spouses or what is called “property marital regime”. 

What the Family code brings new is the naming of the property regime.  
In the Family Code, the property regime is not considered as a profit sharing 
between the spouses but as a legal marital state. joint property of the spouses 
consists not only to things but also to property character rights.  

the regime of the legal marital state not only guarantees property rights 
but also avoids the possibility to establish excess solidarity between the 
spouses, recognizing in this way a number of personal things, which remains 
in the exclusive property of the spouse that owns it. 

the legislator has not only provided the deviation of the legal regime, 
but within the same regime also the exclusion of a number of goods from 
the marital estate. concern to ensure the freedom of each spouse in terms 
of property has forced the legislator to limit the benefits that become part of 
the marital state, excluding any portion thereof and including the personal 
property of each spouse.

Ilir Rusi: Marital Property Regimes  Under the Albanian Laws
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in the foreign literature toward the regime of legal marital estate there are 
issued some criticism, which in summary state that:

 a) it should have been provided a non deviation regime, related to the 
fact that guarantees even to that spouse who cannot provide property, equal 
participation in family matters (economic character). the ability of the parties 
to divert provides more moral than legal equality.

b) internal mechanisms of regulation have created a legal situation, 
somewhat confusing, in connection with third parties who have difficulties to 
recognize whether the item, object of contract, belongs to both spouses or it 
is owned exclusively by one of them.

again, referring to the foreign doctrine, which in relation to the second 
criticism has come through criteria - guide to interpretation, in the conclusion 
that if the presence of a legitimate doubt about whether the item is in 
exclusive possession of one spouse or is in joint ownership of both, the ratio 
of law requires an interpretation that tends to privilege joint ownership on the 
individual, given the fact that the latter constitutes an exception to the regime 
called “marital estate. “ the legislator has solved the case by determining that 
“the property of spouses is presumed joint except when the spouse proves its 
own character.”1)

Foreign case law has dealt extensively the character of the legal marital 
estate, providing some features of this regime. let’s refer to the italian case 
law, which, based on the characteristics of this regime, it determines the points 
of distinction with other regimes “that are:

a) the mechanisms of its operation, which are not necessary, which allow 
spouses to give up by agreeing for a different regime.

b) its not universal, not comprehensive object. hence, here there are 
excluded a certain categories of goods, personal goods, which pass the 
exclusive ownership of each spouse. ratio of law, in this case, was to 
ensure the various requirements of the spouses, relating mostly to the 
sphere of freedom.

c) time of its creation distinguishes a current group related to items 
acquired during marriage and a marital estate of the future (or as it is 
called de residuo or de Futuro) referring to those goods that will be 
shared only at the moment the disintegration of the marital estate.

d) mandatory regime in the sense that spouses choose such a regime. 
regime rules are what determine their behaviour in relation to the 
acquisition of goods or management of common goods. When 
choosing this regime, the spouses are bound with the norms that the 
code provides for the operation of this legal regime. 

1. according to the article t 76 of the Family code 
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1.1 Object of the legal marital estate 
The object of the legal marital estate is defined by Articles 74 - 80 of 

the Family code. the term “property” is carefully chosen by the legislator 
because, as it is known, property is a more dynamic notion, including not 
only items but also rights. avoiding the term “item” has served to not limit 
the notion of property only in items, but also including rights. the provision 
is clearly shown in relation to the circumstance whether the acquisition of 
property is made by each spouse, individually or by both of them during the 
marriage, which according to article 74 of the Family code becomes in any 
case part of the legal marital estate.

buying an item from one of the spouses means that a spouse takes part 
in the performance of the legal action, but which rights are transferred to the 
marital estate, without being necessary that the contracting spouse have a 
pre-existing agreement with the other spouse to allow the performance of the 
legal action.

the title of ownership on the property acquired by one of the spouses 
belongs to each of the spouses, without being necessary to pay the price 
together, and it does not worth if one spouse has paid for the purchase an 
amount of money more than the other. this situation is considered as a lending 
source for the spouse who made the biggest expense. 2)

Whereas the other term used in the provision “during the marriage”, 
puts a time limit, to clarify which items fall into this category. however, to 
determine the range of goods that will come into this category we should also 
refer to article 77 of the Family code, which lists the categories of personal 
property:

a) property, which before the marriage was in profit sharing of the spouse 
with other persons or against which he was the holder of a real right of 
use,

b) property acquired during marriage by gift, inheritance or legacy, when 
the act of donation or a will does not specify that they were given in 
favour of the marital estate,

c) personal assets of each spouse and the assets acquired as accessories 
of personal property,

d) necessary work tools used by one of the spouses to practice their 
profession, except those assigned for the administration of a commercial 
activity,

e) property acquired from personal injury compensation, except for 
incomes derived from pension gained due to the partly or fully loss of 
the capacity for work,

2. Giovanni Bonilini, “Manual of the family right”, page  95
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f) property acquired from the alienation of personal property 
aforementioned,

g) exchange when it is expressly stated in the purchase act.

the above list of personal items is not exhaustive, because it is 
complemented by those provided for in article 74 of the Family code, 
the proceed from a special activity of each spouse during marriage, if not 
consumed until the end of the profit sharing and the fruits of property of 
each spouse, which are not consumed by the termination of the profit sharing. 
These cases also exempt from current marital estate the incomes from specific 
activity of each spouse and the fruits of the property of each spouse. this 
category of items is subject to what is called a marital estate of the future of 
that profit sharing to be formed at the time of the dissolution of the marital 
estate, if these items will still exist in the property of the owner spouse.

the property acquired by both spouses together or separately during the 
marriage, the business activity created during the marriage and profit and 
increase of the production in the case of business activity before the marriage 
belonged to one spouse but which during the marriage is managed by both 
spouses, are part of the current marital estate. 

the object of the marital estate between spouses can be individualized 
only through the aforementioned provisions, which clearly show that the 
legislator outlines “a regime” comprised of three subsets, each inspired by a 
different request”: 3) 

1) current marital estate: 
a) property acquired after marriage, 
b) trading activities generated after marriage, 
c) gains and increased of production in the case of trading activity 

which before the marriage belonged to one spouse, but during the 
marriage led by both spouses.

in respect of property acquired during marriage, involved in the current 
marital estate, the establishment of the norm in fact hides some interpretative 
problems. judicial meaning of the property relates to whether it is: 

a) original or derivative, original or derivative,
b) the question is if the ownership is acquired or other real right on the 

property, liability rights, etc. intangible good.
another interpretative problem arises with the time limit set by the 

provision in relation to the acquisition of items.
these items must be acquired after the marriage. the issue raised for 

discussion consists in those purchases that are made, as may be mentioned 

3. Michele Sessta, “ Family Law ”, page 220
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here, purchases done in instalments, some of which may be paid before the 
wedding and some other after marriage.

2) exclusive property of each spouse. this is kept unchanged solely on 
personal items. it can also be exclusive, but temporary, keen to join the marital 
estate of the future, when the object is: 

a) the property created during the marriage, set of the management of 
the commercial activity of one of the spouses and supplements of its 
production, 

b) the fruits of property of each spouse, 
c) income from the activity of each of the spouses.
the above mentioned categories are exclusive property of each spouse, but 

only if proved that in a circumstance the law has defined to not consume them 
at the time of the dissolution of the marital estate. these pass automatically to 
the composition of the marital estate to the future.

3)The marital estate of the future.
at the time of the break down of the legal marital estate, it is born the title 

sharing of spouses on those rights which are not part of current marital estate 
and that are not turn into the category of personal property.

the future marital estate includes those items on which it is created an 
exclusive property right of one of the spouses during the existence of the 
regime of legal marital estate.

this marital estate is composed of: 4)

1) Incomes from specific activity of each spouse during marriage, if not 
consumed until the end of the profit sharing, inadequate term the latter, which 
can be replaced by the term marital estate, as it limits its scope, not only so, 
but also to stay correct with the terminology used by the family code and the 
innovation brought by the new term used, includes the incomes gained by 
each spouse from their activity, for example from work.

2) the fruits from the property of each spouse which are taken and are not 
consumed until the end of the joint.

the issue does not present any interpretative problem, including both 
natural fruits as well as civilian ones.

3) The property created during the marriage, scheduled for administration 
of the commercial activity of one of the spouses and supplements of its 
production are subject to the profit sharing only if there exist as such at the 
time when marriage terminates.

compensation is a new institute, which is included in the entireness of 
the provisions of the regime of legal marital estate because of the diversity 

4. according to the article 74,pointb,c,75 of the Family code.
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of the ownership on items. Such items are those that go directly to the legal 
marital estate, items that become part of the marital estate only if they are not 
consumed at the time of the dissolution of the marital estate and items that are 
in the individual ownership of each spouse.

This institute is established to fix the property relations that arise between 
spouses and the marital estate, the property of the marital estate and the 
exclusive property of each spouse. the legislator has been rigorous, setting 
strict rules on compensation and ratio of law, and in this case he sets final 
borders between the marital estate property and the personal ones.

in fact, compensation means the replacement of that part of the marital 
estate property that is used for personal interests of one spouse, or vice versa, 
when the individual estate of one of the spouses is used by the marital estate. 
this compensation should not exceed the amount that is used by either marital 
estate, or spouse, as per case.

Article 79 of the Family Code defines in its second paragraph: cases when 
assets are gained in exchange for other assets (which fall in the category of 
personal items), where the are found differences to their value, and the spouse 
that has done the exchange uses this change for the compensation, in values 
more than that of the profit sharing, the item gained as the result of this change 
shall be transferred in the property of the marital estate when the value given 
from the marital estate is higher than the value of the personal item. 

let’s take an example: one of the spouses exhanges a book (which 
belongs to the category of personal items) with a computer, using the amount 
of money to compensatwe the value of this book from the marital estate. in 
this case the computer will be transbereed to the property of the marital estate, 
and the latter is obliged to pay the spouse for the book.  

the Family code provides other cases of compensation,when:
a) the personal liability of the spouse is paid from the marital estate;
b) the liability is contracted by one of the spouses in violation to the 

obligations imposed by marriage and it is paid from the property in the 
marital estate;

c) the marital estate pays off fines and gives indemnification because of 
a criminal or administrative punishment of one of sopuses. 

d) the marital estate gains compensation after its termination, for incomes  
and assets that the spouse has neglected to take or if they are spent in 
bad faith.

The law provides that in this case the claim for compensation is filed 
before the end of the procedure of division of property.

For the first three cases it is provided to implement them at the time of 
termination of the marital estate. however, the court may authorize and order 
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for them in any case, if required, and allowed by the interest of the family.5)

1.2. spouses property responsibility 
the obligations that spouses assume must be normally accomplished 

according to the general rules of civil law for the fulfillment of their obligations. 
this is not the problem which comes to question in this case, but the problem 
is which are the benefits to which creditors will exercise their rights, since 
these items can be given to spouses with different titles: exclusive ownership 
and profit sharing.

the criteria followed to determine the property with which the rights of 
creditors are realized, derive from a set of provisions regarding the obligations 
of the marital estate and spouses. they apparently are two:

a) profile of the subject, depending on the entity or entities that have 
given life to legal action from which derive obligations

b) the second criterion takes into account the purpose for which they 
assume the obligations.

the above mentioned criterion is used alternately, in regard to the 
responsibility that falls on both spouses together and, with respect to personal 
responsibility of each of them.

consequently, if the obligation is contracted by both spouses, as a rule, 
items on which creditors may exercise their rights will be those belonging to 
both of spouses in profit sharing, ie, items that are part of the marital estate.6)

With regard to the purpose for which these obligations were taken over, 
there is provided the property on which the obligations will fall on.                      

article 81 of the Family code stipulates that the property belonging to 
both spouses is responsible for:

a) for all encumbrances and obligations on the property at the time of 
acquisition;

b) for all expenses for the administration of common property;
c) for all expenses of family maintenance and for all obligations incurred by 

the spouses, even if individually, which are in the interest of the family;
Finally, one can say that the property in the marital estate will respond, as 

a rule, for those liabilities assumed:
a) when both spouses participate in the realization of legal action, beyond 

the purposes for which they are contracted,
b) when the purpose of performing these actions is to meet family needs, 

or it is related to the administration of ordinary or extraordinary joint 
property.

5. according to article 102 of the Family code 
6. According to aticle 81, point c,89/2 of the Family Code 
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the personal liability of each spouse will be determined by the two criteria 
mentioned above. the action must be accomplished personally and closely 
for the purposes of personal character. in addition to these criteria, the law 
considers as personal the obligations that were born before the marriage, those 
that fall on property acquired by inheritance or gift during the marriage.

the provisions of the code, except that two kinds of responsibilities 
mentioned above, the joint responsibility of both spouses and personal to 
each of them, provide another kind of responsibility, the Subsidiary one.

this type of responsibility is derived because in the marital estate  both 
spouses respond with their property for personal obligations of each of them, 
when their personal property is insufficient to realize the right of creditors.

 thus, the property owned by both spouses will be responsible for personal 
obligations of each spouse when his personal property is not enough to fulfill 
their obligations. in this case both spouses are responsible for the property in 
the marital estate up to half of its value.

The provision has defined the typed of liabilities:
a)  individual, whatever the moment of their birth 
b)  obligations that one of the spouses has taken only for the management 

of the property in the marital estate, outside of his administration.
the above rule is not applied when there has been fraud by the debtor 

spouse and bad faith by the creditor, who aim at protecting the common 
property of spouses from the abusive actions of one of them.

each spouse will respond with his personal property when the property is 
not sufficient to meet obligations toward the creditors undertaken from both 
spouses. in such hypothesis, the spouses are responsible and severally liable 
for the debt. consequently, there is born the right of regress to the spouse 
who has paid the obligation of the marital estate, also on behalf of the other 
spouse.

“Creditors of the marital estate”, find in advance in the marital estate’s assets, 
the guarantee of their rights, and over these they should be rewarded, in case of 
insufficiency, those creditors can act, “auxiliary road”, on personal property of 
each spouse to the extent of half the remaining debt without being paid. in this 
case the responsibility of the spouses is limited to half of total debt.

in a hypothetical case, when the obligation is contracted by one spouse, 
but in the interest of the marital estate, where marital estate no longer has 
incomes to repay the obligation, the italian doctrine states that it must be 
charged the spouse who has contracted the obligation to respond to all property 
it, to realize the right of the creditor, while the other spouse will respond to 
half of the obligation, as appropriatee. 7)

7. attilio gorasini, “Family law“, page 254
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1.3 Administration of legal marital estate

1.3.1 Ordinary and extraordinary administration 
under the general law, the administration of an estate is normally done by 

its owner, if he is able to do so. exceptionally, the administration of an estate 
is made by a representative appointed by agreement, which is bound to respect 
rights given and is responsible for actions taken during the administration, 
from a legal representative or a representative appointed by the court. 8)

It is considered appropriate that the administration of the profit sharing be 
governed by special provisions due to the complexity of property relations in 
the family. it seems that the legislator is based on the determination of norms 
for regulating the management, in this general principle. but, upon which he 
laid the foundation to fix the administration is one that pervades almost all the 
Family code.

the principle that governs the administration of the marital estate under 
the Family code is that of equality. this means that spouses have the same 
power in the administration of marital estate property. the whole spirit of the 
code of family walks in this line based on such an instrument.

This principle is reflected in Article 90 of the Family Code, the first 
paragraph where it is sanctioned that “each spouse has the right to administer 
the common property in the marital estate.”

the second paragraph of the same provision provides that the representation 
in administrative or judicial bodies on issues related to the property in the 
marital estate and not go outside the framework of ordinary administration, 
made by each spouse.

the third paragraph provides that the administration or the representation 
of acts beyond the ordinary operations of a management belongs to both 
spouses. It would be appropriate to define the limits of an ordinary and 
extraordinary management, because this was this criterion that determined 
whether the administration would be done by one spouse, or both of them, the 
extraordinary administration.

there will be considered acts of ordinary management the actions included 
in the normal running of the property, in the boundaries of maintaining the 
property and meeting the family requirements, the fulfillment of obligations 
to meet the daily needs of family, alienation or donation of movable goods 
not with any great value.

the extraordinary administration acts are those that affect the sustainability 
of marital estate property: alienation or donation of items of movable or 

8. tefta zaka  “Seminar on the Family code ”, page 28

Ilir Rusi: Marital Property Regimes  Under the Albanian Laws



The Heritage Nr.5 / 201142

immovable property, donation of analog items, the mortgage, etc. however, 
the determination of the action as ordinary or extraordinary administration is 
done in every concrete case, case by case, in relation to concrete action and 
economic status of spouses.

The scheme that the Article 90 of the Family Code defines despite the fact 
that it seems simple it hides an interpretative problem. in the hypothesis of 
article 74, letter a, of the Family code it is said:: Will an asset acquired through 
the purchase be considered as an act of extraordinary administration?

the answer given to this problem by the italian doctrine is based on 
the application of the same rules that apply to other management actions. if 
purchases made to respond to normal family requirements that can be done by 
each of the spouses separately, if buying the item falls outside the framework 
of a common administration, they will be considered as extraordinary acts 
bringing direct consequence that the law provides in this case, the conduct of 
the legal action by both spouses.

the Family code has also provided cases to avoid the above rule, when 
one of the spouses is in the situation of performing the necessary actions, but 
which fall in the category of extraordinary management actions, so therefore it 
must be performed by both spouses. Such actions are not subject to challenge 
in court when the following conditions are met: a) when spouses are apart 
from each other, or b) the hypothesis of the existence of an obstacle for one 
spouse which does not allow him to participate in performing the action.9)

it was mentioned above that the acts of extraordinary administration are 
acts that must necessarily be carried out jointly by both spouses, because 
of the consequences that they can bring the property in the marital estate. 
however, there are cases where one spouse refuses to consent to such action. 
The legislator has provided solutions to this problem in Article 92 Family 
code, where the presence of such conditions, the spouse who wants to perform 
the action must go to the court to seek authorization for this action.

the court may not grant the authorization in every case. the law restricts 
this option only in:

a) actions that are of interest to the family, and
b) actions in the interest of commercial activity that is part of the marital 

estate 
again, the code uses the term “family interest”, but without specifying 

this meaning. The legal doctrine of family law defines this interest as a 
collective interest of the individual interests of family members, excluding 
here the interests of brothers or sisters of spouses, which are not taken into 
account.

9. According to article 91 of the Family Code 
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From analyzing the above mentioned provision it can be concluded that 
despite the administration that the spouses can put together for emergency 
management actions, these actions can be performed only by a spouse, if 
he has received authorization from the court or is equipped with a power of 
attorney from the other spouse for the implementation of the action.

1.3.2 Violation of the rule of joint management 
The general rule set out in Article 90 of the Family Code, for 

joint administration in the case of actions categorized as extraordinary 
administration, may happen to violate and performed by one spouse without 
the consent of the other spouse (we are in terms of 94 provision of the Family 
code. it may happen that it overcomes his rights in relation to the property in 
the marital estate.

in this case, the law recognizes the right of the spouse not to participate 
in the performed legal action, the right to request cancellation of this action in 
court within the terms and conditions set forth in the provision. in this case, 
the norm does not require any damage to derive from the performed act.

because of the characteristic of property relations between spouses, the 
legislator has provided by way of derogation from general rules of civil law, 
the possibility that:

the act done in excess of rights may be valid with the consent of the 
other spouse, thus avoiding the possibility of collision of the act, demanding 
its cancellation. if the action is valid it remains effective, therefore equates to 
a valid legal action. The consent can be expressed, confirmed, and consists 
in a declaration aimed at “healing” of the act, the narrative voice of the act 
and motive of invalidity, or may be silent and voluntary execution consists an 
annulment act.10)

referring to the general rules of civil law under which the alienation of 
goods that belong to both spouses, conducted by one of them, which of course 
does not have the right to dispose in report with the part of the other spouse as 
well as with its part, should have been void but in fact the code considers just 
as annulment. the concept of annulment in this case is considered is normal, 
according to which, the act brings effects, is valid as the court at the request 
of the interested parties declares it invalid.11)

The justification of why these acts would be considered invalid, is that 
they are considered objects acquired not by the owner, as the legal marital 
estate between the spouses-affirms the court-is a marital estate without part. 
as the result, “each spouse has no right to dispose its part, but may dispose 

10. Prof.Dr.Ardian Nuni, “ Civil law ”,Tirane 2010 page 136
11. According to article 94/1 of the Civil Code 
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the common property in general, placing the consensus of the other spouse as 
a unilateral authorizing condition.”

in circumstance of annulment of the action, the Family code provides a 
special limitation period, within 1 year from the date of receipt of knowledge 
for action, and, in any case not later than 1 year from the termination of the 
marital estate.

The Italian Civil Code provides a specific case relating to the management, 
that case when the object of the action performed was a movable property or 
credit. the spouse, who has performed the action without the consent of the 
other spouse is obliged, at the request of the latter to rebuild the marital estate 
in the state in which it was before the end of the act, or, if this is not possible, 
to pay the equivalent under the values in the time of rebuild of the marital 
estate. before the possibility of depreciatory action it is therefore preferred 
the establishment of the obligation of restitutio in integrum (restitution as 
a whole), or the payment of equivalence, if restitutio it is impossible (or 
extremely heavy).12)

Such a provision is missing in our Family code; however, such a 
hypothesis in this solution would be more appropriate for better preserves the 
relationship between spouses, being intended not to affect the stability of the 
family. it seems that the legislator has not gone directly to research extreme 
solution of the declaration of invalidity of legal action, but has tried to soften 
the effect of this solution with the above alternatives.

1.3.3 Personal property management
the above rules apply to property included in the legal marital estate; 

however this regime leaves room for a significant category of personal 
property. For this category of things a different regime is applied, the law 
recognizes the right of each spouse to administer it freely without being tied 
to the rules above.

consequently, each spouse may perform acts of ordinary or extraordinary 
administration without the consent of the other and without requiring any 
authorization by the court, always for those items that are exclusive ownership 
of it.

it may happen that during the marriage each spouse to administer the 
property of another. this is permitted only if he has taken an act of representation 
by the other spouse, whose fortune will administer. the representation act, 
according to the Family code, can be in writing or silent. the spouse has 
taken such an act when administering the other spouse’s own property:

12. Giovanni Bonilini, “Manual of Family Law”, page 103
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a) with the knowledge of the latter
b) without his opposition
the representation, sets between the spouses a new legal relationship 

(for the category of personal items), which includes the right to administer 
and use, but not the disposition. this right belongs to the person who enjoys 
exclusive ownership over property.

one spouse may administer the property of the other spouse in the absence 
of representation of debt or even express opposition to the latter.

in such conditions, actions taken have no effect. they do not create 
direct consequences for “the representative. not only that, but the husband is 
obliged to compensate the damage caused and for the fruits that would have 
been received. the law recognizes the same right of affected spouse to protect 
the legal means provided for in Article 94 of the Family Code. 

1.4  Termination of the legal marital estate and its effects

1.4.1 General rules about the termination of the marital estate
“the relationship of co-ownership between spouses cannot be born before 

the marriage, and as a rule, can end after the divorce.” 13)

reportedly, as a rule, as the law recognizes the right exclusively to spouses, 
as an expression of their autonomy, to decide on their relations material, to end 
the legal relationship in effect and to divide the property in the marital estate. 
the aim of the legislator is to maintain stability in the marital relationship and 
to defend the interests of the family. 

The general rule referred to, finds expression in Article 97 of the Family 
code, under which “the division of property cannot be done during the 
continuation of the marital estate, even with the agreement of the spouses”. 
this general prohibition serves to protect the economic status of the family 
from frequent changes in relation to the legal regime of the items in the marital 
estate. 

Exception to this imperative norm, the law specifies in a subsequent 
provision cases which may be required in the court the division of property 
during the continuation of marriage.  

With confirmation of these circumstances, each spouse is entitled to apply 
for division of property:

a) incompetence and bad management of one of the spouses, when the 
method of administration of his possessions put at risk the interests of 
the other spouse or family

13. Dr.Sonila Omari, “Family Law”, Tirane 2010,page 165
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b) when one of the spouses does not contribute to family needs, in 
proportion to his condition and ability to work

c) when the property in the marital estate is divided.
persons who are legitimized to run the application are each of the 

spouses, who can submit it either in person or by his legal representative. in 
the category of exempt entities to run the request for division, are creditors of 
each spouse. in presenting the hypothesis of such a request it would fall due to 
lack of legitimacy is active. however, these creditors are not left completely 
unprotected, as at the beginning of a procedure division, they are entitled 
the right not only to be acknowledged on the documents and applications 
submitted, but also to intervene at the hearing to realize their right.

Sticking to the principle of publicity that is respected for the choice of 
property regime, even at the time of division of property during marriage, the 
law provides the obligation to file the request for division in the registrar’s 
office or in the commercial register where appropriate.

the court decision that allows the division:
a) it has retroactive effect from the date the application was made,
b) it automatically puts the spouses in the regime of separate property,
c) it is subject to the regime of publicity. it should be recorded in the civil 

registration and the original marriage contract.
the term “termination of the marital estate” shows the effects associated 

with the confirmation of one of the reasons provided in section 96 of the 
Family code.

these reasons are characterized in:
We may characterize these reasons as following:
a) legal reasons that depend on natural events, for example death of one 

of the spouses. this is a somewhat complex situation because with 
the completion of the legal regime of the marital estate, it is opened 
the dead spouse’s heritage, among the heirs of the spouse where the 
subsequent spouse takes part.

b) legal reasons that depend on a judicial decision that ending the marriage 
bring as a secondary effect the expiration of the marital estate, for 
example declaring a person missing or dead, the declaration of 
invalidity of marriage or its dissolution

c) legal reasons, that depend on a process that is subject to division of 
property between spouses,

d) reasons deriving from an agreement made between spouses who decide 
to terminate the legal marital estate and to accept a new regime. 14)

14. michele Sessta, “ Family law ”, page  258



47

1.4.2 Consequences from the termination of the marital estate 
the consequences deriving from the dissolution of the marital estate: 
a) establishing the future marital estate. thus, the property that was 

temporarily owned exclusively by one of the spouses, satisfying the 
condition of not consuming it up to this moment, becomes part of the 
marital estate.

b) the fees and returns are realized immediately, but the court may 
authorize and order to them at any time if required and if allowed by 
the interest of the family.

the spouse who has received more income from the marital estate, for 
purposes other than those to fulfill contractual obligations at the interest of 
the family or for the direction of property in the marital estate, is obliged 
to reimburse the income of the marital estate. the spouse is obligated to 
compensate the marital estate for incomes received from the marital estate 
to meet his obligations toward personal creditors, when his property was not 
sufficient to repay these obligations, unless the spouse proves that the act that 
has defined the assumption of liability, is an act of extraordinary administration 
and has been profitable for the marital estate, or it is performed in the interest 
of the family. The obligation of return is at the benefit of the spouse from the 
personal property from which the amount is received to cover expenses and 
joint investment. in such a case, the return falls on the burdens in the marital 
estate.

the article 102, of the Family code provides that returns and allowances 
may be required even before the end of the marital estate, after receiving 
authorization from the court, which must assess the compatibility of the 
request with the interest of the family.

The Code does not define an order in the implementation of compensation 
and returns. the doctrine has determined that they are realized once on 
movable items and, later, of those immovable properties.

by the end of the marital estate it is necessary to create the measures of the 
common property, which requires taking a series of operations that will enable 
identification of the asset - rights on real estates, rights and liabilities-credit. 15)

these operations, which purpose is to determine the extent of the property 
subject to division include:

a) fees and returns that were mentioned above
b) in isolation from measures of personal property of each spouse.

it must be proved the separation of the personal property from the 
common property. otherwise, it will be presumed that the movable items are 

15. michele Sessta, “ Family law ”, page 261
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included in the marital estate. The Family Code does not define the means by 
which exclusive ownership can be proven on the items. however, referring 
to the italian case law it can be proved by any tool and witnesses. if not 
proved, it is presumed that items belonging to both spouses. referring again 
to this jurisprudence, the problem raised here is in relation to the creditors 
of the marital estate. by not acting the principle of the presumption of joint 
ownership in relation to third parties, exclusive ownership in this case will be 
proved by a document that contains an exact date, in his absence, the creditors 
of the marital estate can realize their rights on this item.

the legislator has foreseen even the case when the real estate does not exist 
in nature. this lack is due to the consuming for use, due to the destruction or 
loss or for any other reason that does not reject the other spouse. the spouse 
whose item belonged to has the right to take its value only if proved that the 
absence of item was due to one of the reasons above.

once the above actions are carried out, the returns, allowances, separation 
of personal property, it is possible to define measures that will be subject to 
division, where property is divided into two equal parts, being inevitable rule 
on equality of shares. “resolving the legal marital estate bears, according 
to some performers, turning it, until when the division is not applied, which 
can be accomplished in a time quite remote, in common marital estate. each 
participant, which means each spouse may at any time exercise his division, 
according to the relevant principles of common marital estate, asset and 
liability should be strictly divided into equal quotas”. 16)

When the end of the marital estate comes as a result of the death of one 
of the spouses, the exercise of the right division belongs to his heirs who are 
after death spouse and other legal heirs or testamentary.

the italian legislation provides the possibility that at the time of 
termination of the marital estate, the juvenile court may assign in favor of 
the spouse whom is appointed child custody the legal usufruct over a part of 
the assets belonging to the other spouse. rate ratio consists of meeting the 
requirements to ensure minors meeting their moral and material needs. this 
usufruct ends when the minor becomes major. 17)

Similarly, our family laws provide the possibility that our family whose 
husband is charged of the growth and education of children, be given a piece 
of property owned by the other spouse.

16. Giovanni Bonilini, “Manual of Family Law”, page 109
17. michele Sessta, “ Family law ”, page 262
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2. Marriage property regime of the marital estate with contract 

The regime of marital estate with contract is provided for the first time 
by our family code as a model imported from other countries where there 
are taken most of the institutions of family law. at the core of this regime 
the legislator has set the free will of spouses to freely determine the fate of 
economic relations of their family.

this is governed by articles 108 to 114 of the Family code. in regard to 
this mode the foreign has raised an interesting debate, where it is basically 
whether this regime will be considered an autonomous property regime or 
dies it actually constitutes a modification to the agreement of both parties 
legal community property regime.

Some of the lawyers support the first thesis in which this regime is an 
autonomous regime by supporting their position on the basic principle upon 
which there are built the provisions of property regimes, that of the autonomy 
of the spouses to choose freely the implementation of those provisions which 
best suit their property relations, with the only restriction respecting the 
limitations that the law itself places on such an occasion.

This position finds support in grouping the provisions in regard to this 
regime, which are involved in a particular chapter and are not included in the 
provisions that regulate the regime of legal community. this group this would 
be considered taking into account the rules of legislative technique, where it 
refers to two different regimes.

at the same time, those who support the view that this regime is nothing 
but a modification of the regime of the legal marital estate with the agreement 
of the spouses bring sustained argument. this approach is based on a few 
arguments that are also considered as important. The first paragraph of the 
article 108 of the Family code does not leave room for doubt when it says 
“Spouses, through a marriage contract, can change the legal property regime 
by agreement”.

again this article in its last paragraph reinforces the idea that this regime is 
a modification of the legal regime, when it says: “The provisions of this code 
regarding community property are applicable to all issues that are not covered 
in the marriage contract of the parties”. aapparently the article directly refers 
to the legal community regime, considering the contractual interference as 
part of spouses, only for certain points of the legal regime.

however, the prevailing doctrine, the italian one, for this matter is that 
the marital estate with contract is a modification of the legal regime, which is 
realized by both spouses through their autonomy to select those modifications 
that best suit their interests. Spouses are not in the situation of an absolute 
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freedom to make every possible modification. the law itself sets some 
limitations related to18):

a) contracts should not come in conflict with Articles 66 and 67 of this 
code.

b) it remains personal property and immovable properties can not be 
involved in marital estate as provided for in letters c, c, d of article 77 
of this code.

On the other hand the law itself specifies those matters that may be subject 
to agreement of the spouses to be regulated in a manner other than set out the 
provisions of the regime of legal community. Spouses may agree that:

a) marital estate to include movable property before marriage and income 
from personal property during the marriage;

b) to change the rules regarding the administration;
c) to have unequal parts;
d) to have between them universal community

2.1 Contract marriage object 
the purpose of this community, there is only one restriction, one that 

relates to personal property, strictly personal use items, work tools needed 
to practice and property gained from personal injury compensation. outside 
these limits spouses could expand or limit the scope of the community by 
contract.

Expansion may include in the community that category of classified 
personal items which are acquired by inheritance, legacy or donation, the 
property acquired by the disposal or exchange of personal property and what 
was owned by the spouse before the marriage. on the other hand it is possible 
that the scope be limited by agreement of the spouses by excluding from the 
marital estate certain categories of items. 

one issue that deserves to be discussed on this point was raised by 
foreign doctrines. on the assumption of obligations related by one of the 
spouses before marriage, there will give answer the community assets, being 
limited to the value of property that belonged to him before marriage and after 
which marriage is part of the marital status doe to the marriage contract made 
between spouses. 

the position of creditors of the spouse that has this property, damaged 
by the expansion of the scope of the legal community, is protected.  creditors 
have the right to request, within the limit value, associated with the property 
that the spouse had before marriage, obliged execution on property in the 

18. acording to article 108 of the Family code 
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marital state, without having to submit to the obliged execution of his personal 
property. 

the contract must respect the same rules that are mentioned above for 
the institute of marriage contract. The contract must be in notary act and find 
reflection in the act of marriage. 

the universal marital state is considered by the legislator a form of 
marital state with contract, where spouses establish a universal marital state 
of their property, which means, any property movable or immovable property 
of spouses, existing or which in the future becomes part of the marital state. 
there are excluded from this group those personal items provided in the 
letters c, c and d of article 77 of the Family code. 

In the final analysis the universal community enters into the marital state 
with contract where the spouses decide to expand the scope of the community, 
leaving out only the category of items above. So the universal marital state 
is a universal form of emergence of the autonomy of spouses in the marriage 
contract.

2.2 Administration of contract marriage
management of marital state is determined by both spouses in the contract, 

changing the rules of administration that provide legal community regime. 
in the hypothesis of selection of joint management, any management action 
will be made by both spouses. i it not distinguished whether these are acts of 
ordinary administration or not, from the moment of setting this rule. any act 
of administration or disposition shall be signed by both spouses who jointly 
respond to any liability that would flow from now on for actions taken by 
them.

the legislator has allowed spouses by the contract to designate the part 
not equal among them, “prejudice” in some way the principle of equality 
between spouses. as a consequence of this choice there will be the limited 
responsibility to respond to the obligations in relation to the property they 
have in the community or who have benefited from the community. This 
obligation exists even for their heirs who cannot bear more obligations than is 
the measure of property benefited from the community; otherwise any clause 
that is contrary to this rule is invalid.19)

2.3 Termination of the contract marital state 
contract marital state is subject to the rules for termination of the legal 

community, except when the parties in the contract have provided another 
way to terminate the marital state, for example, may provide grounds other 

19. According to articles 111,113  of the Family Code 
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than the completion of the marital state and other reasons or may provide 
special rules for refunds and returns etc.

3. Marital property regime of divided property 

this regime has found a wide application in the common law countries 
and in germany. reasons for such a diffusion are mainly related to facilities 
that this regime reflects such as “meets the requirements for freedom of the 
availability, speed and safety of movement of goods, which are challenged 
by the obligation of co-ownership and the will necessary the other spouse for 
acts of possession.” 20)

the recent tendency to approach this regime is related to a new position 
that the woman is gaining in society and her economic independence. Statistics 
of the countries where such a regime has long been implemented show that 
it is preferred by middle or high level families or in the marriages of women 
with economic autonomy.

divided property regime is governed by the provisions of 115 to 122 of 
the Family code. this regime is the result of chose of spouses to keep the 
assets and management of their assets separate, during the marriage. each 
spouse has the exclusive right of ownership on those items at hand before 
marriage and those acquired after the marriage and inevitably also to the right 
of independent management of their property. as compared to other regimes 
the fact that such a regime does not create a property mutual fund, is in some 
way a diversion from the traditional concept that the law recognizes the 
family. another characteristic of this regime is determined in the fact that it 
creates a complete freedom for spouses launched from the core of this regime, 
an individual management and disposal of property of each spouse.

3.1 Composition of the property assets.
in the regime of separate property, we don’t have an active joint, as in 

the case of the marital state, but two independent properties, personal assets 
of the spouses, except the undivided properties when two spouses are part-
owners. Separate property regime is governed by the principle each one for 
himself, except the cases where spouses buy a undivided property, where this 
principle is “both for both.  “generally, this happens in case of baying the 
family residence by both spouses.

Separate property regime is done according to the law with the contract 
of marriage, where the spouses determine the rules concerning the regulation 
of property relations that will arise after the marriage. notwithstanding the 

20. Francesco Galgano, “ Private Law ”, page  947



53

chosen regime, the fact that spouses have entered into marriage and thus have 
created a family, not can avoid the obligations that marriage brings. these 
issues need to find the adjustments in the contract, otherwise the spouses 
should contribute to these obligations according to article 54 of the Family 
code. Such an obligation derived from provision 116 of the family code., the 
purpose of this regulation was apparently not to leave any room for avoiding 
obligations arising from marriage.

3.2 Property administration
the management of the property, as mentioned above, is made individually 

by each spouse for the property in his/her possession, however, is not rare that 
the existing trust between spouses can make that the spouse who’s the property 
owner, permit the another spouse to actually administer his/her property, 
tolerating in this way the application of this legal event. it can happen that he/
she has given a specific mandate with or without proxy” 

about the rules of administration, there are three situations that are 
provided21):

a) that one spouse manages another’s spouse property according to 
a realised proxy, applying in this case the rules of representation, 
according to which the spouse has the power to conduct legal actions 
for the administration of property of the another,  but at the same time 
has the obligation of giving account for the return of the profits in the 
case that such a thing is expressly provided in the power of attorney. 

b) that one spouse manages another’s spouse property with her/his 
knowledge without his/her opposition. it is so considered because he/
she has received a silent mandate, when he/she can commit actions 
related to the administration, but not  actions related to the possession. 
according to article 118 the spouse responses at the time of the 
dissolution of marital estate only for the profits that already exist and 
not for those that are consumed. 

our legislation does not specify, but i think the same as  the italian 
legal doctrine interpreted, that for the above two cases the mandate 
is not irrevocable, otherwise would fall contrary to the principle of 
equality of spouses. 

c) one spouse against the will of another, manifested with his opposition 
who should not take any specific form. In such a hypothesis the 
administration would be considered an unlawful act with the obligation 
for the spouse to pay back the caused damage and the profits that 
should have been taken. 

21. Tefta Zaka, Material from the “Seminar on Family Code”, page 33
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in this regime the division of the property looks simple, because is not 
created any joint marital property, and each spouse freely manages and 
possesses his property and is responsible for its obligations individually. 

the Family code provides from article 120-122 the rules regarding the 
termination of the marital estate. When separate property regime ends as a result 
of the death of one spouse, it will be applied  the same rules as for the division 
of inheritance among successors, for: final division of property, preserving 
the inherent indivisible property, the order of preference, sales at auction of 
indivisible properties, the effects of separation, warranty and differences. 

in the case of termination of the regime as a result of marriage dissolution 
are applied the same rules as above except the order of preference.

the Family code also provides that at the time of the dissolution of the 
regime when the estate of one spouse is added as a result of the contribution 
of the other spouse, the latter has the right to demand the return of that part 
that is added by the contribution given by him. this right passes to the heirs 
of the deceased spouse but only if provided in the contract that defines the 
regime or is continuing a process started. this right is not unlimited; Family 
code sets the statutory deadline of 2 years from the date of termination or 
declaration of invalidity of marriage.

            
CONCLUSIONS 

The Albanian legislation in this area reflects in much point of views the 
contemporaneous standards.  this happen because of european integration 
challenge of albania and the harmonization of the albanian legislation with 
that of the marital estate. 

this legislation, which regulates relations between spouses in the republic 
of Albania is diversified and at the same time new age. 

the new Family code is something new in the context  of  the family law, 
because it has thoroughly reform this law, and in particular property regimes, 
providing ample opportunity for spouses choice.

 lack of information about opportunities to choose  the proper property 
regimes, restricts the individuals in the automatic regime of legal marital 
estate, this not as a result of conduct of their choice, but as a result of prompt 
action of law in case of absence of a contract establishing a different regime. 

there is a lack of legal information regarding the provisions of the code, 
and particularly regarding to marital property regimes. there is a need for 
such information not only for connoisseurs and scholars of law, but also for 
ordinary individuals, who are from the actions of these provisions directly 
affected. 
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regimes with the contract or separate assets are not often used by spouses, 
due to assessment and greater importance given to the legal marital estate, 
taking into account that the albanian families are still bound to the tradition, 
or the fact of their lack of knowledge. To the clarification of the provisions of 
the Family code, would provide a great help the albanian judicial practice 
combined with that of foreigners. 

another issue observed is the lack of knowledge for the new provisions 
from the officers of the civil state office, whose work relates directly to the 
provisions of this code. 

These deficiencies can find a solution through numerous training for all 
categories listed above to know more deeply the provisions of the Family 
code. researchers of law that have a broad understanding of these issues 
should provide experience and their contribution for the achieving of a 
satisfactory level in terms of the provisions of the Family code. 

  
Bibliography

dr.Sonila omari, “Family law”, tirana 2010 1. 
prof.dr.ardian nuni, “civil law”, tirana 2010 2. 
tefta zaka, material from the “Seminar on Family code” 3. 
michele Sessta, “ Family law “ 4. 
giovanni bonilini, “handbook of family law” 5. 
Francesco galgano, “private law”, third edition, 6. 
Attilio Gorasini “ Family Law “ 1982 7. 
Code of Family the Republic of Albania, 2003 8. 
Code of Civil the Republic of Albania, 1994 9. 

Ilir Rusi: Marital Property Regimes  Under the Albanian Laws



The Heritage Nr.5 / 201156

M-р Богданка МИЛОШЕВИЌ

Формирање на Општински совети за превенција 
од малолетничка деликвенција

Abstract

by voting the law for juvenile justice in 2007, that was implemented 
in June 2009 (it took 2 years for implementation of this law), a 
significant attempt was made to move the boundaries in fighting 

juvenile delinquency from repressive to preventive.
throughout the law, the idea is prevention of the juveniles in becoming 

juvenile delinquents thus preventing the factors that mostly influence this 
kind of behavior. This would be the main news in this law and the significant 
step forward in the fight with the criminal behavior of the juveniles. Of course 
that this is a very hard and long road ahead us and it would be ungrateful 
to claim that it would not require large amount of financial funds from the 
government but yet compared on a long run, preventing this problem is a 
lot more rewarding in any point of view not only financially, compared to 
penalizing and rehabilitation of the juvenile offenders and later on as adult 
offenders. the novelties that this law brings and enormous but one of the 
most important would be that for the minor offences committed by juvenile 
delinquents, this law  allows a non jurisdictional  procedure, because e court 
procedure has shown not very efficient in this particular offences. Another 
novelty is the suspended sentence as an alternative measure for certain deeds 
that qualify for suspended sentence, which should act preventively on the 
juvenile keeping it from committing any future misdeeds and protecting the 
juvenile from more rigorous measures as juvenile penitentiary. 

the greatest novelty in this law, which is supported by the national 
council for prevention in juvenile delinquency,  indeed is the  establishment of 
the municipal councils for prevention (article 144-148 of the juvenile justice 
law). the idea in the making of the municipal councils is to educate and direct 
juveniles towards a way of life that does not include braking of any social of 
criminal norms.

Key words: juvenile delinquency, juvenile justice law, council
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Абстракт
Со донесување на Законот за малолетничка правда (Сл. Весник на 

Република Македонија бр. 87/07 од 12.07.2007 година ) кој што влегува 
во сила 20ти јуни 2009 година ( потребни беа 2 години за имплементација 
на истиот) е направен значаен обид да се поместат границите на борбата 
против малолетничката деликвенција од репресивна во превентивна 
борбаС. Низ целиот закон се поткајува идејата за спречување на 
настанокот на малолетните деликвенти односно спречување на појавата 
на факторите кои се причинители за појавата на таквото однесување.  
Токму во ова лежи најголемата новина која ја носи самиот закон и 
значајниот чекор напред во борбата со криминалното однесување на 
малолетникот. Секако ова е многу тежок и макотрпен пат и би било 
неблагодарно да не кажеме и со многу поголеми финансиски издатоци 
од страна на државата, но сепак споредено на долг рок превентирањето 
на оваа појава е многу поисплатлива во секој можен поглед, не само 
финансиски отколку казнувањето и рехабилитацијата на малолетниците 
а подоцна и на истите тие лица како и возрасни сторители. Измените 
кои овој закон ги носи се огромни но едни од најважните секако би биле 
тоа што за помалите престапи извршени од малолетник се предвидува 
НЕсудска постапка,бидејќи таа во пракса се докажала како доста 
трауматична за малолетникот и не многу делотворна. Наредна промена 
би биле условните пресуди како алтернативна мерка за одредени дела 
кои се квалификуваат за условна пресуда,кои би делувале превентивно 
на малолетникот за сторување на идни дела и секако би го заштитиле 
истиот од доста построги мерки како малолетнички затвор. 

Најголемата новина која се јавува во самиот закон, и позади која 
стои и Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво 
е секако формирањето на општинските совети за превенција ( член 144-
148 од Законот за малолетничка правда). Идејата на овие совети е да 
работат на локално ниво со малолетниците со цел да ги образоваат и 
насочуваат малолетниците кон начин на живот кој ни во најмала рака не 
вклучува прекршување на било какви општествени и кривичноправни 
норми. 

Kлучни зборови: малолетничка деликвенција, закон за малолетничка 
права, совети
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1. поим и цел на општинските совети

Законот за малолетничка правда секако, доста добро и ветувачки 
изгледа на хартија и во теорија но во пракса спроведувањето секако 
дека наидува на доста потешкотии. Пред се, првата потешкотија во 
спроведувањето на овој дел од законот е поприлично големиот дел 
од сопствениот буџет кои општините ќе треба да го издвојат за да се 
оформат овие совети. Напоменувам дека е дел од сопствениот дел од 
буџетот на општината бидејќи сега за сега државата сеуште се нема 
активно вклучено во спроведувањето на овој закон и одвоено посебен 
буџет за превенција на малолетничкото престапништво, дотолку што 
државата на 05.11.2010 година го укина и постоењето на Фонодот за 
обештетување на малолетниците кој што е предвиден со овој1). Затоа 
општините се оставени сами на себе да се снаоѓаат во поглед на овие 
совети. Дури и да се најдат стручни лица кои што би волонтирале во 
советите сепак за тековната работа на самите совети, како и за простор во 
кој ги функционирале советите потребни се финансии кои не би стигале 
од ниедно друго место туку од самата општина. 

Она што е главната идеја кај овие совети е локалното делување 
врз малолетниците. Секако дека Државниот совет би делувал активно 
во борбата со оваа појава но сепак реалноста е таа што еден совет на 
државно ниво неможе ниту од блиску да ги постигне резултатите кои 
би можеле да бидат постигнати на локално ниво. Идејата тргнува од 
тоа дека општините делуваат на одреден простор каде помалку или 
повеќе луѓето кои живеат во истата се познаваат меѓу себе односно си 
го познаваат својот начин на живот.Познатата средина на малолетникот 
е важен предуслов за придобивање на неговата доверба и неговата 
отвореност кон прифаќање на делувањето на советите. И секако дека 
би било многу полесно кога еден совет би работел со малолетници од 
едно локализирано опкружување каде во секој случај би можеле да се 
помагаат едни со други и да се опфатат што повеќе малоленици. 

Советите за превенција на малолетничко престапништво би биле 
именувани од Советите на општините и од Советот на град Скопје (член 
147 ст.1 од Законот за малоленичка правда). Бројот на членови секако би 
се определувал според големината,развиеноста и потребите на самата 
општина ( член 147 ст. 3 од Законот за малоленичка правда). Ова е во 
секој случај многу реално бидејќи одредени општини имаат потреба од 

1. Член 70 од Законот за изменување и дополнување на законот за малолетничка правда од 
05.11.2010 година
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поголем односно помал број на членови во ваквиот совет поради тоа 
што можеби некоја општина е помала по број на жители но степенот 
на малолетничко престапништво е многу поголем од некоја поголема 
општина и обратно. Флексибилноста на овој став од законот е секако 
за пофалба. Членовите на советите би биле од секакви профили. Меѓу 
нив би имало претставници од Министерството за труд и социјала, од 
Министерството за внатрешни работи, претставници од центрите за 
социјална работа, потоа на советот на родители во основните и средните 
училишта, членови од Унијата на средношколци и таканатаму. Замислата 
за тоа кои се профили на членови би требало еден совет да има не е 
беспотребна. Ако земеме за пример- претставникот или претставниците на 
Унијата на средношколци значајно би допринеле во работата на советите 
со тоа што директно би ги вклучиле средношколците како категорија на 
малолетници во работата на советот и секако би собирале информации од 
терен потребни за работа на советот. Родителите се неизбрежен фактор 
за успешната работа на овој совет. Тие како директно инволвирани во 
самиот проблем на малолетничка деликвенција, а особено оние родители 
и кои се членови и на советите на родители во основните и средните 
училишта се круцијален дел од функционирањето на советот. Секако 
дека во сите општини не би биле опфатени сите можнни претставници 
набројани во став 2 од член 147 од Законот за малоленичка правда, туку 
и овој  дел од законот би се приспособил на општинските потреби во овој 
домен. Советот би донесувал своја годишна програма за работа, како и 
деловодник, а и би вршеле работи на следење на состојбите на теренот и 
би покренувал иницијативи за подобрување на неговата примарна цел- 
превенција на малолетничко престапништво.

1.1 цел и фукнционирање на Општинските совет
Цечата идеја за општинските совети почива врз една единствена 

претпоставка – засилена превенција а не репресија на малолетните 
сторители на долг рок . Но секако ова не значи дека оние малолетници 
кои сториле било какво кривично или прекршочно дело не би биле 
дел од овие совети. Наредна многу важна улога на советот би било 
спречување на повторништво.  Во доменот на делување не би спаѓале 
само малолетници со криминално и девијантно однесување туку би се 
вклучила и категоријата на проблематично однесување кај малолетникот 
бидејќи најчесто децата (малолетници под 14 години) и помладите 
малолетници (со наполнети 14 години а не наполнети 16 години)2)  кои се 

2. Закон за малолетничка правда член 12
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со проблематично однесување на училиште или надвор од него, подоцна 
стануваат малолетници или возрасни сторители на кривични дела. Баш 
во оваа причина доколку на ваквото однесување се делува рано и со време 
додека сеуште не е прераснато во девијантно однесување се огледува 
успешноста на превенција на малолетничкото престапништво. 

Многу погрешно мислење владее во општеството дека малолетниците 
кои се со криминално или девијантно па и проблематично однесување 
најчесто се лица од дисфункционални семејства, од сиромашни семејства 
или пак воопшто од понеразвиени средини. Секако дека до некоја мера 
ова е точно но истражувањата покажуваат дека околу 30% од сторилите 
не потекнуваат од дисфункционални семејства. Значи ризик факторите 
се поместени  и многу поширок спектар на ризик фактори се јавува 
со развитокот на општеството. Со ова се апелира на тоа да економски 
поразвиенти општини не отстапат од идејата за овие совети со изговор 
дека на тие општини тоа не им е потребно бидејќи не се наоѓаат во 
ризичната група. Малолетни сторители можат да произлезат од било кое 
семејство во било кое опкружување. 

Начинот на кој што овие совети би работеле би се однесувал на 
примарна и секундарна превенција.

1.2 примарна превенција 
Примарната превенција е универзален приод кој што има за цел да 

го спречи криминалитетот пред тој да се случи3).
При примарната превенција се изработуваат програми за родителите 

и програми во училиштата, како две најпогодни таргет групи преку кои 
најактивно и ефективно би се делувало врз свеста на малолетникот. 
Родителите се најблискиот извор на делување кај малолетникот, 
почетната точка на делувањето, во смисла на препознавање на знаците 
на малолетничко девијантно однесување од страна на родителите и 
секако препознавање на факторите кои би довеле до такво однесување 
и спречување на истите.Преку програмите за родителите, на самите 
родители би им се објаснило кои се факторите кои доведуваат до појава 
на малолетничкот престапништво . Дел од тие фактори би биле:

1. Дружење на малолетникот со лица со криминално досие
2. Семејно насилство врз еден или повеќе членови на семејството
3. Непосетување на училиште или парцијално непосетување на 

часови

3. Работилница за примена на законот за малолетничка правда 16-28ти демкември 2010 година 
Хотел Романтик, Велес, предавање на проф.др.Гордана Бужаровска
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4. Родители со криминално однесување или позадина односно 
сторители на кривично дела

5. Недоволна или слаба родителска грижа
6. Преминување од жртва во сторител на малолетникот- ова најчесто 

се случува поради неказнување на сторилот каде малолетникот 
бил жртва

Ова се само дел од факторите кои на родителите би им биле објаснети 
и само дел од активностите кои би се спроведувале на советите во однос 
на родителите. Секако советите би нуделе поддршка на семејствата и на 
децата во тие семејства во случаи кога е потребно, или во случај кога 
родителите би препознале некој од знаците кај своето или кај некое 
друго дете-малолетник.

 Наредниот дел на примарната превенција би биле програмите 
во училиштата. Овој дел е секако многу важен поради тоа што еден 
малолетник поголем дел од својот ден го поминува во училиште далеку 
од очите и надзорот на родителот. Во училиштата наставниците и 
професорите се тие кои за тоа време имаат надзор над малолетниците 
и можат поблиску да го следат нивното однесување спрема нив како 
и спрема другите соученици. Тие се круцијален дел од оваа програма 
бидејќи придонесот кој  може да се даде од страна на училиштата и 
наставниците/професорите е подеднакво важен како и родителскиот. 

Програмите во училиштата би се однесувале главно на одвраќање 
на малолениците од било какво криминално или проблематично 
однесување. Со воведување на голем број училишни активности и 
спортски активности би се влијаело многу значајно во пополнувањето 
на времето на малолетникот и свртување на неговото внимание кон 
продуктивни и корисни работи отколку кон трошење на слободното 
време со активности кои би ги навеле на проблематично однесување. 
Поттикнувањето на талените и вештините на еден малолетник во склоп 
на училишната настава без додатни трошоци е дел од програмата на 
општинските совети која до сега се покажала како многу делотворна во 
превенција на малолетничката деликвенција.

Едукација на малолетникот во однос на криминално однесување и 
санкциите за истото е многу важен втор дел на овие програми. Доколку 
малолетниците се информирани што поточно спаѓа во проблематично и 
криминално однесување и како тоа однесување би можело да доведе до 
соодветни последици а секако и кои се тие последици, би било значаен 
чекор кон одвратување на малолетниците од таквото однесување. 
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Едукацијата во овој поглед не би завршила само на малолетниците 
туку и на наставниците/професорите кои доколку подобро разберат 
што е криминално или проблематично однесување многу полесно ќе го 
воочат и ќе се справат со истото со цел да спречат понатамошни уште по 
катастрофлни последици.

Примарната превенција е воедно и најважниот вид превенција. Со 
овој вид директно се делува на криминалитетот пред тој воопшто да се 
случи со подигање на свеста на самиот малолентик,како и на неговото 
секојдневно опкружување.

1.3 секундарна превенција
Секундарната превенција се однесува на поединци и групи кое се 

наоѓаат во ризичната група да станат сторители или жртви на кривилни 
дела. Овој е потесен вид на превенција бидејќи е тесно насочен кон 
одреден вид на поединци или помали групи кои се во ризик да се 
инволвирани во криминални активности. 

Овој дел тесно се насочува кон малолетници или деца кои пред се 
покажуваат знаци на проблематично или криминално однесување, значи 
малолетници или деца кои веќе се во ризичната група на малолетници. 

Во оваа група би ги вбројале и корисниците на недозволени 
супстанции, агресивните малолетници, малолетници кои одбиваат да се 
социјализираат или проблематичните малолетници кои одбиваат да следат 
одредени правила кои важат во општеството. Овој дел веќе би го нарекле 
“терапија” на малолетникот каде ќе се работи на ресоцијализирање 
на малолетникот како и откривање на причините  односно изворот на 
нивното однесување и работење на надминување на било каков и да е 
проблем кои тие го имаат. 

Во оваа постапка веќе би биле вклучени и психолози и терапевти, 
педагози, социлани работници кои се обучени за ваков вид на работа со 
малолетници. Овие лица би требало да работат на свеста на малолетникот, 
да постават добар пример по кој тие би се однесувале и на кој тие 
(малолетниците) би се огледале и би го следеле. Претставувањето на 
последиците од нивното однесување и спречување да дојде до истите 
би било во сржта на секундарната превенција. Натаму ,откривањето на 
изворот на проблематичното однесување на малолетникот и секако работа 
на отстранување на тој извор односно прични за таквото однесување 
е дел од програмата кој не само што бара туку и е неопходно да биде 
сработен од стручни и компетенти лица затоа што местото за грешка кај 
овие лица е непостоечко. 
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заклучок

Општинските совети се неопходни во борбата за превенција на 
малолетничката деликвенција. Законот за малолетничка правда е 
најдобрата база врз која би морало понатаму да се надоградува оваа 
борба, бидејќи теоријата и праксата мораат да се надополнуваат и во никој 
случај да не се исклучуваат една со друга. Доколку не се спроведе законот 
во целост, останува само празно слово пишано на хартија. Колку и да е 
тежок и финансиски голем товарот на остварување на овие општински 
совети, резултатот кој би се добил на крајот е неспоредливо голем со било 
какви потешкотии кои би можеле да се јават во патот на спроведување на 
програмите на советите како и на примарната и секундарната превенција. 
Потребата од превенција на малолетничкото престапништво и борба со 
истото е од најзначајна важност за успешното функционирање пред се 
локално на една општина а понатаму за развитокот на една земја.

Литература

1. М-р  Лазар Нанев: Положбата на малолетникот во кривичната постапка, Кавадарци 
2003 година

2. Закон за малолетничка правда  ( Сл.Весник на Република Македонија бр. 87/07 од 2007 
година)

3. Лери Сигел, Брендон Велш и Џозеф Сена: Малолетничка деликвенција, теорија, пракса 
и закон , 2006 година

4. Д-р Фреда Адлер : Криминологија, 2009 година
5. http://semipro.blog.mk/tag/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%b5%

d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%
D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/

6. Википедија: http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenile_delinquency
7. donald j Shomaker: theories of delinquency: an examination of explanations of delinquent 

behavior, oxford university press, 2010 
8. Зоран Стојанович: Кривично Право, второ изменето издание, 2011 година
9. Практикум по кривично право- http://www.jorm.org.mk/docs/praktikum.pdf

Богданка Милошевиќ: Формирање на Општински совети за превенција 
           од малолетничка деликвенција



The Heritage Nr.5 / 201164

Dr. Ilir MUSTAFAJ
Professor of Obligation Law at “Justinian I” University, Tirana, Albania
Judge, First Instance Court of the Judicial District of Tirana

perFormance oF obligationS 
under the obligation laW oF 

the republic oF albania

Abstract

the performance of obligations is one of the most important issues of 
obligation law, since from the performance of non performance of 
obligation is depended also the issue of law enforcement. Without 

the performance of obligations, the rights and obligations of parties as well 
as the legal certainty would be illusionary and legal norms foreseen in laws 
and in contracts as parties’ laws would be useless. in addition, the issue of 
performance of obligation is a key issue for the establishment of an essential 
and functional market economy, for the protection of private property and 
thus, also for the development of democracy. in case of albania, the issue 
of obligation performance is well regulated under recent civil code of the 
Republic of Albania approved in early 90’, but yet there are still several 
matters that need to be further clarified by the court practice as well as legal 
doctrine. 

Përmbledhje
ekzekutimi i detyrimeve është një ndër çështjet më të rëndësishme të 

së drejtës së detyrimeve, përderisa nga ekzekutimi ose jo i detyrimeve varët 
gjithashtu edhe zbatimi i ligjit. pa ekzekutimin e detyrimeve, të drejta dhe 
detyrimet e palëve si dhe siguria juridike do të ishin iluzionare dhe normat 
juridike të parashikuara në ligj dhe në kontrata si ligje të palëve do të ishin 
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të papërdorshme. për më tepër, çështja e ekzekutimit të detyrimeve është 
një çështje kyçe edhe për ndërtimin e një ekonomie tregu të vërtetë dhe 
funksionale, për mbrojtjen e të drejtës së pronës private dhe në këtë mënyrë 
edhe për zhvillimin e një demokracie funksionale. në rastin e Shqipërisë, 
çështja e ekzekutimit të detyrimeve është e rregulluar mirë nga kodi civil i 
fundit i miratuar në fillim të viteve 90’, por megjithatë ka edhe disa çështje 
të cilat duhet të sqarohen më tej nga praktika e gjykatës dhe nga doktrina 
juridike.

Key words: performance of obligation, obligation law, albania, dation in 
solutum, intuitu personae

Fjalë kyçe: ekzekutimi i detyrimeve, e drejta e detyrimeve, Shqipëri, 
dation in solutum, intuitu personae

Content

1) understanding the overall performance of the obligations, 2) the 
purpose of the performance of obligations, 3) Quality of performance 
of obligations, 4) the period of performance of obligations; 5) place of 
performance of obligations, 6) the manner of performance of obligations; 7) 
performance of the obligation by the debtor personally and performance by 
other persons; 8) performance of the creditor and the performance of a third 
person.  

1) Understanding the overall performance of obligations.  

obligation is generally a temporary relationship that is destined to end 
at a certain time. through performance becomes possible his extinction. 
however, the question is: what will be understood with the performance of 
obligation?  

the object of obligations consists of certain required conducts of parties 
to fulfill their obligations (e.g.: giving something or the performance or the 
failure to perform a certain action). in this sense, the performance of the 
obligation shall be understood as the performance of that action (the use of 
that behavior) that constitutes the object of obligations and which is necessary 
for the realization of the right of the creditor. So, through regular performance 
of obligation, the latter carries out its function and thus extinguished. 

performance of the obligation belongs to the debtor, but in some cases 
it can be done also by other people. the right to seek enforcement of the 
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obligation belongs to the creditor. however, under the law or any mutual 
agreement, is also known the possibility of the enforcement of obligation 
against another person other than the creditor. on the other hand, the creditor 
not only has the right to request the performance of obligation, but is also 
obliged to accept this performance. he is required to assist the debtor in 
performance of obligation. in article 455 of the civil code is stipulated that the 
debtor and the creditor must show due diligence and be punctual in fulfilling 
their obligation according to its content. thus the right of creditor to seek 
the performance of obligation to debtor and the latter’s duty to perform his 
obligation constitute a unity necessary for the performance of obligations.  

through the regular performance of the obligations becomes possible for 
parties to achieve mutually property interests they had at the time of birth 
of the relationship of obligation. thus, in the case of a contract with mutual 
obligations, each party has reciprocal rights and obligations and regular 
performance of obligations by each of the parties, marks the regular ending 
of the relationship of obligation. Regular fulfillment of obligations ensures 
regularity of civil circulation of goods and mutual protection of parties’ interest 
that participate in an obligation relationship. the opposite of this situation is a 
result of failure to perform the obligations.  

2) The purpose of the performance of obligations.  

the object of the performance of obligations is the same with the scope 
of the obligation relationship. however, in bilateral contracts the object of 
obligation performance corresponds with that part of the obligation that a 
party is obliged to fulfill according to its status. Thus, e.g.: in the contract of 
sale, the buyer has the main obligation to pay the price and the seller has the 
obligation to deliver the item or the right without any defect. So the object of 
performance of the obligation is to hand over the item, to perform or not to 
perform the action of performance object action that the debtor is required to 
do because of the law or legal action.  

the creditor is entitled to require and is not obligated to accept the 
performance of any act other than one who is the object of obligation, so 
the debtor is forced to perform only the action that is provided in the content 
of the obligation. nevertheless, by agreement between parties, debtor can 
execute an action other than the one provided in the content of the obligation. 
in this case we deal with the replacement of performance (dation in solutum). 
however, the replacement of performance shall be distinguished from 
optional obligation. in the latter case, the debtor has the right the action that 
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constitutes the object of obligation with another action that is also foreseen in 
the obligation. meantime, the replacement of the performance of the obligation 
can be done sole after the birth of obligation and should not have been foreseen 
before. it shall be made only by mutual consent of the parties.1)   

the replacement of the performance should be distinguished also from 
the hand over of an item or right for the purpose of performance. the latter 
implies the situation when e.g.: in a monetary obligation, the debtor has no 
liquidity in money and gives to the creditor a jewelry so that the latter can 
sell it and keep the money that the debtor owns him. in this case the debtor’s 
obligation will continue to exist until the item is sold and the payment of 
money, because if e.g.: item disappears before being sold, not because of the 
creditor’s fault, the debtor can not claim that the debt is paid will continue to 
have the status of the debtor vis-à-vis the creditor.  

3) Quality of performance of obligations 

When a certain obligation is performed, the manner and the circumstances 
of performance have a special importance. in connection with this, the law 
stipulates that the performance of obligation should be qualitative. With the 
quality of performance is not only understood the quality of the item, but the 
quality of everything that constitute the object of obligation. in article 455 of 
the civil code is established the rule that the debtor and the creditor must show 
due diligence and be meticulous in fulfilling their obligation according to its 
content. the content of the obligation consists of the rights and obligations 
of the parties. this means that e.g.: the obligation to hand over a particular 
item includes also the due care to be taken for its preservation and delivery. 
So part of the performance of obligation is also the reasonable care to for 
the preservation and the delivery of item (when the object of the obligation 
consists in one item to be delivered). accuracy of participants in the obligation 
is a very important part of the obligation relationship and constitutes a legal 
obligation.

in article 457 of the civil code is stipulated that when the object of 
obligation is the delivery of specified items only in kind, they can not be 
worse in quality than the average quality.  depending on the type of contract 
that parties have reached (sale, venture, etc.) in the albanian civil law, are 
foreseen specific rules. However it is worth mentioning that the quality of 
performance arises as an issue only in case when obligations have in their 

1. E drejta e detyrimeve (pjesa e përgjithshme). Andon Sallabanda., pp 131.
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object items specified in kind. In an obligation that has as an object, an 
individually specified item, the debtor is required to deliver the item that is 
subject of obligation in the state that the item shall be at the time of delivery, 
having in mind also its normal consumption derived from its use by the debtor 
when he had the right to use it. 

4) The period of performance of obligations 

deadline for performance is the moment determinable at the time, when 
the compulsory performance should take place or in other words that time 
moment when the action that constitutes the object of obligation should be 
performed.  

In Article 463 of the Civil Code is stipulated that the performance of 
obligation must be done within the time specified in the contract. When in 
the contract is not determined any deadline or when the  performance is 
foreseen to be done at the request of the creditor, the latter may require the 
performance at any time and the debtor must perform it within fifteen days2)  
of the request.  

Deadline specified in the contract is presumed to set in favour of the 
debtor, unless from the will of the parties or the nature of the obligation results 
the opposite. 

enforcement of obligation before its deadline is not considered invalid, 
unless the deadline is set in favour of the creditor. 3) 

however, the debtor cannot not claim the right of deadline when he: 
a) is bankrupt;  
b) has not provided the promised guarantees;  
c) guarantees that ensures the credit have been reduced to his fault, unless 

when they those remaining, still pose a sufficient security for the 
performance of obligation.4)

deadline for performance of obligations is a very important element of 
law of obligations, because the failure in fulfilling the obligation deadline 
may bring negative consequences for the parties (thus paving the way for 
seeking appropriate compensations).

in contractual obligations, the deadline of obligations performance 
usually is determined by the common will of the parties during negotiation of 
contract’s terms. regardless of whether the deadline is set by law or by the 

2. legal deadline.
3. See Article 464 of the Civil Code.
4. See article 465 of civil code.
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contract, the debtor that does not perform the obligation in due is considered 
to be in delay. likewise, also the creditor that does not accept the performance 
of obligation by the debtor in due course is also considered to be in delay. 

5) Place of performance of obligations  

the place where is foreseen to be done the performance of obligations 
constitutes the object of obligation, in view of the exercise and fulfillment of 
rights and obligations of the parties according to the content of the obligation 
relationship, is called the place of performance of obligation. e.g.: the place 
where merchandise will be delivered as a result of a supply contract, etc.  

the place of performance of the liability is determined by law or by 
mutual agreement. however, this element may also result from the nature of 
the obligation relationship, such as e.g.: the place of performance of a venture 
contract for the construction of a palace would be the land surface over which 
will be built the palace. 

in article 461 of the civil code is expressly provided that in case where 
the place of performance is not determined in the contract or by law or when 
such place can not be determined referring to the nature of obligation, the 
performance shall be done: 

a)  For the delivery of an immovable item, in the place where the item is 
located;  

b)  for items that are defined individually, in the place where those items 
were located at the time when the obligation was born;  

c)  For the delivery of an item specified in the type and quantity, in the 
place where the debtor carries out his professional activity or his 
residence; 

d)  for the obligations in cash, according to the rules foreseen in the 
chapter V of part iV of the civil code of the republic of albania.

regarding monetary obligations otherwise referred to as cash obligations, 
in the article 448 of the civil code expressly determined that the payment 
is made at the residence of the creditor at the date of payment. the creditor 
may assign a different location within the state borders where his residence 
is located at the time of payment or when the obligation was born. Further in 
the Article 449 of the Civil Code is stipulated that in case that the payment 
should be performed in a different place from the residence of the creditor at 
the time of birth of the obligation and the fulfillment of this obligation will 
be greatly difficult, the debtor may suspend the payment until the creditor has 
fixed another place that would prevent any excess spending. 
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When it comes to enforcement of obligation in the residence of the 
debtor, than the creditor, once the obligation becomes claimable, must go to 
the residence of the debtor and to require from the latter to deliver the items 
specified in type and quantity.  

6) The manner of performance of obligations.  

the obligation must be performed immediately and completely, taking 
place the complete action/s that constitute/s the object of obligation (including 
interests or possible interest). integral part of the manner the performance of 
obligation is the delivery of items, when the latter constitute the object of 
obligation. thus, in the article 458 of the civil code is stipulated that the 
delivery of items shall be made in the manner specified in the contract and 
when this is not certain shall be made: 

a) by delivering the items in hands of the person who has acquired their 
ownership by the person who looses the rights thereof;  

b) by handing over the items to carrier or to mail to deliver them to their 
ownership winner at the place indicated by him;  

c) by handing over the items on hand of the winner or by sending via mail 
the documents (charge sheets, certificates of deposit) that give him the 
right of possession of goods.  

debtor cannot perform the obligation in several installments even if it is 
divisible, without the consent of the creditor.5)  however the parties can reach 
agreement and therefore with the consent of the creditor, the obligation can 
be also executed by the debtor in several installments.  

The creditor cannot be forced to accept a different item than it is defined in 
the object of obligation even if the value of providing item would be greater.6)    
this is related not only with the manner of obligation performance, but also 
with the quality and correctness of the obligation’s parties. also in article 471 
of the civil code is stipulated that the creditor may refuse the performance 
of the obligation to deliver a different item from that which is defined in the 
contract even if the value of the item offered is equal or greater. 

When the performance is carried out on behalf of the many obligations 
and to the same creditor, the debtor could determine at the time of performance 
which of the obligations is being performed.  

When there is no any determination of the order of performance by the 
debtor, at the beginning shall be performed the obligation the deadline of 
which has expired and if there are several of them, performance begins from 
5. Article 459 of Civil Code.
6. article 462 of civil code.
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the obligation having the greater value and if there are several of them such, 
the performance shall start from the oldest and when they have the same 
seniority, the performance shall be done proportionally.7)

the performance in cash payment on behalf of a certain obligation 
includes at the beginning also the payment of respective expenses, than of the 
matured interests and at the end the payment of principal obligation and its 
usual interests.  

the creditor may refuse the payment if the debtor during the performance 
assigns a different ranking or may not accept full payment of the value of the 
obligation, without receiving also the matured interest, those in continuity, 
and related costs. 8)

parts of the full performance of obligation are also the costs of performance, 
which are documented with respective receipts. in this regard this issue, in 
the article 472 of the civil code is stipulated that the costs are in charge of 
person who performs the obligation, while the receipt expenditures are in 
charge of the person in favor it is issued. 

For each payment made in performance of obligation creditor issues a 
receipt, unless otherwise defined by contract. 

if the creditor has a document from which results the obligation, the 
debtor who has performed may require its return or destruction, unless the 
creditor has reasonable interests for its preservation subject of the condition 
to mark on the document is performance.

When a creditor refuses to comply with the obligation under the preceding 
paragraph, the debtor may suspend the performance of the obligation. When a 
creditor claims to have lost the document, he is obligated to issue the debtor 
a written statement in which he confirms the performance of obligation. The 
declaration must be notarized when required by law. 9)

in the article 474 of the civil code is provided that when identical 
payments for the performance of obligation shall be made periodically, 
receipts issued for two consecutive payments, is presumed the payment of 
other earlier payments. the receipt issued by the creditor for the payment of 
main obligation presumes the fact that other payments such as interests and 
expenditures are also paid.   

the creditor, who has accepted the performance of obligation, should 
free also items from any real guarantees that are provided for securing the 
performance of obligation and by any other prohibition that may limit the use 
of property (Article 475 of the Civil Code).  

7. See Article 469 of Civil Code.
8. article 470 of civil code.
9. Article 473 of Civil Code.
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7)  Performance of the obligation by the debtor personally 
 and performance by other persons

performance of the obligation in favour of the creditor is primarily the 
obligation of the debtor. the latter is obliged to perform the obligation as it is 
passive party of the obligation relationship.  

What was said above, do not exclude the possibility that the performance 
of the obligation of the debtor may also be perform by a third person who has 
no connection with the obligation relationship. in the article 460 of the civil 
code is stipulated that the obligation can be performed by a third person that 
is not the debtor, unless the creditor has interest to be debtor the one who 
performs the obligation,  or when to the creditor of the debtor’s objection is 
notified. To illustrate this example we may mention the case when the father 
settles a debt of his son, to help it better perform in life. however it should be 
noted that the motives that push the third person to settle the obligation, pose 
no legal interest for the creditor.  

in the above case the creditor would not have the interest and the option to 
refuse the performance of obligation, unless this obligation would be related 
with the individual qualities of the debtor (intuitu personae)10), or when the 
creditor is notified by the debtor for his rejection to allow the performance 
of his obligation by someone other. So if there are no exceptional cases 
mentioned above, the creditor must accept the performance of obligation, and 
if does not do so, then he risks to remain in delay. 

here we must distinguish the performance of obligation by the 
representatives of the debtor, as in this case the representative acts on behalf 
and on the account of the debtor, and the settlement of the obligation by a 
third person, means that the person is acting on his own behalf, but on account 
of the debtor. however the third person, as acting in his behalf, should have 
the capacity to act, and if not, the creditor has the right not to accept the 
performance of obligation, as latter may be claimed the invalidity of the 
performance of obligation by the third person.  

8)  The performance of the creditor and the performance of 
 a third person 

the performance of obligation, as a rule, should he done to the creditor. 
So, the debtor is obliged to make the performance to the creditor or one his 
representative. the article 466 of the civil code stipulates that the performance 

10. e.g. in case of a drawing done by a paintor.
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of obligation must be made to the creditor himself or his representative, or a 
person authorized by the creditor, by law or by the court. performance of the 
obligation made to a person not authorized to accept, dismiss the debtor only 
if the creditor has accepted later such performance, or proves to have taken 
advantage of it.  

When the performance of obligation has been done to a creditor who is 
not capable to act, the debtor discharges as much as has went to the benefit of 
the creditor, or his legal representative. 11)

if performance is made to another person, other than the creditor, the 
performance is not valid for the latter and the obligation of the debtor will 
continue to exist in relation with the creditor (unless such performance is 
latter approved by the creditor). however, in the article 467 of civil code is 
also determined that the debtor who performs an obligation to a person under 
non doubtful circumstances, seems to be authorized to accept it, is discharged 
from the obligation if he proves that he as been acting in good faith. a person, 
who has received the performance of obligation, is obliged to restitute to the 
real what he has received from the performance of obligation.  

debtor is deemed to be acting in good faith when at the time of the 
performance of obligation he did not know nor should have known that the 
third person who did the performance was not the true creditor. only in this 
case the debtor is discharged from the obligation and the real creditor has the 
right to claim from the third person what he has received from the performance 
of the obligation which was destined for the creditor. 
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Sociologjia e Së drejtëS 
në Stadin aktual

Abstrakt

Sociologjia e së drejtës është një shkencë relativisht e re. ajo është një 
shkencë e shekullit të 20-të dhe vazhdon të lëshojë sythe të njomë, 
siç mund t’i quajmë shkollat e reja që janë duke lindur brenda saj. 

Sociologjia e së drejtës është një shkencë që ka lindur në truallin intelektual 
europian, madje mendimtarët e parë, si juristë dhe studiues të shkencave 
shoqërore, lindën e vepruan në rajonin e europës lindore. Si çdo shkence të 
re, edhe Sociologjisë të së drejtës i është dashur dhe i duhet të luftojë që të 
mbrojë e zhvillojë këndvështrimin e vet shkencor sociologjik të studimit të 
objektit të vet, të ligjit dhe gjithë kompleksit të dukurive shoqërore të lidhura 
me të. Në radhë të parë asaj i duhet të zhvillohet duke konkurruar me Filozofinë 
e së drejtës, pavarësisht nga larmia e përcaktimeve me të cilat shfaqet sot kjo 
shkencë, si teoria legale, jurisprudenca, filozofia juristike etj.

Vitet e fundit po ndihet kudo nevoja e studimit të ligjit nga këndvështrimi 
sociologjik. Sociologjia e së drejtës po përfshihet përherë e më shumë në 
kurrikulat e studimit universitar, si kudo në botë dhe në mbarë hapësirën 
shqipfolëse të ballkanit. universitetet e Shqipërisë e kanë bërë këtë gjatë 
dekadës së fundit. kjo dukuri po përforcohet edhe në kosovë dhe në maqedoni. 
në këtë proces gjatë vitit 2010 është vërejtur një hop cilësor, u botuan për 
herë të parë në gjuhën shqipe dy tekste të Sociologjisë të së Drejtës, në fillim 
në tiranë, një botim i universitetit “justinian i”, me autor dr. Fatmir zanaj, 
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dhe pak muaj më vonë në kosovë, me autor prof. dr. beqir Sadikaj nga 
universiteti i prishtinës. 

në këtë artikull do të përpiqemi të argumentojmë se cili është objekti  
autonom i studimit të ligjit nga këndvështrimi sociologjik, duke sqaruar 
dallimet e këtij këndvështrimi nga ai i shkencave të tjera që vënë po ligjin 
në qendër të studimit të tyre. përveç kësaj, do të dëshmojmë pse studimi 
sociologjik i ligjit dhe sistemeve të drejtësisë ka rëndësi për të zhvillimin e 
përsosjen e vazhdueshme të tyre në kushtet aktuale në luftën kundër dukurive 
negative që vërehen në këta sektorë të jetës social-politike të vendeve tona, 
të cilat pengojnë apo ngadalësojnë progresin drejt integrimit në bashkimin 
europian të vendeve të ballkanit perëndimor.

1. Sociologjia e së Drejtës, një shkencë e shekullit të 20-të.

termi i “Sociologjisë të së drejtës” dhe vetë bazat e disiplinës shkencore 
me të njëjtin emër, lindën e u zhvilluan për herë të parë në truallin intelektual e 
gjeografik të Europës. Ai term u fut në qarkullim për herë të parë prej filozofit 
italian të së Drejtës Dionisio Anziloti në një botim të tij të vitit 1892. Vetëm 
pas viteve 1940-1950-të ai term filloi të përdorej gjerësisht edhe në SHBA, 
duke emërtuar me të një degë të re në tërësinë e disiplinave sociologjike, 
atë të Sociologjisë të së Drejtës, e cila fitoi të drejtën e qytetarisë në shkallë 
botërore në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të. 

Sigurisht, gjatë rrjedhës së tre shekujve të fundit ka pasur mendimtarë 
që kanë dhënë kontribut në përpunimin e këndvështrimit sociologjik të 
fenomeneve shoqërore në përgjithësi, dhe më pak për ligjin. mirëpo që nga 
antikiteti e deri në shekullin e 18-të mbrohej ideja se ekziston një natyrë 
universale njerëzore, e përbashkët për të gjithë njerëzit, pavarësisht nga kushtet 
e jetesës së tyre apo vendi i tyre në histori. për mendimtarët antikë, regjimi më 
i mirë politik, pra edhe ligji më mirë, ishte ai që mbështetej në anët më të mira 
të natyrës njerëzore, duke shtypur me efektivitet anët më të këqija të saj. një 
nga rrjedhojat e kësaj qasjeje antike ishte tendenca për ta trajtuar historinë si 
një lloj sfondi të jetës njerëzore, e cila ndryshonte rrethanat e ekzistencës të 
jetës së njerëzve pa modifikuar problemet themelore të saj. Sepse ato probleme 
konsideroheshin si të rrënjosura në natyrën e pandryshueshme të njeriut. duke 
vënë në dukje dallimin midis mendimit politiko-shoqëror të ardhur që nga 
kohërat e antikitetit deri në shekullin e 18-të dhe mendimit politik në shekujt e 
19-të dhe të 20-të,  profesori i Harvardit Roberto Mangabeira Unger thekson se 
vizioni i mendimtarëve antikë e të mesjetës në fushën e së drejtës mishërohej 
në teorinë e tyre të së drejtës natyrore, e cila përbënte kundërshtimin më 
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ekstrem të çdo lloj mendimi sociologjik mbi të drejtën edhe në formën më 
rudimentare të tij.1) ky është një argument i fortë për ta pranuar përfundimin 
se Sociologjia e së drejtës është një shkencë e shekullit te 20-të.

në pararojë të përpjekjeve për krijimin e zhvillimin e Sociologjisë të së 
Drejtës kanë qenë në fillim një plejadë mendimtarësh dhe sociologësh nga 
europa lindore, si polaku leon petrazycki, rusët nikolas timasheff, Xhorxh 
gurviç dhe pitirim Sorokin, austrohungarezi eugen ehrlich, gjermani theodor 
geiger etj. një pjesë e këtyre studiesve u bënë të famshëm pas mërgimit të tyre 
në europën perëndimore dhe në Shba. kështu, për shembull, pas burgimit e 
lirimit të tij me kusht që të largohej nga rusia bolshevike, Sorokini emigroi në 
SHBA dhe në vitin 1930 arriti të behej atje shef i departamentit të Sociologjisë 
në universitetin e harvardit, të krijuar një vit më parë. Sipas vlerësimit të 
Alvin Gouldner, “Sorokini ishte atë kohë figura qendrore, profesori i parë i 
departamentit të sociologjisë, një njeri më famë ndërkombëtare të konsoliduar 
që kur vuri këmbën në harvard, famë që kishte kontribuar pa dyshim për 
joshjen e mjaft studentëve pasuniversitarë. Sorokini  kishte një ndikim të 
konsiderueshëm edhe mbi të gjithë ata që tërhiqeshin gjithnjë e më shumë 
nga teoria që po zhvillonte atë kohë i riu talcott parsons, dhe është e sigurt 
se ai bënte shumë për ta orientuar vëmendjen e studentëve drejt asaj teorie 
teknikisht komplekse, dhe sidomos për të përcaktuar e konkretizuar atë teori 
thelbësore nga pikëpamja e profilit intelektual”. 2)

Sipas  mendimit të studiuesit polak leon petrazycki, në themel të kësaj 
shkence të re mbi të drejtën qëndronin tri ide themelore:

a. E Drejta nuk është vetëm ajo që fiksohet në statutet, precedentët dhe 
traditat e shumta ligjore në secilin vend. e drejta është ajo që përjetohet në 
ndërgjegjen njerëzore si një imperativ ose si impuls apo nxitje për të kryer 
disa detyra, në mënyrë që të gëzosh paskëtaj edhe disa të drejta. 

b. origjina e këtyre imperativëve dhe e pritshmërive të lidhur me ta nuk 
gjendet domosdoshmërisht në burimet formale të së drejtës,  siç janë statutet e 
kodet, precedentët ose traditat në një shoqëri të dhënë. është e domosdoshme 
të shkohet më tej, të njihen fenomenet e ndërgjegjes dhe të intuitës. 

c. për të eksploruar jetën e ligjit në mënyrën sesi ekziston apo vepron ai 
nga këndvështrimi i pjesëmarrësve në proceset ligjore nuk është e mjaftueshme 
të vetëm analiza logjike e rregullave ligjore.3)

1.  roberto mangabeira unger, law in modern Society. toward a criticism of Social theory, 
The Free Press, New York 1976, f.3

2.  Alvin Gouldner, La crisi della sociologia, Il Mulino, Bologna 1980, f. 262
3.  Shih Alexander Nikolaevich Shytov, Conscience and love in making judicial decisions, 

chap. 1, legal reasoning in the theory of petrazycki, në  http://www.books.google.com/
books?isbn_1402001681
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pra, ka rëndësi jo vetëm studimi formal i ligjit në libra e kode, por edhe i 
“ligjit të gjallë”, si shprehej eugen ehrlich. ishte ehrlich ai që vendosi i pari 
një marrëdhënie midis dy konceptimeve të mendimit ligjor, atij jurisprudencial 
dhe atij sociologjik, duke sugjeruar se “shkenca juristike e së ardhmes” do të 
ishte studimi sociologjik i ligjit, i cili nuk do të merrej thjesht më trajtime 
teorike abstrakte rreth koncepteve e parimeve të statuteve ligjore, por do të 
mbështetej kryesisht në gjetjen e lirë të të gjithë fakteve mbi jetën e ligjit 
në shoqëri, pavarësisht nëse janë apo jo të njohur ata fakte nga statutet e 
kodet ekzistuese. Eugen Ehrlih që në vitin 1913 shpresonte se Sociologjia e së 
drejtës do të ndikonte në fund të fundit mbi shkencat ligjore ekzistuese, për të 
ndërtuar një rend të ri të “shkencës ligjore sociologjike”, siç shprehej ai.

duke analizuar kontributin e pararendësve të parë të studimit sociologjik 
të ligjit, sociologu amerikan i së Drejtës M. Deflem ka vënë në dukje se 
megjithëse petrazycki përdori një metodë studimi që ishte formalisht e 
ngjashme me qasjen sociologjike të durkheimit (që e studionte ligjin si një 
fakt social, si tregues apo indikator i vrojtueshëm empirikisht i solidaritetit 
shoqëror), ai nuk ishte në gjendje të përqendrohej në realitetin e normave 
ligjore në planin shoqëror. atë e pengonte kuptimi kryesisht psikologjik 
i funksionimit të ligjit në shoqëri, mangësi që kapërcye nga tre anëtarët e 
“shkollës petrazycki”, - timasheff, gurviç dhe Sorokin, të cilët e çuan më tej 
zhvillimin e sociologjisë të së drejtës, duke kontribuar për zhvillimin e një 
konceptimi më shumë sociologjik të ligjit si një institucion shoqëror.4)  Vepra 
e tyre ishte e lidhur ngushtë me kontributin kolosal qe po jepnin atë kohë në 
fushën e shkencës së sociologjisë dy kolosët e saj europianë, emil durkheim 
dhe max Weber.

atë rol që luajtën në europë “Shkolla petrazycki” dhe eugen ehrlich 
në krijimin e shkencës së Sociologjisë të së drejtës, në Shba e luajtën 
dy shkolla të rëndësishme të mendimit teorik-ligjor, “realizmi ligjor” dhe 
“jurisprudenca sociologjike”, të cilat janë të lidhura kryesisht me dy emra 
të mëdhenj të jurisprudencës amerikane të 3-4 dekadave të para të shekullit 
të 20-të, - oliver Wendell holmes dhe roscoe pound. te dy këto shkolla të 
jurisprudencës amerikane u ngritën kundër formalizmit ligjor dhe u angazhuan 
brenda terrenit të studimeve ligjore në sqarimin e kundërshtisë midis studimit 
të ligjit nga brenda sistemit ligjor, dhe studimit të tij nga këndvështrimi i 
jashtëm, kundërshti që e formuloi më  qartë në veprën e vet filozofi ligjor më 
i madh i shekullit të 20-të, anglezi h. l. a. hart. përpunimi gradual shkencor 
i këndvështrimit nga jashtë i së drejtës, angazhimi në këtë studim jo vetëm 

4.  Shih Mathiew Deflem, Sociology of Law. Visions of a Scholarly Tradition, Cambridge 
University Press 2008, f. 94.
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i juristëve, por edhe i studiuesve të shkencave shoqërore, i sociologëve, 
antropologëve, ekonomistëve etj., përdorimi prej tyre i instrumenteve 
dhe teknikave sociologjike në këtë lloj studimi të ligjit, çuan në krijimin e 
Sociologjisë të së drejtës.

2. Objekti specifik i studimit të Sociologjisë të së Drejtës

ndërsa sociologët janë të angazhuar kurdoherë në studimin e shoqërisë, 
sociologët e së drejtës ndalen të studiojnë një nga dimensionet institucionalë 
të shoqërisë, dimensionin ligjor të saj. kështu sociologët e së drejtës e 
studiojnë ligjin në kontekstin shoqëror në të cilin ai vepron dhe bashkëvepron 
me elementë të tjerë të shoqërisë. 

në këtë përpjekje këndvështrimi sociologjik udhëhiqet nga konceptimi 
i sociologut të shquar francez Emile Durkheim mbi karakterin e dyfishtë të 
fakteve shoqërore, si integrim në një të vetme i kushteve e rrethanave materiale 
dhe atyre jo materiale (ideale ose kulturore). Vepra e durkheimit  ndihmon 
për të specifikuar statusin e rregullave dhe të praktikave të së drejtës mbi 
bazën e teorisë së tij të integrimit normativ. Kur flasim për rregullat, për ligjin 
ose të drejtën, ne kuptojmë një kompleks të institucionalizuar normash që 
synojnë të rregullojnë ndërveprimet shoqërore dhe të integrojnë shoqërinë. 
Ndërsa kur flasim për praktikat e zbatimit të ligjit, e së Drejtës, e kemi fjalën 
për tërësinë e roleve, pozicioneve, ndërveprimeve dhe organizimeve socio-
legale, që përfshihen e trupëzohen me ato norma në mënyrat më të larmishme 
në dinamikën e jetës së përditshme. 

dimensioni i brendshëm organik normativ i ligjit, nuk duhet të ngatërrohet 
me vlerësimin e tij moral. Kur flitet se si normat rregullojnë ndërveprimet apo 
bashkëveprimet shoqërore, apo sesi duhet përmes tyre të ndërtohet rendi ligjor 
në shoqëri, të funksionojë sistemi ligjor, sistemi i gjykatave dhe institucioneve 
të tjera të administrimit dhe imponimit të ligjit, normat i konsiderojmë në ato 
momente në gjendjen e tyre ideale, pra, flasim për elementin ideal te ligji, siç 
shprehej roscoe pound. por kur ato norma institucionalizohen, rregullat e 
dispozitat ligjore kanë ekzistencë faktike, pra janë fakte ligjore, që qëndrojnë 
përtej çdo përmbajtjeje ideale. këtyre u shtojmë edhe sjelljen e individëve 
kundrejt ligjit, sipas kodit binar pro/kundër ligjit, apo ligjor/joligjor etj., për 
të cilën flet Niklas Luhmann në trajtimin e tij autopoietik të sistemit ligjor. 
normat ligjore ekzistojnë në kushtet konkrete të shoqërive të ndryshme 
gjatë historisë dhe nuk janë kurrë gjëra abstrakte. po ashtu, praktikat ligjore 
përmbajnë gjithashtu elementët normativë, gjë që duket, për shembull, kur 
i përdorim ata për të përcaktuar legjitimitetin e së drejtës, duke e vënë atë 
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përballë sjelljeve të shkeljes së ligjit, apo kur e përligjim praninë e ligjit 
nëpërmjet  zbatimit të detyruar të dispozitave të tij. 

Sigurisht, objekti specifik i Sociologjisë të së Drejtës nuk është vlerësimi 
nga aspekti moral i rregullave ligjore dhe i institucioneve të së drejtës, i 
sjelljes së aktorëve që bashkëveprojnë brenda fushës juridike. mirëpo kur 
studion bashkëveprimin e sistemit ligjor me sistemet e tjerë të shoqërisë 
Sociologjia e së drejtës nuk mund të jetë indiferente edhe për vlerësimin 
moral që i bën shoqëria këtij bashkëveprimi, rezultateve të tij, madje e bën 
atë vlerësim dhe shkaqet sociale të përmbajtjes së caktuar të tij, objekt të 
studimit të saj. Që kur lindi sociologjia, kritika ndaj shoqërisë ekzistuese, 
kritika ndaj kapitalizmit, ndaj institucioneve të tij, ndaj mekanizmave që 
realizojnë prodhimin material, kulturor dhe ideologjik të tij, që shoqërohen 
edhe me një sërë dukurish negative, si pabarazia, shtypja e më të dobëtit, 
tjetërsimi etj., ishte pjesë e qenësishme e objektit të saj. në aspektin moral, 
siç shprehet një koleg francez, sociologu jean clam, indinjata ndaj atyre 
dukurive negative integrohet në studimet kritike sociologjike.5)  ky është një 
tipar dallues i këndvështrimit sociologjik kundrejt këndvështrimit filozofik 
të së drejtës. moskuptimi i këtij dallimi është frut edhe i tentativave të bëra 
nga teoricienët dhe filozofët ligjorë për të mohuar, nënvlerësuar e injoruar 
studimin sociologjik të së drejtës, në veçanti versionet e tij më të fundit të 
shfaqur në sociologjinë empirike të së drejtës. 

këto tentativa nënvlerësuese, dyshime apo moskuptime ndaj 
këndvështrimit sociologjik të së drejtës vazhdojnë të  shprehen edhe sot nga 
një sërë studiuesish si filozofë, antropologë, gjeografë socialë, specialistë të 
ekonomiksit apo të shkencave politike, - kryesisht në vendet e kulturës anglo-
saksone, - që vazhdojnë të bashkëpunojnë dhe veprojnë në kuadrin e lëvizjeve 
të tilla intelektuale si  “e drejta dhe Shoqëria” (law and Society) apo “e 
drejta në shoqëri” (law in Society). ndonëse mjaft ide të këtyre studiuesve 
janë mjaft intriguese nga pikëpamja sociologjike, ato në thelb nuk dëshmojnë 
me saktësi përmbajtjen e plotë të këndvështrimit sociologjik të së drejtës. në 
formulimet e tyre teorike duket sikur e drejta nuk është pjesë e shoqërisë, 
por ajo duket sikur qëndron përballë, por jashtë shoqërisë, dhe na sjellin ndër 
mend ironinë që përdorte filozofi i shquar amerikani së Drejtës Lon Fuller 
disa dekada më parë ndaj insinuatës se gjoja janë këto forca intelektuale që 
duket sikur bëjnë lidhjen e së drejtës me shoqërinë apo e futin të drejtën në 
kontekstin e shoqërisë!  

5.  Shih jean clam, Sociologie Generale, presses universitaires de France, l’anee 
sociologique 2001/1, Vol. 51, f. 257-273
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3. Prirjet aktuale të zhvillimit të Sociologjisë të së Drejtës

në ditët tona vërehet një diversitet i madh teorik brenda fushës së 
sociologjisë të së drejtës, ashtu si edhe të sociologjisë në përgjithësi. 
Historikisht, këto zhvillime nisën pak a shumë rreth viteve 1960-të, që nga 
fillimi i rënies graduale të sundimit të funksionalizmit të Talcott Parsonsit. 
Situata e ditëve të sotme, tipike për stadin post-modern të zhvillimit shoqërisë 
njerëzore,  është e tillë që diversiteti teorik është rritur, duke u bërë më 
kompleks sesa në periudhën moderne të sociologjisë, që pranohet se ka 
vazhduar afërsisht deri në vitet 1980-të. Por, siç paralajmëron M. Deflem, ky 
diversitet duhet kuptuar nga pikëpamja e tipit ideal, pra si një instrument njohës 
e analitik të disa prej shkollave kryesore sociologjike, si dhe të problemeve që 
kanë trajtuar ato në fushën e sociologjisë të së drejtës.6)

diversiteti i sotëm teorik të sociologjisë të së drejtës manifestohet me 
praninë në studimet në këtë fushë të teorisë sociologjike të konfliktit, të 
sociologjisë kritike të së drejtës, me frymëzimin marksist dhe jomarksist e 
veberian, të larmisë së këndvështrimeve brenda shkollës së interaksionizmit 
simbolik, që kanë marrë hov në studimet në fushën e sociologjisë  së krimit e 
të sjelljes deviante, të studimeve të orientimit bihejviorist, që vënë në qëndër 
të trajtimit të tyre konceptet e ekonomiksit dhe të sjelljes racionale për të 
studiuar sjelljen e aktorëve të procesit ligjor dhe në fushën juridike, e drejtuar 
kjo nga filozofi amerikan i Universitetit të Çikagos, Riçard Posner.

një prirje tjetër aktuale e sociologjisë të së drejtës është kalimi gradual 
i qendrës së rëndesës në studimet e saj nga sfera e këndvështrimeve më 
shumë teorike, në sferën e studimeve empirike sociologjike. aktualisht qasja 
e sociologjisë empirike të së drejtës, që synon pikërisht të studiojë e zbulojë 
shkencërisht dhe nga pikëpamja kuantitative, lidhjet shkakësore midis dukurive 
të ndryshme të së drejtës dhe të shoqërisë, po pushton edhe sfera të studimit 
filozofik të së Drejtës, ka “infektuar” edhe partizanët e lëvizjeve intelektuale 
studimore “law and society” dhe “law in Society”.  aktualisht kjo po merr 
formën e lëvizjes së re intelektuale të “Studimeve ligjore empirike” (Sle), 
shfaqja e forcimi i së cilës ka ngjallur debate dhe kundërshti. në diskutimet e 
shumta të mbajtura në verën e  vitit 2006 në  takimin vjetor i lëvizjes “e drejta 
dhe Shoqëria”, termi që u dëgjua të komentohej më tepër atë vit ishte termi 
“Studimet ligjore empirike”7). Që nga ajo kohë “studimet ligjore empirike” 

6.  Mathieu Deflem, Sociology of Law, vep. e cit., f. 118.
7.  Shih mark Suchman, empirical legal Studies: Sociology of law or Something elS 

entirely, amici (newsletter of the Sociology of law Section of the american Sociological 
Association), Summer 2006, Volume 13, Number 1, f. 1.
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me hir apo me pahir po bëhen një lojtar të ri e të rëndësishëm në fushën e 
lojës intelektuale të sociologjisë të së Drejtës. Në vitin 1996 u hap për herë 
të parë në universitetin e harvardit programi studimor i Sle, ndërsa në vitin 
2004 universiteti i cornell-it nisi botimin e revistës “journal of empirical 
legal Studies” (revista e Studimeve ligjore empirike). tashmë në mjedisin 
universitar sociologjik amerikan ka filluar të bëhet renditja e prestigjit të 
shkollave ligjore empirike të së drejtës, si dhe ka nisur të funksionojë në 
internet edhe një blog i posaçëm i Sle: http://www.elsblog.org/.

3. Rëndësia e studimit sociologjik të së Drejtës

ndryshe nga regjime të tjerë autoritarë, si ata në Spanjë, në portugali dhe 
në Kili në vitet 70-të të shekullit të kaluar, të cilët përfituan nga adoptimi i së 
drejtës perëndimore, nga zhvillimi i një arsimi juridik të përparuar dhe nga një 
nivel i ulët i politizimit të aparatit shtetëror, në vendet komuniste të europës 
lindore e juglindore aparati gjyqësor gjatë regjimit totalitar ishte tërësisht 
i politizuar. Erozioni nihilist i kufijve midis së Drejtës dhe politikës, si dhe 
nënshtrimi i gjyqtarëve dhe i vendimeve të tyre ndaj direktivave të partisë, 
lanë pas një trashëgimi të deformuar kulturore e institucionale juridike.8)  në 
atë situatë të ideologjizimit ekstrem, institucionet e drejtësisë në të gjitha 
shoqëritë ish-komuniste të vendeve të ballkanit perëndimor nuk mund të 
shfaqin në gjithë gjerësinë e vet ato avantazhe që sociologët i konsiderojnë 
“funksione latente” të institucioneve shoqërore, duke përfshirë aty funksionet 
e integrimit dhe të mirëfunksionimit të shtetit të së drejtës, të ekonomisë së 
tregut dhe të shoqërisë pluraliste demokratike. 

Në raportin e vet të vitit 1996 mbi Shqipërinë Human Rights Watch 
konstaton: “ende edhe pas pesë vjetëve nuk është zhdukur aq sa do të duhej 
trashëgimia e sundimit të enver hoxhës. mungesa e plotë e gjykatave të 
pavarura gjatë regjimit të shkuar komunist, mungesa e mekanizmave të medias 
së lirë dhe e mbrojtjes të të drejtave të njeriut, paraqitet si një sfidë e vërtetë për 
demokracinë e sotme shqiptare. Çfarë është më serioze, ende vazhdon të jetë 
e rrënjosur te shumë liderë në vend mentaliteti i sistemit njëpartiak: kritikët e 
kundërshtarët e  partisë demokratike në pushtet shihen shpesh si kundërshtarë të 
“demokracisë”. Si rrjedhojë, qytetarët shqiptarë ende vuajnë nga shkelje serioze 
të të drejtave të njeriut, nga kufizime të lirisë së shprehjes dhe të bashkimit në 
shoqata, nga manipulimi i sistemit ligjor dhe nga dhuna e policisë”.9)

8. Shih pedro c. magalhaes, the politics of judicial reform in eastern europe, comparative 
Politics, Vol. 32, No. 1 (Oct., 1999), f. 45

9.  Human Rights in Post Communist Albania, Human Rights Watch 1996. Lexuar në mars 
2010  në: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&amp
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Ngjarjet e fillimit të vitit 2011 në Tiranë, vrasja e katër demonstruesve 
në bulevardin “dëshmorët e kombit”, ngërçi politik në marrëdhëniet midis 
partisë në pushtet dhe partive të opozitës, që vazhdon që prej vitit 2009, janë 
dëshmi e faktit se me gjithë ndryshimet pozitive që kanë ndodhur në vend gjatë 
dhjetë viteve të fundit, ende institucionet pushtetore shqiptare kanë mangësi 
të theksuara në zbatimin e parimit “rule of law”, pra të sundimit të ligjit në 
shoqëri dhe në shtet. mangësi të tilla pengojnë përparimin normal të Shqipërisë 
drejt integrimit në bashkimin europian. duke  ndalur në këto mangësi, në 
Progres-raportin e vitit 2009, komisioni europian shprehet: “kultura e 
dialogut ndërmjet partive politike u përkeqësua para zgjedhjeve (të vitit 2009). 
kjo pengoi progresin e reformave në fusha kyçe, siç është gjyqësori. Sesioni i 
fundit parlamentar nuk arriti të miratonte ligje kyçe për shkak të bojkotit të disa 
partive politike”; “përpjekjet e qeverisë për të zvogëluar pavarësinë e gjyqësorit, 
politizuan debatin për reformën në gjyqësor dhe penguan progresin”; “procedurat 
e gjykatave mbeten problematike për sa i takon eficiencës dhe transparencës”; 
“Në përgjithësi, reforma në gjyqësor mbetet në një fazë fillestare. Nuk janë 
miratuar akte ligjore që janë kyçe për plotësimin e kuadrit ligjor. Sistemi i 
drejtësisë vazhdon të funksionojë dobët për shkak të mangësive në pavarësi, 
transparencë dhe eficiencë, që janë prioritete kyçe të Partneritetit Evropian që 
duhen përmbushur.”10) komisioni europian ka bërë dhe bën vërejtje të tilla  
edhe për vendet e tjera të ballkanit perëndimor.

Studiuesit thonë se identifikimi i faktorëve ekstraligjorë dhe testimi 
sociologjik i ndikimit të tyre nw sistemin e drejtësisë, veçanërisht në 
veprimtarinë e gjyqësorit, është një projekt madhor në studimet e sociologjisë 
të së drejtës.11) në listën e këtyre “faktorëve ekstraligjorë” nga sociologjët 
e së drejtës përfshihen faktorët politikë, ideologjikë, etnikë, kulturorë etj., 
që ndikojnë në funksionimin e organeve të drejtësisë dhe që deformojnë 
vendimmarrjen gjyqësore në proceset ligjore. 

duke e konsideruar sistemin shoqëror si një nga katër komponentët primarë 
të sistemeve të përgjithshëm të veprimit,  sociologu i shquar amerikan talcott 
parsons e vendoste sistemin ligjor në fokusin e sistemit shoqëror, ndërsa si 
fokus të sistemit ligjor ai konsideronte gjykatat, pushtetin gjyqësor. Siç vëren 
studiuesi i tij, “për parsonsin vendi i gjykatave  ndodhet në qendrën e qendrës 
së komunitetit societal”12), duke kuptuar me termin “societal” komunitetin e 
vetëdijshëm për vlerat e përbashkëta.

10. Raporti i Progresit 2009 për Shqipërinë, Bruksel, 14.10. 2009, SEC (2009) 1337
11. Shih michael a. livermore, realist lawyers and realistic legalist: a brief  rebuttal to 

judge Posner, Duke Law Journal 2010, Vo. 59, f. 1192
12. po aty, f. 15
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kjo do të thotë se formimi moral-qytetar dhe ekspertiza profesionale e 
korpusit të juristëve, veçanërisht i gjyqtarëve dhe avokatëve, luan rol shumë 
të rëndësishëm në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe e shtetit të së 
drejtës, si dhe në plotësimin e standardeve që vendet e ballkanit perëndimor 
kanë para tyre në rrugën e integrimit në bashkimin europian.

Studimet sociologjike mbi rolin e këtij grupi profesional në plotësimin 
e këtyre detyrave madhore, që qëndrojnë përpara vendeve të rajonit tonë 
ende mungojnë ose janë fare të pakta.  Sociologët tanë vërejnë se mungesa e 
studimeve sociologjike mbi të drejtën e sistemin e drejtësisë, nuk i kontribuon 
ndriçimit të faktorëve, të ushqyesve dhe sfiduesve të dukurive të ndryshme 
negative në marrëdhëniet shoqërore, duke veçuar sidomos korrupsionin në 
organet e drejtësisë, deformimin e veprimtarisë së tyre, sidomos të gjykatave, 
nën presionin e faktorëve politikë, ekonomikë, etnikë dhe ideologjikë etj. 

4. Disa përfundime 

problemet që shqetësojnë tërë vendet e ballkanit perëndimor në fushat 
e funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe të luftës ndaj politizimit të 
tepruar dhe shfaqjeve të korrupsionit në sistemin gjyqësor, kanë nevojë që të 
studiohen shkencërisht edhe në nivelin sociologjik. në këto rrethana, studimi 
i Sociologjisë të së drejtës, përfshirja e kësaj disipline relativisht të re në tërë 
fakultetet e drejtësisë, jo vetëm në arsimin publik, por edhe në atë jopublik, 
është një kërkesë imperative e  kohës që po kalojnë tërë vendet e ballkanit 
perëndimor.

Studimi sociologjik i nivelit të funksionimit të sistemit të drejtësisë, i 
përgatitjes dhe i sjelljes së profesionistëve të ligjit në Shqipëri dhe në gjithë 
vendet e ballkanit perëndimor, do të ndihmonte për evidentimin shkencor të 
“arsyeve” informale, deformuese, diletante e populiste që ushqejnë shfaqjen 
e mangësive në funksionimin e pavarur dhe eficient të këtij sistemi dhe në 
edukimin e profesionistëve të vërtetë të ligjit në vendin tonë dhe në rajon.

në rrethanat aktuale, kur tërë vendet e ballkanit perëndimor kanë axhendë 
të përbashkët integrimin euro-atlantik dhe në bashkimin europian, ndihet 
nevoja e një roli më aktiv të korpusit të juristëve në ndërtimin e një sistemi 
të pavarur dhe funksional ligjor në tërë hallkat e tij, për vënien në lëvizje 
të ekspertizës së tyre, që duhet të pasurohet më tej edhe përmes studimeve 
sociologjike mbi rolin e tyre. një shembull i shkëlqyer në këtë drejtim 
është roli i juristëve europianë në promovimin e projektit konstitucional të 
bashkimit europian. në vetëdijen europiano-perëndimore jeton ideja se në 
procesin e integrimit ligjor të këtij komuniteti kombesh demokratike një rol 
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parësor luajnë drejtësia dhe gjyqtarët. Studiuesit europianë sjellin si shembull 
rastin e rolit të madh që luajti gjykata europiane e drejtësisë (european court 
of Justice). Pikërisht në fillim të viteve 1990, - atëherë kur integrimi europian 
dukej si një proces politikisht i destinuar të vdesë, të paktën kështu dukej nga 
ato që shkruanin akademikët për të në dy dekadat pararendëse, - një hero i 
heshtur me punën  e vet këmbëngulëse shënoi kthesën e madhe për atë projekt. 
Ky “hero” ishte European Court of Justice, ishin ata 13 gjyqtarë që punuan pa 
zhurmë në luksemburg dhe e transformuan traktatin e romës në kushtetutë, 
që më pas u zëvendësua nga traktati i lisbonës. me këtë veprim ata hodhën 
bazat ligjore të ekonomisë e të shoqërisë politike të integruar europiane.13) 

por agjenda e përbashkët politike e tërë vendeve të rajonit tonë ofron edhe 
një shans tjetër për studimin sociologjik të sistemeve respektive të drejtësisë: 
bashkërendimin e projekteve studimore, krijimin e qendrave dhe të ekipeve 
në nivelin rajonal, publike dhe jopublike, për të studiuar dhe për t’iu dhënë 
përgjigje shqetësimeve të përbashkëta që paraqesin sektorët e ndryshëm të 
drejtësisë, për të përballuar bashkërisht sfidat e luftës kundër korrupsionit dhe 
të rritjes së eficiencës dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë në gjithë vendet 
e ballkanit perëndimor.

13. Anne-Marie Burley, Walter Mattli, Europe before the Court: A political Theory of Legal 
integration, International Organization, Vol. 47, No. 1 (Winter 1993), f. 41-76
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tri ShtYllat e unionit eVropian

Nocionet themelore të UE-së – Tri shtyllat e UE-së

Së pari, duhet ditur nocioni ose përkufizimi i Unionit Evropian. UE-ja ka 
një përkufizim shumë të gjerë, është krijimi i një bashkimi ekonomik dhe 
politik për ta garantuar sigurinë, pavarësinë ekonomike dhe progresin 

shoqëror me qëllim që të sigurohet unitet dhe përparim. ue-ja nxjerr origjinën 
e vet nga bashkësia europiane e thëngjillit dhe Çelikut (bethc), e themeluar 
me 18 prill 1951, në Traktatin e Parisit. Sipas Folsom “UE është si një magnet: 
sa më i madh, aq me i fuqishëm”. ue ishte bërë shumë atraktive për vendet 
joanëtare, por sidomos me inaugurimin e monedhës unike që fuqia magnetike 
e tij ishte bërë detyruese. zhvillimi i ue-së gjatë procesit të zhvillimit të tij 
kaloi nëpër 5 periudha ose etapa:

1. Etapa e parë: Paris – Romë (1951 – 1957)
2. Etapa e dytë: Romë – Mastriht (1957 – 1991)
3. Etapa e tretë: Mastriht – Amsterdam (1991 – 1997)
4. Etapa e katërt: Periudha e Amsterdamit (1997 – 2000)
5. etapa e pestë: periudha e reformimit për zgjerim të ue-së (2000 – e 

në vazhdim).

Tri shtyllat e UE-së 

ue ka tri nocione themelore ose tri shtylla. për ue nuk ka vetëm një 
përkufizim, por ka më shumë kuptime. Njëri është sipas të cilit identifikohen 
përpjekjet gjysmëshekullore europiane pas luftës së dytë botërore, që të 
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zëvendësoheshin rivalitetet dhe armiqësitë tradicionale europiane me një 
projekt të stabilitetit, paqes dhe progresit evropian. 

tjetri, unioni evropian e sheh me një sy kritik një organizatë evropiane 
me një paaftësi politike për të intervenuar ushtarakisht në parandalimin apo 
zgjidhjen e krizave evropiane. 

tjetri, kuptimi i ue-së reduktohet në tregun unik evropian, duke e 
identifikuar me dimensionin ekonomik. 

mirëpo, duke i analizuar këto mendime, shohim se ue është diçka më 
shumë. me një kuptim më të gjerë, ue është një produkt i një procesi integrues 
evropian i filluar menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore për t’i zgjidhur 
problemet bashkë për shkak se veç e veç nuk mundeshin me u zgjedh. 

Pra, UE lindi me Traktatin e Parisit të vitit 1951 mbi Bashkësinë 
evropiane për thëngjill dhe Çelik (cSce – bethc), me traktatin e romës 
për BEE (Bashkimin Ekonomik Evropian) të vitit 1957 si treg i përbashkët 
evropian, evoluoi së pari me një bashkim evropian dhe së fundi me traktatin 
e Mastrihtit 1991, dhe së fundi u konfirmua me Traktatin e Amsterdamit të 
vitit 1957. Konstruksioni juridik i UE-së bazohet me shtyllat e tij që paraqesin 
fushat kryesore, që shtrihet aktiviteti i këtij entiteti Sui generis. 

ue bazohet në tri shtylla kryesore: 
Shtylla e parë, referohet tregu unik evropian dhe i politikës së 1. 
përbashkët bujqësore
Shtylla e dytë, përbën politikën e përbashkët të jashtme dhe të 2. 
Sigurisë
Shtylla e tretë, përfshin çështjen e brendshme dhe të gjyqësisë.3. 

Secila prej këtyre tri shtyllave e ka kornizën e veçante juridike brenda 
ue-së:

Shtylla e parë, Tregu Unik dhe Monedha Unike EURO – ka të bëjë me 
krijimin e tregut unik dhe monedhës unike euro, këtu bëjmë me traktatin e 
komunitetit evropian pra, në fazën e parë dhe të dytë të integrimit. 

Tregu Unik bëri që të avancoheshin më tej synimet dhe objektivat e 
integrimit të mëtejshëm ekonomik, financiar e monetar, të krijojë një treg 
Unik pa pengesa doganore, fiskale, tregtare teknike e normative, ku nuk ka 
kurrfarë kufizimi për qarkullimin e mallrave nga një shtet në shtetin tjetër. UE 
duhej të organizonte edhe tregun e  përbashkët evropian, fazë e domosdoshme 
për të konkretizuar bashkimin ekonomik. programi ekonomik synonte që 
brenda vitit 1973 të arriheshin këto objektiva:

të mënjanoheshin pengesa doganore dhe kontigjentet mbi importet që 
zbatoheshin për produktet bujqësore brenda tregut unik evropian. tregu 
unik është treg i brendshëm i UE-së për 15 shtete anëtare të tij dhe ka 370 
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– 450 milionë konsumatorë dhe llogaritet si tregu më i madh në botën e 
industrializuar, ku brenda garanton katër liritë: 

liria e qarkullimit të njerëzve,
liria e qarkullimit të mallrave
liria e qarkullimit të shërbimeve
liria e qarkullimit të kapitalit
Sot krijimi i tregut unik evropian nuk mund të arrihej pa krijimin e 

unionit doganor brenda ish be-së. duke mos pasur dogana të brendshme 
kombëtare, ishin krijuar kushtet për jetësimin e vet tregut të përbashkët 
evropian. Që në vitin 1993 Tregu Unik Evropian (TUE) ishte bërë realitet 
në vitin 1994, legjislacioni i UE-së në fushën e doganave ishin përcaktuar 
procedurat e importit dhe eksportit në këtë treg. 

arsyet  e krijimit të tregut unik evropian ishin:
- ky treg bëhej motor i integrimit ekonomik dhe politik evropian;
- është tregu unik evropian katalizator i hapjes së vendeve të reja të 

punës;
- tregu unik evropian do të shtyjë rritjen ekonomike;
- tregu unik evropian do të ulte çmimet dhe shpenzimet;
- tregu unik evropian do të tërhiqte investitorët e huaj në evropë.
të gjitha këto arsye që i cekëm më lart ishin shkas që u krijua tregu unik 

Evropian, ku kishin hequr kontrollet kufitare, ndërmarrjet evropiane ishin 
bërë konkurruese, shpenzimet e transportit ishin zvogëluar, kurse çmimet 
kishin rënë.

paketa legjislative e ue për tregun unik evropian bazohet me direktiva, ku 
u jepnin shteteve anëtare liri të konsiderueshme. direktivat i nxirrte komisioni 
evropian, i cili luajti edhe rolin kyç për mbrojtjen e tregut evropian.

në rrafshin juridik, komisioni evropian inicionte edhe procedurat 
gjyqësore para Gjykatës Evropiane të së drejtës, e cila bënte dënimet financiare, 
kur shtetet anëtare i thyenin të drejtat e ue-së. me qëllim të mbrojtjes së 
konsumatoreve, Komisioni Evropian i vitit 1994 kishte propozuar 13 masa 
për prodhimet e caktuara industriale, kurse shtetet anëtare kishin nxjerrë 442 
propozime. këto binin në kundërshtim me masat e komisionit evropian, ku 
Komisioni Evropian kishte intervenuar për 325.

pos direktivave, rolin e komisionit evropian në implementimin e tregut 
unik vërehet edhe përcaktimi i standardeve të përbashkëta evropiane. pa 
këto standarde tregu unik as që mund të funksiononte, sepse ato i eliminonim 
barrierat kufitare, harmonizonte standarde të veçanta kombëtare, duke krijuar 
rregulla të standardizuara për një fushë të caktuar në tregun unik evropian. 
p.sh në këtë rast: njohja e vulave të produkteve.
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tregu unik nuk mund të funksionon në kushte të monopolizimit nacional 
dhe as për marrëveshje për ndarjen e tregut unik evropian mbi mbrojtjen 
e çmimeve artificiale në këtë treg, por vetëm në një konkurrencë të lirë të 
pjesëmarrjeve në qarkullim tregtar pavarësisht nga përkatësia shtetërore. pos 
mbrojtjes me instrumente juridike, tregu unik mbrohet edhe me të drejtat e 
konsumatorëve të këtij tregu, komisioni evropian mbron mbi: 

- sigurinë e prodhimeve mbi etiketat, mbi shitjet në distancë, 
konsumatorëve u ofron mbrojtjen themelore juridike. 

në tregun unik konsumatorëve u garantohen të drejtat në këto fusha:
- mbrojtjen e shëndetit të tyre (prodhim i caktuar, kozmetik, mjekësor, 

farmaceutik, lodrat e fëmijëve);
- mbrojtja e interesave ekonomike të konsumatoreve, i cili i ndalon 

dispozitat kontraktuese jo të drejta dhe në dëm të konsumatorëve 
detyrimin e shitësve që në dyqanet e tyre të ekspozojnë çmimet e 
mallrave. 

- e drejta e konsumatorit  për të pasur informata për mallin që e blen.
- e drejta e konsumatorit në dëmshpërblim. 

Unioni Monetar Evropian dhe monedha unike evropiane EURO

Unioni Monetar Evropian është lidhja me bashkimin ekonomik financiar. 
ky sistem u themelua me rezolutën e këshillit të evropës në bruksel, në 
Dhjetor të vitit 1978, ku u nënshkrua marrëveshja midis bankave qendrore, 
ndërsa funksioni i tij filloi në Mars të vitit 1979, ku u përcaktua edhe kursi 
mesatar i valutave të tyre, ku pjesëmarrja e çdo vendi anëtar përcaktohej 
në bazë të disa treguesve që lidheshin me vendin në tregtinë e jashtme të 
bashkimit evropian në eku (european currency unit), që shërbente si njësi 
monetare llogaritëse e bankës ekonomike evropiane. Funksioni i këtij sistemi 
kishte rëndësi të madhe, sepse pa një monedhë të përbashkët ishte vështirë 
përshpejtimi i bashkimit ekonomik evropian. me traktatin e mastrihtit më 
1992 u bë kalimi i monedhës unike evropiane EURO, ku u parashikua vënia 
në qarkullim me 1 Janar të vitit 1999. Iniciativa për një monedhë unike ishte 
Franca dhe gjermania. Shikuar historikisht realizimin e këtij projekti, në 
kuadër të ue-së kaloi në tri faza kryesore:

Faza e parë – deri në vitin 1995 – hapi i parë është krijimi i sistemit 
monetar evropian (EMS) në vitin 1979, ndërsa në vitin 1994 edhe në Institut 
monetar evropian (emi), mirëpo mendimi dhe vendimi ishte monedha unike 
evropiane euro. protokolli shtesë i këtij traktati u lejonte vetëm dy vendeve 
anëtare britania e madhe dhe danimarka që qëndronte jashtë monedhës 
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Evropiane. Me 1995 emërtimi i saj EURO iu dha në Këshillin Evropian të 
Madritit të vitit 1995. Këtu përfundon faza e parë, por ende ishte në qarkullim 
eku-ja. 

Faza e dytë – 1995-1999 – pas emërimit në monedhën unike EURO, dy vjet 
më vonë, në 1997, arrihet Marrëveshja mbi Kornizën Ligjore për përdorimin e 
EURO-s. Kjo përgatitje vazhdohet deri në fund të vitit 1998. EKO-ja pushon se 
ekzistuari dhe zëvendësohet me euro-n në raport 1 me 1.

Faza e tretë – 1999-2002 – fillon me 1 Janar 1999, me qarkullimin e 
monedhës euro – ishte nxjerrë jashtë përdorimit eku dhe kishte themeluar 
bankën Qendrore evropiane (ecb), si dhe kishte vendosur kornizën ligjore 
për hyrje në fuqi të euro-s. përfundimi ose rrumbullaksimi i kësaj faze të 
fundit të realizimit të unionit monetar evropian pritet me 1 korrik të vitit 
2002. dmth, me këtë datë hyn në qarkullim bankënota e monedhës euro. 
kushtet dhe procedurat për të ashtuquajturën konVergjencë të valutave 
kombëtare me euro-n kishte përcaktuar “pakti i Stabilitetit dhe i 
RRITES” i Këshillit Evropian të Amsterdamit në vitin 1997.

Sipas tyre, parakushtet ekonomike të një shteti brenda territorit të tij, që 
të qarkullojë euro janë:

1) Zvogëlimi i deficiteve qeveritare të secilit shtet anëtar, më së shumti 
deri në 3% të GDP në vit.

2) Fiksimi i inflacionit maksimal të lejuar deri në 1.5%.
3) Mbrojtja e valutës kombëtare brenda qarkullimit monetar. Sistemi 

monetar evropian gjate dy viteve të fundit.
4) mosarritja e shkallës së interesit afatgjatë mbi 2%.
kurse në vitin 2000, disa shtete joanëtare kishin paralajmëruar që të 

përdorin euro-n si valutë të vetme, si p.sh. Shtetet baltike dhe veçmas 
estoninë dhe malin e zi (por ishte refuzuar nga eu).

Në vitin 2000, filloi zëvendësimi i valutave kombëtare me EURO-n dhe 
qarkullimi i tij edhe në tregjet e këtyre vendeve. ue, lidhur me euro-n është 
si vijon:

1. politika ekonomike është kompetencë e këshillit, këshillit të ministrave 
të financave dhe ekonomive të vendeve anëtare.

2. politika monetare mbetet në kompetencë të bankës Qendrore (ecb) 
dhe përcakton politikën monetare për ue.

Politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë (CFSC)

ue ende nuk ka politikë të jashtme dhe të mbrojtjes së sigurisë të 
organizuar në aspektin e përbashkët edhe pse ka përparim shumë të madh në 
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atë drejtim. arsyeja është se politika e jashtme dhe siguria janë fusha të cilat 
drejtpërdrejt prekin sovranitetin, prandaj dhe mbesin në kuadër të sovranitetit 
të shteteve anëtare të saj. një problem tjetër do të ishte si rezultat i politikës së 
jashtme dhe mbrojtjes së sigurisë, do të ishte se ue-ja në këshillin e Sigurimit 
të kombeve të bashkuara do të kishte vetëm një vend, kjo për britaninë e 
madhe dhe Francën është e papranueshme. ato nuk pranojnë assesi ta humbin 
vendin dhe të drejtën e vetos në këshillin e Sigurimit të okb-së, sepse ajo do 
të ishte humbje e madhe në influencën botërore. 

pra, traktati i mastrihtit, pos shtyllës së parë ekonomike te tregut unik, 
inauguroi edhe dy shtylla të tjera:

a) të politikës së përbashkët dhe të jashtme
b) të sigurisë dhe atë mbi të drejtën dhe punët e brendshme.

shtylla e dytë - politika e përbashkët e jashtme dhe e mbrojtjes së ue-së 
(cFSp), do ta realizojë përmes:  

1. pozicioneve të përbashkëta
2. aksioneve të përbashkëta
3. Përfaqësimi i përbashkët.
Pozicioni i përbashkët – instrumenti i parë – apo pozicionet e përbashkëta 

nënkupton procesin e harmonizimit të politikave të jashtme të shteteve anëtare 
në një të përbashkët të ue-së. ato vende anëtare reciprokisht këshillohen dhe 
informohen në këshill.

Aksionet e përbashkëta – instrumenti i dytë – i detyron shtetet që të 
marrin pozitën përkatëse dhe udhëheqjen e aksionit të përbashkët. për 
realizimin e aksionit të përbashkët është përgjegjëse preSidenca e ue-së 
dhe për atë e themelon trupin “treShin”, i cili detyrohet të zbatojë aksionin 
e përbashkët. këto aksione të përbashkëta të ue-së, pos në rastet a krizat 
korrekte politike, ndërmerren edhe në rrafshin multilateral, si në aksionin e 
përbashkët të ue-së në oSb apo okb.

Përfaqësimi i përbashkët – instrumenti i tretë – ka vërtetuar identitetin 
e saj sidomos në fushën ekonomike dhe sociale në deklaratat e përbashkëta të 
asamblesë të përgjithshme të okb-së.

në traktatin e mastrihtit thuhet: qëllimet që i përcaktoi vetes unioni janë 
afrimi i identitetit të vet në skemën ndërkombëtare, sidomos përmes zbatimit 
të politikës së përbashkët të jashtme dhe sigurinë që e përfshin edhe politikën e 
përbashkët të mbrojtjes. një prej ndryshimeve të traktatit të amsterdamit, në 
krahasim me traktatet e tjera është: përcaktimi përveç tregut unik, monetar, të 
ngrihej edhe një faqe evropiane në politikë të jashtme, efektive, të përbashkët 
dhe prezantuese. 
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pas dështimit të luftën në bosnje-hercegovinë, kjo politikë e jashtme 
e sigurisë filloi të duket vetëm atëherë në shpërthimin e luftës në Kosovë 
e sidomos në vitin 1998, ku UE dhe SHBA morën një qëndrim më aktiv 
dhe përgjegjësi më të madhe dhe në vitin 1999 edhe formalisht u aktivizua. 
posti i sekretarit të përgjithshëm të ue për politikë të jashtme dhe sigurisë 
ishte Havier Solana. P.sh. Rasti i krizës së ish Jugosllavisë nga viti 1990 
deri më tani është një shembull që e shpjegon politikën e jashtme të ue-së. 
kushtetuta e ue-së ka përcaktuar edhe rolin e be-së në fushat e politikës së 
jashtme dhe mbrojtjes: në të thuhet “unioni evropian do të ketë kompetenca 
të përcaktojë dhe të zbatojë politikën e jashtme dhe të sigurisë së përbashkët, 
duke përfshirë edhe kuadrin e politikës së përbashkët të mbrojtjes”. nga kjo 
shohim se politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë nuk u imponohet 
shteteve anëtare të unionit, dmth se secili vend anëtar do të ketë të drejtën e 
vetos dhe ndjekjes së politikës së tij individuale. kështu, që asgjë nuk mund 
të ndalë vendimet dhe qëndrimet e njëanshme të vendeve anëtare.

Si qëllim në këtë fushë përcaktohen: ruajtja e vlerave të përbashkëta, 
e interesave themelore dhe ndërmarrëveshja e unionit; ruajtja e paqes dhe 
forcimi i sigurisë ndërkombëtare konfirmon në parime të kartës së OKB-së.

Akti final i Elsinkut dhe qëllimeve të Kartës së Parisit, zhvillimi dhe 
forcimi i demokracisë dhe shtetit të së drejtës si dhe respektim i të drejtave të 
njeriut dhe lirinë themelore.

Çështja e drejtësisë dhe punëve të brendshme (JHA) shtylla e tretë

traktati i mastrihtit inauguroi edhe shtyllën e tretë që ka të bëjë me punët 
e brendshme dhe të drejtësisë për ue. ideja e traktatit të mastrihtit ishte të 
krijojë një kohezion (bashkim) më i lartë në kuadër të ue dhe të arrijë një 
unitet më i lartë në ue në fushën e gjyqësisë dhe punëve të brendshme, dmth 
traktati i mastrihtit kishte qëllim krijimin e një unioni jo vetëm ekonomik, 
por edhe politik. por, edhe pse kaluan shumë vite, praktika e dëshmoi se ue 
ende nuk funksionon si një union politik, por mbeti më e ndjeshme në dy fusha 
– apo shtyllat diplomatike dhe ushtarake, si dhe gjyqësore dhe policore.

Kufijtë e brendshëm të UE-së, Marrëveshja Shengen – ideja për 
krijimin e kufijve të brendshëm të UE-së është për qarkullimin e lirë të mallrave, 
shërbimit të kapitaleve, qarkullimin e njerëzve midis shteteve anëtare të ue-
së, ishin proklamuar në vitin 1984 në samitin e këshillit të BE në Fontemblo, 
ku ishte arritur marrëveshja e heqjes së doganave brenda kufijve të brendshëm 
të UE. Në vitin 1994 në Sabrinken u nënshkrua marrëveshja francezo – 
gjermane si e para i zbatoi këto ligje. marrëveshja Shengen përfundimisht u 
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nënshkrua në vitin 1995. Me nënshkrimin e Traktatin të Amsterdamit me 2 
Tetor 1997, përcakton këto marrëveshje:

a) Garantohet qarkullimi i lirë për të gjithë personat fizikë dhe juridikë të 
vendeve anëtare të ue-së, pa marrë parasysh nënshtetësinë e tyre.

b) Kufizimet vetëm për shtetasit jashtë UE-së.
c) Kontrollimi policor vetëm në kufijtë e jashtëm të UE-së, kurse 

eliminimin e kontrollimit në kufijtë e brendshëm të UE-së.
d) aplikimin e masave dhe rregullave të përbashkëta të ue-së, kundër 

terrorizmit, krimit të organizuar dhe drogës.
e) aplikimi i masave dhe politikave të përbashkëta të ue-së për vizat, 

migracion azil.

Qytetari UE, shtetësia e UE-së – ideja e zhan monesë në një fjalim 
të vitit 1952 ishte kështu: “Ne nuk formojmë koalicione mes shteteve, por 
unionin ndërmjet njerëzve”, ky traktat kishte inauguruar konceptin e qytetarit 
të ue-së, unioni i shteteve anëtare, por edhe unionin e qyteteve të tyre. me 
Aktin Unik Evropian (SEA) në vitin 1987 si institut konstitucional i UE-së, 
ai u legalizua për të parën herë në traktatin e mastrihtit me këtë status të ri, 
qytetarit të ue-së i garantohet: 

a) e drejta për të punuar, udhëtuar apo jetuar lirisht në secilin shtet anëtar të 
ue-së p.sh e drejta e punëtorit ose studentit apo futbalereve (transferit) 
apo pensionistëve të hyje dhe të dalë pa pengesa, si dhe sigurimin 
social në shtetin tjetër anëtar, politikat e përbashkëta emigruese, vizat, 
azili etj.

b)  Secili qytetar i ue ka të drejtën aktive dhe pasive të votës për zgjedhjet 
për parlamentin evropian dhe për zgjedhjet lokale ku është rezident.

c) Qytetari i ue ka të gjitha të drejtat personale, sociale, ekonomike, 
politike si shtetasit e vendit.

Me Traktatin e Mastrihtit të vitit 1991 dhe me atë të Amsterdamit 1997, qytetari 
i ue u përcaktua si kategori e veçantë i statusit personal në të cilën gëzon:

a) të drejtat sociale ekonomike
b) të drejtat personale
c) të drejtat politike 
d) të drejtat konzulare diplomatike për shërbimet e ambasadave për një 

vend tjetër, ku nuk ka përfaqësues konzular diplomatik
e) të drejtat ankuese.
traktati përcakton parimin e mosdiskriminimit të kësaj shtetësie mbi 

bazën e racës, religjionit, kombësisë apo gjinisë, duke i shfrytëzuar të gjitha 
beneficionet.
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Struktura institucionale e UE-së

Në idetë e para kongresi i Hagës 1948 e deri në vitin 2000 Projekti i Fisherit.
- lëvizja evropiane propozonte:
- kuvendin evropian (përfaqësues evropian) 
- këshillin ndërkombëtar 
- 75 përfaqësues të këshillave kombëtare
- komitetin ekzekutiv 50 anëtarë.

Institucionet kryesore të UE-së

duhet pasur parasysh një strukturë tejet komplekse dhe institucionale 
vendimmarrëse. edhe pse këshilli i ue merr vendime për të, ajo nuk merr 
domosdo iniciativën për ndonjë ligj të caktuar. zakonisht iniciativën e merr 
dhe e propozon komisioni evropian, kurse këshilli evropian vendos atë.

Sipas traktatit të mastrihtit janë 6 institucione (organe) kryesore të ue:
1. këshilli evropian
2. këshilli i ministrave 
3. Komisioni Evropian
4. parlamenti evropian
5. gjykata evropiane e drejtësisë
6. gjykata e auditorëve.

Sipas dellor, kompetencat e komisionit ushtrohen përmes trekëndëshit:
këshilli i ministrave – parlamenti evropian – komisioni evropian.

Këshilli Evropian – është institucion ndërqeveritar i ue, trup kryesor 
i cili merr vendimet në ue. përbëhet prej shefave të shteteve të qeverive të 
vendeve anëtare të ue-së dhe kryetarin e komisionit evropian. Si institucion 
i veçantë paraqitet në vitet 60-të, në nivel të kryetarëve të qeverive të vendeve 
anëtare, kurse institucionalizohet me Samitin e Parisit në vitin 1974. 

këshilli evropian përcakton parimet e ue: 
- Fushën e marrëdhënieve të jashtme
- anëtarësimin e ri të ue
- politikën e përbashkët të jashtme dhe sigurisë
- Strategjinë e përbashkët
- iniciativat konstitucionale.
këshillit evropian i takojnë kompetencat kyçe vendimmarrëse në 

udhëheqjen e politikës strategjike të ue si organi më i lartë politik.
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Këshilli i Ministrave – është organ ndërqeveritar i ue-së, i cili përfaqëson 
dhe mbron interesat e shteteve anëtare të ue. ai përbëhet nga përfaqësuesit 
e çdo vendi anëtar në nivel ministror dhe i përgjigjet qeverisë të atij vendi. 
edhe këshilli i ministrave është institucion vendimmarrëse e ue-së. anëtarët 
e këshillit të ministrave në mënyrë të vazhdueshme ndryshojnë varësisht nga 
rendi i ditës, dmth. varet për çfarë problemi bëhet fjalë. emrin e mori në vitin 
1993, brenda vetë Këshillit Ministror të UE-së. Në Këshillin e Ministrave 
ekzistojnë këto organe:

- presidenca – e përbërë nga përfaqësuesit e çdo shteti dhe ndërrohet 
çdo 6 muaj;

- komiteti i përfaqësuesve të përhershëm (coreper), i cili përbëhet 
nga zyrtarë të lartë të shteteve anëtare. ka për detyrë të përgatisë punën e 
këshillit. ky komitet operon në dy nivele: 1. niveli i lartë (coreper) 
dhe 2. coreper ii – përfaqësues në nivel ambasadorësh. niveli i 
parë përbëhet nga zëvendësit e përfaqësuesve të përhershëm. niveli i 
dytë nga sekretari i përgjithshëm.

Këshilli brenda vitit mban prej 90 deri me 100 mbledhje në Luksemburg 
ose bruksel. 

kompetencat e këshillit të ministrave janë:
- koordinimi i politikave të përgjithshme të shteteve anëtare
- aprovimi i iniciativave legjislative të komisionit evropian.
Komisioni Evropian – është i vetmi organ ose institucion supranacional 

së bashku me gjykatën evropiane të së drejtës evropiane. këtë institucion e 
përbëjnë 26 komisionerë, duke mos llogaritur presidentin, të cilët vijnë nga 
secili shtet anëtar, por nuk e përfaqësojnë shtetin amë. komisionin evropian e 
quajnë “motori i integrimit evropian”. Sipas nenit 211 të traktatit të mastrihtit, 
komisioni evropian:

- Siguron zbatimin e traktatit të ue-së,
- harton rekomandime rreth zbatimit të traktateve,
- Vendos vet apo në bashkëpunim me këshillin dhe parlamentin 

evropian,
- ka pushtetin implementues,
- ka rol qendror në procesin legjislativ,
- ka përgjegjësi administrative,
- ka pushtet ekzekutiv në marrëdhëniet e jashtme të ue-së, tregtinë e 

jashtme, marrëdhëniet ndërkombëtare,
- të menaxhojë me buxhetin.
komisioni përbëhet nga 20 komisionerë, të cilët nuk i përgjigjen e as që 

marrin instruksione nga qeveritë e vendeve anëtare, për atë edhe zgjedhin jo 
më shumë se 2 komisionerë të një vendi.
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një tjetër veçori supranacionale e komisionit evropian për dallim nga 
këshilli evropian apo këshillit është se vendimet nuk merren me konsensus, 
por me shumicë votash, për atë e quajnë edhe “burokraci e komisionit” për 
atë janë të përhershëm dhe kanë 33 drejtori gjenerale dhe 140 drejtori të 
ndryshme.

Parlamenti Evropian – nevojitet për të pasur bashkëvendimet me 
Këshillin e Ministrave për ato politika ku kërkohet shumica e kualifikuar e 
votave. në raste se nuk janë dakord për ligjet e paraqitura, ato ligje nuk kalojnë. 
parlamenti evropian ka 626 anëtarë të grupimeve politike dhe jo të shtetësive 
të shteteve anëtare. aktualisht njihen tetë grupime kryesore politike:

- Socialistë evropianë
- liberal demokratë
- demokristianët (popullorë) 
- reformistët
- partitë evropiane etj.
kurse parlamenti evropian ka:
- pushtetin legjislativ
- pushtetin mbikëqyrës
- pushtetin buxhetor
- pushtetin litigant – me të drejtë e intervenimit dhe paraqitje e rasteve 

të caktuara që i cenojnë parimet e traktateve të ue dhe ato para gjykatës të 
së drejtës evropiane.

Pushteti legjislativ – fillimisht kishte kompetenca tejet të kufizuara, ishte 
më pak vendimmarrëse. tash parlamenti evropian theksohet tek vendosja 
mbi: marrëveshjen ndërkombëtare, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, etj.

Pushteti mbikëqyrës – është monitorimi i aktiviteteve të institucioneve 
të tjera të ue-së. kjo arrihet përmes pyetjeve gojore apo më shumë për një 
çështje të caktuar. të pranojë kërkesat – ankesat e qytetarëve të ue apo të 
banorëve të shtetasve të tretë të keqtrajtimeve, keqadministrimin etj.

Pushteti buxhetor – parlamenti evropian ende nuk ka pushtet të plotë 
mbi vendosjen e buxhetit të ue-së, sepse ende është kompetencë e këshillit. 
në kohën e fundit është ngritur një organ buxhetor, ku ka të bëjë me 
institucionin e ri të gjykatës së auditorëve. në realitet nuk është gjykate, por 
është institucion i kontrollit të buxhetit të ue-së, ky buxhet ndryshonte sa i 
përket kontributeve. 

Pushteti litigant – është komision në të drejtën e parlamentit evropian 
që të intervenojë apo paraqesë raste të caktuara para gjykatës evropiane të 
së drejtës.

Shpresa Merko: Tri shtyllat e Unionit Evropian
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Gjykata Evropiane e së Drejtës 

gjykata evropiane e së drejtës është degë gjyqësore e ue-së e veçantë 
nga katër institucionet e lartpërmendura politike. gjykata evropiane kishte 
rolin primar në krijimin e sistemit juridik të ue. gjykata e drejtësisë është 
e vendosur në luksemburg dhe detyra kryesore e saj është që të sigurojë 
krijimin dhe implementimin e traktateve.

gjykata aktualisht është e përbërë nga 27 gjyqtarë dmth nga 1 prej secilit 
shtet anëtar nga këshilli i ministrave, pasi janë emëruar nga shtetet amë. po 
ashtu, gjykata e drejtësisë përbëhet edhe nga tetë avokatë të përgjithshëm, 
detyra e të cilëve është që në mënyrë të pavarur dhe korrekte ta hulumtojë 
çdo rast juridik dhe t’ia dorëzojnë gjykatës raportet e veta. Vetë gjyqtarët e 
zgjedhin presidentin e gjykatës nga radha e tyre.

gjykata evropiane e drejtësisë ka dy funksione:
1. Funksioni gjyqësor si një lloj gjykate Supreme e ue,
2. Funksioni i një gjykate kushtetuese të ue-së

Literatura:

- mr. blerim reka – e drejta e unionit evropian
- dr. prof. lisen bashkurti – leksionet për diplomaci
- prof. driton tali – integrimi i evropës në ue
- mr. blerim reka – hyrje në të drejtën e ue .
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gjYkimet e poSaÇme

Abstrakt

procesi i gjykimi është një proces procedural, i cili, në jurisprudencë 
është konsideruar si tërësia e instituteve më të rëndësishme në të drejtën 
procedurale penale. institute këto të cilat startojnë me prezantimin 

në gjykatë të kërkesës për gjykim dhe finalizohet me marrjen e një vendimi 
përfundimtar, qoftë ky vendim fajësie apo vendim pafajësie, nga ana e gjykatës. 
ky proces gjykimi zhvillohet nëpërmjet ezaurimit të disa fazave, faza në të 
cilat trajtohen probleme lidhur me veprimet përgatitore, fillimi i procedurave 
të shqyrtimit gjyqësor, në të cilat trajtohen rregulla të përgjithshme, veprimet 
paraprake, marrja e provave, ngritja e akuzave të reja, diskutimi përfundimtar 
dhe marrja e vendimit.

të gjitha këto faza nëpër të cilat kalon gjykimi, nëse do t’i quanim me këtë 
term, trajtohen hollësisht në k.pr.penale dhe marrin kohën e tyre të nevojshme 
në dispozicion gjatë zbatimit të tyre në praktikë. kohë e cila, për shkak të 
kompleksitetit të çështjes mund të zgjasë në muaj apo edhe në vite. ky proces 
gjykimi ose më shkurt ky lloj gjykimi, i cili kalon nëpër të gjitha këto trajtime 
është quajtur gjykim i zakonshëm. kjo rrugë ose ky lloj gjykimi zë peshën 
kryesore në tërësinë e çështjeve të paraqitura për gjykim. por menjëherë pas 
kreut lidhur me gjykimin e zakonshëm vjen dhe janë fiksuar dispozitat lidhur 
me disa lloje gjykimi, tek të cilat procedohet një rrugë gjykimi disa herë më e 
shkurtër. këto lloje gjykimi janë quajtur Gjykimet e posaçme. 

gjykimet e posaçme ose alternative, në kodin tonë të procedurës penale, 
datojnë si moment fiksimi në ligj dhe zbatimi në praktikë pikërisht me momentin 
kur sistemi ynë procedural penal kaloi nga sistemi i pastër “inkuizator”, në 
sistemin aktual tashmë të fiksuar “akuzator”. në këto kushte, nuk kishte 
se si të ndodhte ndryshe, kjo për faktin se pas periudhës së rishikimit dhe 
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demokratizimit të legjislacionit tonë në përgjithësi dhe atij proceduralo-penal 
në veçanti, u pa jo vetëm e nevojshme, por mbi të gjitha e domosdoshme nga 
ligjvënësi, të vlerësohej midis të tjerave, adaptimi dhe vendosja në kodin 
tonë të procedurës penale, të një grupi dispozitash procedurale që rregullonin 
kreun, lidhur me gjykimet e posaçme. 

ideja për ndërrmarrjen e një iniciative të tillë u diktua nga nevoja 
jo vetëm e demokratizimit dhe thjeshtëzimit të procesit penal në aspektin 
procedural, por edhe të instalimit të instrumenteve bashkëkohore në drejtim të 
thjeshtëzimit, shkurtimit, të rritjes së shpejtësisë dhe efektivitetit të gjykimit, 
si dhe ç’ka është më e rëndësishme në drejtim të ekonomizimit të procedurave 
të gjykimit me përfitim reciprok jo vetëm për palët pjesëmarrëse në procesin 
penal, por edhe për vetë sistemin gjyqësor, me kushtin se ky përfitim reciprok, 
veçanërisht i palëve në procesin penal, nuk duhet të jetë i njëanshëm dhe të 
shkojë në dëm të dhënies të drejtësisë. pra, vetë ekzistenca dhe përkrahja 
nga sistemet juridiko-procedurale penale të instituteve lidhur me gjykimet e 
posaçme si formë gjykimi të veçantë ose alternative, është frymëzuar, buron 
dhe mbështetet në vetë natyrën e sistemit akuzator.

parë në këtë kontekst, instalimi i sistemit akuzator solli adaptimin e 
eksperiencave të tilla gjykimi të posaçme ose, siç mund të quhen ndryshe, 
gjykime procedurale penale alternative, siç janë: Gjykimi i Drejtpërdrejtë, 
Gjykimi i Shkurtuar si dhe Marrëveshja e palëve* pjesëmarrëse në një proces 
penale. Formë gjykimi, kjo e fundit, e cila ende nuk ka gjetur përkrahje si një 
domosdoshmëri e kërkuar nga nevojat e procedimit penal por me bindje që 
edhe ky institut shumë shpejt do të adaptohet duke u bërë pjesë e sistemit të 
gjykimeve të posaçme të aplikuara nga kodi ynë i procedurës penale. 

themi që ky institut do të adaptohet dhe do të bëhet shume shpejt pjesë 
e sistemit tonë procedural penal për faktin se insituti i Marrëveshjes së 
palëve në proces, ka shoqëruar pandashmërisht ekzistencën dhe zbatimin e 
dy instituteve të tjera të gjykimit në ato sisteme procedurale penale, ku këto 
forma gjykimi kanë lindur zhvilluar dhe perfeksionuar dhe për rrjedhojë janë 
adaptuar nga sistemi ynë procedural penal.

të gjitha gjykimet e veçanta janë fryt i një shprehjeje vullneti të vetë 
palëve në procesin penal. natyrisht, duhet veçuar se në varësi të llojit të 
gjykimit ndryshon edhe iniciativa kërkuese që ju përket palëve, akuzuese ose 
të akuzuar. e përbashkët në këto gjykime është interesi për një procedim sa më 
të shpejtë të procesit penal drejt finalizimit të gjykimit pra, drejt inventarizimit 
në më të shpejtën mënyrë të mundshme të një vendimi penal përfundimtar. 
duke qenë se kërkesa për një nga llojet e gjykimeve të posaçme  është një e 

* K. Pr. Penale Italiane, libri nr.6, titulli ( kreu ) 1, nenet 438 – 44



99

drejtë ekskluzive e palës që ligji ia ka njohur, ajo ju jep këtyre instituteve një 
profil shpërblyes për vetë kërkuesin e zbatimit të gjykimit të posaçëm. 

Gjykimi i Drejtpërdrejtë

instituti i “gjykimit të drejtpërdrejtë” është parashikuar në seksionin hyrës 
të kreut të iV, lidhur me gjykimet e posaçme, sanksionuar në nenet 400 deri 
në nenin 403 të K.Pr.Penale. Pyetja e parë që çdokujt i lind në ballafaqimin 
e parë me këtë institut, ka të bëjë me shkakun që detyroi ligjvënësin për të 
parashikuar në k.pr.penale institutin e “gjykimit te drejtpërdrejtë”. praktika 
e zbatimit të dispozitave procedurale është një tregues vlerësues lidhur  edhe 
me shpejtësinë në gjykim, e cila në shumë raste ka efekte të drejtpërdrejta 
ndikuese në luftën ndaj kriminalitetit. ka qenë pikërisht nevoja për shpejtësi 
gjykimi dhe pse jo edhe nevoja formale për evadim të çështjes, që kanë 
çuar në sanksionimin e institutit të “gjykimit të drejtpërdrejtë” në k.pr.
penale. kjo për faktin se në shumë raste në praktikë nisur nga natyra e disa 
veprave penale tejet të thjeshta dhe të dukshme, si dhe nga qëndrimi pohues 
lidhur me fajësinë e autorit të veprës penale, si dhe nga lehtësia dhe fakti 
i dukshëm haptazi i panoramës së ngjarjes lidhur me veprën penale si dhe 
të provave të pakontestueshme të fiksuara menjëherë pas kryerjes së veprës 
penale, ka çuar në nevojën e një procedimi të shpejtë nëpërmjet zbatimit të 
procedurave lidhur me një gjykim të drejtpërdrejtë.  kjo është arsyeja që për 
rrethanat e sipërpërmendura konkurruese në vepra të tilla penale, ligjvënësi 
vendosi që t’i japë të drejtë dhe kompetencë ligjore organit të procedimit të 
procedojë me procedura të drejtpërdrejta gjykimi në kuptimin e përshpejtimit 
të procesit të hetimit, duke ju parakaluar procedurave hetimore dhe deri 
diku edhe ato gjyqësore lidhur me gjykimin e zakonshëm.  aplikimi i një 
gjykimi me procedura të drejtpërdrejta jo vetëm krijon goditjen efektive 
dhe të menjëhershme të autorëve të veprave penale, duke rritur ndjeshëm 
efektivitetin e luftës kundër kriminalitetit, por krijon efekte parandaluese në 
kuptimin e parandalimit të përgjithshëm ndaj autorëve potencialë të mundshëm 
në fushën e kriminalitetit.

gjykimet e posaçme në vetvete janë procedura gjykimi që ju shmangen 
rrugës së procedimit lidhur me gjykimin e zakonshëm, duke kaluar nëpërmjet 
procedurave të thjeshta, të shpejta dhe natyrisht më ekonomike. në këtë 
kuptim, nga ligjvënësi ato janë emërtuar gjykime të posaçme ose alternative, 
pasi zbatimi i tyre në çdo rast nga ana e punonjësve të organeve të drejtësisë 
shihen si një alternativë e vendosur për përzgjedhje nga ata, bazuar në çmimin 
e tyre dhe të organit që përfaqësojnë. 

duhet pranuar që gjykimi i drejtpërdrejtë nuk është aplikuar shpesh dhe 
me përparësi në praktikën gjyqësore nga ana e organit të prokurorisë, ndonëse 
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ai përcaktohet qartë dhe pa ndërlikime në k.pr.penale. lidhur me këtë 
gjykim, në ligjin procedural ai është rregulluar në tre dispozita e konkretisht 
në nenet 400, 401, 402. në këto dispozita të cilat kanë të bëjnë me rastet e 
gjykimit të drejtpërdrejtë, me momentet lidhur me përgatitjen e gjykimit të 
drejtpërdrejtë si dhe me ato momente që kanë të bëjnë me zhvillimin e këtij 
gjykimi, lehtësisht kuptohet se zbatimi i këtij gjykimi nuk ka vështirësi apo 
probleme që të justifikojnë mosaplikimin e shpeshtë të tij në praktikë. Për 
zbatimin e gjykimit të drejtpërdrejtë duhet të konkurrojnë disa kushte: 

Së pari, duhet që i pandehuri të jetë arrestuar në flagrancë, pra, të jemi 
përpara një vepre penale, e cila është duke u kryer ose i pandehuri, pra, autori 
i saj, të jetë kapur menjëherë pas kryerjes së saj, pa u konsumuar ndonjë 
periudhë e konsiderueshme kohe nga momenti kur vepra është përfunduar 
së kryeri. në këto raste përfaqësuesi i organit të akuzës bazuar tërësisht në 
çmimin e tij mund të paraqesë përpara gjykatës paralelisht me kërkesën 
për vlerësim të masës së arrestit në flagrancë edhe kërkesën për gjykim të 
drejtpërdrejtë, kërkesë të cilën ligjvënësi e ka kushtëzuar me një afat kohor 
brenda dyzet e tetë orëve. 

Së dyti, duhet të kihet parasysh se, nëse arrestimi në flagrancë vlerësohet 
i drejtë nga ana e gjykatës dhe kur çmohet se nuk ka nevojë për hetime të 
mëtejshme, procedohet menjëherë, duke filluar procedurat e gjykimit. Nëse 
arrestimi nuk gjendet i bazuar, gjykata me vendim i kthen aktet organit të 
hetimit, por ka një element që, nëse ai konkurron, gjykata nuk mund t’ia 
kthejë aktet prokurorisë. kjo nëse prokurori dhe i pandehuri janë dakord dhe 
japin pëlqimin që të procedohet me gjykim të drejtpërdrejtë. në këtë pikë 
të kësaj dispozite shohim në embrion një element të fillesave të zbatimit të 
marrëveshjes midis palëve në procesin penal. 

procedimi për gjykim të drejtpërdrejtë vihet në lëvizje nga përfaqësuesi i 
organit të akuzës edhe në ato raste kur gjatë pyetjeve të para bërë të pandehurit, 
ky i fundit ka pohuar akuzën, pra, të kryerjes së veprës penale nga ana e tij. 
në këtë rast në referim të përmbajtjes së dispozitës përkatëse jemi përpara 
rastit kur i pandehuri është duke u hetuar në gjendje të lirë dhe për shkak të 
këtij pozicioni atij i jepet një afat kohor prej pesëmbëdhjetë ditësh për t’u 
paraqitur në gjykatë për gjykim, afat i cili fillon të ecë nga dita e regjistrimit 
të veprës penale. në rastet kur jemi në një çështje penale, e cila procedohet në 
ngarkim të një të pandehuri, por, kur vepra penale për të cilën kërkohet gjykim 
i drejtpërdrejtë lidhet me vepra të tjera penale, midis të cilave, vetëm për një 
vepër penale konkurrojnë kushtet për zbatimin e gjykimit të drejtpërdrejtë, 
ndërsa për veprat e tjera penale nuk konkurrojnë kushtet për të proceduar 
me gjykim të drejtpërdrejtë, atëherë në këtë rast procedohet duke vendosur 
ndarjen e këtyre procedimeve lidhur për këto vepra dhe të pandehurve të tjerë 
nëse vepra është kryer në bashkëpunim, e për rrjedhoje, çuarjen për procedim 
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me gjykim të drejtpërdrejtë vetëm të veprës ose veprave penale apo të të 
pandehurve, të cilat plotësojnë kushtet për këtë lloj gjykimi. i vetmi rast kur 
kjo ndarje nuk lejohet është në ato raste kur vetë ndarja e procedimeve dëmton 
hetimin e mëtejshëm të këtyre proceseve dhe kuptohet në këto raste procedohet 
bazuar në gjykimin e zakonshëm dhe mbi procedurat e këtij gjykimi. 

gjykimi në gjykimin e drejtpërdrejtë ka një fazë përgatitore të tij. në 
rastet kur përfundimisht përfaqësuesi i organit të akuzës vendos për procedim 
me gjykim të drejtpërdrejtë, ai njofton duke urdhëruar paraqitjen në seancën 
gjyqësore të të pandehurit apo të të pandehurve. ky njoftim është i kushtëzuar 
me një afat, i cili nuk mund të jetë më i vogël se tre ditë kur i pandehuri është 
në gjendje të lirë. këtë prokurori e shoqëron me një urdhër, i cili së bashku 
me afatet depozitohen në sekretarinë e gjykatës kompetente, e cila do të 
gjykojë çështjen. në mënyrë paralele nga ana e prokurorit vihet në dijeni edhe 
mbrojtësi i të pandehurit, qoftë ky i zgjedhur apo edhe i caktuar kryesisht, 
duke i dhënë atij mundësinë krahas vënies në dijeni për datën e gjykimit, por 
edhe duke i vënë në dispozicion gjithë dokumentacionin e ndodhur në dosjen 
e paraqitur për gjykim, bashkë me kopje të tij, kuptohet nëse ai kërkohet nga 
mbrojtësi.

për sa i përket zhvillimit të gjykimit, lidhur me të zbatohen të gjitha 
dispozitat lidhur me gjykimin e zakonshëm, pa ndonjë përjashtim. ajo që 
është interesante dhe përjashtuese ka të bëjë me faktin që të gjitha palët në 
proces, prokurori, i pandehuri, përfshirë edhe paditësin civil, kanë të drejtë 
të paraqesin prova të reja pavarësisht nga fakti nëse ato diheshin ose jo më 
përpara nga palët apo ishin zbuluar ose vënë në dijeni më pas. ky është 
një dallim i këtij lloj gjykimi nga gjykimi i shkurtuar në të cilin palët në 
procesin penal të proceduar me gjykim të shkurtuar nuk kanë të drejtë të 
paraqesin me prova kur nga gjykata është vendosur me vendim të ndërmjetëm 
për vazhdimin e gjykimit me këtë lloj gjykimi. këtu në këtë lloj procedimi, 
ligjvënësi ka avancuar, duke i dhënë të drejtë të pandehurit dhe mbrojtësit të 
tij që menjëherë pas çeljes së hetimit gjyqësor të kërkojë vazhdimin e procesit 
bazuar në procedurat e gjykimit të shkurtuar, vazhdimi i të cilit u nënshtrohet 
të gjithave atyre kërkesave dhe procedurave kur gjykata pranon kërkesën për 
gjykim të shkurtuar, kjo kur gjykata çmon se kërkesa për gjykim të shkurtuar 
është e bazuar dhe konkurron të gjitha elementet juridike për pranimin e saj.

pra, në analizë të fundit konstatohet se instituti i gjykimit të drejtpërdrejtë 
ka elemente miks të një gjykimi, ku palët kanë pavarësinë e sjelljes së tyre 
procedurale dhe njëkohësisht kanë edhe kushtëzime nga njeri-tjetri, por kanë 
edhe mundësinë për një procedim bazuar në një pakt, pra, në një marrëveshje 
të përbashkët. kjo e bën këtë institut gjykimi që të dallohet principalisht nga 
instituti i gjykimit të Shkurtuar, ndërsa tek gjykimi i drejtpërdrejtë iniciohet 
dhe vendoset fillimi i procedimit nga përfaqësuesi i organit të akuzës dhe 
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më pas bashkëpunohet me të pandehurit, gjithnjë mbi bazën e ruajtjes së 
ekskluzivitetit të gjykatës në vendimmarrje, duke i vënë vulën ecurisë ose 
jo të procedimit me gjykim të drejtpërdrejtë. krejt e kundërta ndodh në 
institutin e gjykimit të Shkurtuar, ku iniciativën iniciuese e ka i pandehuri 
dhe ku përfaqësuesi i organit të hetimit jep thjesht një pëlqim, i cili në asnjë 
rast nuk është frenues apo lejues. 

Instituti i Gjykimit të Shkurtuar

ky institut tashmë paraqitet si një nocion i ri juridiko-procedural penal, i 
cili, tek ne, për herë të parë është parashikuar në kodin e procedurës penale 
të vitit 1995, e konkretisht ky Institut është fiksuar në seksionin e II – të, 
nëpërmjet neneve 403 deri në nenet 406 të këtij kodi. Historikisht heqja dorë 
nga gjykimi i zakonshëm, bazuar në vetë kërkesën e personit të akuzuar, e 
stimulon këtë të fundit, duke e vënë nga njëra anë në një pozitë shpërblyese, 
duke përfituar një ulje dënimi, por, nga ana tjetër, e vë personin e akuzuar në 
një pozitë që karakterizohet nga mosgarantimi i plotë dhe i gjithanshëm i të 
drejtave dhe lirive të tij themelore procedurale penale.

përpara se të kalojmë në trajtimin teoriko-praktik të institutit të gjykimit të 
Shkurtuar, është e nevojshme të shtrojmë për zgjidhje disa nga problemet lidhur 
me këtë institut, të cilat do të përbënin gamën e interesave të të gjithë specialistëve 
të interesuar qoftë në planin teorik, ashtu edhe në planin praktik e konkretisht:

-  Cilat ishin arsyet që diktuan ligjvënësin të adaptonte dhe fiksonte 
juridikisht institutin e gjykimit të Shkurtuar në kodin tonë të 
procedurës penale? 

-  A ishte ky një fiksim i diktuar nga realiteti i ri procedural i sistemit 
tonë apo ishte një kopjim mekanik i këtij instituti nga përkrahësit e tij 
në kuadrin e vendosjes së standardeve bashkëkohore?

-   cilat janë elementet tekniko-juridiko procedurale të këtij instituti?
- cilat janë problemet që kanë dalë gjatë kësaj periudhe afro 

pesëmbëdhjetë vjeçare të zbatimit në praktikë të gjykimit të Shkurtuar 
në praktikën tonë gjyqësore?

-  cili është raporti i zbatimit të institutit të gjykimit të Shkurtuar me 
institutet e tjera të pjesës së përgjithshme të së drejtës tone penale? etj.

 
Koncepti i Gjykimit të Shkurtuar

1. Kërkesa për gjykim të shkurtuar, ligjshmëria dhe kompetenca.

kërkesa për gjykim të Shkurtuar është vendosur në sistemin e hapësirave 
juridiko- procedurale të mbrojtjes së pozitës së të pandehurit, të njohura dhe 
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të fiksuara në Kodin e Procedurës Penale. Në këtë kuptim, të vetëmbrohesh 
do të thotë të nënkuptosh edhe të drejtën dhe kompetencën për të vlerësuar, 
nëse në daljen e rezultateve të hetimeve paraprake do të jetë e dobishme 
për të pandehurin që të hiqej dorë nga zhvillimi i procesit normal të hetimit 
gjyqësor, pra, do të ishte më oportune për të kërkuar thirrjen, dëgjimin dhe 
vlerësimin e tërësisë së provave që mendohet se janë të diskutueshme apo 
duke kërkuar përzgjedhjen e një procedimi gjyqësor të diferencuar, i quajtur 
“gjykim i shkurtuar”. megjithatë, meqë braktisja, pra heqja dorë nga ushtrimi 
i procedurës së gjykimit nëpërmjet rrugës së zakonshme të procesit gjyqësor 
sjell një ngjeshje ose më mirë të themi një koncentrim domethënës të garancive 
procedurale mbrojtëse, për të shmangur shkeljet e parimit të paprekshmërisë 
së mbrojtjes, ligjvënësi ka dhënë me vullnet të vet të pandehurit mundësinë për 
t’i dhënë hapësirë dhe iniciativa kërkuese procesit të gjykimit të Shkurtuar. 

gjykimi i Shkurtuar bazohet në tre elemente:
a). ushtrimi i kërkesës për gjykim të Shkurtuar buron nga vetë vullneti i 

të pandehurit, realizuar drejtpërdrejtë nga ai ose nëpërmjet mbrojtësit 
të tij.

b).  Shprehja e vlerësimit pranues ose refuzues të prokurorit.
c).  Vlerësimi pozitiv ose negativ i gjykatës në lidhje me marrjen e vendimit 

me paraqitjen e kërkesës për gjykim të shkurtuar dhe me studimin e 
akteve, administruar në dosjen hetimore objekt gjykimi. 

megjithatë, kërkesa për gjykim të Shkurtuar në vetvete ka natyrën e një 
“akti personal të shprehjes së vullnetit”*,, bazuar ky në “aftësinë” për të 
kërkuar zbatimin e mekanizmit për një gjykim të diferencuar, i diktuar nga 
gjendja në të cilën ndodhen aktet në dosjen objekt gjykimi, me kushtin që, 
duke u bazuar në gjendjen e fiksuar në këto akte ndodhur në dosje e paraqitur 
për gjykim, gjykata të vlerësojë aftësinë e saj, gjithnjë mbështetur në gjendjen 
e këtyre akteve, për të arritur dhe konkluduar në një zgjidhje përfundimtare 
të çështjes edhe pa pasur nevojën e thirrjes, dëgjimit apo konceptimit të 
drejtpërdrejtë të të gjithave provave të administruara në dosjen hetimore 
tashmë prezent për gjykim. duhet thënë se kjo kërkesë është tërësisht dhe 
në ekskluzivitetin e gjykatës për të vendosur nëse kërkesa duhet pranuar apo 
duhet rrezuar dhe nuk ka të bëjë apo nuk është e kushtëzuar me faktin nëse 
kjo kërkesë mbështetet nga ana e përfaqësuesit të akuzës në mënyrë pozitive 
apo kundërshtohet prej tij. Sidoqoftë, duhet thënë që në fillim që gjykata është 
plotësisht kompetente, e lirë dhe e pavarur, për të çmuar dhe vendosur nëse 
kërkesa e paraqitur duhet pranuar apo refuzuar.   

nga pikëpamja formale, kërkesa për gjykim të shkurtuar është formatizuar 
në nenet 403 deri në nenin 406. Kjo kërkesë ushtrohet direkt nga i pandehuri 

*. Florenzo Storelli “ i riti alternativi nel processo penale “, f.14
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ose nga një përfaqësues i tij i veçantë, dhënë atij në bazë të një “akti përfaqësimi 
të posaçëm”. Nënshkrimi i kërkesës duhet të jetë autentik, sipas nenit 403 të 
kodit pr. penale. kërkesa është një akt vullneti e njëanshme, e cila është jo 
vetëm lirisht e ushtrueshme, por ajo është alternative në formën e ushtrimit 
të saj. Shpesh në praktikë, ndodh që gjyqtarë të veçantë detyrojnë mbrojtësit 
të pajisen me prokurë të posaçme nga ana e të pandehurit në të cilën sipas 
tyre duhet përcaktuar shprehimisht dhënia avokatit e tagrit për të ushtruar 
kërkesën për gjykim të shkurtuar. gjë që, për mendimin tim nuk është e 
bazuar, nisur kjo nga kuptimi dhe funksioni i prokurës dhënë mbrojtësit. kur 
një i pandehur jep një akt përfaqësimi siç është prokura, duke i dhënë avokatit 
tagrin e përfaqësimit, nuk është e nevojshme për të përcaktuar dhe specifikuar 
shprehimisht tagrin për ushtrimin e  kërkesës për gjykim të shkurtuar. kjo për 
faktin se kur jepet e drejta e mbrojtjes, kjo nënkupton ushtrimin e saj në gjithë 
hapësirën dimensionale të ushtrimit të tagrave proceduralë.    

gjithnjë nga pikëpamja formale në referim të kërkesave procedurale, në 
çdo rast është në zgjedhjen e të pandehurit ose të mbrojtësit të tij të autorizuar 
të çmojë nëse ajo duhet ushtruar me shkrim ose me gojë. në rastin kur kërkesa 
ushtrohet me shkrim, ajo është e kushtëzuar me një afat kohor, ajo duhet të 
depozitohet në sekretarinë e gjykatës të paktën tre ditë para ditës së seancës së 
caktuar. ushtrimi i kërkesës me shkrim është më i këshillueshëm.

kushtëzimi i saj me një afat kohor do të thotë se me caktimin e këtij afati 
gjykata ka kohën e nevojshme të vlerësojë bazueshmërinë e saj mbështetur në 
analizën juridike të gjendjes në të cilën ndodhen aktet në dosjen e paraqitur 
për gjykim. Sidoqoftë, ligji dhe praktika nuk vë kufizime për kërkuesin që 
kërkesa për gjykim të shkurtuar të ushtrohet me shkrim ose me gojë. në 
rastin e paraqitjes së saj me shkrim në seancë, i jep këtij akti një seriozitet 
dhe solemnitet që shpesh preferohet nga ana e avokatëve mbrojtës gjatë 
mbrojtjeve që ata realizojnë përpara gjykatave. gjithashtu, kërkesa për gjykim 
të shkurtuar lejohet të ushtrohet edhe me gojë, kur ajo formulohet në seancën 
gjyqësore. 

në të dy rastet e ushtrimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar, qoftë 
e depozituar me shkrim para apo edhe gjatë seancës gjyqësore apo edhe 
e bërë prezent me gojë, kërkesa ka disa elemente që kanë të bëjnë me: 
Identitetin e kërkuesit dhënë drejtpërsëdrejti prej tij apo nëpërmjet mbrojtësit 
të tij, me objektin e kërkimit si dhe evidentimi i faktit që me gjendjen në 
të cilën ndodhen aktet në dosje i krijohet mundësia gjykatës për zgjidhjen 
me objektivitet të çështjes objekt gjykimi. normalisht gjykata, pas aktit të 
paraqitjes së kërkesës për gjykim nga ana e të pandehurit ose mbrojtësit të tij, 
si dhe pasi është njohur edhe me qëndrimin e përfaqësuesit të organit të akuzës 
lidhur e kërkesën, duhet të tërhiqet për t’u njohur me materialin në dosjen 
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objekt gjykimi dhe të konkludojë në marrjen e vendimit të ndërmjetëm lidhur 
me pranimin ose refuzimin e kërkesës. gjykata, zakonisht dhe normalisht, 
nëpërmjet këtij momenti, duhet të njihet një për një me të gjitha aktet e dosjes 
objekt gjykimi, nëpërmjet një zbërthimi paraprak, i cili do të kulmohet më 
pas në marrjen e vendimit për pranimin ose për refuzimin e kërkesës për 
gjykim të shkurtuar. gjykata duhet të bëjë kujdes që, në këtë fazë nuk duhet 
avancuar në pozicionimin e saj lidhur me marrjen e vendimit përfundimtar 
për zgjidhjen e çështjes. marrja e vendimit përfundimtar i përket një faze të 
dytë, e cila nis me pranimin e kërkesës për gjykim të shkurtuar, njohja me 
interpretimin dhe analizën juridike që palët do të bëjnë lidhur me influencën 
e këtyre akteve në drejtim të fajësisë apo të pafajësisë në konkluzionet e tyre 
përfundimtare. tërheqja e gjykatës për vendim, duke i dhënë të drejtë vetes 
për kohën e nevojshme në dispozicion për këtë njohje me aktet ka të bëjë jo 
vetëm me drejtësinë e vendimmarrjes, por edhe me seriozitetin e gjykimit. 
është tërësisht e papranueshme që gjykata menjëherë pas bërjes prezent të 
kërkesës për gjykim të shkurtuar nga i pandehuri apo mbrojtësi i tij i autorizuar, 
të marrë aty për aty vendimin e saj pavarësisht nëse ky vendim do të jetë për 
pranimin ose rrëzimin e kërkesës për gjykim të shkurtuar.

tepër i rëndësishëm është momenti i ushtrimit të kërkesës për gjykim të 
shkurtuar. kjo edhe për një arsye se në praktikën tonë gjyqësore ky moment 
ngatërrohet shpesh nga gjykatat tona lidhur me faktin e interpretimit  të termit  
“shqyrtim gjyqësor”. Në dispozitën procedurale fiksuar në paragrafin e parë 
të nenit 403 të K. pr. Penal thuhet shprehimisht: “ I pandehuri ose përfaqësuesi 
i tij i posaçëm mund të kërkojnë që çështja të përfundohet derisa të mos jetë 
filluar shqyrtimi gjyqësor”. 

normalisht, nëse ne do t’i referoheshim eksperiencës teorike dhe praktike 
të atyre vendeve ku ne kemi adaptuar institutin e gjykimit të Shkurtuar, 
duhej që në k.pr.penale të ekzistonin edhe faza e veprimeve përgatitore të 
shqyrtimit të çështjes penale në gjykatë. në teorinë dhe praktikën e këtyre 
vendeve, kërkesa për gjykim të shkurtuar paraqitet në seancë përgatitore 
dhe vetëm në këtë seancë. nëse kjo kërkesë nuk ushtrohet nga i pandehuri 
apo mbrojtësi i tij në këtë seancë, atyre ju humbet përfundimisht e drejta 
për ta ushtruar atë gjatë gjykimit të çështjes në seancë gjyqësore. mungesa 
e fazës së veprimeve përgatitore në k.pr.penale bëri që kërkesa për gjykim 
të shkurtuar të ushtrohet në seancë gjyqësore. në praktikën tonë gjyqësore, 
sipas përcaktimeve bërë në k.pr.penale, shqyrtimi gjyqësor, në kuptimin 
e veprimeve në seancë, fillon me rregullimin procedural të “Veprimeve 
paraprake”, kreu i ii, seksioni i ii. me çeljen e seancës gjyqësore, gjykata pasi 
bën verifikimin e palëve pjesëmarrëse në proces si dhe merr identitetin e të 
pandehurit ose të të pandehurve, ju bën thirrje palëve, nëse ato kanë kërkesa 
paraprake, neni 354. Në gamën e këtyre kërkesave përfshihen kërkime lidhur 
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me; juridiksionin, kompetencën, me bashkimin ose ndarjen e procedimeve, 
me legjitimimin e paditësit dhe të paditurit civil etj. pra, siç shihet në këtë 
fazë trajtohen kërkime që kanë të bëjnë vetëm me probleme procedurale, të 
cilat, në asnjë rast dhe asnjëherë nuk kanë të bëjnë me zgjidhjen e kërkesave 
lidhur me themelin e gjykimit të çështjes. prandaj me të drejtë në nenin vijues 
355, ligji thotë që, pasi përfundon faza e kryerjes së problemeve lidhur me 
kërkesat paraprake, atëherë, gjykata nëpërmjet kryetarit të saj deklaron të 
hapur shqyrtimin gjyqësor, duke kaluar në fazat të cilat ndikojnë drejtpërdrejt 
në zgjidhjen në themel të çështjes. gabimisht, në praktikën tonë gjyqësore 
është përfshirë në këtë fazë paraprake edhe kërkesa për gjykim të shkurtuar. 
gjë që, sipas këtij vlerësimi do të thotë që, nëse i pandehuri ose përfaqësuesi 
i tij nuk e ushtrojnë përpara gjykatës kërkesën në këtë fazë të procesit, atyre 
ju humbet kjo e drejtë për ta ushtruar më pas gjatë ecurisë së procesit të 
gjykimit. kur themi më pas kuptojmë ushtrimin e kësaj kërkese para thirrjes 
dhe dëgjimit të provave nga ana e gjykatës. kjo praktikë është tërësisht e 
gabuar për sa më poshtë:

nisur nga kuptimi dhe qëllimi i institutit të gjykimit të Shkurtuar, 
kërkesa ka dhe merr kuptim kur ajo ushtrohet në momentin kur zyrtarisht 
përfaqësuesi i organit të akuzës bën prezent përpara gjykatës kërkesën për 
gjykim së bashku me listën e provave të cilat akuza ka vendosur dhe kërkon 
të thirren dhe të dëgjohen për t’u vlerësuar dhe që mendon se gjykata do të 
bazojë dhe mbështesë vendimin e saj të fajësisë. në këtë moment themi se 
jemi përpara fillimit të fazës së shqyrtimit gjyqësor dhe jo kur çelet seanca 
e gjykimit dhe ku gjykata bën thirrje nëse palët kanë kërkesa paraprake. me 
kërkesa paraprake nuk duhet kuptuar apo përfshirë në asnjë mënyrë edhe 
kërkesa për gjykim të shkurtuar. kërkesa për gjykim të shkurtuar duke qenë 
e lidhur ngushtë me fillimin e shqyrtimit gjyqësor pra, me shqyrtimin një për 
një të të gjitha provave drejtpërsëdrejti nga gjykata, ka momentin e saj të 
fillimit, atë moment ku akuza bën zyrtarisht prezent përpara gjykatës veprën 
për të cilën akuzohet i pandehuri ose të pandehurit si dhe listën e provave 
që do t’i nënshtrohen debat gjyqësor nga ana e palëve, bazuar kjo pikërisht 
në kuptimin dhe parimin e karakterit principial të hetimit tonë procedural, 
i cili bazohet në sistemin akuzator. ka edhe një arsye tjetër që momenti i 
ushtrimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar, starton me bërjen prezent të 
kërkesës për gjykim, moment ky i cili ka të bëjë edhe me faktin se nuk mund 
të përjashtohet mundësia që vetë përfaqësuesi i akuzës mund të lehtësojë ose 
rëndojë akuzën, mund të shtojë ose pakësojë listën e provave, të cilat mund të 
ndikojnë pozitivisht në paraqitjen e kërkesës për gjykim të shkurtuar nga ana 
e të pandehurit ose të përfaqësuesit mbrojtës të tij. 

në çdo aspekt diskutimi i nocionit të konceptit lidhur me startimin 
e shqyrtimit gjyqësor konkludohet se shqyrtimi gjyqësor ka si moment 
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startimi pikërisht momentin kur bëhet prezent kërkesa për gjykim nga ana e 
përfaqësuesit të organit të akuzës dhe ku gjykata merr vendimin e ndërmjetëm 
për pranimin e listës së provave të paraqitura në gjykim. kjo për faktin se 
qëllimi i gjykimit të shkurtuar është ekonomizimi i procesit gjyqësor, duke 
rritur shpejtësinë dhe efektivitetin e gjykimit duke sjellë një përfitim të të 
pandehurit, atë të uljes të 1/3 të dënimit dhe mosaplikimin e dënimit me 
burgim të përjetshëm. të gjitha këto, nëpërmjet shkurtimit të procedurave 
të gjykimit, bazuar në vlerësimin e akteve ndodhur në dosje, kjo shpjegon 
edhe faktin e përcaktuar në dispozitën procedurale se, kur pranohet kërkesa 
për gjykim të shkurtuar, materialet e dosjes hetimore kthehen tërësisht dhe 
automatikisht në dosje gjyqësore, duke u bërë pjesë të fashikullit të gjykimit 
dhe ju shërben në këtë mënyrë palëve për të bazuar parashtrimet e tyre në 
konkluzionet përfundimtare dhe njëkohësisht gjykatës për të bazuar vendimin 
e saj përfundimtar lidhur me zgjidhjen përfundimtare të çështjes.

Sa sipër, në referim të praktikës gjyqësore, veçanërisht asaj të unifikuar 
nga vendimet e kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë e konkretisht 
me vendimin nr.02, dt.29.01.2003, është vendosur që shqyrtimi gjyqësor nuk 
ka të bëjë me fazën kur palëve në proces ju bëhet thirrje për paraqitjen nëse 
ato kanë kërkesa paraprake, por me fazën kur paraqitet kërkesa për gjykim 
e shoqëruar kjo së bashku me provat nga ana e përfaqësuesit të akuzës. 
lidhur me këtë vlerësim shpesh në praktikën e kolegjit penal të gjykatës 
së lartë janë pranuar kërkimet në rekurs, kur të pandehurit i është mohuar 
nga gjykata kërkesa për gjykim të shkurtuar vetëm e vetëm për faktin sepse 
kjo kërkesë nuk është ushtruar në fazën fillestare të procesit, pra, me fazën 
kur paraqiten kërkesat paraprake, por është paraqitur pas leximit të kërkesës 
për gjykim, së bashku me listën e provave nga ana e prokurorit. në këtë rast, 
nga ana e kolegjit penal është vlerësuar i drejtë kërkimi i bërë në rekurs, 
duke ndryshuar vendimin objekt rekursi e, për rrjedhojë, duke bërë riparimin 
lidhur me përfitimin e 1/3 në masën e dënimit të dhënë nga ana e gjykatave 
më të ulëta. kështu p.sh. kolegji penal pranë gjykatës së lartë me të drejtë 
ka prishur dy vendimet penale marrë nga gjykata e Shkallës së parë tiranë 
dhe ajo e apelit tiranë lidhur me gjykimin e të dënuarit e.t,* akuzuar për 
veprën penale të “vrasjes në rrethana të tjera cilësuese”, parashikuar nga neni 
79 pika c i K.Penal, avokati i të cilit kishte ushtruar kërkesën për gjykim të 
shkurtuar pikërisht në momentin kur përfaqësuesi i akuzës paraqiti kërkesën 
për gjykim së bashku me provat. dhe ishte pikërisht gjykata e cila nuk e 
pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar, bazuar në arsyetimin e gabuar të 
sipërcituar. me të drejtë kolegji penal i gjykatës së lartë prishi këto vendime 
bazuar në arsyetimin që gjykatat kishin gabuar në vlerësimin e këtij momenti 

*. Vendim i k.penal të gjykatës së lartë, nr.71, dt.04.02.2004
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dhe aplikoi në favor të të gjykuarit përfitimet rrjedhur nga gjykimi i shkurtuar, 
duke i ulur masës së dënimit të dhënë 1/3 e këtij dënimi.

pas paraqitjes së kërkesës për gjykim të shkurtuar drejtpërdrejt nga ana 
e të pandehurit ose nëpërmjet mbrojtësit të tij, gjykata kërkon lidhur me këtë 
kërkesë edhe mendimin e përfaqësuesit të akuzës, lidhur me qëndrimin e të 
cilit në referim të praktikës gjyqësore konstatohen qëndrime të ndryshme si, 
në sensin e përkrahjes, ashtu edhe në atë të mospërkrahjes të kërkesës për 
gjykim të shkurtuar. në praktikën tonë gjyqësore hasen të dy qëndrimet, ai 
i mbështetjes dhe ai i kundërshtimit nga ana e përfaqësuesit të akuzës lidhur 
me kërkesën për gjykim të shkurtuar paraqitur në proces. për mendimin tonë 
qëndrimi kundërshtues nga ana e përfaqësuesit të akuzës lidhur me kërkesën 
për gjykim të shkurtuar në një farë sensi është kontradiktor. kjo për faktin 
se kur organi i akuzës depoziton për gjykim një dosje penale, merret apriori 
e mirëqenë fakti se nga ana e këtij organi në dosjen objekt gjykimi, tërësia e 
akteve të mbledhura gjatë procesit të hetimit në këtë dosje janë të plota, konform 
kërkesave procedurale dhe sa sipër nuk ka asnjë bazë logjike që përfaqësuesi i 
akuzës të kundërshtojë pranimin nga ana e gjykatës të kërkesës për gjykim të 
shkurtuar. Sepse në rastin kur përfaqësuesi i akuzës kundërshton dhe insiston 
tek gjykata për mospranim të kërkesës për gjykim të shkurtuar, normalisht 
me një logjikë të thjeshtë konkludohet se, nga ana e akuzës materiali i akteve 
ndodhur në dosje nuk është në ato nivele dhe standarde ligjore provuese për 
arritjen e një bindjeje se me këto akte shkohet drejt zgjidhjes përfundimtare 
të çështjes. kështu që përfaqësuesit e akuzës pas këtij qëndrimi kundërshtues 
nuk i mbetet gjë tjetër veçse të tërheqë aktet, pra, dosjen e paraqitur për 
gjykim, pavarësisht se një veprim i tillë nuk ndodh ose ndodh tepër rrallë në 
praktikë nga ana e përfaqësuesit të organit të akuzës.

për mendimin tone, përfaqësuesi i akuzës duhet ta lërë këtë kërkesë në 
çmimin e gjykatës, pasi:

Së pari: do të jetë gjykata ajo që do të krijojë bindjen nëse do ta zgjidhë 
çështjen në mënyrë përfundimtare, bazuar në gjendjen në të cilat ndodhen 
aktet në dosjen objekt gjykimi.

Së dyti: për akuzën ka rëndësi parësore deklarimi fajtor i të pandehurit, 
pak  rëndësi ka për të lloji i dënimit dhe shumë pak ka rëndësi për akuzën 
masa e dënimit. 

personalisht jam kundër kërkimit nga ana e përfaqësuesit të organit të 
akuzës të një mase konkrete dënimi, kjo sa më sipër, por edhe për një fakt 
se shpesh në praktikën gjyqësore abuzohet nga ana e gjykatave në referim 
me masën e dënimit, duke u ulur në shumicën e rasteve lidhur me masën e 
dënimit, duke dalë kështu   “e mire”, në krahasim me përfaqësuesin e akuzës. 
pra, insistoj që akuza në kërkimet e fundit duhet të vlerësojë juridikisht drejt, 
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kualifikimin, deklarimin fajtor ose pse jo edhe i pafajshëm dhe në rastin e 
deklarimit fajtor mund të insistonte minimalisht vetëm në llojin e masës së 
dënimit, vetëm atëherë kur dispozita konkrete parashikon dënim alternativ, 
por s’ka pse të ndalojë në kërkimin e një mase konkrete dënimi.

në konkluzion, sa më sipër del se mendimi i përfaqësuesit të akuzës është 
krejt formal dhe pa efekt ndikues në procesin e vendimmarrjes nga ana e 
gjykatës. në këto kushte, teorikisht përfaqësuesi i akuzës deri diku është dhe 
duhet të jetë indiferent ndaj pranimit ose jo të kërkesës për gjykim të shkurtuar 
nga ana e gjykatës. lidhur me këtë pozicion të përfaqësuesit të organit të 
akuzës mendojmë se është e nevojshme të sjellim në vëmendje veçanërisht 
dhe posaçërisht qëndrimin ligjor dhe praktik në të cilën është fiksuar dhe ecën 
ky moment lidhur me institutin e gjykimit të Shkurtuar në jurisprudencën 
penale italiane. i referohemi kësaj jurisprudence për vetë faktin se ky institut 
është adaptuar tërësisht në referim të parashikimit të institutit të gjykimit të 
Shkurtuar në të drejtën penale italiane. 

e konkretisht: në k.pr.penale italiane, në librin nr. 6, kreu (titulli) 1, 
nenet 438 deri 443 vlerëson: Kërkesa për gjykim të shkurtuar është e drejtë e 
të pandehurit ose e mbrojtësit të tij, kërkesë e cila ushtrohet gjatë shqyrtimit të 
çështjes në seancë përgatitore dhe vetëm në këtë seancë dhe në asnjë mënyrë 
në seancë gjyqësore. gjë që do të thotë se, nëse kjo kërkesë nuk ushtrohet në 
këtë seancë, të pandehurit apo mbrojtësit të tij i humbet e drejta për ta ushtruar 
atë më vonë, pasi pas kalimit të çështjes në seancë gjyqësore, nuk mund të 
flitet më për procedim me gjykim të shkurtuar, por në këtë seancë gjykohet 
vetëm me procedurat e gjykimit të zakonshëm. gjatë seancës përgatitore, në 
të cilën paraqitet kërkesa për gjykim të shkurtuar, ku dhe njëkohësisht po në 
këtë seancë vendoset rreth pranimit apo rrëzimit të saj nga ana e gjykatës, 
theksohet se nga ana e gjykatës në asnjë rast ajo nuk është e detyruar nga 
ligji procedural për të marrë mendimin e përfaqësuesit të akuzës lidhur me 
këtë kërkesë. gjithashtu, përfaqësuesit të organit të akuzës, bazuar në këto 
dispozita procedurale, nuk i njihet jo vetëm marrja e mendimit lidhur me 
kërkesën për gjykim të shkurtuar, por nuk i njihet as edhe dhënia e të drejtës 
së apelimit ndaj vendimit të gjykatës lidhur me gjykimin e kërkesës për 
gjykim të shkurtuar, qoftë kërkesë kjo e pranuar apo edhe e refuzuar. ajo ç’ka 
është interesante dhe e veçantë në këto fiksime procedurale, ka të bëjë me 
faktin se përfaqësuesit të organit të akuzës nuk i njihet gjithashtu as e drejta 
e apelimit të vendimit të gjykatës, e cila ka vendosur qoftë deklarimin fajtor 
apo edhe deklarimin e pafajshëm të të pandehurit.* pas këtij momenti, gjykata 
tërhiqet për marrjen dhe shpalljen e vendimit. i vetmi kusht që gjykata në këtë 
rast vlerëson dhe duhet të vlerësojë drejt e me përgjegjësi dhe kompetencë 

* Pr.Penale libri 6, titulli 1, neni 443
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profesionale, ka të bëjë me kërkesën e përcaktuar në përmbajtjen e nenit 404 
të k.pr.penale, ku, shprehimisht, thuhet se: 

“kur gjykata çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë aktet, 
vendos gjykimin e shkurtuar. në të kundërtën e refuzon”. pra, gjykata, në 
këtë moment tërhiqet për t’u njohur me tërësinë e akteve ndodhur në dosje 
dhe, pasi krijon bindjen se me gjendjen që janë këto akte, ajo mund të marrë 
një vendim të drejtë në zgjidhjen përfundimtare të çështjes, vendos për 
pranimin e kërkesës për procedim të çështjes me gjykim të shkurtuar. në 
këtë moment dua te shpreh mendimin se është tërësisht e gabuar praktika 
që gjykata në asnjë rast nuk duhet të shpallë vendimin qoftë për pranim apo 
edhe për refuzim të vendosë aty për aty. në çdo rast gjykata duhet t’i japë 
kohë vetes për t’u njohur me aktet e ndodhura në dosje edhe qoftë kjo edhe 
si një demonstrim serioz lidhur me vlerësimin nga pikëpamja formale për 
solemnitetin e gjykimit.

në këtë fazë duhet thënë se gjykata në çdo rast, studimin dhe analizën 
e akteve ndodhur në dosje objekt gjykimi, duhet gjithnjë t’i vlerësojë në 
sensin nëse aktet e ndodhura në dosje janë marrë në rrugë të ligjshme apo 
të paligjshme, pra, nëse ato janë të vlefshme apo të pavlefshme, qofshin kjo 
pavlefshmëri relative apo pavlefshmëri absolute dhe në asnjë rast nëse këto 
akte zgjidhin çështjen në një drejtim apo në një tjetër, me një fjalë në një 
vendim fajësie apo pafajësie.

me vlerësimin pozitiv të akteve të ndodhura në dosje, pra, me pranimin e 
kërkesës për gjykim të shkurtuar nga ana e gjykatës kalohet më pas në seancën 
e gjykimit të shkurtuar. kjo seancë zhvillohet gjithnjë me pjesëmarrjen e 
prokurorit, të të pandehurit dhe mbrojtësit, si dhe palëve private, pjesëmarrja 
dhe legjitimiteti i këtyre palëve verifikohet nga ana e gjykatës. Duhet thënë 
se gjykata në asnjë rast nuk duhet të tolerojë lidhur me pjesëmarrjen e këtyre 
palëve në proces, nëse ndonjëra nga këto palë është në mungesë, gjykata merr 
të gjitha masat deri në shtyrjen e seancës për të bërë mundësimin e pjesëmarrjes 
së tyre në seancën e ardhshme deri në urdhërimin e pjesëmarrjes fizike të të 
pandehurit në rastin e mungesës së mbrojtësit të tij. proceduralisht, seanca 
pas leximit të kërkesës së të pandehurit, kryesuesi i trupit gjykues deklaron 
të hapur diskutimin nga ana e palëve në proces, ku prokurori parashtron në 
mënyrë të sintetizuar rezultatet e hetimeve paraprake dhe njëkohësisht shfaq 
mendimin për kërkesën e të pandehurit . në këtë moment duhet thënë se në 
rastin kur në proces është pjesëmarrës edhe paditësi civil dhe kur ky i fundit 
nuk është dakord që çështja të procedohet nëpërmjet gjykimit të shkurtuar, 
atëherë, është taksative detyruese për gjykatën që gjykimi i padisë civile në 
procesin penal të veçohet.*

* Vendimi i Kolegjit Penal te Gjykates se Larte nr.505, dt.20.09.2006
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kështu, pas këtyre zhvillimeve procedurale gjykata ju kërkon palëve të 
paraqesin konkluzionet përfundimtare, natyrisht duke ju vënë në dispozicion 
kohën e nevojshme që atyre ju duhet për të përgatitur konkluzionet dhe 
kërkimet përfundimtare. pas prezantimit dhe depozitimit, qoftë edhe pa pasur 
kohë në dispozicion nga ana e palëve, gjykata tërhiqet për dhënien e vendimit 
përfundimtar. gjykata në vendimin e saj është e lirë të vendosë, gjë që do 
të thotë që ajo nuk është e kufizuar vetëm në marrjen dhe shpalljen e një 
vendimi fajësie. gjykata pas shqyrtimit dhe analizës së të gjithave provave 
dhe akteve ndodhur në dosje konkludon si me vendim fajësie, ashtu edhe 
me vendim pafajësie. në të gjitha rastet kur gjykata jep vendim fajësie, pra, 
vendim drenimi, ajo, në dispozitivin e saj deklaron fajtor të pandehurin për 
veprën që gjykata krijon bindjen se është kryer nga i pandehuri dhe jep edhe 
masën e dënimit dhe më pas në referim të dispozitave lidhur me gjykimin e 
shkurtuar ul në 1/3 masën e dënimit të dhënë për veprën penale për të cilën 
është akuzuar i pandehuri. po të njëjtën procedurë gjykata ndjek kur jep ndaj 
të pandehurit dënim me gjobë. 

në dallim sa më sipër, gjykata kur jep dënim me burgim të përjetshëm 
ul dënimin me burgim në dënim me 25 vjet burgim. në rastet kur gjykata në 
gjykimin e çështjes bindet se vepra për të cilën është akuzuar dhe sjellë për 
gjykim i pandehuri nga ana e akuzës nuk qëndron dhe gjykata çmon se në 
analizën juridike krijon bindjen se duhet t’i japë faktit një kualifikim tjetër 
juridik, ajo është tërësisht e lirë dhe kompetente që ta bëjë këtë, pra, që t’i japë 
faktit një cilësim të ri juridik dhe më pas vepron sipas  të njëjtës procedurë 
dënimi siç parashtruam më sipër. nisur nga fakti se ky institut është siç e 
theksuam, është një institut i huazuar kohët e fundit dhe pa një të kaluar në 
aspektin historik, gjatë zbatimit të tij në praktikë detyroi kolegjet e bashkuara 
të gjykatës së lartë që, nisur nga një çështje konkrete të ndalojë me përgjegjësi 
për të nxjerrë dhe zgjidhur një sërë problemesh juridike me qëllim unifikimin 
e praktikës gjyqësore, të cilat kanë dalë gjatë zbatimit të këtij instituti në 
praktikën e gjykatave tona e konkretisht: në analizë dhe referim të vendimit 
nr.02, dt.29.01.2003, të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë lidhur 
me çështjen penale në ngarkim të të gjykuarve F.z, e.l, r.l dhe S.o akuzuar 
për veprën penale të “rrëmbimit dhe mbajtjes peng të personit me qëllim 
fitimi”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 109/2 e 25 i K. Penal, 
konstatojmë dhe veçojmë këto probleme unifikuese për praktikën gjyqësore 
lidhur me institutin e gjykimit të Shkurtuar. 

Me anë të këtij unifikimi në vendimin penal marrë nga ana e Kolegjeve 
të bashkuara janë dhënë në mënyrë të përmbledhur kriteret mbi të cilat 
udhëhiqen dhe duhet të udhëhiqen gjykatat në rastet kur përpara tyre është 
paraqitur kërkesa për gjykim të shkurtuar, konkretisht: 
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- kriteret juridike që duhet të mbahen parasysh nga gjykatat lidhur me 
zbatimin e gjykimit të shkurtuar në të gjitha ato çështje kur ka më shumë se 
një të pandehur dhe kur në këto procese ka diversitet kërkimesh nga ana e të 
pandehurve lidhur me procedimin për një gjykim të zakonshëm apo për një 
gjykim të shkurtuar ose, siç e quajmë gjykim i posaçëm. kështu, p.sh në një 
çështje penale me disa të pandehur, kur një ose disa prej tyre kërkojnë gjykim 
të shkurtuar dhe një ose disa të tjerë kërkojnë të procedohet me gjykim të 
zakonshëm, gjykata është e lirë të pranojë ose refuzojë kërkesën për gjykim të 
shkurtuar, nisur dhe bazuar në dispozitat procedurale për gjykimin e shkurtuar, 
pa u ndikuar që një pjesë e të pandehurve kërkojnë të procedohet me gjykim 
të zakonshëm. pra, në këto raste nuk është kusht që gjykimi i shkurtuar duhet 
të pranohet nga gjykata vetëm me kushtin që kërkesa të bëhet nga të gjithë të 
pandehurit.

duhet theksuar se në rastet kur pranohet kërkesa për gjykim të shkurtuar 
nga ana e gjykatës vetëm për një të pandehur, kur jemi përpara një gjykimi 
me shumë të pandehur, atëherë gjykata është e detyruar të veçojë materialet e 
çështjes në ngarkim të atij të pandehur për të cilin i është pranuar kjo kërkesë, 
duke vazhduar kështu për të pandehurit e tjerë me gjykim të zakonshëm. këtu 
duhet thënë dhe sqaruar se ajo gjykatë që pranon për një të pandehur gjykimin 
e shkurtuar, ajo do të vazhdojë gjykimin për këtë të pandehur, duke hequr 
dorë nga gjykimi i çështjes për të pandehurit e tjerë, çështja e të cilave hidhet 
në short, duke u gjykuar nga një trup gjykues tjetër, qoftë ky i përbërë nga një 
apo nga tre, apo pesë gjyqtarë, në varësi kjo nga natyra e çështjes dhe natyra 
e gjykatës kompetente. kjo për faktin se ishte kjo gjykatë që krijoi bindjen 
se me gjendjen në të cilat ndodhen aktet në dosjen objekt gjykimi mund të 
arrihet në zgjidhjen e çështjes dhe në marrjen e një vendimi përfundimtar. 
Qëndrimi i kundërt lidhur me këtë është tërësisht i gabuar.

gjithashtu, del detyrimi që në të gjitha ato çështje kur për të njëjtën akuzë 
kemi disa të pandehur dhe për disa prej tyre është proceduar me gjykim të 
shkurtuar dhe për disa të tjerë me gjykim të posaçëm, në asnjë rast brenda 
të të njëjtit proces gjykimi nuk mundet që procesi të vazhdojë të gjykohen 
bashkërisht dhe njëkohësisht, disa të pandehur me gjykim të posaçëm dhe për 
të tjerët me gjykim të shkurtuar.

- kriteret juridike që duhet të mbahen parasysh lidhur me zbatimin e 
gjykimit të shkurtuar në të gjitha ato çështje penale kur janë paraqitur për 
gjykim të pandehur akuzuar për më shumë se një akuzë, qoftë për një apo 
edhe për disa të pandehur. kështu, në të gjitha këto raste gjykata është e lirë 
të vendosë pranimin ose rrëzimin e gjykimit të shkurtuar, kur ajo kërkohet 
nga i pandehuri ose mbrojtësi për një apo për të gjitha akuzat. në rast se 
jemi përpara një kërkimi për gjykim të shkurtuar për një akuzë apo disa 
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prej tyre, por jo për të gjitha, gjykata vlerëson nëse konkurrojnë ose janë 
kushtet për pranim të kërkesës për gjykim të shkurtuar, duke vendosur në 
varësi të këtyre kushteve pranimin ose rrëzimin e kërkesës. në rastin kur 
gjykata pranon kërkesën për gjykim të shkurtuar për një ose disa akuza, 
atëherë gjykata automatikisht vendos veçimin dhe vazhdimin e gjykimit të 
çështjes për akuzën apo akuzat që do të procedohet me gjykim të shkurtuar 
dhe njëkohësisht veçon dhe vazhdon gjykimin e akuzës apo akuzave për të 
cilat nuk është kërkuar gjykim i shkurtuar, duke proceduar bazuar në rregullat 
e gjykimit të zakonshëm. dallimi me sa më sipër është se në këtë rast çështja 
gjykohet po nga i njëjti trup gjykues, pa hequr dorë nga gjykimi i tij, siç 
veprohet ndryshe në rastin kur jemi përpara gjykimit të një çështje me shumë 
të pandehur. ky është edhe dallimi i gjykimit të çështjes penale me shumë të 
pandehur nga gjykimi i çështjes penale për një të pandehur, por i sjellë për 
gjykim me disa akuza.

- kriteret juridike që duhet të mbahen parasysh në rastet e revokimit 
nga gjykata të vendimit të ndërmjetëm me anën e të cilit, gjykata ka pranuar 
kërkesën për gjykim të shkurtuar. kështu, në gjykimin e një çështje penale 
për të cilën është vendosur pranimi i kërkesës për gjykim të shkurtuar dhe 
gjatë ecurisë së procedurave të gjykimit të shkurtuar nga i pandehuri ose 
mbrojtësi i tij pretendohet dhe kërkohet për ribërjen e një veprimi hetimor, 
akti ekspertimi apo esperimenti hetimor, në këto raste gjykata është e detyruar 
të revokojë vendimin e saj të ndërmjetëm lidhur me gjykimin e shkurtuar, 
duke vazhduar gjykimin me procedim të zakonshëm. ne jemi te mendimit që 
ky qëndrim i gjykatës duhet të kushtëzohet me faktin që ajo pas revokimit të 
vendimit të ndërmjetëm duhet të pranojë kërkesën e bërë nga i pandehuri apo 
mbrojtësi i tij lidhur me kërkimet e sipërpërmendura.

- kriteret juridike që duhet të mbahen parasysh lidhur me momentin e 
ushtrimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar nga ana e të pandehurit dhe 
mbrojtësit të tij. pra, me një fjalë në cilin moment i lind e drejta dhe njëkohësisht 
i mbaron kjo e drejtë për paraqitjen e kërkesës për gjykim të shkurtuar nga 
ana e të pandehurit apo mbrojtësit të tij. lidhur me këtë moment ne dhamë në 
mënyrë të detajuar argumentet juridike, ku të pandehurit apo mbrojtësit të tij 
e drejta për të ushtruar kërkesën për gjykim të shkurtuar i lind menjëherë kur, 
ai njihet zyrtarisht me prezantimin përpara gjykatës nga ana e përfaqësuesit të 
organit të akuzës të kërkesës për gjykim, në të cilën gjykatës i bëhet prezent 
akuza dhe provat me anën e të cilës akuza kërkon të vërtetojë veprën e kryer 
dhe për të cilën akuzohet i pandehuri. kjo e drejtë lind në këtë moment dhe 
mbaron po në këtë moment, pra, kërkesa nuk mund të ushtrohet më në rast 
se gjykata investohet për thirrjen e provave për t’u dëgjuar, konceptuar dhe 
debatuar në gjykatë.
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- kriteret juridike që dalin dhe duhet të mbahen parasysh nga gjykata kur 
ajo në vendimin e saj përfundimtar bën cilësim të ri juridik lidhur me faktin 
kriminal. në të gjitha ato raste kur një çështje ka ardhur për gjykim bazuar në 
një akuzë konkrete dhe kur gjatë gjykimit të çështjes nga ana e gjykatës është 
pranuar kërkesa për gjykim të shkurtuar, në këto raste pas konkluzioneve 
përfundimtare bërë nga ana e palëve në proces, gjykata në vendimin e saj 
kryesisht ose edhe e orientuar dhe kërkuar nga i pandehuri ose mbrojtësi i 
tij në konkluzionet përfundimtare, mund t’i japë faktit kriminal një cilësim 
të ri. por në këto raste duhet theksuar se gjykata në asnjë rast nuk duhet t’i 
japë faktit kriminal një cilësim të ri drejt një akuze për një vepër penale më 
të rëndë, pra, të dënojë të pandehurin për një vepër penale më të rëndë se 
ajo për të cilën i pandehuri është sjellë për gjykim. kjo bazuar në parimin e 
mos rëndimit të pozitës së të pandehurit si dhe në disponibilitetin absolut të 
autoritetit të procedurës së organit të akuzës lidhur me akuzën.

- kriteret juridike që duhet të mbahen parasysh lidhur me parimin e 
kontuinitetit në gjykim. gjë që do të thotë se kur në një çështje penale shqyrtimi 
gjyqësor ka filluar me gjykim të zakonshëm në asnjë rast dhe asnjëherë nuk 
mund të vazhdohet më tej me gjykim të shkurtuar. bazuar në ndryshimet bërë 
këtij instituti me anë të ligjit nr.8813, dt.13.06.2002, tashmë nuk i njihet më 
e drejta të pandehurit për të ripërsëritur kërkesën për gjykim të shkurtuar kur 
nga ana e gjykatës një kërkesë e tillë është rrëzuar me vendim të ndërmjetëm, 
siç parashikohej në nenin 404 të k.pr.penale tashmë i shfuqizuar. pra, me 
një fjale, është e palejueshme që pasi bëhet kërkesa për gjykim të shkurtuar 
për të cilën është vendosur mospranimi kjo me vendim të ndërmjetëm nga 
gjykata dhe kur ka nisur hetimi gjyqësor në vazhdim të ribëhet kërkesa kur 
provat tashmë janë bërë objekt shqyrtimi në gjykatë. kështu, këto ndryshime 
përfundimisht disiplinuan momentin procedural të ushtrimit të kësaj kërkese 
nga ana e palës, që ligji procedural ia kishte njohur një të drejtë të tillë.

- delikat është problemi në rastet kur për disa të pandehur, për të cilët 
është proceduar me gjykim të shkurtuar dhe ndaj tyre gjykata ka konkluduar 
me vendim pafajësie ose qoftë edhe me vendim fajësie, si do të procedohet 
me pjesën tjetër të të pandehurve kur gjykimi është duke u bërë apo është bërë 
bazuar në procedimin e një gjykimi të zakonshëm. ose kur pas gjykimit të 
tyre nga ana e gjykatës është konkluduar me një vendim fajësie apo pafajësie 
të kundërt me atë që gjykata ka dhënë ndaj të pandehurve të tjerë të akuzuar 
për të njëjtën vepër, por gjykimi i të cilëve është proceduar me gjykim të 
shkurtuar. në këto raste është për t’u zgjidhur problemi se kush vendim do të 
predominojë, a do të jemi në kushtet e zbatimit të një gjykimi rishikues apo 
edhe më tej.

- kriteret juridike që duhet të mbahen parasysh lidhur gjykimin në 
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gjykatën e apelit përsa i përket shfuqizimit të vendimit të pranimit të gjykimit 
të shkurtuar nga ana e gjykatës së Shkalles parë. pra, edhe rastet kur kërkesa 
për gjykim është pranuar nga gjykata e Shkallës së parë dhe më pas është 
shfuqizuar nga ana e gjykatës së apelit si dhe rastet kur kërkesa për gjykim 
të shkurtuar nuk është pranuar nga ana e gjykatës së Shkallës së parë dhe 
më pas ajo është pranuar nga ana e gjykatës së apelit. në të dyja këto raste 
gjykata e apelit është e lirë në vendimmarrje, por gjithnjë ajo duhet të ketë 
parasysh të gjitha ato kritere që ne parashtruam më sipër.

- kriteret juridike që duhet të mbahen parasysh lidhur me gjykimin e 
apelit ose rekursit bërë ndaj një vendimi i cili nuk ka pranuar kërkesën për 
gjykim të shkurtuar për faktin se organi i akuzës i ka kërkuar gjykatës të mos 
pranojë kërkesën për gjykim të shkurtuar bërë nga i pandehuri me arsyetimin 
se organi i akuzës do të paraqiste për gjykim gjatë hetimit gjyqësor të çështjes 
një apo disa prova të tjera shtesë që priteshin të vinin nga jashtë shtetit nga 
organe hetimi homologe. në këtë rast konstatohen dy probleme. Së pari, 
një kërkesë e tillë jo vetëm që nuk është e ligjëruar nga pikëpamja moralo-
profesionale dhe natyrisht edhe ligjore për vet faktin se organi i akuzës kur 
paraqet një dosje për gjykim, ai pretendon dhe kuptohet se materiali hetimor 
në ngarkim të të pandehurit apo të të pandehurve është i plotë dhe nuk mundet 
që organi i akuzës të frenojë ushtrimin dhe pranimin e kërkesës për gjykim të 
shkurtuar, me këtë argumentim. Së dyti, një qëndrim i tillë i jep pa të drejtë 
organit të akuzës marrjen e një pozite privilegjuese në proces, si dhe i jep të 
drejtën akuzës mbi të gjitha të drejtojë procesin dhe ecurinë e tij. pranimi i 
një pozite të tillë dëmton interesat e të pandehurit në proces, pasi kushtëzon të 
drejtën që ligji ia ka njohur të pandehurit për të ushtruar dhe përfituar në çdo 
rast nga zbatimi i institutit të gjykimit të Shkurtuar. 

në gjykim në Shkallë të dytë në apel apo qoftë edhe në gjykatën e 
lartë, kur gjykata pranon pretendimin e të pandehurit se atij i është mohuar 
pranimi nga ana e gjykatës kërkesa për gjykim të shkurtuar dhe për rrjedhoje, 
përfitimin nga zbatimi i gjykimit të shkurtuar, në çdo rast gjykata që shqyrton 
ankimin qoftë apelin apo edhe rekursin, nëse ajo çmon se kërkesa e bërë nga 
i pandehuri është rrëzuar pa të drejtë, gjykata duhet të vendosë ndryshimin 
e vendimit për këtë pjesë, duke vendosur vetëm zbritjen e masës së dënimit 
të dhënë në 1/3 e tij. Kufizohemi tek fjala “vetëm”, pasi në praktikë në disa 
raste ka ndodhur që gjykata edhe pse ka konstatuar se kërkesa e bërë nga 
i pandehuri për gjykim të shkurtuar është rrëzuar pa të drejtë, në rigjykim 
ndonëse ka ndryshuar vendimin dhe ulur masën e dënimit për shkaqe të 
tjera, si p.sh mosmarrje në konsideratë të rrethanave lehtësuese, ajo me pa të 
drejtë nuk ka vendosur uljen e dënimit në masën prej 1/3 të tij, (shih për këtë 
vendimin nr.16, dt.26.01.20011 të kolegjit penal pranë gjykatës së lartë), 
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duke u mjaftuar në këtë rast vetëm në tërheqjen e vëmendjes së gjykatës që ka 
dhënë vendimin objekt ankimi për mospërsëritje të kësaj shkelje. 

në të gjitha ato raste kur gjykata ka kërkesë për procedim me gjykim të 
shkurtuar, ajo është e detyruar të vendosë edhe për padinë civile në procesin 
penal nëse një padi e tillë është pjesë e procesit. natyrisht, kundër vendimit 
përfundimtar të dhënë nga gjykata në gjykimin kur procedohet me gjykim të 
shkurtuar të gjitha palëve ju njihet e drejta e ankimit në gjykatën e apelit.

pra, pa hyrë në detaje, interpretimi lidhur me gamën e këtyre problemeve 
të evidentuara dhe zgjidhur në favor të unifikimit të praktikës gjyqësore nga 
ana e kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë, duket qartë se për një kohë 
kaq të shkurtër zbatimi, ky institut krijoi jo pak probleme gjatë zbatimit të tij 
në praktikën gjyqësore. natyrisht, qoftë ky trajtim bërë institutit të gjykimit 
të Shkurtuar, qoftë praktika gjyqësore e deritanishme e unifikuar ose jo nuk 
pretendojnë dhe japin garancinë e zgjidhjes në mënyrë përfundimtare të të 
gjithë problemeve teorike dhe praktike lidhur me këtë institut dhe njëkohësisht 
nuk japin garancinë se gjatë zbatimit të këtij instituti në praktikën e gjykatave 
tona nuk do të dalin problem të reja, të cilat kërkojnë zgjidhje.

Përfundime

nëse do të bënim një rezyme në trajtimin në mënyrë komplekse të 
problemeve që kanë dalë deri tani në praktikën gjyqësore si rezultat i 
zbatimit të institutit të gjykimit të Shkurtuar do të ishte e nevojshme edhe e 
rëndësishme bërja e analizës së burimeve dhe shkaqeve të krijimit të këtyre 
problemeve gjatë zbatimit praktik të institutit të gjykimit të Shkurtuar. pa 
dyshim, konkludojmë se këto probleme praktike lidhur me zbatimin e këtij 
instituti në praktikë burojnë dhe për rrjedhojë duhet ndërhyrë në tre aspekte 
e konkretisht:

Së pari:  duke qenë se ky institut është i huazuar në tërësinë e tij, nga e 
drejta procedurale italiane, është e nevojshme që duhet marrë në analizë të 
gjitha ato institute procedurale penale zbatimi i të cilave ndikon dhe është i 
lidhur me zbatimin e institutit të gjykimit të Shkurtuar, si p.sh në referim të 
fazës së ushtrimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar në k.pr.penale italiane 
është fiksuar që kërkesa ushtrohet në fazën e veprimeve paraprake, në prani 
të gjyqtarit, të prokurorit dhe avokatit ose mbrojtësit. gjë që do të thotë ose 
ne duhet të rifusim në k.pr.penale fazën e shqyrtimit përgatitor të akteve nga 
ana e gjykatave, duke rregulluar kështu jo vetëm zbatimin në tërësinë e tij 
të institutit të gjykimit të Shkurtuar, por edhe një sërë problemesh të tjera 
procedurale, ku mosparashikimi i kësaj faze procedurale në kod ka krijuar 
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një sërë problemesh. këtu mund të përmendim p.sh problem i kthimit të 
akteve kur ato konstatohen të parregullta ose me mangësi gjatë shqyrtimit 
gjyqësor etj.

Së dyti: parë po në këtë këndvështrim nëse kërkohet një perfeksion në 
zbatim të këtij instituti, atëherë lind nevoja e inkludimit në kodin tonë të 
procedurës penale edhe të institutit të marrëveshjes paraprake midis palëve 
në procesin penal. ne jemi të bindur se shumë shpejt për një sërë arsyesh edhe 
ky Institut do të gjejë fiksim dhe aplikim edhe në Kodin tonë të Procedurës 
penale.

Së treti: edhe vetë kreu i dispozitave që rregullon institutin e gjykimit të 
Shkurtuar në k.pr.penale parë në gamën e problemeve të dala gjatë zbatimit 
të tij në praktikë si dhe nën argumentimin e dy kërkesave të mësipërme, duhet 
t’i nënshtrohet një rishikimi duke bërë zgjerimin e dispozitave të këtij instituti, 
bazuar në tërësinë e këtyre problemeve teorike dhe praktike.

  
Literatura:

1. kushtetuta e r. Sh.
2. kodi i procedurës penale.
3. Vendimet e Kolegjeve te Bashkuara
4. Vendimet e kolegjit penal të gjykatës se larte.
5. praktika gjyqësore e gjykatave te shkalles pare dhe gjykatave te apelit.
6. kodi i procedurës penale italiane.
7. Florenzo Storelli “ i riti alternativi nel processo penale “, f.14. 
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Alban GUSHO

decentralizimi Si proceS i papërFunduar
(Vështrim kritik)

Abstrakt

në vitet ’90, pas rënies së regjimit monist, në vendet Evropës Lindore 
dhe Juglindore, me ardhjen e qeverive demokratike filloi të zhvillohej 
mendimi për forcimin e qeverive lokale. ligjvënësit e shteteve 

përkatëse ngritën komisione për hartimin, miratimin dhe implementimin e 
ligjit për qeverisjen lokale. procesi i decentralizimit të pushtetit qendror dhe 
implementimi i ligjit ndeshi në shumë probleme dhe vështirësi. 

mungesa e traditës demokratike, varfëria, shpërndarja e pabarabartë e 
resurseve, kapaciteti i dobët intelektual por edhe korrupsioni, shpërdorimi i fondeve 
publike dhe keqadministrimi i bashkive dhe komunave nga krerë dhe zyrtarë të 
papërgjegjshëm, për interesa partiake apo të një grupi të vogël interesi rezultuan 
në përparim shumë të ngadaltë dhe tejzgjatje të procesit të decentralizimit. 

edhe sot pas dy dekadash demokraci, ekzistimi ende i faktorëve negativë 
të lartpërmendur, të cilët janë kusht për demokraci lokale dhe decentralizim, 
bën që kjo çështje të jetë pjesë e programeve elektorale të radhës dhe nga më 
të kritikuarat në tavolinat e debateve publike.

1. Koncepti i Decentralizimit

decentralizimi, mbartja e autoritetit dhe përgjegjësisë për funksione 
publike nga qeveria qendrore në atë vendore, mbulon një sërë konceptesh. 
Secili lloj i tij(politik, administrativ, fiskal dhe ekonomik), ka karakteristikat e 
tij, politikat që implementohet dhe kushtet për të qenë i suksesshëm. të gjithë 
këta faktorë duhet të trajtohen me kujdes para se të vendoset nëse projektet 
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ose programet duhet të mbështesin riorganizimin financiar, administrativ apo 
sistemin e shërbimeve. (Litvack, 1999)

ndërsa duhet bërë shumë kujdes në masën e implementimit të secilit 
lloj, koordinimin e tyre dhe procesin e implementimit, në mënyrë që llojet 
e decentralizimit të mos mbivendosen. decentralizimi politik, administrativ, 
fiskal dhe ekonomik është shfaqur në forma dhe kombinime të ndryshme mes 
shtetesh, brenda shtetit, madje dhe brenda sektorëve të caktuar. 

në sferën politike decentralizimi është parë në një kontekst më të gjerë, 
ku ai luan rolin kyç në rritjen e pjesëmarrjes, përgjegjësisë dhe llogaridhënies. 
(Blair, 200)

Përkufizimet precize (të decentralizimit) janë më pak të rëndësishme se 
qasjet gjithëpërfshirëse. kjo për shkak të llojeve, mënyrave dhe strategjive të 
llojllojshme të shfaqjes dhe vënies së tij në jetë.

2. Efektet pozitive

decentralizimi është mënyra për të përmirësuar shërbimet, drejtuar 
politikat e qeverisë kah nevojave të qytetarëve dhe për të rritur mundësitë e 
ndërveprimit të qeverisë me atë qytetar.

decentralizimi krijon mundësinë për të zhvilluar mendësinë se shërbyesit 
civil duhet të punojnë sa me afër interesave te lokalitetit. distanca e afërt me 
qytetarët i bën ata të përshtatin punën e tyre në pëlqimet dhe kushtet lokale, 
ndërsa rritet llogaridhënia ndaj zgjedhësve vendor. (Litvack, 1999)

pra, decentralizmi thyhen distancën e pushteti qeveri-qytetar, 
kontribuon në transparencën e institucioneve (qendrore dhe vendore) dhe rrit 
përgjegjshmërinë e punonjësve të administratës. për më tepër decentralizimi 
është pozitiv në aspektin e aktivizimit dhe rritjes së ndërgjegjes qytetare në 
vetëqeverisje, si një çështje dhe e mirë e përbashkët. 

por decentralizimi ka edhe disa avantazhe të veçanta për komunitetin:
Veprimtaria dhe pushteti politik mund të zhvendosen prej kryeqytetit • 
drejt një grupi më të gjerë lokalitetesh, duke bërë të mundur që 
kontrolli politik të jetë më pak i përqendruar gjeografikisht në një 
zonë të vetme. 
procesi i hartimit të politikave zhvendoset më pranë komunitetit .• 
kur taksat dhe gjobat vendosen nga pushteti lokal. në këtë rast • 
qytetarët ka të ngjarë të kursejnë më shumë burime të pakta si: ujë, 
energji elektrike etj. (Rawrence, 2000)

Vendet e decentralizuara janë më tepër të përkujdesura ndaj nevojave të 
qytetarëve dhe përpjekjet për t’i shërbyer komunitetit janë më të mëdha sesa 
në vendet e centralizuara. (Shah, 1998)
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 kjo konkludon në atë që qeveritë demokratike të decentralizuara kanë 
një impakt pozitiv në cilësinë e qeverisjen nga pozicioni komandues dhe 
kontrollues në atë shërbyes.

3. Pengesat përgjatë rrugës së decentralizimit

Faktorë të shumtë pengues në procesin e decentralizimit paraqiten në 
shpërndarjen e burimeve dhe aftësive njerëzore në administratat e qeverisjes 
lokale. 

Shpeshherë nuk ka kapacitet intelektual, të aftë dhe me përvojë për të 
punuar në administratë. (Litvack, 1999) Kjo shfaqet në lokalitetet e vogla, 
veçanërisht në zonat rurale dhe të thella. ndonëse mund të ketë profesionistë 
vendas të migruar në qytete apo fshatra të tjerë, ato mund të mos dëshirojnë të 
kthehen për të punuar në administratën lokale, pasi mund të kenë gjetur punë 
dhe jetë më komode larg lokalitetit të tyre.

pengesat përgjatë rrugës së decentralizimit i ka trajtuar edhe rebecca 
lawrence. kërkuesja shkencore në Shqipëri nga instituti urban, uashington, dc, 
Shba, thekson se pengesat e sotme të shërbimeve që lidhen me decentralizimin, 
mund të ulin cilësinë e menaxhimit urban. pengesa të tilla janë: 

burime të pakta lokale;• 
Aftësi e kufizuar për të mbledhur taksa dhe tatime;• 
mungesë burimesh të pavarura;• 
pasiguri politike dhe ligjore, si dhe interpretime të ndryshme të ligjeve • 
dhe udhëzimeve;
Përvojë e kufizuar në vetëqeverisjen lokale;• 
Shpërdorimi i fondeve të livruara për decentralizimin dhe forcimin e • 
menaxhimit urban; dhe
pushteti lokal mund të bjerë viktimë e presioneve të grupeve kriminale • 
ose grupeve me interesa ekonomike të caktuara nëse nuk ka një shoqëri 
civile të fortë e të qëndrueshme dhe një administratë të shëndoshë në 
të gjitha nivelet e pushtetit lokal. (rawrence, 2000)

Faktor tjetër pengues në implementimin dhe procesin e decentralizimit, 
përves atyre të përmendura më sipër, shfaqet edhe politika. Shpeshherë krerët 
e pushtetit lokal përdorin kredon partiake për të rritur popullaritetin dhe 
vlerësuar punët e tyre në lokalitet. 

përdorimi i kritereve politike për të vlerësuar arritjet e kryetarëve të 
bashkive më tepër sesa kontributi i tyre i drejtpërdrejtë në përmirësimin e jetës 
së qytetarëve, kanë rezultuar të dëmshëm në bashkëpunimin me pushtetin 
qendror që është në duar të partive të ndryshme politike. (bakllamaja, 2000)

kushtet politike dhe sociale të vendit, të cilat ndikojnë në cilësinë dhe 
shpejtësinë e procesit. madje shumë ithtarë të decentralizimit mendojnë se 
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ky nuk është ilaç për vende me probleme te akumuluara politike dhe sociale.
(Ryan, 2003)

4. Kushtet për sukses

politika është forca kryesore shtytëse dhe zhvilluese e decentralizimit në 
shumë vende. megjithatë, mënyra më e mirë dhe e sigurt është të ndërthuret 
dhe bashkëveprojë një politikë e mirë me një ekonomi të mirë. 

Qëllimet politike, për të rritur përgjegjësinë dhe pjesëmarrjen në nivel lokal, 
është mire të përkojnë me qëllimet ekonomike, për përdorimin e resurseve 
publike, që të rrisin gatishmërinë për pagimin e taksave për shërbime lokale.

disa kushte të rëndësishme për një decentralizim të suksesshëm:
komunitetet lokale duhet të informohen rreth kostos të shërbimeve 1. 
dhe burimit të pagimit të tyre, me qëllim që vendimet e tyre të jenë 
domethënëse.
komunitetet kanë nevojë për një mekanizëm që të shprehin nevojat 2. 
dhe pëlqimet e tyre, në mënyrë që të bindin politikanët për to. kjo 
motivon ata për pjesëmarrje në qeverisje.
ekzistimi i një sistemi llogaridhënie bazuar në transparencë që të 3. 
lejojë komunitetin të monitorojë cilësinë e qeverisjes. kjo bën më 
të lehtë reagimet ndaj punës së administratës, si dhe e bën atë më të 
përgjegjshme.
instrumentet e decentralizimit (struktura institucionale dhe ligjore, 4. 
struktura për llogaridhënien, sistemi fiskal etj.) duhen hartuar në 
mbështetje me qëllimet politike. (Litvack 1999)

normat morale dhe konsensusi në të gjitha nivelet e qeverisjes janë vitale 
për suksesin e tij. reformat në administratën civile si dhe trajnimi i saj është 
thelbësor në hapat drejt decentralizimit. (Shah, 1998)

për vendet në zhvillim krijimi i mjedisit të përshtatshëm për decentralizim 
është më i vështirë dhe i gjatë në kohë. këtu vihet re politika jo e qëndrueshme 
si dhe infrastruktura ekonomike e dobët. 

5. Pjesëmarrja e qytetarëve 

pjesëmarrja në qeverisje dhe decentralizimi janë në simbiozë me njëri-
tjetrin. (Litvack, 1999) Afërsia e qeverisë lokale me qytetarët do të bëjë që 
politikat t’ju përgjigjen sa më mirë nevojave lokale dhe shpenzimet publike 
të përkojnë më së miri me interesat e tyre. por të mësipërmet do të realizohen 
vetëm nëse pjesëmarrja qytetare në qeverisjen lokale do të jetë e gjerë dhe 
nga angazhimi i ojQ-ve lokale dhe grupeve të interesit. pjesëmarrja mund 
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të zhvillohet në forume, ku të trajtohen programet, projektet dhe aktivitetet e 
bashkive dhe komunave. 

pjesëmarrja në mbledhjet e këshillit të bashkisë apo komunës si dhe 
mbledhjet e lagjeve dhe komuniteteve janë rrugë shumë efikase dhe lehtësisht 
të realizueshme për një pjesëmarrje të mirë në qeverisje.

procesi i decentralizimit mund t’i japë shtysë mundësisë së pjesëmarrjes 
duke e vendosur pushtetin dhe mekanizmat e tij më afër qytetarëve dhe 
duke e bërë atë më të lehtë për tu zbatuar. në vendet me traditë të pakët në 
pjesëmarrje, decentralizimi mund të jetë hapi i parë për të krijuar rregulla në 
bashkëveprimin qytetar-shtet. (Litvack, 1999)

pjesëmarrja qytetare siguron atë që e mira publike përkon me preferencat 
e votuesve dhe me  llogaridhënien e sektorit publik. një pjesëmarrje e tillë 
është e mundur vetëm nëse kemi liri politike dhe stabilitet. (Shah, 1998) 
Suksesi i decentralizimit, si një mjet për pjesëmarrjen, varet nga niveli i 
klasave shoqërore dhe forcimi i institucioneve lokale. (Heymans, 1996)

pjesëmarrja në qeverisjen lokale shpesh rezulton në hartimin e planeve 
nga disa njerëz dhe zbatimin e tyre nga një pjese tjetër e komunitetit, dhe ky 
koordinim reflektohet në pëlqimin e qytetarëve. Megjithëse vështirësitë janë 
të mëdha, zgjidhja e problemit të pjesëmarrjes lokale dhe motivimit është 
çelësi për sukses ose dështim në programet e zhvillimit rural. (kuhnen, www.
professor-frithjof-kuhnen.de)

mekanizmat për pjesëmarrje të qytetarëve mund të konsiderohen si 
parakushte ndihmëse kur vlerësohen  perspektivat për një decentralizim të 
suksesshëm.

6. Ndihma e USAID në procesin e decentralizimit

agjencia e Shteteve te bashkuara për zhvillim ndërkombëtar ndihmon 
zhvillimin e demokracisë dhe qeverisjes lokale ne vendet ne zhvillim dhe 
ato të botës së tretë. në materialin e mëposhtëm  “eksperienca e uSaid në 
decentralizim dhe Qeverisje lokale demokratike” (uSaid’s experience in 
decentralization and democratic local governance) paraqitet një përmbledhje 
e disa fushave ku vepron kjo agjenci për zhvillimin e demokracisë lokale dhe 
decentralizimit.

uSaid (agjencia e Shteteve te bashkuara për zhvillim ndërkombëtar) 
promovon decentralizimin dhe demokracinë e qeverisjes lokale në tre rrugë. 
Varësisht nga kushtet e vendit dhe niveli i fondeve, agjencia mund të punojë 
me një, dy ose tre çështjet e mëposhtme (Qendra për demokraci dhe Qeverisje, 
2000).
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6.1 Mjedis të favorshëm për decentralizim
uSaid promovon emergjencën e mjedisit të një vendi që është aq i 

favorshëm sa dhe i mundshëm për të transferuar pushtetin dhe autoritetin në 
nivel lokal. për të ndihmuar qeveritë me reforma ligjore, uSaid mundëson 
asistencë teknike, trajnime dhe analiza për miratimin dhe implementimin e 
ligjeve të reja.

në mbështetje të reformave ligjore, agjencia gjithashtu promovon dhe 
zhvillimin e shoqatave lokale. Si një kundërpeshë e pushtetit qendror, shoqata 
mund të paraqesin interesin e tyre për legjislacionin e qeverisjes vendore 
si dhe të lobojnë për zhvillimin e decentralizimit dhe demokracisë lokale. 
gjithashtu, aktivitetet e shoqatave lokale mund të shërbejnë si shembull për  
vendet e tjera pilote. 

6.2 Qeverisje lokale demokratike
uSaid promovon programet dhe informimin e qytetarëve rreth punëve 

të qeverisë lokale. nëpërmjet këtyre programeve synohet të arrihet forcimi i 
qytetarisë dhe pjesëmarrja në qeverisje. në këtë mënyrë  qeverisja bëhet më 
llogaridhënëse dhe efikase në punët e saj. 

objektivi i agjencisë është të ndihmojë garantimin që qeverisja në nivel 
lokal të bëhet më demokratike dhe të ndikojë në tranzicionin demokratik 
kombëtar. programet e uSaid për decentralizim dhe qeverisje lokale 
demokratike gjithashtu përkrahin rritjen e interesit qytetar për marrjen 
e vendimeve nëpërmjet komiteteve këshilluese, takimeve lokale dhe 
sondazheve. 

gjithashtu, mbështet grupet qytetare që organizohen për të artikuluar 
shqetësimet qytetare, edukojnë të tjerët rreth të drejtave të tyre dhe 
përgjegjësive, monitorojnë qeverinë lokale etj. 

6.3 Kapaciteti i qeverisjes lokale
programet e hartuara dhe sugjeruara nga uSaid për decentralizim dhe 

demokraci në qeverisje lokale theksojnë zhvillimin e kapacitetit të qeverisjes. 
programet e uSaid mundësojnë asistencë për të përmirësuar metodën “know 
- how”  dhe burimet financiare të qeverisë lokale në mënyrë që shërbimet të 
tejçohen sa më mirë tek qytetarët.

përparimet në kapacitetin e qeverisjes lokale jo vetëm ndikojnë ndjeshëm 
në jetën e qytetarëve, por edhe risin besimin dhe angazhimin e tyre në praktikat 
demokratike. në shumë vende agjencia mbështet trajnimin e zyrtarëve 
lokalë, në mënyrë që ata të angazhohen më mirë në planifikimet strategjike, 
menaxhimin dhe hartimin e politikave efikase e demokratike.
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Përfundim

edhe pse kemi lënë pas njëzet vjet tranzicion decentralizimi në shumë 
vende të evropës juglindore dhe lindore vazhdon të ecë me ritme të 
ngadalta. 

Problemet e financimit të komunave dhe bashkive nga qeveritë qendrore 
mbeten aktuale. mbledhja e taksave vendore dhe mungesa e burimeve te tjera 
ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e menaxhimit lokal. mirëqënia ekonomike dhe 
stabiliteti politik janë faktorë të rëndësishëm për suksesin e decentralizimit.

për një decentralizim të suksesshëm duhet që qytetarët të informohen 
rreth punëve të administratës si dhe të organizohen në forume dhe takime 
publike, ku mendimi dhe nevojat e tyre të dëgjohen dhe vlerësohen nga 
qeveria vendore. transparenca e administratës dhe llogarridhënia i shtyn 
qytetarët kah mbështetjes të punëve të komunave apo bashkive. 

pjessëmarrja në qeverisje, një tipar thelbësor i demokracisë, orienton 
politikat drejt nevojave të qytetarëve dhe ndihmon në uljen e distancës së 
pushtetit mes administratës dhe komunitetit. 

realizimi dhe përmirësimi i faktorëve të lartpërmendur do të shpejtonte 
procesin e decentralizimit, si dhe do të garantonte suksesin e tij.
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М-р Флорида ВЕЛјанОска

ЕКОНОМСКИ МЕУРИ 

ВОВЕД

Разорните последици од големата финансиска и економска криза 
која започна во САД и го зарази светското стопанство, се сеуште 
присутни и далеку од надминати. Дебатите околу причините, околу 

можноста да се спречи избивањето на кризата и после повеќе од три 
години од нејзиното започнување не стивнуваат. Се бараат виновниците, 
се менуваат политиките, се менува моќта на економиите, избиваат 
скриените грешки и аномалии на површина. На моменти се чини дека 
на глобалните проблеми им нема решение и крај .

Како и после секоја криза, така и после оваа следеа бројни полемики 
околу причините кои ја предизвикале. Многу често експертите се 
разидуваа во размислувањата. Сепак, фактот кој што во тие полемики 
не можеше да се побие е постоењето на економски - меур.  И не само 
сега, коренот на секоја криза  во суштина се наоѓа во постоењето на 
економски меур. Тоа впрочем и повеќе пати во историјата се потврдило. 
Денес нивното значење е уште поголемо, бидејќи и последиците се 
поразорни и позаразни. Причината за тоа лежи во силната меѓународна 
економска поврзаност – интернационализација и глобализација. Фактот 
што во овој 21 век постојано зборуваме за глобален пазар на капитал, на 
пари, на стоки, ни наметнува и глобални последици од потресите на тие 
пазари.

Негативната конотација со која се поврзани финансиските меури е 
неспорна. Нивното појавување и развој несомнено дека  има негативни 
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импликации. Од тука, е многу важно да се заштитиме, односно да се 
обидеме да ги препознаеме меурите и така да останеме надвор од нив. За 
волја на вистината бројни експерти се уште веруваат дека економскиот 
меур не може да се види додека не експлодира, но предупредувањата 
кои постојано се упатуваа пред пукањето на најсвежиот меур – меурот 
со недвижности во САД, го потврдуваат спротивното. 

Заради тоа е и вредно да се обрне поголемо внимание на запознавањето 
со економскиот меур – неговите карактеристики, формирање, развој, 
причини за појавување и последиците. Ова особено, бидејќи финансиските 
меури се огромна мамка за создавање профит на која многу тешко може 
да се одолее. Факт е дека е навистина тешко само да се стои на страна 
и да се гледа како  другите прават пари, и покрај фактот што историјата 
повторно и повторно, потврдува дека меурите секогаш пукаат. Многу е 
мал и маргинален бројот на оние кои во перфектен тајминг излегуваат 
од тој магичен круг, како последни профитери пред наглиот пад. 
Губитниците и губитоците се далеку побројни и покатастрофални. Од 
тука само со одлично познавање на меурите можеме евентуално и да се 
заштитиме од нив. 

Тоа е и предмет на овој труд, да понуди и даде основни насоки и  
податоци за препознавање и заштита од економските меури. Истовремено, 
трудот може да им послужи и на креаторите на политики (кои се и едни 
од виновниците за појавата на меури) како водилка која ќе ги спречи да 
дозволат  и поттикнат развој на економски меури во нашата економија.

1. пОИМ за ЕкОнОМскИ МЕУрИ

Поимот меур е добиен од времето на финансиската криза во Велика 
Британија 1711-1720 година, позната како Меурот Јужно Море. Овој 
поим се однесувал на самата компанија и на нејзините “надуени акции”,  
повеќе, отколку на самата криза. Матафората упатува на цените кои се 
надуени и кревки, висат во воздух, нестабилни и осетливи на ненадејни 
напади, кои несомнено ќе се случат. Останатите епизоди на финансиски 
кризи – пропратени со економски меури се нарекуваа МАНИА, пример 
Лале Манијата во Холандија

Во економската литература покрај поимот економски меур се 
употребуваат и термините финансиски меур, шпекулативен меур, 
ценовен меур или балон. Сите овие термини се користат да означат 
состојба во која доаѓа до континуиран раст на цените на одредена актива 
– средства (хартии од вредност, недвижности, одрдени стоки исл.) далеку 
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над фундаменталната – реалната (внатрешна)  вредност на истата, со 
истовремена масовна побарувачка и тргување со неа. Ваквата состојба 
завршува со контракција и драстичен пад на цените. 

Економските меури подразбираат тргување со продукти или 
одредена актива по инфлаторни вредности.1) Во теоријата постојат и 
такви дефиниции за економските меури кои ги поврзуваат меурите со 
самиот економски циклус на стопанствата во пазарна економија. Според 
нив, меурите се јавуваат како последица на делувањето на пазарните 
односи, и се краткорочни, објаснувајќи при тоа дека пазарот е ефикасен 
на долг рок, а не и на краток.

  “ Економскиот меур е најчесто користен термин за економски циклус 
кој се карактеризира со брза експанзија, проследена со контракција, 
најчесто на драстичен начин”. 2)

И покрај тоа што постојат повеќе дефиниции за економските меури 
сепак, кај сите нив се споменуваат неколку заеднички карактеристики:

- Прогресивен пораст на цените – доаѓа до континуиран раст на 
цената на одредена актива, далеку над нејзината реална (внатрешна) 
фундаментална вредност.

- Масовна побарувачка– огромен број на инвеститори се 
заинтересирани за купување на одредена актива, како би создале профит 
преку постојаниот пораст на цените. 

- Масовно тргување– во очекување дека растот на цените на активата 
ќе продолжи неограничено, се врши постојано купување и продавање. 
Постојано се зголемува бројот на учесниците  во меурот, и тој станува 
се поголем.

- Пукање – експлозија на меурот – доаѓа до ненадеен и драстичен 
пад на цената на активата, која постепено се враќа на својата реална – 
фундаментална вредност.

За да дојде до формирање на еден меур, влијание имаат два елементи. 
Прво, тоа е постоењето на атрактивна  актива. Имено, за да дојде до 
првично зголемување на цената на одредена актива потребно е најнапред 
поголем број на инвеститори да ја сметаат за атрактивна и да посакуваат 
да ја поседуваат, што ќе води кон помасовно купување на истата. И 
вториот - психолошкиот елемент, со кој инвеститорите се со заматени 
проценки за реалната вредност на активата, со оптимистички очекувања 
дека за краток временски период ќе заработат висок и лесен профит. 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_bubble
2. economic bubbles : understanding  the roll of the bubbles  in an economy”, www.

csinvestor.com/investing-guide
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Алчноста владее на пазарите и ја крева вредноста на активата во воздух 
– високо и нестабилно како кула од карти. Инвеститорите се водени 
од идејата – кога може да заработуваат другите, можам и јас. Меурот 
секогаш завршува со пукање  и тоа во оној момент кога алчноста ќе 
прерасне во страв и паника. Пукањето на економските меури е секогаш 
проследено со рецесиони тенденции и движења.

Од досега кажаното, следи дека развојот на економските меури 
е секогаш проследен со преголеми очекувања за иден раст, ценовна 
апрецијација или други настани кои би предизвикале раст на цените. 
Тоа доведува до тргување во голем волумен. Колку е поголем бројот 
на инвеститори кои веруваат во оптималните очекувања, толку повеќе 
купувачите ги надминуваат продавачите, цените растат над нивната 
објективна вредност, а економскиот меур расте уште повеќе. Колку повеќе 
расте, толку повеќе лебди  е нестабилен и е чуствителен на надворешни 
дразби.  Кога ќе се јават првите знаци на паника, доаѓа до распрснување 
на меурот, и работите започнуваат да се одвиваат во обратна насока. 
Доаѓа до континуиран и драстичен пад на цените на активата, која е 
непожелна и од која секој сака да се ослободи. Цените се привлечени 
од својата фундаментална вредност и целат да ја достигнат, слично како 
што предметите паѓаат надолу привлечени од гравитацијата.

2. тЕОрИИ за ЕкОнОМскИтЕ МЕУрИ

Дебатата околу постоењето и развојот на економските меури се 
води низ бројни економски школи. Иако, некој овие дебати ги смета за 
бескорисни, од аспект на тоа дека акцентот на дискусијата се става на 
штетата и распрскувачките ефекти на економските меури повеќе, отколку 
на испитувањето на причините занивно формирање и спречување, 
сепак актеулноста на одредена тема значи и придонесува кон поголемо 
внимание и претпазливост за истата.

Помеѓу економистите не постои единство во однос на прашањето 
дали економските меури може да се идентификуваат пред да пукнат или 
не. Според експертот за политичка економија Роберт Е. Рајт економските 
меури може со голема сигурност да се предвидат. Истото мислење го 
делат и Давид и Роберт Видмар, заедно со Санди Спитцер,3)  кои постојано 
упатуваа на внимателност и загриженост заради постоење на економски 

3. D. Wiedemer, R. Wiedemer, C.Spitzer, “ Aftershock: Protect yourself and profit in the next 
global financial Meltdown”, Wiley, John and Sons Incorporate, 26.10.2009
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меур кај недвижностите во САД, што подоцна за жал се покажа како 
точно и трагично за глобалната економија.

Од друга страна, оние кои што сметаат дека меурите не може да 
се предвидат, пред да експлодираат, упатуваат на тоа дека постоењето 
на економски меур може да се види дури откако истиот ќе експлодира. 
Според нив, нема начин како да се заштитите од меурите, туку дека 
корективни мерки  преку монетарната и фискалната политика, може да 
се преземат дури откако истите ќе пукнат.

Она за што постои најголема согласност помеѓу економистите 
е дека ефектите од меурите се негативни. Австриските економисти 
негативноста ја гледаат во тоа што со појавата на меурот доаѓа до 
неефикасна алокација на и онака ограничените ресурси. Ирвинг Фишер, 
пак познатиот претставник на Пост кензијанската економија, смета дека 
економските меури предизвикуваат катастрофа која уништува огромни 
вредности и создава продолжена економска малаксаност.

Во однос на појавувањето на меурите нема една единствена 
широко прифатена теорија. Според современите компјутерски модели 
причината за појава на економските меури е превисокиот левериџ.  Група 
на економски експерти пак сметаат дека во основа на формирањето 
на економските меури лежи замаеноста и заматената претстава на 
инвеститорите за ризикот и вредноста на одредена актива, која доаѓа како 
резулатат на погрешни сигнали кои ги прима инвеститорот. Таков сигнал 
може да биде преголемата ликвидност, изразена преку ниски каматни 
стапки, релаксирани кредитни критериуми или дополнителна парична 
инјекција. Ваквата релаксирана монетарна политика предизвикува 
прекумерно и непретпазливо кредитирање на банкарскиот сектор, што 
создава чувствителна и кревка финансиска стабилност, подлежна на 
краткорочни шпекулации. Во услови на евтини пари, инвеститорите 
преферираат да вложуваат во  акции или во реална актива, повеќе отколку 
во банка, бидејќи така добиваат далеку повисок поврат. На тој начин 
се вложуваат огромен износ на средства во малку актива, што доведува 
до преценување и на добрата и на лошата актива, далеку над нивната 
реална вредност. Тврдењата дека економските меури се стимулирани 
од погрешни сигнали на властите, ги подржува и Пол Младенович, 4) 
кој своите тврдења ги потврдува со примерот на најсвежиот економски 
меур – меурот на недвижности во САД. Според него, имаше силно 
државно влијание во стимулирањето на формирањето и развојот на овој 

4. paul mladenovic, “ bull market or bubble? how to know the diference?” 05.05.2010
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меур, преку  релаксирани каматни критериуми, ниски каматни стапки, 
политика на стимулирање на стамбено кредитирање, поддржано од 
Државните Институции Фани  Мал и Фреди Мак. Така стимулираната 
потрошувачка ги подигнуваше цените и го сoздаде меурот.

Со оглед на фактот што економскиот маур, значи пораст на цената на 
одрдена актива, голем дел од економистите се сложуваат дека економскиот 
меур е поврзан со инфлацијата, односно дека истите причини кои ја 
предизвикуваат инфлацијата, ги предизвикуваат и економските меури. 
Односно, дека тоа се причини поврзани со водењето на монетарната 
политика и регулирањето на количеството на пари во оптек. Од друга 
страна, еден дел од експертите се сложуваат дека секоја актива има 
своја внатрешна – фундаментална вредност, и дека покрај повремените 
промени на цената надолу или нагоре, таа секогаш се стреми да се врати 
на својата реална фундаментална вредност. 

Во економската литература се сретнуваат неколку социо – 
психолошки теориии кои го објаснуваат формирањето и развојот на 
економските меури.
 Теорија на поголема будала – Оваа теорија нема целосна 

емпириска потврда и се третита како теорија која е создадена од 
лаици. Според истата, меурите се водени од преголеми пазарни 
оптимисти, наречени будали. При тоа, првиот будала купува актива 
со убедување дека ќе може да ја продаде по повисока цена, на друг 
поголем будала. Оваа теорија тврди дека се додека има интерес 
за купување на активата, има и поголем будала од претходниот 
кој ја купил. Се до моментот, кога најголемиот будала ќе ја купи 
активата по највисока цена, немајќи притоа друг поголем будала 
на кој ќе може да му ја продаде. Тогаш доаѓа до паника и пад на 
цените, односно надуениот меур пука.

 Теорија на овчарско однесување – Теоријата името го добила по 
начинот на кој се однесуваат овците, односно каде една овца таму 
сите. Според таа метафора се однесуваат инвеститорите, кои ги 
вложуваат своите пари, не според реална анализа, заснована на 
инвестициони критериуми, туку инвестираат онаму каде што 
останатите инвестираат, без оглед на реалната профитабилност 
на дадена инвестиција. Гледајќи како сите заработуваат висок 
профит, на основа на надуените цени, ретко кои инвеститори 
оддолеваат да останат надвор од економскиот меур.

 Хаотични теории – Меурите произлегуваат од одредени критични 
состојби на пазарот, произлезени од погрешна комуникација 
помеѓу економските играчи.
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 Теорија на eкстраполација – Според оваа теорија, инвеститорите 
развиваат историски податоци за стапката на поврат која ја давала 
дадена актива во минатото, во однос на одредена база. При тоа, 
тие се водени од верувањето дека одредени високи, повремени 
стапки на поврат може повторно да се остварат, и заради тоа 
упорно се ориентираат кон инвестирање во таа актива. Од тука, 
оваа теорија смета дека економските меури се нужен ефект на 
неразумното вреднување на активата, базирано на минатото, без 
реална, вистинска анализа на перспективите.

 Морален хазард – според теоријата на морален хазард, 
инвеститорите се однесуваат различно во услови на ризик и 
во отсуство на ризик. Инвеститорите соочени со ризик, прават 
опсежна анализа на ризик/добивка односот, и преку реално и 
рационално расудување донесуваат одлука за дадена инвестиција.  
Меѓутоа, кога инвеститорот добива погрешни сигнали од 
владините политики, тој има замаглена претстава за реалниот 
ризик  и презема погрешни чекори. Ваква состојба имаше на 
пример за време на Лале Манијата, кога Данскиот парламент 
интервенираше во 1637 година.

3. ЕкОнОМскИ МЕУр ИЛИ БИкОВ пазар

Бидејќи многу често во практиката се врши поистоветување и мешање  
на поимите економски меур и биков пазар, се одлучивме да посветиме 
посебен дел во овој труд, во кој ќе извршиме разграничување на двата 
поими. Она што во практиката е извонредно тешко и за најголемите 
познавачи на економијата е да се утврди дали одреден производ се наоѓа 
во биков пазар или во економски меур. Тоа е и логично, бидејќи доколку 
тоа може лесно да се утврди, тогаш и нема да се создаде економскиот 
меур. Буквално сите инвеститори кои влегуваат во економскиот меур се 
убедени дека активата во која тие вложуваат се наоѓа во биков пазар, а 
не во меур.

Најпрво да објасниме што претставува биков пазар (анг.bull market). 
Финансиски пазар на кој се очекува дека ќе дојде до пораст на цените 
на акциите, се нарекува биков пазар. И покрај тоа што ги споменавме 
само акциите, поимот биков пазар се користи и за состојба во која се 
очекува пораст на цените на обврзниците, валутите, стоки, исл.  Поимот 
биков пазар го добил според начинот на кој што бикот го напаѓа пленот, 
односно како на рогови го фрла во воздух, што метафорички асоцира на 
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пораст на цените, наспроти мечкин пазар, според кој мечката го соборува 
долу пленот, односно асоцира на пад на цените надолу.

Како што веќе напоменавме е екстремно тешко да се утврди дали 
одреден пазар е биков или економски меур. Дали ќе создадеш богатство 
или ќе го изгубиш зависи од од одлуката каде ќе ги вложиш своите 
пари, а каде не.  Ова расудување е многу тешко правилно да се направи, 
бидејќи треба со сигурност да се знае која актива – средства или хартија 
од вредност ќе доживее бикови или мечкини ефекти. Последниве години 
голем број на инвеститори беа во заблуда дека одредена актива била во 
биков пазар, кога истата во суштина се наоѓала во меур, кој е претходник 
на мечкино намалување.

За инвеститорите меурот е времена лажна претстава за финансиски 
успех, по кој следи мечкино намалување. Тоа практиката впрочем на 
сите добро ни го покажала и докажала. Доколку истите би знаеле дека 
се наоѓаат во економски меур, секако дека би ја намалиле изложеноста 
на таа актива и би се тргнале на страна. Но кога меурот е во фаза на 
испукување, ги има сите карактеристики на пламенлив биков пазар, што 
создава претстава на сите дека порастот на цените ќе трае неограничено 
и неограничено.

Колку е тешко, па дури и невозможно да се утврди дали станува 
збор за биков пазар или за меур, докажува и фактот што голем број на 
врвни економски експерти тврдат дека не може да се знае дали одредена 
актива била во економски меур, се додека истиот не експлодира. Пол 
Младенович,5) еден од најгласните предупредувачи на меурот дот-ком 
и меурот со недвижности во САД, во своето дело “Економски меур 
или биков пазар?” укажува дека иако многу гласно по семинари, по 
публикации и предавања, во двата случаи предупредувал на постоење на 
меур, и тој во еден момент кога продолжил трендот на пораст на цените 
повеќе години се запрашал, дали не испаднав глупав што  останав надвор 
од овој бизнис, а уште поглупав што јавно зборував за постоење на меур, 
кога него го нема. Многу кратко после тоа и двата меури испукаа. Тоа 
значи дека е навистина невозможно во практиката да се разликува биков 
пазар од економски меур.

“МНОГУ Е ПОДОБРО ДА ИЗЛЕЗЕШ ОД ЕКОНОМСКИОТ МЕУР 
ЕДНА ГОДИНА ПОРАНО, ОТКОЛКУ ЕДЕН ДЕН ПОКАСНО.” 6)      

5. Ибидем, стр.6
6. Ибид
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Во што се состои разликата помеѓу биковиот пазар и економкиот 
меур? Биковиот пазар е природна состојба, водена од слободното 
делување на пазарот и пазарните законитости, додека економските меури 
не се нормална состојба и тие се водени од политиките на властите.

Биковиот пазар значи дека цените на одредени средства растат 
природно водени од пазарните односи – купувач/продавач, според 
природното пазарно правило – кога има повеќе купувачи од продавачи, 
доаѓа до пораст на цените, доколку сите останати работи останат исти, и 
обратно, доколку има повеќе продавачи од купувачи, тогаш доаѓа до пад 
на цените, доколку сите останати услови останат исти. Ваквата состојба 
е нормална, здрава и може да потрае денови, месеци, години, декади. 

Од друга страна, економскиот меур настанува кога биковиот пазар 
ќе добие дополнителни стимулти, како што се експанзивни кредити, 
ниски каматни стапки (под реалните пазарни), дополнителна парична 
инјекција, креирање на пари и други. Меурите може да се добри за првите 
учесници во меурот, заради неверојатниот пораст на цените, но на крај 
се се сведува на вештачки еуфоричен бум, кој секогаш завршува со силен 
и болен удар. Затоа, е  од извонредно значење  за еден инвеститор да 
остане претпазлив и внимателен тогаш кога смета дека одредена актива 
е во фантастичен биков пазар. Пред да се одлучи да влезе во тој магичен 
и заматен круг да утврди дали тука има надворешен стимулт.

Во продолжение еден пример на биков пазар и економски меур. 7)

- Златото е во биков пазар – Цената на златото бележи континуиран, 
во периодот од Јануари 2000 година, до април 2011 година има пораст 
од над 500%, односно од 282 САД$ за унца злато на 1450 САД$ за унца 
злато. Иако станува збор за енормен пораст на цената на златото, велиме 
дека златото не е во меур, туку е во биков пазар. Зошто? Бидејќи нема 
надворешни владини стимулации, напротив не е мал бројот на Централни 
Банки и Влади, кои продаваа злато во изминатиов период. Нема никаков 
показател на државна интервенција која ги движи цените. Порастот 
на цената на златото се должи единствено на односите на понудата и 
побарувачката. Според последните светски извештаи, изворите на злато 
осиромашуваат што допринесува до намалување на понудата, наспроти 
порастот на побарувачката за злато, од повеќе причини. Прво, бидејќи 
инвеститорите на златото гледаат како на сигурна – докажана вредност, 
особено сега во услови на финансиски и економски потреси. Второ, 
златото е одлична алатка за борба против инфлација. Трето, кај златото 
ги нема ризиците кои се поврзани со држењето на хартиите од вредност. 

7. Ибидем стр.6
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Од се што досега кажавме за пазарот на злато, се заклучува дека има 
пораст на побарувачката за злато, наспроти намалената понува, што под 
владеење на нормалните пазарни законитости, ја турка цената на златото 
нагоре, без никаква државна интервенција. Ако сега надополниме дека 
овој тренд на пораст на цената на златото трае повеќе од 10 години, 
слободно ќе заклучиме дека станува збор за биков пазар.

- Меурот со недвижности во САД – По што можеме да заклучиме дека 
тргувањето со недвижностите во САД се одвиваше во економски меур. 
Прво, имаше пораст на цените и тоа со висока стапка. Една просечна 
американска куќа во 2006 година чинеше повеќе од 4,6 просечни годишни 
приходи на едно американско семејство. Имаше масовна побарувачка за 
недвижности и масовно тргување со истите. И до тука, се е исто како кај 
биковиот пазар на злато. Сега, зошто велиме дека недвижностите беа во 
економски меур, а златото е во биков пазар. Бидејќи при тргувањето со 
недвижности имаше дополнителни надворешни стимулти во облик на 
релаксирани пазарни критериуми, евтини камати, кредитни инјекции, кои 
ги долеваа Бирото за Федерални Резерви и Секретаријатот за Финансии 
во САД, и уште повеќе, беа формирани и специјални агенции кои беа 
во функција на обезбедување на кредити и услови, населението да се 
обезбеди со стамбен кредит, односно да го реши стамбеното прашање.

4. ФазИ на ЕкОнОМскИОт МЕУр

Веќе споменавме дека не може да се предвиди колку долго ќе трае 
еден економски меур. Тој може да трае денови, месеци, но и години. Тој 
процес на формирање, развивање и експлодирање на економскиот меур 
се одвива во неколку фази.

- ПОМЕСТУВАЊЕ – Поместувањето е првата фаза од формирањето 
на економскиот меур. Во оваа фаза инвеститорот е поттикнат – 
загреан да инвестира, од одредена нова парадигма, како што е нова 
технологија, ниска каматна стапка исл. Таков беше случајот на пример 
со намалувањето на каматните стапки на ФЕД - САД од 6,5% во 2000 
година, на 1% во Јуни 2003 година. За овој период од три години дојде 
до пад на 30-годишните фиксни каматни стапки на историско најниско 
ниво од 5.21%. Така започна меурот на недвижности во САД.

- БУМ – Ова е втората фаза, во која започнува растот на цените, 
и тоа најпрво бавно, а потоа како што се повеќе и повеќе учесници 
влегуваат на пазарот, цените растат со подраматично темпо.  Во текот на 
оваа фаза активата е предмет на голем интерес за купување, а со тоа и 
можност за шпекулација.
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- ЕУФОРИА – Во текот на оваа, трета фаза, претпазливоста кај 
инвеститорите исчезнува, цените на активата вртоглаво растат. Теоријата 
на поголема будала, владее на пазарот. Вреднувањето достигнува 
извонредно високо ниво. Пример, за време на Јапонската криза – меур 
со недвижности, во 1989 година 1м2 земјиште во Токио се продаваше 
по 139.000 САД$, односно поскапо за 350 пати во однос на Менхетен. 
Откако меурот пукна цената падна за 80%, додека вредноста на акциите 
за 70%. Слично беше и за време на интернет кризата- меурот. Цената 
на tech акциите на NASDAQ беше повисока од БДП на поголем број на 
земји во светот. За време на оваа фаза се применуваат нови поинакви 
методи на вреднување на активата.

- СОБИРАЊЕ НА ПРОФИТ – Во оваа фаза инвеститорите жнеат 
профит, но се појавуваат и првите предупредувачки сигнали дека постои 
потенцијален меур. Првобитните реакции на некои инвеститори се 
продажба на својата позиција – изложеност и собирање на профитот. 
Колку долго време ќе помине од појавата на првите предупредувачки 
сигнали, до пукањето на меурот, не може со сигурност да се знае, 
бидејќи како што вели Јон Мајнард Кејнз, пазарите може да останат  
ирационални, повеќе отколку човекот.  За да експлодира меурот доволно 
може да биде најмал настан, но кога еднаш ќе експлодира нема враќање 
назад. Пример: Во Август 2007 Француската Банка БНП Паридас го 
запре повлекувањето на три инвестициони фондови со изложеност  
на Американски хипотеки, бидејќи не беше во состојба реално да ги 
вреднува.  Иако, тоа првично ги затресе финансисксите пазари, сепак 
и после неколку месеци продолжи порастот на цените на глобалните 
пазари, достигнувајќи историски највисоки вредности. Кога од денешна 
перспектива ги анализираме состојбите гледаме дека тоа бил првиот 
предупредувачки сигнал, дека ќе дојде до пукање на меурот.

- ПАНИКА- Во оваа фаза цените се движат во обратна насока 
со огромна брзина. Инвеститорите и шпекулаторите соочени со ниска 
побарувачка и пад на вредноста на активата , настојуваат по секоја цена 
да се ослободат од неа. Најпозната паника е паниката од Октомври 
2008 година, по објавувањето на банкрот на Леман Брадрс, а Фани Мае, 
Фреди Мак и АЦГ скоро банкротираа. С&П паднаа скоро 17% тој месец 
односно најмногу во изминатите 9 месеци. Во тој исти месец глобалниот 
пазар на капитал загуби 9,3 трилиони САД$.            

Заради полесно разбирање на фазите на развој на економскиот меур, 
ќе се послужиме со примерот на анатомијата на акционерскиот интернет 
меур од крајот на 90-тите години на минатиот век и почетокот на 21 век. 
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Имено, овој период се карактеризираше со масовна појава на интернет 
компании, кои своето прво јавно деби го имаа периодот 1998/1999 година. 
Oгромен број од нив за краток период од само 2-3 години, исчезнаа во 
заборав. Таква беше и компанијата Е-Тојс, која ја промовираше интернет 
продажбата на играчки.

- Фаза 1 – ПОМЕСТУВАЊЕ – Во мај 1999 година интернет 
револуцијата беше во полн полет. Продажбата на играчки преку интернет 
имаше исклучително успешен старт. Цените на акциите на овие компании 
беа во постојан и висок пораст. Уште првиот ден од тргувањето цената 
на акцијата на Е-Тојс порасна од 20 САД$ на 78 САД$. Во тој момент 
компанијата не опстојуваше на пазарот повеќе од една годинa.  Бележеше 
континуиран пораст и на продажбата. Таквата ситуација ги исполни 
инвеститорите со ентузијазам и очекување дека цените и понатака силно 
ќе растат, а продажбата на играчки преку интернет, во идниот период ќе 
ја доживее својата рененсанса, бидејќи купувачите ќе преферираат да 
купуваат повеќе он-лине, отколку со посета на трговија.

-  Фаза 2 и 3 – БУМ И ЕУФОРИА – 8,3 милиони акции се истргуваа 
уште првиот ден на NASDAQ, достигнувајќи пазарна вредност од 6,5 
милијарди САД$. Инвеститорите беа желни да  купуваат акции, иако 
компанијата прикажа загуба. Очекувањата на инвеститорите беа дека 
времето на он-лине трговија допрва доаѓа, односно дека иднината е во 
е –трговијата, а ова е само период на прилагодување и премин кон неа. 
Односот цена/продажба кај Е-Тојс беше далеку повисок, отколку кај 
специјализираните продавници за играчки, иако вторите имаа подобри 
биланси.

- Фаза 4 – СОБИРАЊЕ НА ПРОФИТ – многу кратко потоа дојде до 
пад од 9% во тргувањето со акции на Е-Тојс, што допринесе до појава на 
загриженост од можен пад на цената на акцијата. Таквата загриженост 
доведе до склучување на договор за заклучување на инсајдерското 
тргување. Тргувањето со акциите на Е-Тојс стана исклучително тешко. 
Дојде до драстичен пад на цената на акциите во само еден ден, од 
историскиот рекорд од 86 САД$, за дури 40%.

- Фаза 5 – ПАНИКА – Секоја сакаше што побрзо и по секоја цена да 
се ослободи од акциите на Е-Тојс. До Март 2000 година цените на акциите 
на Е-Тојс паднаа за 81% во однос на највисоката цена на тргување, која 
беше постигната во Октомври 1999 година.Трошоците на работењето 
беа превисоки за да може да се обезбеди профитабилно работење, дури 
и во услови на пораст на продажбата и зголемување на бројот на он-лине 
купувачи. Загубите на Е-Тојс се зголемуваа од месец во месец, така што 
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на почетокот на 2001 година, компанијата располагаше со средства кои 
беа доволни за еден месец работа.  Цените на акциите вртоглаво паѓаа, 
достигнувајќи цена од нешто повеќе од 1 САД$ по акција. Но, и тука не 
заврши. Веќе во Февруари 2001 година, дојде до пад на акциите од 70%, 
достигнувајќи цена од само 23 центи, по што следеше и делистирање 
на компанијата од NASDAQ. Дојде до отпуштање на 300 вработени, а 
веднаш после тоа беше прогласен и банкрот. Во текот на трите години на 
постоење Е- Тојс оствари вкупна загуба од 493 милиони САД$, и вкупен 
долг од 274 милиони САД$.

Иако компанијата реално никогаш не започна да работи профитабилно, 
сепак психолошкиот елемент и преголемата убеденост и оптимизам  на 
инвеститорите дека тоа е во суштина бизнисот на иднината, доведе до 
неодржливост на овој модел.

И како што Мински и други експерти посочуваат меурите се 
неизбежна појава во една пазарна економија. Сепак, познавањето на 
фазите може во голема мера да ви помогне и вие да не станете дел од 
нив.

закЛУчОк

Акцентот во овој труд е ставен на разбирање на суштината на 
економските меури. Економските меури се формираат постојано во 
земјите со пазарна економија. Сепак, познавањето на нивната суштина, 
причините поради кои се јавуваат, може во огромна мерка да допринесат 
и им помогнат на многу инвеститори да не станат дел од тој магичен и 
замаглен круг. 

Економскиот меур претставува комбинација на апрецирани цени 
и зголемен број на учесници на пазарот. Оптимизмот и верувањето во 
континуираниот и неограничен пораст на цените на одредена актива, 
ја замајуваат и заматуваат можноста за реална и ефикасна проценка на 
ризикот и успехот на дадена инвестиција. Економскиот меур е секогаш 
поттикнат од одредена атрактивна база, која ги замамила првите 
учесници на пазарот, да пројават интерес за нејзино купување. Колку 
повеќе се зголемува бројот на учесници на пазарот, толку повеќе доаѓа 
до пораст на цените, и нивно отстапување од нивната реална, внатрешна, 
фундаментална вредност. Таквата масовност во тргувањето допринесува 
до премин од биков пазар во економски меур.  Меурот се полни со алчни 
инвеститори. Кога алчноста ќе прерасне во страв, работите тргнуваат во 
обратен процес - продажба и пад на вредноста на активата.

Флорида Велјаноска: ЕКОНОМСКИ МЕУРИ
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Во економската литература не постои општа согласност околу основата 
и причините за појава на економските меури. Не постои согласност 
и во однос на тоа дали може или не може да се види еден економски 
меур пред да експлодира. Она што со сигурност може да се каже за 
економските меури е фактот дека формирањето на еден економски меур 
е стимулирано и подржано од монетарната или фискалната политика, со 
што се создава релаксираност и непретпазливост кај инвеститорите.

Траењето не еден економски меур може да биде различно. Почнувајќи 
од неколку недели, месеци, па и години. Колку повеќе трае, толку 
помалку инвеститорите се свесни дека се наоѓаат во меур и се убедени 
дека се наоѓаат во биков пазар. Од тука е од извонредно значење да се 
прави разлика помеѓу економски меур и биков пазар. Лажните сигнали 
на меурот може да бидат кобни за бројни инвеститори.

Процесот од формирањето, па се до пукањето на еден економски 
меур поминува низ 5 фази. Првата фаза е поместувањето, во кое се јавува 
првиот зголемен интерес за одредена актива, со што се турка нејзината 
цена нагоре. Втората фаза е бум, во која се омасувува тргувањето со 
активата. Третата фаза е еуфоријата, во која рационалното однесување 
на инвеститорите е потполно напуштено, а тргувањето достигнува 
рекордни износи и цени. Четвртата фаза е собирање на профит, во која 
се јавуваат првите предупредувачки сигнали и можност на најсреќните 
да ја продадат својата позиција и да се спасат во последен момент. 
Последната фаза е паника, во која секој сака да продава, а никој не сака 
да купува. Цените вртоглаво паѓаат, а меурот пука и полека го заразува 
реалниот сектор.

suMMArY
eCOnOMiC BuBBles 

the economic bubble is a trade in a high volumes at prices that are 
considerably at variance with intrinsic values. an economic bubble usually 
occurs when there is a big demand for some asset on the market in combination 
with appreciated prices. economic bublles are based on some attractive asset, 
that push the price up, at the begening. as the investors increase, also increase 
the trade with aseet, and the prices are going up, again, and again. in one 
moment, the prices are too high comparing with the fundamental value, that 
means that the asset is out of the bulls market, and that has entered in an 
economic bubble. investors are full of greedy, and they are not able to think 
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rationally. When the greedy is replaced with panic, the bubble burst.
the exact cause  of economic bubbles has been disputed by many 

еconomist. Some experts think that the bubbles are related to inflation and 
therefore believe that the factors which cause inflation could also be the same 
factors that cause bubble to occur. other experts, are at the opinion that there is 
a basic fundamental value to every asset and the bubbles represent an increase 
or rise over that fundamental value. this rising movement must eventually 
return to that fundamental value, which is a natural state.

there are a lot of social psihology theories that describe economic bubbles. 
amoung them the most established are: greater fool theory, extrapolation, 
herding and moral hazard.

it is very hard, almost imposible to see the economic bubble in an 
economy. even the greatest experts sometimes are convinced that some asset 
is in the bulls market, when it is really in the bubble. that’s why it is very 
important to be able to make a difference between the economic bubble and 
the bulls market. 

a bull market means that the price rise of a particular asset is driven 
by the natural, free market dynamics of buyers and sellers. as the common 
market rule  suggest, when there are more buyers than sellers of a given asset, 
all things being equal, the price of that asset will rise. if there are more sellers, 
then the price of it will fall. that means that the bulls market is a natural and 
healty event that can easily last mounths, years or decades.

at the other hand, the bubble occurs when the normal bull market gains 
artifical stimulus typically from expansive credit or money supply infusions. 
this stimulus can also come when the central bank lowers interest rates to 
levels below realistic market levels. it may also come from the government’s 
treasury.

Typically an economic bubble developed and burst in five stages. The 
first stage is  displacing, the second stage is boom, the third stage is euphoria, 
the fourth stage is getting profit, and the final fifth stage is panic.

only when you know the anatomy of economic bubble, you can succeed 
to stay out of it. othewise you can be hurt very badly, and you can loose 
everything, that the day before looks brilliant. that’s why this effort is usefull. 
it may help you know much more about bubbles, how they form, grow and 
burst, and how much disaster leave behind itself.
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modelimi te njëSitë Frazeologjike dhe 
idiomatike në gjuhën angleze

(krahaSuar me ShQipen)

Abstrakt

phraseological – units in albanian and in english constitutes a great and 
considerable precious treasure, not only in linguistic fields but even in 
ethnic cultural values and further ahead.

in both languages we have straightforward phraseological and idiomatic 
studies, profound and overall, considering them in all levels: in semantic- 
level, in functional-level and in structural ones.

actually through the process of english assimilation, but even through 
numerous translations, the albanians as students and as masterful of this lan-
guage, firstly confront it’s lexical –semantic structures. The lexical structures 
of both languages english and albanian themselves means all the lexical and 
phraseological treasure.

english language is not only the language of high standard, but considering  
it by the wealth of the expressive ways is wider and richer than albanian.

In phraseological fields we can say that Albanian and English are full of 
common and specific characteristics. Depending on these reasons, this article 
aims to suggest some solutions of different practices, upon some problemes 
identified in phraselogy.

Evis ÇELO
Universiteti i Vlorës
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Hyrje

njësia frazeologjike është e barasvlershme me fjalën. ajo veçohet si njësi 
e strukturës leksikore së një gjuhe (në rastin tonë të shqipes dhe të anglishtes) 
me tri tipare dalluese kategoriale: nga gjymtyrët përbërëse (nga burimi është 
zakonisht togfjalësh); nga kuptimi leksikor tërësor e i mëvetësishëm (ashtu si 
edhe fjala) dhe nga kuptimet gramatikore (të shfaqura në funksionet e ndry-
shme sintaksore). 

ashtu si edhe fjala, njësitë frazeologjike dhe idiomatike që kemi marrë 
në shqyrtim shënojnë frymorë, reale konkrete, dukuri e fenomene të ndry-
shme nga bota që na rrethon, shënojnë veprime, tipare, rrethana, etj. jani 
thomai pranon se “edhe në frazeologji ka tipa dhe modele, sado konvencio-
nalë e specifikë. Kjo do të thotë gjithashtu, se ka kritere klasifikimi, si kritere 
semantike, strukturore, funksionale etj, por kjo nuk do të thotë që edhe në 
frazeologji, njësoj si te fjalët, ka modele formimesh sistemore e të rregullta. 
përkundrazi, në frazeologji tipat, modelet, klasat, grupet krijohen nga afria 
a nga barazi (formale, semantike, funksionale etj.) e njësive të formuara në 
mënyrë të pavarur.”1)

modelime strukturore të ngjashme gjejmë edhe te frazeologjia dhe tek 
idiomat e anglishtes. në të vërtetë njësitë frazeologjike dhe idiomat mund 
të shfaqin struktura dhe forma të ndryshme. ato mund të jenë sintagma të 
ngurosura të përmasave të ndryshme: me një fjalë shënuese plus një fjalë 
shërbyese, me dy fjalë a më shumë shënuese a me strukturë fjalie. një numër 
shumë i madh idiomash, mbiemrat ndërtohen nga ndërthurje (a bashkime) të 
emrit dhe të mbiemrit. p.sh “cold war” (lufta e ftohtë); “French leave” (të 
largohesh pa leje / me kokën tënde); “an indian summer” (një mot i thatë, e 
i nxehtë i verës).

pavarësisht nga vështirësitë që paraqesin modulimet, ky autor i ka pranuar 
ato edhe për njësitë frazeologjike. edhe ne po ndalemi në modelimet krye-
sore, duke parashtruar se gjatë trajtimit të problemit të shndërrimit figurativ të 
togfjalëshave të lirë në frazeologji, ato do të rimerren drejtpërdrejt2).

1. Ngurosjet, përplasjet dhe anomalitë në strukturat e frazeologjisë 
dhe idiomave

disa njësi frazeologjike apo idioma janë sintagmatikisht më të gjata: p.sh. 
“to fish in a trouble water” (të peshkosh në ujëra të turbullta); “to cut one’s 

1) J. Thomai, Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 1999, f. 34
2) Shih më gjerë J. Thomai, Çështje të frazeologjisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 1981, f. 71-180
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coat  according to one’s clothes” (sipas kokës edhe festen/sipas shtatit të 
presësh  kostumin); “to hit the bull’s eye” (ti biesh, të godasësh në shenjë) 
etj.

një idiomë në anglishte mund ketë strukturim të rregullt a të parregullt dhe 
ndoshta edhe një strukturë gramatikore jo korrekte.

a. p.sh. idioma “I am good friends with him” është shumë domethënëse, 
por jo korrekte në ndërtimin gramatikor: friends është në numrin shumës .

b. dikush mund të shprehet I am a good friend with him / (jam shumë shok 
me të). kjo formë është e parregullt dhe pse duket më e logjik shme. një tjetër 
mund të shprehej I am a good friend of his / (jam shumë shokë i atij).

një folës anglez nuk e vë re fare këtë lloj parregullsie. ky shembull bëhet 
tregues i mospërputhjeve ose i anomalive semantike e gramatikore te idi-
omat.

mund të kemi dy raste kryesore të përplasjeve sintaksore me ato seman-
tike:

a) kemi ndërtime (si në shembullin e parë) idiomatike ku forma e saj është 
e parregullt, por kuptimi i saj është i qartë.

b) kemi ndërtime (si në shembullin e dytë) idiomatike me një formë të 
rregullt përshtatjeje, por kemi kuptim të paqartë.

po parashtrojmë edhe disa shembuj të tjerë për të argumentuar ngurosjen 
dhe përplasjet sintaksore (dukuri që nuk haset në gjuhën shqipe). do të duhet 
vetëm situata ligjërimore për të marrë vesh saktësinë e informacionit. për-
dorimi i shkëputur do të çonte në ambiguitet apo keqinformim.

“To have a bee on your bonnet” ka një formë të rregullt, por kuptimi i saj 
s’është shumë i qartë. (Kjo do të thotë që në fakt dikë e mundon një ide), por 
nga ta dimë që ajo çka mësuam, është një idiomë apo jo? Ky është grupi i 
tretë, në të cilin të dyja format dhe kuptimi janë të parregullta.

në ndërtimin idiomatik “to be at a large” (1. e gjitha / e tëra; 2. i lirë, ende 
i pakapur si kriminel) forma Verb (folje) + Preposition (parafjalë) + Adjec-
tive (mbiemër) pa emër është paksa e çuditshme dhe ne nuk kemi ndonjë ide 
çfarë do të thotë! N.q.s flasim për një të burgosur i cili është ende at large do 
të mendonim se ai është i lirë.

Shumë idiomave të tjera mund tu kapet kuptimi në kontekst, d.m.th është 
situata e veçantë e përdorimit për të bërë dekodifikimin e mesazhit. Për sh-
embull le të marrim idiomën “to be at the top of the tree”. nëse ne dëgjojmë 
fjalinë John is at the top of the tree now (Xhoni është në majë të pemës tani) 
ne nuk jemi të sigurt për këtë informacionin mbi Xhonin. ndoshta kjo do të 
thotë që ai është në një situate të rrezikshme ose të fshehtë. por nëse ne dëg-
jojmë shprehjen në kontekst, atëherë kuptimi bëhet shumë i qartë: Ten years 
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ago John joined the company, and now he is the general manager! Yes, he’s 
really at the top of the tree! këtu kemi idiomën “të jesh në majën e një profe-
sioni, të jesh i suksesshëm”.

gjithsesi për disa idioma ka vështirësi në rrokjen e kuptimit korrektësisht, 
sepse nuk kanë asnjë lidhje me kuptimin origjinal të fjalëve përbërëse. këtu 
kemi disa shembuj: “to tell someone where to get off” (t’i tregosh dikujt se 
deri këtu është kufiri); “to bring the house down” (të krijosh atmosferë en-
tuziaste dhe allegro / të qeshura); “to take it out on someone” (t’ia nxjerrësh 
inatin dikujt tjetër) etj.

Studentet mund të kenë vështirësi të mëdha nëse nuk e kanë dëgjuar idi-
omën më parë. edhe atëherë kur ato janë të përdorura në kontekst, nuk është 
dhe aq e lehtë të marrësh kuptimin e tyre saktësisht.

“To get off” zakonisht shfaqet së bashku me (bus / autobus ose bicycle / 
biçiklete) siç mund të shihet nga fjalitë John didn’t have any idea about the 
capital, so Ben took him to the bus station and told where to get off (Xhoni s’e 
njihte fare kryeqytetin, kështu që beni e çoi te stacioni i autobusit dhe i tregoi 
se ku të zbriste). por në përdorimin idiomatik “to tell someone where to get 
off” kemi domethënie tjetër: t’i thuash dikujt në mënyrë të pasjellshme dhe 
shumë hapur çfarë mendon për sjellen e tij, siç shfaqet në këtë kontekst John 
was hard up of Mary’s nonsense, so he told her where to get off. (Xhoni ishte 
ngopur me idiotizmat e tepërta të merit dhe i tregoi ku të ndalonte).

nëse vërejmë me kujdes brenda kësaj fjalie, gjejmë edhe një tjetër shpre-
hje tjetër idiomatike: ”hard up” (jam e ngopur), që në kontekst nuk mund 
të dalë me një përkthim literal, por me domethënien e ka mbushur kupën me 
idiotizmat e saj.

në të vërtetë për një studiues të huaj të gjuhës angleze ky kuptim idiom-
atic nuk është aspak qartësisht i saktë në këtë kontekst. idiomat të cilat nuk 
ndryshojnë janë quajtur fixed idioms / frozen idioms (idioma të ngurtësuara). 
ashtu si edhe në shqipe, edhe në anglishte, njësitë frazeologjike dhe idiomat 
mund të kenë paradigma eptimi të gjymtë, sidomos paradigmat e zgjedhimit 
të foljeve si pjesë përbërëse të tyre.3)

por ndryshimi mund të bëhet edhe në rrafshin e leksemave. kjo sidomos 
në idiomat e anglishtes, me synimin edhe për të qartësuar kuptimin në një 
përdorim të dhënë. Ato megjithatë, lejojnë vetëm një ndryshim të kufizuar. Ne 
mund ta qartësojmë këtë me një shembull: “to get cold feet” (të humbasësh 
gjakftohtësinë / të të bëhen këmbët akull nga frika). p.sh. “I was going to do 
parachuting jump, but at last moment I got cold feet and didn’t do it. (isha ni-

3) Aitchon (1994 ;89)
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sur për të bërë hedhje me parashutë, por në momentin e fundit e humba gjakf-
tohtësinë dhe nuk u hodha). në këtë shprehje do të ngrinim pyetjen “cila prej 
ndryshimeve është e mundur këtu?”. duke ruajtur domethënien e idiomës, ne 
shumë mirë mund të pyesim nëse mund të zëvendësohet si më poshtë: cold 
feet = cool feet / Cold feet = warm feet

asnjëra prej këtyre nuk është e mundur, por si mundet një studiues / një 
student i gjuhës së huaj ta gjejë këtë? kjo mbetet ende një pikë e fortë për nga 
shkalla e vështirësisë, por në momentet që nuk mund të bëjmë asnjë ndryshim 
atëherë themi që shprehja “to get cold feet” është fikse ose e ngurtësuar.

po japim edhe një shembull tjetër “to make a clean breast of it” (të rrëfesh 
me sinqeritet / me zemër të hapur). në këtë rast ne mund të ndryshojmë vetëm 
kohën e foljes, pastaj pjesën tjetër nuk mundemi, sepse është e ngrirë. I made 
a clean breast of my life, in order to make you understand who am I. (Të rrëfe-
va historinë e jetës sime, që të lija të më njihje kush isha në të vërtetë.) idioma 
“to take / have / enjoy forty winks” (të marrësh një sy gjumë gjatë ditës), të 
jep mundësinë e lejimit të ndryshimit të foljeve, por çifti forty winks është i 
kufizuar, është ngurtësuar. Ne kurrsesi nuk mund të themi fifty winks, edhe 
pse këtë gjë nuk mund ta shpjegojmë ose të japim arsye pse është gabim.

Për rrjedhojë ne duhet të pranojmë veçantitë idiomatike të gjuhës dhe të 
mësojmë t’i përdorim ato në kontekstet e duhura.

2. Klasat idiomatike

edhe pse idiomat janë sintaksore të parregullta, ato gjithashtu shfaqen në 
mënyrë sipërfaqësore për të ndarë disa tipare të fjalës. bazuar në këtë kriter, 
faqja e internetit www.reading.com, i klasifikon idiomat si më poshtë4:

a. klasa e idiomave leksemore Idiomat lehtësisht mund të identifikohen 
si pjesët e njohura të ligjëratës. kështu disa idioma janë qartësisht foljore: 
“workout” funksonon. një numër i madh janë emra: ”hot dog” sanduiç 
amerikan. Shumë të tjera shërbejnë si mbiemra: “salt & pepper” kripë e pip-
er, ndërkohë që disa të tjera janë ndajfolje: “like a breeze” si një fllad etj.

b. klasa e idiomave frazeologjike e cila nënkupton shprehje të shumta, si 
“to be caught between the devil & the deep blue sea” të jesh mes dy zjarresh. 
këto idioma kuptohen më mirë nga studentët e niveleve të larta, sepse në të 
vërtetë nuk janë në raport me pjesën gramatikore të dhënë dhe normalisht 
kërkojnë perifrazime më të gjata se një fjalë. Forma e gjatësisë së shprehjes 
idiomatike është sintagmë dhe zakonisht ato nuk mund të thuhen në mënyra 
të tjera pa u prishur kuptimin.

c. klasa e çiftit idiomatik, që nënkupton zakonisht bashkime fjalësh me 

Evis Çelo: Modelimi te njësitë frazeologjike dhe idiomatike në gjuhën angleze



The Heritage Nr.5 / 2011146

lidhëzën “and” dhe. të tilla mund të jenë çifti ndajfoljor up & down (lartë 
e poshtë); çifti mbiemëror sick & tired (i lodhur dhe i sëmurë); çifti emëror 
peace & quiet (paqe dhe qetësi). këtu futen edhe çifte frazash ose idiomash: 
grin & bear it (duroj burrërisht dhimbjen / dështimin) etj.. Shumë prej këtyre 
idiomave janë lehtësisht të rrokshme nga niveli jo i lartë i studentëve.

d. klasa e idiomave proverbiale, si: “don’t count your chicken before 
they hatch” (peshku në det, tigani në zjarr / të nxjerrësh përfundime para 
kohe) etj. të gjitha shpehjet e mirëndërtuara e kanë origjinën e tyre te disa 
burime të mirënjohura letrare. proverbat origjinën e tyre e kanë prej folësve 
të hershëm anglezë nëpër kontinente. Studentet e përparuar i bëjnë mirë ballë 
kësaj kategorie.

e. klasa e idiomave njëfjalëshe, të cilat dallohen kur një fjalë e vetme 
është përdorur me një kuptim ndryshe nga origjinali, p.sh., lemon te My car 
is really a lemon (makina ime është me të vërtetë karro / kot / s’mund t’i zësh 
besë).

Përfundimet

Duke u bazuar në përvojat e mësimdhënies, ky klasifikim na shtyn të dalim 
në përfundime dhe të zbulojmë cilësitë kryesore që idiomat ndajnë në çdo 
klasë:

a. Idiomat leksemore kanë një strukturë sintaksore jo-produktive. kjo 
është si të thuash që këto idioma janë hermetike dhe nuk mund të transformo-
hen në ndonjë mënyrë. kemi, psh.”hot dog” (sanduiç amerikan), por jo “hot 
puppy” (puppy = qenush i vogël / këlysh).

b. Idiomat frazeologjike janë gjysmë të ngurtësuara, sepse përbërësit in-
dividual të tyre shpesh mund të ndikohen në të njëjtën mënyrë si edhe fjalët 
e veçanta. p.sh., “to be caught between the devil & the deep blue sea” (të 
jesh midis dy zjarreve) mund të zëvendësohet me he was caught between the 
devil and the deep blue sea. por janë të njëjta me idiomat leksemore, sepse e 
humbasin kuptimin idiomatik nëse themi: “He was caught between the Satan 
& the deep blue sea”

c. Idiomat proverbiale dhe idiomat frazeologjike u rezistojnë një rirregul-
limi të pjesëve përbërëse. p.sh., “Don’t count your chicken before they hatch” 
(peshku në det, tigani në zjarr) nuk ka të njëjtin kuptim me: “The chicken were 
counted before they were hatched” (të gënjesh veten që do të shkoj mirë).

d. Të gjitha llojet e idiomave priren të kenë disa shtytje të kohezionit 
të brendshëm, saqë pjesët përbërëse mund të zëvendësohen nga një fjalë e 
vetme. p.sh., on & on = continuosly (shumë, e më shumë = vazhdimisht)
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të gjitha rezultatet dhe përfundimet të çojnë në idenë se edhe pse shprehjet 
frazeologjike dhe idiomat pranojnë një ndërhyrje të lehtë, ato përsëri mbesin 
një aspekt i vështirë për tu përthithur. për tu mbështetur por edhe duke iu 
referuar sugjerimeve të gjuhëtarëve rreth zotërimit të shprehjeve idiomatike, 
do të pranonim të mësuarit e një idiome dhe një frazeologjie si një të tërë, pa 
i ndryshuar asnjë pjesë.

Literatura:

1) J. Thomai, Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 1999, f. 34
2) Shih më gjerë J. Thomai, Çështje të frazeologjisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 1981, f. 71-

180
3) Aitchon (1994 ; 89)
4) www.reading.com, faqja e internetit
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baliStika kriminaliStike dhe roli i Saj në
parandalimin dhe luFtimin e 

kriminalitetit

Hyrje

nëse do të hedhim një vështrim aspektit historik të balistikës do të 
shohim se kjo shkencë apo degë e kriminalistikës është relativisht 
e re. Idetë e para për identifikimin e armës me anë të predhës janë 

hedhur nga Henri Godar në vitin 1835, kurse në vitin 1889 mjeku ligjor 
francez lakasanj, për herë të parë arriti që të zbulojë duke ekzaminuar një 
predhë se ajo posedonte shtatë brazda që e kishin origjinën nga tyta e një 
arme të caktuar1). Sot është domosdoshmëri që gjatë procesit të ekzaminimit 
të aplikohet metoda e krahasimit, ku bazat e kësaj i vendosi kimisti gjerman 
paul jezerich, që në një rast ka qenë i ftuar nga gjykata në cilësinë e ekspertit2). 
Duke bërë fotografimin e predhës së gjetur në trupin e viktimës dhe pasi bëri 
një qitje eksperimentale nga arma e të dyshuarit bëri fotografimin edhe të kësaj 
predhe, duke i krahasuar më pas predhën e gjetur në trupin e vikëtimës dhe 
predhën eksperimentale të fotografuara, me anë të mikroskopit të konstatojë 
se predha e gjetur në trupin e viktimës ka qenë i qitur nga kjo armë në bazë të 
shenjave që ka lënë arma në predhë. Tezën e parë për identifikimin e armës në 
bazë të shenjave karakteristike që lënë koka e gjilpërës, mbajtësja e fishekëve 

EMIN HYSEINI

1) Mandro, I., Në Labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq. 14, 15.
2) po aty
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etj., në gëzhojë e hedhë mjeku ligjorë nga Parisi Dr. Baltazari në vitin 1913. 
problemet e ndryshme që shtroheshin për ekzaminim, si dhe përdorim shumë 
i gjerë i armëve për kryerjen e veprave penale e shtyri carls e. uejit që të 
nis një studim të mirëfilltë mbi tipet e armëve për vitin e prodhimit, kalibrin, 
numrin, llojin e tytave, si dhe llojin e municionit që përdor çdo armë. në një 
rast uejit para kolegëve është shprehur se predha ka shenjat e tytave dhe duke 
pasur të dhëna për çdo tip arme në bazë të shenjave që ndodhen në predhë 
do të përcaktohej edhe tipi i armës dhe pas një pune të palodhur tri vjeçar 
arriti që të grumbullojë materiale të nevojshme me të cilat ishte në gjendje që 
të përshkruante pothuajse çdo model arme që shitej në treg nga fabrikantët 
amerikan gjatë shekullit XX.

Pasioni i tij nuk pat të ndaluar, hulumtimi i tij doli edhe jashtë kufijve 
Amerika që në vitin 1923 arriti që të bëjë koleksionimin e 1500 lloj armës edhe 
me prodhim evropian, gjatë këtij hulumtimi në evropë. uejt pas një bisede 
intime që pati me një inxhinier austriak, atij nuk do t’i hiqej nga mendja fjala 
e inxhinierit që i pati thënë: “edhe pse pajisjet tona janë me një saktësi të lartë 
dallueshmërie, ne nuk arrijmë dhe nuk do të arrimë kurrë që të prodhojmë 
dy armë që do të jenë absolutisht të ngjashme”, d.m.th çdo armë e prodhuar 
edhe e të njëjtit tipit i posedon karakteristika specifike individuale në gjurmët 
që ka lënë. bashkëpunëtori i tretë i uejtit, kellvin gouderol i apasionuar pas 
balistikës arriti që të zbulojë karakteristikat e gjurmëve të armës në gëzhojë 
nga ana e gjilpërës, kokës së shulit dhe mekanizmave tjera të armës. edhe 
pse këto të arritura ishin fillim i hulumtimit në këtë drejtim, shërbyen si një 
bazë për avancimin e njohurive, që vetë dinamika e jetës kërkonte zgjidhje 
edhe për disa probleme tjera si për përcaktimin e kokës së qitjes drejtimit dhe 
largësisë së qitjes.

Ekzaminimet balistike morën një zhvillim më të gjerë mbas vitit 1960, me 
ngritjen e Laboratorit Qendror Kriminalistik, deri në vitin 1960 në ekzamin-
imet balistike përdoreshin kryesisht këto metoda:

• Këqyrja vizuale
• Mikroskopia
• Stereoskopia
• Makro fotografia3)

gjithnjë e në shumë në praktikën hetimore vihet re se përdorimi i armëve 
të zjarrit gjenë përdorim më të madh në kryerjen e veprave të ndryshme pe-
nale në krimet kundër jetës, pasurisë, aktet terroriste, diversionet, grabitjet etj. 
zgjidhja e problemeve të ndryshme në balistikë, rastet e hetimit kur janë për-
dorur armët e zjarrit është e lidhur me një sërë problemesh nga aspekti teknik, 

3) Mandro, I., Në Labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq.19.
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taktik dhe metodik.  balistika si degë e kriminalistikës merret me studimin e 
metodave teknikoshkencore për të zbuluar, fiksuar dhe ekzaminuar gjurmët 
që lihen nga armët e zjarrit.

Të gjitha armët mundet që të klasifikohen në dy ndarje kryesore: armë 
zjarri me përpunim standard dhe me përpunim jo standard këto edhe më tej 
mund që të klasifikohen edhe në nëngrupe tjera në bazë të karakteristikave të 
destinuara:

a. armë të destinuara (luftarake-për ushtrinë, për qytetarët, për policinë, 
gjueti dhe sport);

b. Sipas shkallës së automatizmit (jo-automatike, automatike);
c. Sipas numrit të plumbave (me një plumb ose me më shumë plumba);
d. Sipas mënyrës së mbushjes (vendosjen e plumbit në tytë dhe vendosja 

në fole);
e. Sipas numrit të tytave (me një tytë, me dy ose me më shumë tyta);
f. Sipas kalibrit (me kalibër të vogël ndër 6.5 mm; me kalibër të mesëm prej 

6.5 mm-9 mm; kalibri i madh mbi 9 mm);
g. Sipas gjatësisë së tytës (me tytë të gjatë të mesme dhe të shkurtë);
h. Sipas cilësive konstruktive të kanalit të tytës (me vjaska, me tytë të 

lëmuar, me tytë të lëmuar dhe me vjaska);
i. Sipas mënyrës së punimit (standarde, artizanale, me material dore, të 

rikonstruktuara);
j. Sipas karakteristikave konstruktive (armë standarde-pushkë, karabinë, 

automatikë, pistoletë, revolverë etj; armë jostandarde-armë e përpunuar, 
revolverë apo pistoletë me shumë tyta armë atipike, armë të maskuara 
etj.). 4)

në praktikën kriminalistike paraqiten edhe armë jo-standarde në raste të 
ndryshme të veprave penale, me fjalën jostandarde nënkuptohet për armët 
që sipas konstruksionit të vetë dallon nga armët standarde, dallimi qëndron 
në tytë më të gjatë, në folenë e plumbave, në numrin e plumbave etj. kurse 
si armë atipike janë armët që maskohen për qëllime të ndryshme nga ana e 
kryerësit, maskimi në shkop, çadër-ombrellë etj. gjithashtu si armë që mund 
të haset në praktikën kriminalistike janë edhe armët artizanale të ndërtuara 
në punëtori artizanale pa përfilljen e standardeve të ndërtimit dhe zakonisht 
bëhen në seria të vogla. problemet që zgjidhen me anë të balistikës kriminal-
istike lidhen me gjendjen e armës së zjarrit- prove materiale; me identifikimin 
gruporë dhe individual të armës së zjarrit, të gëzhojave, të predhave, të muni-
cioneve, të saçmave; me rrethanat e qitjes (kohën, lartësinë, drejtimin, vendi 

4) Bosavic, M.,Vejzagiz, N. Kriminalistika II (Kriminalisticka teknika), Sarajevo, 1998, fq 
123.
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i ndodhjes aë qitjes dhe të viktimës), vrima e hyrjes dhe daljes në trupin e 
viktimës ose sendet të vendit të ngjarjes, numri i qitjeve dhe radha e tyre. 5)

gjithashtu balistika ndahet edhe në balistikë të brendshme që merret me 
studimin e lëvizjes së predhës brenda tytës, balistika e jashtme që studion 
lëvizjet e predhës jashtë tytës dhe deri te caku i fundit dhe balistika terminale 
që studion efektin e predhës në cakun e qëlluar6).

karakteristikë e armëve punëdore qëndron në atë se kalibri i këtyre armëve 
është i pamatshëm, predhat janë të ndryshme dhe të punuara në mënyrë primi-
tiveartizanale, si dhe vështirë mund që të bëhet klasifikimi si dhe përcaktimi 
se cilës lloji të armës i përkasin. kurse armët e riparuara janë armët e fabri-
kuara që më pas njeriu i ndryshon p.sh: pushkës duke ia shkurtuar tytën ose 
kondakun për t’ia dedikuar qëllimit që të mund të fshehin edhe sot në qarqet 
kriminale çështja e fshehjes ka fituar forma të reja të zgjedhjes duke përdorur 
armë të fshehura në laps ose sende të ngjashme që gjejnë përdorim në jetën e 
përditshme.

1. Gjurmët e armëve të zjarrit

gjithnjë e më shumë, në praktikën hetimore, po vihet re përdorimi i armëve 
të zjarrit, si mjete për kryerjen e veprave penale duke e përdorur si mjet në 
veprat penale kundër jetës së personit, në vjedhjet, etj. gjatë përdorimit të 
armës së zjarrit për kryerjen e ndonjë vepre penale, në vendin e ngjarjes mb-
esin gjurmë relativisht me numër të vogël, me këtë problematikë në mënyrë 
të detajëzuar merret balistika kriminalistike.

Si gjurmë që mundet të gjenden nga arma e zjarrit në ndonjë ngjarje krimi-
nale janë: arma e zjarrit si gjurmë, projektili si gjurmë dhe gjurmët e projek-
tilit, gëzhoja, grimcat e barotit. kur në vendin e ngjarjes gjendet arma për 
të cilën supozohet se me të është kryer vepra penale, në këtë rast arma do të 
trajtohet si gjurmë, edhe pse rastet janë të rralla që arma të gjendet në vendin 
e ngjarjes, sepse kryerësi i veprës zakonisht pas kryerjes së veprës nuk e lenë 
armën në vendin e ngjarjes, por mundohet që ta fsheh që të mos bie në duart 
e organit hetimor. grupi që udhëheq procesin e hetimit, ka raste që mund të 
ndodhet para situatave të atilla që armën ta gjejë afër viktimës ose në duart 
e saj, që është lënë qëllimisht nga ana e fajtorit që në këtë mënyrë të krijojë 
përshtypje të një vetëvrasje.

5) Latifi, V.,Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq. 337.
6) Latifi, V.,Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq. 338.

Emin Hyseini: Balistika kriminalistike dhe roli i saj në parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit



The Heritage Nr.5 / 2011152

për këtë arsye grupi hetimor duhet me kujdes të veçantë që të bëjë këqyrjen 
jo vetëm të vendit të ngjarjes, kufomës por edhe vendin nga ku është bërë qitja 
me armë, vendin rreth e përqark ngjarjes si dhe drejtimi nga i cili dyshohet të 
ketë ikur kryerësi i veprës. nga praktika na është bërë me dije që kryesi pas 
përdorimit të armës ta ketë hedhur atë në ndonjë pus, lumë,përrua, shpellë etj. 
Arma e gjetur në vendin e ngjarjes fiksohet me saktësi pa asnjë prekje duke 
e përshkruar në procesverbalin e këqyrjes, fotografimit të shkallëzuar, dhe 
skicimi, në rast se arma gjendet në duart e viktimës në procesverbal duhet të 
precizohet se në cilën dorë ka qenë si ka qenë pozicioni i gishtave, a ka në 
grykën e armës gjurmë qimesh, mbetje  indesh ose presë kockore dhe të gjithë 
këto duhet të pasqyrohen në mënyrë precise dhe të qartë me anë të fotografimit 
të shkallëzuar. Pas fiksimit vazhdohet me fazën e marrjes së armës nga vendi i 
ngjarjes për ekzaminimet e mëtutjeshme. gjatë zbatimit të kësaj faze duhet të 
kemi në dijeni dy çështje për të pasur kujdes dhe vigjilencë më të lartë, e para 
ndaj gjendjes teknike të armës që të mos të shkaktojë ndonjë aksident, sepse 
nga praktika është bërë e ditur se disa armë teknikisht jo në rregull realizojnë 
shtënie jo vetëm me tërheqje të këmbëzës së shkrepjes. e dyta është se në vetë 
armën mundet që të gjenden gjurmë të vijave papilare, që do të na shërbejnë si 
gjurmë për identifikimin e personit që ka shtënë me atë armë ose që ka pasur 
në dorë, ky kujdes duhet pasur në rastet e manipulimit me armën gjatë fiksimit 
të saj, që të mos i dëmtojmë a po t’i zhdukim gjurmët daktiloskopike ose që 
të mos lëmë gjurmë të reja gishtash. për këtë arsye arma e gjetur në vendin e 
ngjarjes nuk guxon që të preket me dorë nëse nuk kemi ndonjë mbështjellëse 
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rastet janë të rralla që arma të gjendet në vendin e ngjarjes, sepse kryerësi i veprës
zakonisht pas kryerjes së veprës nuk e lenë armën në vendin e ngjarjes, por mundohet
që ta fsheh që të mos bie në duart e organit hetimor. Grupi që udhëheq procesin e
hetimit, ka raste që mund të ndodhet para situatave të atilla që armën ta gjejë afër
viktimës ose në duart e saj, që është lënë qëllimisht nga ana e fajtorit që në këtë
mënyrë të krijojë përshtypje të një vetëvrasje.

( Në këtë foto, me shigjeta të kuqe tregohen gjurmët që le pistoleta në predhë

dhe gëzhojë, nga momenti i marrjes nga karikatori, shkrepjes nga gjilpëra dhe

kalimi nëpër tytën e armës )

Për këtë arsye grupi hetimor duhet me kujdes të veçantë që të bëjë këqyrjen
jo vetëm të vendit të ngjarjes, kufomës por edhe vendin nga ku është bërë qitja me
armë, vendin rreth e përqark ngjarjes si dhe drejtimi nga i cili dyshohet të ketë ikur
kryerësi i veprës. Nga praktika na është bërë me dije që kryesi pas përdorimit të
armës ta ketë hedhur atë në ndonjë pus, lumë,përrua, shpellë etj. Arma e gjetur në
vendin e ngjarjes fiksohet me saktësi pa asnjë prekje duke e përshkruar në
procesverbalin e këqyrjes, fotografimit të shkallëzuar, dhe skicimi, në rast se arma
gjendet në duart e viktimës në procesverbal duhet të precizohet se në cilën dorë ka
qenë si ka qenë pozicioni i gishtave, a ka në grykën e armës gjurmë qimesh, mbetje

Emin Hyseini: Balistika kriminalistike dhe roli i saj në paranalimin dhe luftimin...

(Në këtë foto, me shigjeta tregohen gjurmët që le pistoleta në predhë dhe gëzhojë, nga 
momenti i marrjes nga karikatori, shkrepjes nga gjilpëra dhe kalimi nëpër tytën e armës )
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apo ndonjë dorëz në dorë që të mos të linim gjurmë të reja daktiloskopike. pas 
marrjes arma duhet që të paketohet duke e futur në qese bashkë me folenë dhe 
municionin, shpesh ndodh që të gabohet që në ekspertim të dërgohet vetëm 
arma pa municion. kjo gjë shumë do ta vështirësonte ekspertimin, sepse lënia 
e gjurmëve në gëzhojë dhe në predhë janë të kushtëzuara për të identifikuar 
armën, sepse çdo arme len gjurmë specifike në predhë dhe gëzhojë.

(Kjo foto na tregon se si bëhen ekzaminimet balistike të predhës dhe gëzhojës për të zbuluar 
armën në një vepër penale)

në praktikë mund që të ketë raste që krimi të kryhet me armë që është 
marrë nga depoja e armëve dhe pas kësaj arma të rikthehet në vendin e vet, 
dhe tani në këtë mori të madhe armësh që të konstatohet se me cilën armë 
është kryer krimi, bëhet përcaktimi i kohës nga e shtëna e fundit e armës. 
problemi i përcaktimit të kokës, në ekzaminimin balistik, që nga e shtëna 
e fundit shoqërohet gjithmonë me termin “afërsisht” dhe për përcaktimin e 
kësaj kohe mbështetemi:7)

• Tek ndryshimi që pëson pamja e jashtme e kanalit të tytës pas qitjes
• Tek ndryshimet kimike që pësojnë produktet e djegies së barutit.
• Në sasinë e nitrateve në kanalin e tytës.
• Te prania dhe intensiteti i ndryshkut në kanalin e tytës.
• Te matja e shkallës së magnetizmit të armës.
• Te mosha e “Pluhurave” mbi armë.
te analiza e poleneve (pjalmeve), për rastet e një kohe shumë të gjatë. 
pas shtënies me armë, në tytën e saj djegiet e barutit dhe përbërjet e nitrateve 
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indesh ose presë kockore dhe të gjithë këto duhet të pasqyrohen në mënyrë precize
dhe të qartë me anë të fotografimit të shkallëzuar. Pas fiksimit vazhdohet me fazën
e marrjes së armës nga vendi i ngjarjes për ekzaminimet e mëtutjeshme. Gjatë
zbatimit të kësaj faze duhet të kemi në dijeni dy çështje për të pasur kujdes dhe
vigjilencë më të lartë, e para ndaj gjendjes teknike të armës që të mos të shkaktojë
ndonjë aksident, sepse nga praktika është bërë e ditur se disa armë teknikisht jo në
rregull realizojnë shtënie jo vetëm me tërheqje të këmbëzës së shkrepjes. E dyta
është se në vetë armën mundet që të gjenden gjurmë të vijave papilare, që do të na
shërbejnë si gjurmë për identifikimin e personit që ka shtënë me atë armë ose që ka
pasur në dorë, ky kujdes duhet pasur në rastet e manipulimit me armën gjatë fiksimit
të saj, që të mos i dëmtojmë a po t’i zhdukim gjurmët daktiloskopike ose që të mos
lëmë gjurmë të reja gishtash. Për këtë arsye arma e gjetur në vendin e ngjarjes nuk
guxon që të preket me dorë nëse nuk kemi ndonjë mbështjellëse apo ndonjë dorëz
në  dorë  që të mos të linim gjurmë të reja daktiloskopike. Pas marrjes arma duhet
që të paketohet duke e futur në qese bashkë me folenë dhe municionin, shpesh
ndodh që të gabohet që në ekspertim të dërgohet vetëm arma pa municion. Kjo gjë
shumë do ta vështirësonte ekspertimin, sepse lënia e gjurmëve në gëzhojë dhe në
predhë janë të kushtëzuara për të identifikuar armën, sepse çdo arme len gjurmë
specifike në predhë dhe gëzhojë.

Në praktikë mund që të ketë raste që krimi të kryhet me armë që është marrë

( Kjo foto na tregon se si bëhen ekzaminimet balistike të predhës dhe gëzhojës

për të zbuluar armën në një vepër penale )

7) Mondro, I.,Në Labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq.89.
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mbesin edhe pas kalimit të shumë ditëve, këto përbërje nuk ndryshojnë në 
mënyrë të ndjeshme nëse arma do të qëndrojë ne dhomë në ajër të thatë, por 
në rastet kur arma do të qëndrojë në ambient të hapur dhe pas veprimit mbi të 
të lagështisë së vetë ambientit nitratet pas një kohe fillojnë që të zhduken dhe 
të transformohen në ndryshk. armët nga përbërjet e materialeve të hekurit dhe 
çelikut, nga vetë fusha magnetike e tokës, posedojnë një shkallë të caktuar 
magnetike, si metodë që do të përcaktonte kohën e të shtënës së fundit nga 
vetë arma përdoret një aparat i veçantë që bënë matjen e shkallës magnetike 
të armës së zjarrit. pas shtënies arma e zjarrit pëson disa çrregullime në pjesët 
metalike të saj dhe për këtë arsye bëhet zvogëlimi i shkallës magnetike, dhe 
nën ndikimin e fushës magnetike të tokës shkalla e magnetizmit të armës 
pas shtënies gradualisht rivendoset në nivelin fillestar, për t’u rivendosur kjo 
shkallë e magnetizmit armës i duhet që nga e shtëna e fundit të kalojnë 7 
ditë.8)

në vendin e ngjarjes gjithashtu gjendet predha si gjurmë dhe gjurmët nga 
predha, që në aspekt kriminalistikë është i një rëndësie të madhe, sepse në 
bazë të saj mundet që të arrihet deri te identifikimi i armës së zjarrit nga 
e cila është hedhur kjo predhë. nga afërsia e madhe tejshpuese, predha në 
materialet të buta lehet i tejkalon këto, kurse ato gjysmë të buta si që është 
druri toka etj, në këto raste predha pjesërisht i shpon këto materiale. Varësisht 
nga energjia kinetike që posedon predha  aq edhe do të hyjë në këto objekte, 
kurse materialet e forta nuk ka mundësi t’i shpojë dhe nga këto materiale vjen 
deri te deformimi i predhës dhe mbetja poshtë vendit të goditur. pas gjetjes së 
predhës bëhet fiksimi i saj duke e përshkruar në procesverbalin e këqyrjes me 
një saktësi të madhe, fotografimi dhe skicimi i sajë. Në çdo rast kur marrim 
predhën qoftë nga trupi i njeriut apo muri apo ndonjë object tjetër, duhet që 
të kemi kujdes që mos ta dëmtojmë atë, nëse objekti ku ndodhet predha ka 
mundësi që të merret bashkë me të është më e preferueshme me qëllim që 
të formojmë bindjen e plotë se vrima është shkaktuar nga predha e jo nga 
ndonjë, e jo nga ndonjë mjet tjetër. në aspekt kriminalistik, vendi i goditjes 
së predhës është shumë i rëndësishëm, sepse pa të nuk ekziston mundësia e 
ngritjes së versionit për rikonstruimin e rrugës së predhës ku në bazë të saj të 
përcaktohej edhe vendi nga ku është gjuajtur me armën e zjarrit.

8) Mondro, I.,Në Labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq. 91.
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Fig. 8. Fiksimi i vrimës së predhës në faqen e murit9)

a – vrima e shkaktuar nga predha,
ab – distanca, vrimë – faqe e murit
ac – distanca, vrimë dysheme

gëzhoja si gjurmë gjendet në vendin nga ku është bërë gjuajtja, edhe kjo 
si gjurmë është e një rëndësie të veçantë, sepse në bazë të gjurmëve të sajë 
bëhet identifikimi i armës nga e cila është shkrepur ajo. Përpunimi tekniko-
kriminalistik i gëzhojës zhvillohet në mënyrë të zakonshme, kjo do të thotë që 
pas zbulimit bëhet shenjëzimi, bëhet përshkrimi në procesverbalin e këqyrjes, 
skicimi i pozicionit të saj si dhe fiksimi fotografik me anë të fotografisë së 
shkallëzuar. në aspekt operativ kriminalistik gëzhoja mbart informacione të 
shumta në bazë të së cilës do të konstatohet kalibri i armës nga ku është 
shkrepur si dhe lloji i armës. nëse me saktësi do të konstatonim vendin nga 
ku është shtënë, por në këtë rast në këtë vend nuk do të gjenim gëzhojë si 
gjurmë, atëherë ose gëzhojat janë marrë nga përdoruesi i armës, që janë raste 
të rralla ose gjuajtja është bërë me armë zjarri jo automatike e llojit si që 
janë revolverët. Pas zbulimit dhe fiksimit të gëzhojës ashtu edhe të predhës 
bëhet paketimi i tyre në mënyrë të veçantë duke i shenjëzuar, për t’i dërguar 
në laboratorët e balistikës kriminalistike për ekzaminime të mëtutjeshme. 
rëndësi të madhe gjithashtu në rastet e përdorimit të armëve të zjarrit kanë 
edhe zbulimet e grimcave të barotit të padjegur, që në bazë të kësaj përcaktohet 
lloji i fishekut nga ku është bërë qitja. Këtë gjurmë mundet që ta gjejmë në 
trupin e viktimës, në dorën e qitësit si dhe rreth vendit ku është bërë shtënia. 
nëse organi hetimor do të bëjë vlerësimin e drejtë të grimcave të barotit, 
atëherë do të ketë mundësi që t’u jape zgjidhje një sërë problemesh, pra të 

44 The Heritage. Nr.5/2011

aq edhe do të hyjë në këto objekte, kurse  materialet e forta nuk ka mundësi t’i
shpojë dhe nga këto materiale vjen deri te deformimi i predhës dhe mbetja poshtë
vendit të goditur. Pas gjetjes së predhës bëhet fiksimi i saj duke e përshkruar në
procesverbalin e këqyrjes me një saktësi të madhe, fotografimi dhe skicimi i sajë.
Në çdo rast kur marrim predhën qoftë nga trupi i njeriut apo muri apo ndonjë objekt
tjetër, duhet që të kemi kujdes që mos ta dëmtojmë atë, nëse objekti ku ndodhet
predha ka mundësi që të merret bashkë me të është më e preferueshme me qëllim
që të formojmë bindjen e plotë se vrima është shkaktuar nga predha e jo nga ndonjë,
e jo nga ndonjë mjet tjetër. Në aspekt kriminalistik, vendi i goditjes së predhës
është shumë i rëndësishëm, sepse pa të nuk ekziston mundësia e ngritjes së versionit
për rikonstruimin e rrugës së predhës ku në bazë të saj të përcaktohej edhe vendi
nga ku është gjuajtur me armën e zjarrit.

Fig. 8. Fiksimi i vrimës së predhës në faqen e murit9

A – vrima e shkaktuar nga predha,

AB – distanca, vrimë – faqe e murit

AC – distanca, vrimë dysheme

Gëzhoja si gjurmë gjendet në vendin nga ku është bërë gjuajtja, edhe kjo si gjurmë
është e një rëndësie të veçantë, sepse në bazë të gjurmëve të sajë bëhet identifikimi

9 Mandro, I., Në labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq. 94.

9) Mandro, I., Në labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq. 94.
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përcaktimit të largësisë së qitjes dhe konstatimin se a është fjala për vrasje ose 
vetëvrasje, etj. grupi hetimor duhet me kujdes që të bëjë kërkimin e gjurmëve 
të barotit duke mbledhur me anë të furçës të gjitha pluhurat e vendit nga ku 
është bërë qitja dhe pas zbulimit këto gjurmë fiksohen në procesverbal me të 
gjitha detajet, fotografimi i shkallëzuar si dhe skicimin e vendit të ngjarjes. 

Pas kësaj baroti i fiksuar mbështillet, vendoset në ndonjë tubë qelqi dhe 
dërgohet në laborator për ekzaminime të mëtejshme mikrokimike e kimike. 
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i armës nga e cila është shkrepur ajo. Përpunimi tekniko-kriminalistik i gëzhojës
zhvillohet në mënyrë të zakonshme, kjo do të thotë që pas zbulimit bëhet shenjëzimi,
bëhet përshkrimi në procesverbalin e këqyrjes, skicimi i pozicionit të saj si dhe
fiksimi fotografik me anë të fotografisë së shkallëzuar. Në aspekt operativ
kriminalistik gëzhoja mbart informacione të shumta në bazë të së cilës do të
konstatohet kalibri i armës nga ku është shkrepur si dhe lloji i armës. Nëse me
saktësi do të konstatonim vendin nga ku është shtënë, por në këtë rast në këtë vend
nuk do të gjenim gëzhojë si gjurmë, atëherë ose gëzhojat janë marrë nga përdoruesi
i armës, që janë raste të rralla ose gjuajtja është bërë me armë zjarri jo automatike
e llojit si që janë revolverët. Pas zbulimit dhe fiksimit të gëzhojës ashtu edhe të
predhës bëhet paketimi i tyre në mënyrë të veçantë duke i shenjëzuar, për t’i dërguar
në laboratorët e balistikës kriminalistike për ekzaminime të mëtutjeshme. Rëndësi
të madhe gjithashtu në rastet e përdorimit të armëve të zjarrit kanë edhe zbulimet e
grimcave të barotit të padjegur, që në bazë të kësaj përcaktohet lloji i fishekut nga
ku është bërë qitja. Këtë gjurmë mundet që ta gjejmë në trupin e viktimës, në dorën
e qitësit si dhe rreth vendit ku është bërë shtënia. Nëse organi hetimor do të bëjë
vlerësimin e drejtë të grimcave të barotit, atëherë do të ketë mundësi që t’u japë
zgjidhje një sërë problemesh, pra të përcaktimit të largësisë së qitjes dhe konstatimin
se a është fjala për vrasje ose vetëvrasje, etj. Grupi hetimor duhet me kujdes që të
bëjë kërkimin e gjurmëve të barotit duke mbledhur me anë të furçës të gjitha pluhurat
e vendit nga ku është bërë qitja dhe pas zbulimit këto gjurmë fiksohen në procesverbal
me të gjitha detajet, fotografimi i shkallëzuar si dhe skicimin e vendit të ngjarjes.
Pas kësaj baroti i fiksuar mbështillet, vendoset në ndonjë tubë qelqi dhe dërgohet
në laborator për ekzaminime të mëtejshme mikrokimike e kimike.
Përcaktimi i modelit dhe i llojit të armës në bazë të predhës bëhet në bazë të

(  Gjurmët e lëna në gëzhojë nga tipet e anëve të ndryshme10)

10 Mandro, I., Në labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq. 105-110.
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(Gjurmët e lëna në gëzhojë nga tipet e anëve të ndryshme10)

përcaktimi i modelit dhe i llojit të armës në bazë të predhës bëhet në bazë të 
gjurmëve që lë kanali i tytës në predhë, si drejtimi, numri, gjerësia dhe këndi i 
vjaskave, sepse llojet dhe modelet e armëve kanë drejtim, numër, gjerësi dhe 
kënde të ndryshme të vjaskave. 11) përveç gjurmëve që lenë arma në predhë ajo 
lenë gjurmë edhe në vetë gëzhojë dhe ato pjesë që lënë gjurmë në gëzhojë janë: 
tyta, shuli, mekanizmi i shkrepjes, mekanizmi i nxjerrjes dhe krehri. në bazë 
të gjurmëve të predhës, gëzhojës dhe grimcave të barotit jepen informacione 
me rëndësi dhe atë: në bazë të gëzhojës bëhet përcaktimi i vendndodhjes së 
qitësit, në bazë të shkallës magnetike të armës përcaktohet koha e qethjes dhe 
në bazë së thellësisë së predhës përcaktohet lartësia e qitjes. pas aplikimit të 
metodave të parashikuara kriminalistike për zbulimin e këtyre gjurmëve mund 
të arrihet deri te zbulimi si fazë e dytë në vazhdën e këtij procesi pason fiksimi 
i këtyre gjurmëve në aspekt të detajëzuar duke përfshirë çdo send në lidhje me 
gjurmën më pas gjurmët e fiksuara paketohen në bazë të rregullave tekniko-
kriminalistike duke u kujdesur që të mos i dëmtojmë këto gjurmë me qëllim 
që të përgatisim për ekspertimin balistik-kriminalistik që është faza e fundit 
e këtij procesi. Si detyrë kryesore dhe parimi i përgjithshëm i ekspertimit 
balistik është identifikimi i armës së zjarrit në bazë të gjurmëve të predhës 
dhe të gëzhojës. në bazë të ekspertimit balistik-kriminalistik dhe aplikimit 

10) Mandro, I., Në labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq. 105-110.
11) Latifi, V.,Kriminalistika, Prishtinë, 2004, fq.341.
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të metodës së ekzaminimeve mikroskopike të gjurmëve të lënë në predhë 
dhe në gëzhojë duke i krahasuar me modelin krahasues eksperti i balistikës 
kriminalistike mund që të arrijë deri te identifikimi i armës nga ku është 
qitur. Këtë identifikim mund që ta arrijë ashtu si që kemi pohuar mbi bazën 
e individualitetit të shenjave që posedon çdo armë zjarri, dhe të gjitha këto 
shenja individuale të armës mbarten edhe mbi predhën dhe gëzhojë, predhat 
janë të fabrikuara me material më të butë se tyta e armës dhe me perimetër diç 
më të madh dhe nën presionin e gazrave të barotit predha kalon nëpër kanalin 
e tytës dhe në këtë rast në sipërfaqen e predhës shprehet mikro – relievi, i cili 
përmban karakteristikat individuale të tytës. kurse individualiteti i shenjave 
të shprehura në gëzhojën janë nga mekanizmi i shkrepjes dhe gjurmës së lënë 
në gëzhojë nga ky mekanizëm, për ta përfunduar këtë do të shprehem edhe 
njëherë me fjalët e inxhinierit austriak që ia tha koleksionuesit të armëve 
carls e. uejt “edhe pse mjetet tona janë të një saktësie dhe preciziteti të 
dallueshëm dhe të lartë, ne nuk arrimë dhe nuk do të arrimë kurrë që të 
prodhojmë dy armë absolutisht të ngjashme” d.m.th çdo armë posedon shenjat 
kriminalistike të veçanta që shprehin individualitetin e sajë12). në këtë drejtim 
dhe përvoja botërore  mbi ekspertimin balistik ka dëshmuar se në asnjë rast 
nuk jan gjendur dy armë zjarri qofshin ato edhe të së njëjtës formë, modeli, 
të fabrikuara në të njëjtën kohë dhe me të njëjtin mekanizëm që të mund të 
krijojnë në predhë dhe gëzhojë shenja karakteristike të njëjta.

2. Gjurmët e eksplozioneve

Vala e goditjeve dhe shkatërrimeve nga eksplozioni buron nga presioni i 
fuqishëm mekanik, që ka si pasojë djegien dhe çlirimin e gazit të nxehtësisë. 
eksplozionet janë të dy llojshme: me shpërthim, me zjarr dhe vetëm me 
plasjeshpërthim. Shfaqjen e këtyre ngjarjeve e karakterizojnë këto shkaqe: 
shkaqet natyroreaksidentale dhe ato kriminale.

mjetet eksplozive janë të ndryshme:
• Kaushët dhe pakot prej kartoni, fishekzjarrë ose mbështjellëse plastike që 

mbajnë një eksploziv (barut, dinamit, tritol etj.).
• Bombat, që janë kontenierë metalikë të mbushur me lëndë eksplozivi, të 

përcaktuara për plasje nën efektin e një goditje, të një mekanizmi të kurdisur 
(sahati) ose të telekomanduar.

• Minat, të përafërta me bombat me destinacion tokësor dhe detar.
• Granatat, me shtat më të vogël, të destinuara për ti hedhur me dorë, ose me 

pushkë. këto plasin pas një kohe (disa sekonda) në sajë të një ngrohtësie.

12) Mandro, I., Në labirinthet e Balistikës Kriminalistike, Tiranë, 1997, fq. 18.
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• Raketat, me trajektore fikse dhe ato që drejtohen me radiokomandë. 13)

• Kurse si lëndë që përdoren për eksplozion janë baruti dhe lloje të 
ndryshme eksplozionesh, deri te shpërthimi i tyre arrihet me anë të goditjes, 
me flakë duke përdorur procedime kimike (acid sulfurik), elektrik (zgjerimi 
me pila elektrike), mekanike, me telekomandim me frekuenca të caktuara. 
deri te zbulimi i eksplozioneve mund të arrihet para ose pas shpërthimit, 
zbulimi para shpërthimit është i një rëndësie më të madhe,sepse është me 
efekt preventiv dhe rëndësia qëndron në atë se bëhet shpëtimi nga dëmi i 
shkaktuar në njerëz dhe dëme tjera materiale.

në praktikën hetimore rastet e kallëzimit për vendosjen e ndonjë mjeti 
shpërthyes janë të rrallë, për këtë arsye zbulimi i këtyre mjeteve do të varet 
nga vigjilenca e grupeve të caktuara për mbikëqyrjen e vendeve të caktuara 
si aeroporte, sheshe, apo çdo vend publik. për të realizuar me sukses detyrat 
e përcaktuara të zbulimit, organet e policisë duhet që të jenë të pajisur me 
aparatura të posaçme zbulimi (radiografi) ose me qen të stërvitur posaçërisht 
për të nuhatur erën e eksploziveve.

për tu avancuar edhe më shumë në këtë drejtim që detyrat e zbulimit të 
jenë më të suksesshme në kohët e fundit janë shpikur aparatura që zbulojnë 
avujt e disa eksploziveve në lokale, në paketat e ndryshme, në duart e veshjet 
e personave të dyshuar, që është i ndejshëm ndaj përbërësve të dinamitit, 
nitratit, të etilenit glukol si dhe për lloje tjera eksplozive. nëse mjetet 
eksplozive nuk do të zbulohen para shpërthimit atëherë dëmet janë evidente 
dhe të përqendruara më së shumti në vendin ku do të shpërthenin valët termike 
dhe të goditjes, dhe vatra e këtij zjarri do të ishte në vendin ku ka qenë i 
vendosur mjeti plasës.

për arsye të natyrës së kësaj ngjarje detyrë e organit hetimor është që 
gjurmët e eksplozionit të kërkojë në të gjithat mbeturinat, në afërsi të vatrës 
së eksplozionit, në mjedisin ku ndodhej vatra fillestare sepse çfarëdo natyre 
të ketë poseduar eksplozioni, fragmentet e imta ndodhen gjithmonë në 
gërmadhat. në rastet kur përdoren sisteme ndezëse ose shpërthyese si kuti 
prej metali, letre, plastike, me gjithë fuqinë e shpërthimit këto objekte nuk 
do të shkatërrohen tërësisht, ka raste që të ndodhen në gjendje të atillë që të 
identifikohen edhe udhëzimet apo mbishkrimet që ndodhen mbi të. Të gjitha 
këto prova materiale të siguruara, ruhen me kujdes duke i mbështjellë dhe 
vendosur në shishe metalike të mbyllura hermetikisht që të ruhen avujt e 
eksplozivit dhe që të mbrohen nga dëmtimet eventuale.

të gjitha gjurmët e siguruara dërgohen në laborator për eksperimente 

13) Begeja.,S.,Krimialistika, Vëllimi II, Tiranë, 2001, fq,283.
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mikroskopike dhe analizë kimike e mikrokimike, me anë të analizës kimike 
bëhet identifikimi në mënyrë të saktë të përbërësve të eksplozivit duke 
përcaktuar kështu familjen e tij. këqyrjet (ekzaminimet) me stereoskop 
i këtyre mbeturinave jep disa të dhëna të dukshme që shërbejnë për një 
identifikim të përmbledhur të eksplozivit, disa cilësi fizike (ngjyra, forma, 
fortësia):- mbeturina të llojeve të ndryshme të baruteve paraqiten në formë 
të grimcash ose përzierjesh (peta-peta), të djegura dhe të padjegura të zeza 
ose të verdha, mbeturinat e eksplozivëve përbëjnë shpesh pjesëza kristaline 
të bardha (nitratamoni) etj, dhe këto ekzaminime shërbejnë për analiza të 
mëtejshme. 14) nga praktika kriminalistike na është bërë e njohur që gjurmët 
e mjeteve të eksplozivit i gjejmë në lloje të ndryshme të veprave penale por 
më së shumti te diversionet dhe veprat penale kundër pasurisë. për veprime 
kriminale më së shumti aplikohen mjetet eksplozioni që aktivizohen me anë 
të detonatorëve, sepse kryerësit i siguron fshehje më të sigurt dhe largim nga 
vendi i ngjarjes.

gjithashtu si mjete tjera eksplozioni që gjejnë përdorim në qarqet kriminale 
janë mjetet eksplozive me aktivizim nga largësia, këto mjete janë shumë 
të përshtatshme në akte kriminale, për arsye se kryesi i veprës absolutisht 
nuk duhet që të jetë present në afërsinë e vendit gjatë kohës së eksplodimit. 
përdorimi i mjeteve të këtilla është i përshtatshëm për të gjitha veprat penale, 
por më së shumti përdoret ose vendoset në caqe si që janë automobilat, ose 
vende publike si që janë stacionet e trenit, autobusit, kinemave, tregjeve, 
qendrave tregtare etj. Si mjete tjera shpërthyese përveç mjeteve me aktivizim 
të detonatorit dhe nga largësia janë bombat e dorës dhe minat.

edhe pse përdorimi i këtyre është në sferën ushtarake, ekzistojnë raste 
edhe kur bomba e dorës përdoret edhe për veprime kriminale. në rastin e 
përdorimit të bombës së dorës për qëllime kriminale si gjurmë që mund ti 
gjejmë në vendin e ngjarjes janë pjesët e metalit të mbështjelljes së bombës, 
pjesët e siguresës si dhe eksplozivi. Fatkeqësisht gjat aktivizimit dhe hedhjes 
së bombës në te nuk mbetet asnjë lloj gjurme nga kryesi, me anë të të cilave 
do të arrihej deri te identifikimi I tij, në këtë pikëpamje teknika kriminalistike 
është plotësisht e pafuqishme. ekziston vetëm alternativa që me anë të 
veprimeve operative të arrihet deri te i dyshuari dhe nëse gjendet te ai ndonjë 
bombë e llojit të këtillë, d.m.th pasi që të konstatohet se bomba e hedhur është 
e të njëjtit lloj me bombën e gjetur te i dyshuari dhe kjo do të na shërbente 
vetëm si një indicie.

14) begeja.,S., kriminalistika, Vëllimi ii, tiranë, 2001, fq, 285.
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3. Fiksimi dhe ekzaminimi i gjurmëve të eksplozioneve

për shkak të karakteristikave që posedojnë eksplozionet dhe gjurmët 
janë karakteristike, nga presioni i madh energjia e dalë nga gazrat e ndezur, 
shkatërron sipërfaqe më të madhe rreth vendit të ndodhjes të eksplozionit. 
gjurmët në këto raste gjenden të shpërndara po ashtu në shtrirje sipërfaqësore 
më të madhe. pas zbulimit të gjurmëve nga ndonjë ngjarje kriminale duhet 
vazhduar në fazën e fiksimit të tyre me qëllim që të sigurohen ato për 
eksperimentime të mëtejshme që të arrihet deri te identifikimi dhe zbulimi 
i kryesit. Fiksimi i gjurmëve të eksplozioneve zhvillohet ngjashëm si te 
mënyra e fiksimit të gjurmëve tjera d.m.th gjurma fillimisht shenjëzohet, bëhet 
përshkrimi në procesverbalin e këqyrjes në mënyrë të detajëzuar, fotografimi 
i shkallëzuar, skicimi i vendit të ngjarjes, si dhe paketimi i gjurmëve duke 
respektuar rregullat e paketimi. Pas fazës së fiksimit gjurma e paketuar 
dërgohet në laboratorët kriminalistike për tu zhvilluar faza përfundimtare e 
këtij procesi e që është ekzaminimi i këtyre gjurmëve. në bazë të të dhënave 
teknike të ndryshme nga mbeturinat e mjetit si kallësit prej letrave, plastike 
ose nga fragmentimi i copave të metalit eksperti mbështet konkluzionin e vetë 
gjatë ekzaminimit, për të përcaktuar karakteristikat e përgjithshme të mjetit 
dhe identifikimin e modelit.

këto ekzaminime do të ndihmoheshin dhe plotësoheshin me studimin 
e gjurmëve të veglave që janë përdorur nga kryerësi për prerjen e fijeve 
elektrike duke i krahasuar me instrumentet që janë gjetur te personi i dyshuar. 
Procesverbali i këqyrjes, fotografimi i vendit të eksplozionit, skicimi i tij, 
gjurmët e ekzaminuara, thëniet e dëshmitarëve, e të dyshuarve si dhe shënimet 
tjera formojnë dokumentacionin e duhur në hetimin e këtij krimi.
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