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Dr. Fatmir Zanaj 
Lektor në Sociologjinë e në Filozofinë e së Drejtës 
Zëvendësrektor i Universitetit “Justinian I”, 
Tiranë.  
Me eksperiencë të gjerë në fushën e letrave, 
publicistikë, autor i disa literaturave universitare 
dhe botime shkencore në sferën e Drejtësisë dhe 
Sociologjisë. 

MARSHIMI I MORALIT 
BRENDA TERRENIT TË SË 
DREJTËS PENALE  
(Tensione të reja midis aspekteve morale dhe atyre penale të 
sjelljes së nëpunësve publikë) 

ABSTRAKT 
Ndryshimet e kohëve të fundit në Kodin Penal të shumë vendeve në 

rajon dhe në botë, njohja e përgjegjësisë penale të subjekteve juridike e të 
enteve publike në fusha të caktuara të administrimit dhe të menaxhimit të 
çështjeve, që prekin interesat ekonomike të qytetarëve dhe të subjekteve 
ekonomike-tregtare private, është shprehje e tensioneve të reja midis së 
drejtës, politikës dhe moralit në kushtet e sotme. Në këtë artikull, ky zhvillim 
argumentohet se lidhet me presionin e mbarë shoqërisë dhe bashkëveprimin 
e një sërë aktorësh penalë, ligjorë, shtetërorë, administrativë, dhe të shoqërisë 
civile për të parandaluar dhe luftuar me sukses një numër figurash krimi që 
lidhen me sjelljen e nëpunëseve të enteve publike dhe të personave juridikë. 
Ne tentojmë të argumentojmë se pozita filozofike pozitiviste ekskluzive, që e 
ndan moralin nga e drejta, që vazhdon të ngulë këmbë se gjyqtarët nuk mund 
të integrojnë kërkesat e moralit në trupin e ligjit” (J. Raz), ashtu si dhe tradita 
penalistike e përparësisë së përgjegjësisë së përbashkët në organizatat e 
biznesit apo në entet publike, mund të vështirësojë lokalizimin e 
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përgjegjësisë penale mbi individë të veçantë që veprojnë brenda tyre, apo 
vetë përgjegjësinë e subjekteve juridike, duhen rishikuar në dritën e 
raporteve të reja që po krijohen në botën e gjallë të jetës së përditshme të 
njerëzve që përjetojnë shpesh pasojat e sjelljes kriminale të këtyre subjekteve 
juridike. 

Ky argumentim do të mbështetet në të dhënat e studimeve të 
ndryshme kriminologjike nga vendi dhe nga bota, në veçanti nga ato mbi 
korrupsionin, mbi përdorimin e të ashtuquajturit “criminal profiling” dhe mbi 
veprimin e bashkërenduar të aktorëve ligjorë, shtetërorë, administrativë e të 
shoqërisë civile në luftën ndaj krimit, duke kaluar nga përgjegjësia personale 
e nëpunësve të enteve publike, në njohjen e përgjegjësisë penale të vetë 
subjekteve juridike. Do të tentohet të formulohen argumente për nevojën e 
zgjerimit të kësaj përgjegjësie edhe në fusha të tjera të administrimit e të 
menaxhimit shoqëror e politik, si produkt i zgjerimit të pjesëmarrjes së 
qytetarëve në jetën politike demokratike dhe i shëndoshjes së moralit të 
përgjithshëm politik. 

1. Shtrirja e përgjegjësisë ligjore nga individi te shteti, nuk është një 
fenomen i ri. Të paktën që nga praktika e Gjyqit të Nurembergut në 
Gjermani në vitet 1945-1946, përgjegjësia e provuar penale e hierarkëve të 
lartë nazistë për krimet e urryera dhe të kryera kundër njerëzimit, sipas 
urdhrave e veprimeve të tyre, u shtri edhe mbi regjimin nacional-socialist 
dhe shtetin gjerman. Kjo ishte rrjedhojë e mbështetjes mjaft të gjerë që pati 
ai regjim nga popullsia e indoktrinuar e atij vendi. Siç vërejnë studiuesit e Të 
Drejtës Penale Ndërkombëtare, nëse shkelja e një dispozite themelore të së 
Drejtës Ndërkombëtare është bërë nga një grup i vogël drejtuesish të një 
shteti, në kundërshtim me dëshirat e popullsisë së tij, atëherë këtyre 
drejtuesve u hiqet velloja mbrojtëse e shtetit dhe ata vihen përpara 
përgjegjësisë individuale për shkeljet e kryera. Ndoshta “largimi i tyre nga 
drejtimi i shtetit do të ishte i mjaftueshëm, sepse do të kursente popullsinë, 
(ose një pjesë të saj) që është e pafajshme, që t’i nënshtrohej përgjegjësisë 
primitive kolektive”.1 Megjithatë, njohja e përgjegjësisë individuale nuk do 

                                                           
1
 André Nollkaemper, Concurrence between Individual Responsibility and State 

Responsibility in International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 
52, No. 3 (Jul., 2003), f. 615-640 (621-622). 
 



The Heritage Nr: 9/2012 

6 

 

të thotë se nga pikëpamja substanciale shteti është i thërrmuar në atome, 
duke ia kaluar kështu përgjegjësinë e vet organeve të veçanta shtetërore apo 
individëve të punësuar atje.  

Në këtë drejtim një zhvillim i ngjashëm në fushën e së Drejtës Penale 
Ndërkombëtare ishte nxjerrja në shkurt të vitit 2002 para Gjykatës 
Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në ish-Jugosllavinë, të njohur si Gjyqi i 
Hagës, të ish-presidentit jugosllav Slobodan Milosheviç, jo thjesht si një 
individ kriminel, por si drejtuesi kryesor i shtetit jugosllav të asaj kohe, 
politikat gjenocidiste e të spastrimit etnik, të të cilit u sollën fatkeqësi e 
humbje të shumta njerëzore e materiale të gjithë popujve të ish-Jugosllavisë, 
në veçanti popullit të Bosnjë-Hercegovinës dhe atij të Kosovës. Kërkesa 
publike e faljes, të bërë prej presidentit serb Tadiç ndaj popullit të Bosnjës, - 
e cila pritet të bëhet prej një presidenti serb edhe ndaj popullit të Kosovës 
dhe institucioneve të këtij shteti të ri, - ishte konfirmimi i kësaj të vërtete të 
shtrirjes së përgjegjësisë personale te përgjegjësia shtetërore para ligjit 
ndërkombëtar, të tensionit mes tyre.  

Në të dy rastet e mësipërme kemi të bëjmë me trajtimin e shkeljeve 
në fushën e të Drejtës Penale Ndërkombëtare: Kjo është ajo pjesë e së 
Drejtës Ndërkombëtare që merret me ndalimin dhe ndëshkimin e një sërë 
kategorish sjelljeje që konsiderohen si krime të urryera e mizore, autorët e të 
cilëve gjykohen në gjykata penale ndërkombëtare për krime të tilla si 
gjenocid, krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe agresion kundër një vendi 
tjetër.  

Në rastet që po diskutojmë vërehet dinamika e brendshme e 
marrëdhënieve midis politikës, të drejtës apo ligjit, dhe moralit. Politika e re 
e paqes dhe e bashkëpunimit ndërkombëtar, e mbështetur nga fuqitë kryesore 
fituese të Luftës së Dytë Botërore, veçanërisht në periudhën kur ende nuk 
kishte nisur e ashtuquajtura “Luftë e Ftohtë”, i hapi rrugën praktikave të 
respektimit të normave morale të lidhura me afirmimin e të drejtave të 
patjetërsueshme të njeriut, e të drejtave të popujve për vetëvendosje, për liri e 
bashkekzistencë paqësore në kuadrin e një komuniteti demokratik kombesh, 
të kushtetuar sipas parimeve të Kartës së Atlantikut dhe, më vonë, asaj të 
OKB-së në 1948. Nëse do të lihej mënjanë ky moral, atëherë ligji e politika e 
çoroditur mund të kishin çuar në qëndrime që do të justifikonin krimet e 
kryera dhe vetë holokaustin. Nëse do të ishin përjashtuar nga procesi i 
dhënies së drejtësisë politika e re e paqes dhe morali njerëzor i lidhur me të, 
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pra nëse trajtimi i dënimit të kriminelëve të mëdhenj nazistë të luftës, fill pas 
Luftës së Dytë Botërore, do të konsiderohej “thjesht ligjor” në termat 
konvencionale pozitiviste, siç arsyetonin atë kohë partizanët e pozitivizmit 
ligjor, atëherë historia do të kishte marrë një rrjedhë tjetër dhe shumë fatkeqe 
për mbarë njerëzimin.  

Vitet e fundit vërehet zgjerimi i veprimit të së Drejtës Penale në 
rregullimin e sjelljes të nëpunësve publikë e të enteve publike në jetën e 
brendshme të shoqërive bashkëkohore. Në ndryshimet e kohëve të fundit të 
Kodit Penal, si në Kosovë dhe në Shqipëri, garantohet njohja e përgjegjësisë 
të personave juridikë për vepra penale, përcaktohen sanksionet penale që do 
të zbatohen ndaj personave juridikë, si dhe dispozitat e posaçme mbi 
procedurën penale të zbatueshme ndaj personit juridik. Ky ligj i ri drejtohet 
kryesisht ndaj sjelljes së subjekteve juridike, enteve publike në fushat e 
administrimit dhe të menaxhimit të çështjeve që prekin interesat ekonomike 
të qytetarëve dhe të subjekteve ekonomike-tregtare private, të drejtat civile të 
qytetarëve etj. Studimi i neneve të tij zbulon se në substancën e ligjit zënë 
vend të rëndësishëm vlerësimi i aspekteve morale të sjelljes së personit 
juridik, i cili përbëhet nga një grup njerëzish, të cilët mund të akuzohen e të 
dënohen për vepër penale nëse “ndërmarrin masa me qëllim të pengimit të 
zbulimit të veprës penale”, në varësi të raportit që vendosin ndaj viktimës së 
veprës penale, nëse e pranojnë me vetëdije apo e fshehin përgjegjësinë e tyre 
për veprën e kryer penale.2  

Procesi i rregullimit formal të përgjegjësisë penale të personave 
juridikë, të enteve publike, në këndvështrimin filozofik te ligjit është një 
veprim më karakter të dyanshëm në marrëdhëniet midis moralit dhe të së 
drejtës, në kuadrin e trinomit politikë-ligj-moral brenda shoqërisë së një 
vendi. Ky proces i ri juridik na përforcon idenë se kemi të bëjmë me 
marshim të mëtejshëm të moralit në fushën e së drejtës penale. Ky është një 
proces sa i ri, por edhe me rrënjë të vjetra, që vjen që nga koha e Sokratit e të 
Platonit, duke vijuar me atë të Kantit, dhe në shekullin e XX-të  me 
përpjekjet e juristëve të mëdhenj e filozofëve të shquar të së drejtës natyrore, 
si: Gustav Radbruch, H. L. A. Hart, Lon Fuller, John Finnis, John Rawls, 
Ronald Dworkin etj. Kjo praktikë e re sjell shembuj të rëndësishëm të 

                                                           
2
 Shih Ligji Nr. 04/L-030, “PËR PERGJEGJËSINË E PERSONAVE JURIDIK PËR 

VEPRA PENALE”, (në Republikën e Kosovës), neni 10, pikat 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 
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ridimensionimit të Pikëpamjes/Teorisë Austinian-e mbi ndarjen midis 
moralit dhe të së drejtës, duke rindezur debatin jo vetëm midis pozitivistëve 
dhe partizanëve të ligjit natyror, por edhe mes dy krahëve të  vetë 
pozitivizmit modern, pra midis të të ashtuquajturve pozitivistë “Hard” dhe 
“Soft”, në terrenin konkret të së Drejtës Penale. 

 
2. Përvoja e mjaft vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku futet edhe 

Shqipëria, dëshmon se shoqëritë me të kaluar e deformime gjysmë-feudale, 
sidomos ato që po kalojnë përmes një tranzicioni të vështirë nga shoqëria 
komuniste e ekonomisë së komanduar në shoqërinë kapitaliste të tregut të 
lirë dhe të demokracisë pluraliste, vuajnë nga mentalitetet e praktikat e 
privilegjit, të monopolit dhe sidomos nga dukuritë e korrupsionit. Në 
përpjekjet për të strukturuar një shoqëri të qytetëruar kapitaliste të shtetit 
ligjor, një kontribut të rëndësishëm luan edhe rregullimi ligjor i 
marrëdhënieve ekonomike, administrative e pronësore. Ndryshimet e fundit 
në Kodin Penal, pra shtrirja e përgjegjësisë penale për personat juridikë e 
entet publike, i shërben kësaj strategjie zhvillimi të shoqërisë sonë, që me 
gjithë vështirësitë po përparon drejt integrimit në familjen e shoqërive të 
grupuara në Bashkimin Europian. 

Teza ime është se ndryshimet e fundit në Kodin Penal nuk mund të 
arrijnë objektivat e paramenduara nga ligjvënësit në luftën kundër 
kriminalitetit, pa vënë në lëvizje edhe komponentë të tjerë të veprimit 
shoqëror, si politikat konsensuale dhe normat e vlerat e reja morale, 
pjesëmarrjen e vetëdijshme të aktorëve të ndryshëm të shoqërisë civile në 
këtë luftë, duke dëshmuar kështu tendencën në rritje të krijimit të një 
identiteti të ri moral të shoqërisë shqiptare.   

Fakti se në ç’masë janë bartës të këtij veprimi të menduar e të 
koordinuar shoqëror të gjithë aktorët e luftës kundër kriminalitetit, si ata 
shtetërore, politikë dhe ata të shoqërisë civile, nuk mund të shpjegohet vetëm 
nga suksesi e forca e ushtrimit të ligjit, nga forca e goditjes së agjencive 
ligjzbatuese ndaj figurave të ndryshme të kriminalitetit, pa verifikuar 
njëkohësisht sesa e bën më të mirë moralisht ky aksion i përbashkët 
shoqërinë tonë, politikën shqiptare dhe atë rajonale, të gjithë aktorët e 
lartpërmendur, apo sa e shton kjo luftë kohezionin shoqëror në realizimin e 
objektivave tona si komb.  
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Studiues të kriminologjisë e sociologë të së drejtës e të institucioneve 
ligjzbatuese, duke shpjeguar si kërkues domethënien e këtij aksioni të 
organizuar në luftën kundër figurave të ndryshme të krimit, edhe pse mund të 
jenë të orientimeve të ndryshme shkencore-filozofike, në një mënyrë apo në 
një tjetër vënë në dukje rolin në rritje të faktorëve moralë në fushën e të 
drejtës penale.  

Prirjen e zgjerimit të rolit të moralit në fushën e së Drejtës Penale e 
kanë vënë në dukje dhe kriminologët në vendin tonë. Në mënyrë më të 
spikatur se shumë studiues të tjerë të fushës e ka ndriçuar këtë dukuri, në një 
punim origjinal shkencor, kriminologu Luan Gjonçaj. Në studimin e tij, 
“Korrupsioni. Veprat penale përbërëse. Krimi i organizuar”, botuar në vitin 
2004, bie në sy tentativa për ta integruar edhe aksionin moral të shoqërisë si 
pjesë integrale të luftës të të gjitha aktorëve shtetërorë, politikë dhe ata të 
shoqërisë civile, të angazhuar në luftën kundër korrupsionit, që kërcënon të 
kthehet në një plagë shoqërore në vendin tonë. Sipas përcaktimit të tij, 
korrupsioni ekziston atëherë “kur ofiqari zyrtar do të administrojë  për 
interes të tij burime të ardhurash që nuk i përkasin, nëpërmjet marrjes apo 
mosmarrjes së vendimeve, ose të kryerjes apo të moskryerjes së detyrës 
funksionale... Korrupsioni fillon pikërisht aty ku nuk zbatohen këto rregulla, 
sjellje dhe norma (është fjala për aktet ligjore, nënligjore dhe ato normative, 
por sidomos edhe për normat moralo-etike të pranuara nga shoqëria) dhe ato 
zëvendësohen me interesin personal të shtetarit për të fituar në mënyrë të 
paligjshme, duke e materializuar këtë ambicie në veprime konkrete”.3 Duke 
përdorur teknikën e ashtuquajtur “criminal profiling” prof. Gjonçaj konstaton 
se në zhvillimin natyror të korrupsionit dhe të luftës ndaj tij, ka raste kur ana 
e së Drejtës përputhet me pikëpamjet morale shoqërisht të pranuara, por ka 
edhe raste kur ato përplasen. Duke u nisur nga tradita se dikur në komunitet 
opinioni shoqëror në raste të caktuara kishte peshë më të madhe sesa vetë 
ligji, ai eksperimenton duke e aplikuar këtë të vërtetë të vjetër në kushtet e 
reja. Si një detektiv apo specialist i profilimit të personalitetit të nëpunësit të 
korruptuar, kriminologu ynë i njohur liston me kujdes një sërë shkeljesh 
etike, që nuk lidhen me delikte të së Drejtës, pra nuk shkelin ndonjë 

                                                           
3
 Prof. Dr. Luan Gjonça, Korrupsioni. Veprat penale përbërëse. Krimi i oganizuar, Ilar 2004, 

f. 48-49. 
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dispozitë aktuale të kodit penal, por që ndikojnë negativisht në opinionin 
shoqëror dhe pasqyrojnë shkallën e korrupsionit të shërbimeve shtetërore: 

• Shfaqja në publik e një shtetari me njerëz që njihen në opinionin publik 
si persona të lidhur me krimin. 

• Marrja pjesë në ceremoni apo festa të organizuara nga shoqëri, 
ndërmarrje apo organizata që kontrollohen apo lidhen me veprimtarinë 
funksionale të ofiqarit shtetëror. 

• Qëndrimi në publik i njerëzve të Drejtësisë, të organeve të gjurmimit 
apo të policisë me pjesëmarrësit apo palët e proceseve gjyqësore, me 
persona që kanë pasur apo kanë në ndjekje penale, të cilët kanë interesa 
që lidhen me veprimet apo mosveprimet ose me vendimet e tyre, ose 
kur ata njihen publikisht si persona të botës së krimit etj. 

• Jetesa në vila luksoze ose përdorimi i makinave apo mjeteve të tjera të 
udhëtimit të shtrenjta e jashtë fuqive financiare të zyrtarit. 

• Përdorimi e frekuentimi i hoteleve, vilave, makinave, klubeve të 
personave që janë dënuar apo ndiqen për veprimtari kriminale, ose që 
nuk kanë reputacion të mirë në shoqëri dhe në opinionin publik. 

• Dalja në fushata elektorale e shtetarëve apo e politikanëve me persona 
pa reputacion, të njohur për veprimtari kriminale, ose me persona që 
disponojnë pasuri me origjinë të panjohur apo të dyshimtë.4  

 
Lindja dhe zgjerimi i përdorimit të teknikës së “criminal profiling” në të 

gjitha fazat e investigimit dhe të gjykimit të veprave të ndryshme penale, 
gjatë përdorimit të të cilës specialistët penalistë i transformojnë  faktet e 
gjetura në skenën së krimit në portretin e autorit të krimit, është bërë 3-4 
dekadat e fundit një metodë e rëndësishme investigative, që i ka hapur rrugën 
rivlerësimit të ndikimit të aspektit moral në sjelljen deviante. Kjo përdoret 
edhe në fushën e viktimologjisë. Specialisti i profilimit kriminal analizon të 
gjithë të dhënat e viktimës së një krimi, si përkatësinë racore, moshën, 
nivelin e arsimit, paaftësi fizike, nivelin e përdorimit të drogës, alkoolit, si 
dhe famën apo se ç’lloj emri gëzon ai nga pikëpamja morale te miqtë dhe të 
njohurit.  

Pa këmbëngulur për origjinën e kohën e lindjes së kësaj teknike 
investigimi, vlen të përmendim faktin se gjatë Luftës së Dytë Botërore atë e 
                                                           
4
 Prof. Dr. Luan Gjonça, po aty, f. 71-72. 
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përdori shërbimi sekret amerikan (Office of Strategic Services - OSS), që  
ngarkoi psikiatrin Uilliam Langer të bënte profilin e personalitetit të  Hitlerit, 
për të parashikuar me saktësi sesi do të reagonte ai përballë disfatës. Në 
ShBA këta specialistë trajnohen sot pranë Njësisë Shkencore mbi Sjelljen 
(Behavioral Science Unit) të FBI-së. Sipas studimit të kriminologëve 
Pinizzotto dhe Finkel, falë trajnimit të specializuar në vlerësimin tërësor e të 
integruar të të gjithë elementëve të personalitetit të autorit të krimit apo të 
viktimës së tij, profiluesit profesionistë të personalitetit të autorit të veprës 
penale po thirren më një frekuencë përherë në rritje për të dhënë ndihmesën e 
tyre në procesin e investigimeve të ndryshme. Në studimin e tyre, ata 
zbulojnë se në krahasim me psikologët klinikë dhe detektivët profesionistë, 
specialistët profilues hartojnë raporte më të sakta për ato lloje krimi ku nga 
natyra e tyre sigurohet informacion më i pasur për personalitetin e viktimës, 
për famën morale të tij, si në rastin e përdhunimeve apo ngacmimeve 
seksuale, sesa në rastin e krimit të vrasjes, ku shpesh është e vështirë të gjesh 
informacion kaq të detajuar në mjedisin shoqëror ku ata gjallojnë. 5  

Duke i kthyer studimit të prof. Gjonçaj, elementi i fundit në listën e tij të 
profilimit të personit të korruptuar na shtyn të gjykojmë rreth asaj që është 
vënë në dukje edhe nga studiues të shumtë kriminologë e sociologë të së 
Drejtës: A vepron individi i korruptuar thjesht për përfitime personale, apo ai 
punon kështu për përfitime të strukturës ku ndodhet i integruar, pavarësisht 
nga pozicioni i tij në të. Kjo mund të vërehet si në rastin e individit që punon 
për një ent publik, i konsideruar një subjekt juridik nga pikëpamja e ligjit, 
edhe në institucione të ndryshme shoqërore e politike, si parti, shoqata, OJF 
etj. Vëzhgimet tona tregojnë se shoqëria shqiptare është deri-diku e 
ndjeshme ndaj sjelljes së korruptuar për përfitime thjesht individuale, e cila 
ka përmasa të gjera dhe rrezikon të kthehet në një “kulturë korrupsioni”, por 
ndjeshmëria e saj është më e madhe kur sjellja korruptive shfaqet te individë 
që janë të përfshirë në struktura administrative apo politike, pra në subjekte 
juridike, kur ata i shohin përfitimet personale si produkt të përfitimeve që 
siguron struktura ku ata ndodhen të përfshirë, ndonëse “pjesën e luanit” e 
përfitojnë individët e shkallëve të larta të hierarkisë të saj.  

                                                           
5
 Shih Anthony J. Pinizzotto and Norman J. Finkel, Criminal Personality Profiling: An 

Outcome and Process Study, Law and Human Behavior, Vol. 14, No. 3 (Jun., 1990), f. 215-
233 (216, 227). 
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Në rastin e dytë, organizata të tilla, pavarësisht nëse veprojnë ato në fushën 
e menaxhimit, të biznesit, të administratës, të politikës apo të OJF-ve, 
krijojnë një “subkulturë” të tyre të brendshme morale, që s’është thjesht e 
ndryshme, por që është e kundërt nga kultura morale, nga vlerat e normat e 
pranuara publikisht prej shoqërisë. Organizma të tillë, subjekte të tillë 
juridikë nuk janë indiferentë ndaj zhvillimeve ligjore në fushën e së drejtës 
penale, por nëse individët brenda tyre marrin pjesë në këto zhvillime, 
përpiqen t’i deformojnë ato në interes të tyre dhe të organizatës së tyre. 
Sepse siç vë në dukje studiuesi amerikan i organizatave apo institucioneve 
Laubach, si rrjedhojë e një dinamike intersubjektive brenda organizatës, 
shfaqet në pjesën e epërme të saj “një klan administrativ: një grup elitë që 
punon nën kontrollin normativ”, që do të thotë nën pushtetin e normave, 
vlerave, zakoneve që lindin e strukturoren informalisht mes tyre.6  

Kjo do të ishte edhe më e theksuar te organizatat e subjektet juridike në 
shoqëritë me nivel të ngjashëm zhvillimi si shoqëria jonë, ku fryma e klanit, 
e fisit shfaqet edhe në një nivel më të gjerë shoqëror e mishëruar në një tërësi  
normash, rregullash e zakonesh që vihen mbi ligjin pozitiv dhe mbi normat 
mbarëshoqërore të moralit të një kombi. Studiuesit kanë konstatuar 
ekzistencën e marrëdhënieve të vazhdueshme midis aktorëve publikë e 
privatë që përpiqen të influencojnë procesin e të Drejtës Penale, të ndikojnë 
në vendimet e saj. Ky ndikim do të ishte negativ nën veprimin e frymës 
klanore. Kriminologu amerikan Xhon Hagan i ka kushtuar vëmendje në 
studimet e veta marrëdhënieve strukturore që krijohen nga kombinimi i 
forcave organizative e politike në drejtimin e veprimit të së Drejtës Penale. 
Dhe kur flitet për forcat politike, mbahet parasysh fakti se ato kanë ideologji, 
parime, vlera e norma në programet, statutet e procedurat e funksionimit të 
tyre të brendshëm, që shprehin një moral të dhënë, në rastin më të mirë, në 
pajtim me moralin sundues së shoqërisë demokratike. Nisur nga kjo 
perspektivë, dy kriminologë amerikanë, Heinz dhe Manikas, zbulojnë se 
tensionet midis forcave politike të shumicës dhe të pakicës në procesin e 
ndikimit të tyre në orientimin e të Drejtës Penale. Ata konstatojnë se 
struktura e krijuar nga bashkëveprimi i një morie aktorësh politikë, 
administrativë, të shoqërisë civile etj., që bartin norma, vlera, ide e 

                                                           
6
 Marty Laubach, Consent, Informal Organization and Job Rewards: A Mixed Methods 

Analysis, Social Forces, Vol. 83, No. 4 (Jun., 2005), Published by Oxford University Press, 
f. 1535-1565 (1536).  
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programe, “nuk është në një gjendje ekuilibri në sistemin demokratik, ku 
pjesëmarrja është vullnetare” në veprimtaritë për të ndryshuar e përmirësuar 
të drejtën penale, politikat dhe institucionet penale.7  

Sipas tyre ky ndikim shfaqet më shumë në periferi, në sipërfaqe të sferës së 
kësaj strukture, por aktorët me pozitë më të pafavorshme kanë nxitje më të 
fuqishme për të krijuar një lidhje të re komunikimi, që synon të anashkalojë 
elitat qendrore. Kjo na shtyn të mendojmë se është pikërisht ky veprim i tyre 
që nxit tensionin midis aspekteve morale, politike dhe penale në këtë fushë të 
bashkëveprimit shoqëror, që i bën të pasigurtë e të paparashikueshëm 
rezultatet. Ato do të ishin pozitive, nëse zgjerimi i bashkëveprimit shoqëror 
në këtë fushë speciale të së drejtës penale do të shprehte jo vetëm interesat, 
por sidomos zgjerimin e ndikimit të normave e vlerave morale të shëndosha 
të shoqërisë demokratike, të ushqyera te secili aktor nga vullneti i mirë, nga 
vullneti që të shtyn të bësh mirë në jetë, dhe të mposhtësh të keqen, - pra 
kriminalitetin. Në shoqërinë e lirë demokratike kjo do të përkthehej nga 
prania e një sjelljeje morale të  koordinuar të të gjithë aktorëve të 
lartpërmendur, kur secili prej tyre vepron, siç shprehej dikur Immanuel 
Kanti, “në përputhje me një parim, të cilin do të dëshironte të bëhej një ligj 
universal”.8  

Në kushtet kur Shqipëria vazhdon edhe aktualisht të renditet si vendi me 
indeksin më të lartë të korrupsionit në rajon (së bashku me Kosovën), pyetja 
shtrohet: si mund të shtrihet rregullimi ligjor-penal i përgjegjësisë së 

subjekteve juridike dhe të enteve publike edhe në fusha të tjera të 

veprimtarisë të funksionarëve publikë, duke përfshirë aty edhe funksionarët e 

zgjedhur politikë të çdo niveli qofshin ata, që janë përgjegjës për këtë 

                                                           
7
 John P. Heinz and Peter M. Manikas, Networks among Elites in a Local Criminal Justice 

System , Law & Society Review, Vol. 26, No. 4 (1992), f. 831-862 (854). Për ta kuptuar më 
mirë rolin që kanë vlerat, parimet e normat morale që bartin aktorët e ndryshëm shoqërorë, 
mjafton të përmendim se krahas aktorëve shtetërorë e të profesionit ligjor, në studim janë 
përfshirë edhe qëndrimet e shoqatave që veprojnë në qarkun Cook, pranë Çikagos: Abused 
Women's Coalition, American Civil Liberties Union (ACLU), Chicago Alliance for 
Neighborhood Safety (CANS), Chicago Bar Association (CBA), Chicago Legal Aid to 
Incarcerated Mothers (CLAIM), Illinois Coalition against Domestic Violence, Mothers 
Against Drunk Driving (MADD), Voices for Illinois Children, Young Women's Christian 
Association (YWCA) etj. 
8
 Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals. Shih 

http://ethics.sandiego.edu/Books, f. 25. 
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situatë? Ndryshimet aktuale në Kodin Penal e përjashtojnë këtë mundësi.9 
Por hapi i hedhur nga morali në fushën e së Drejtës Penale, ndoshta do të 
pasohet një ditë nga hapa të tjerë. Në terrenin shqiptar, të paktën që nga viti 
2007-2008 kanë ndodhur disa ngjarje që kanë ndezur debatin publik mbi 
natyrën e përgjegjësisë të funksionarëve të lartë publikë dhe të të zgjedhurve 
përballë qytetarëve dhe elektoratit të tyre. Pa dashur të biem viktimë e lojës 
së paprinciptë të partive që e çuan vendin në një ngërç politik, që bllokoi 
reformat për afro tre vjet, opinionit publik i kanë tërhequr vëmendjen tri 
ngjarje më të spikatura: e para ishte sjellja e një zyrtari të nivelit politik, të 
ministrit Y.P., që kërkonte favore seksuale në këmbim të shërbimeve si 
funksionar publik; e dyta lidhet me tragjedinë e shpërthimit në fabrikën e 
demontimit të municioneve në Gërdec në mars 2008, për të cilën ende 
vazhdon procesi, pasi ai ka kaluar në fazën e gjykimit në shkallën e parë; e 
treta lidhet me shpërdorimet e supozuara të zyrtarëve të lartë të Ministrisë së 
Komunikacionit e të Punëve Publike për ndërtimin e rrugës Durrës-Kukës, të 
konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, dyshime që as u vërtetuan, por as 
nuk u rrëzuan, sepse procesi i nisur për këtë qëllim u mbyll për arsye 
procedurale dhe jo substanciale, u mbyll për shkakun e kapërcimit të afateve 
të hetimit e të paraqitjes së dosjes për gjykim në organet kompetente 
gjyqësore.  

Në disa deklarata publike, veçanërisht në ato mbi rastin e dyshuar të 
korrupsionit e të shpërdorimit të detyrës nga funksionarë të nivelit ministror 
lidhur me ndërtimin e rrugës Durrës-Kukës, kryeministri shqiptar është 
shprehur këto vite se partitë e opozitës kërkojnë të njihet përgjegjësia penale 
e një ministri, kur veprimet apo mosveprimet e tij mbështeten në vendime që 
janë kolektive, në atë rast - vendime qeverie, e cila mban përgjegjësi politike 
përballë elektoratit, që ose e konfirmon përsëri, ose e rrëzon atë me votë në 
zgjedhjet e radhës (por që i shpëton ndjekjes penale).  

Në këto rrethana vetvetiu lind çështja për diskutim: përderisa në të Drejtën 

Ndërkombëtare shtetet dalin para gjyqit, përderisa në të Drejtën Kushtetuese 

edhe institucionet më të larta shtetërore gjykohen nga Gjykata Kushtetuese, 

si mund të rregullohet e shtrihet më tej në kushtet e sistemit demokratik 

                                                           
9
 Ligji Nr. 04/L-030, “PËR PERGJEGJËSINË E PERSONAVE JURIDIK PËR VEPRA 

PENALE”, Kreu I, Neni 4, thuhet ndër të tjera se “organet e administratës shtetërore dhe të 
vetëqeverisjes lokale dhe organizatat e huaja qeveritare ... nuk mund të jenë përgjegjëse për 
vepër penale, por personi përgjegjës mban përgjegjësi penale.” 
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përgjegjësia politike e institucioneve dhe e personaliteteve të larta politike 

edhe në drejtimin penal, apo si mund të përkthehet ky në ndëshkime të tjera 

alternative ligjore? 

Komisioni i Mediave i Dhomës së Përfaqësuesve në Britaninë e Madhe, 
pasi analizoi sjelljen e Rupert Murdoch për lejimin nga ana e tij të skandalit 
të përgjimeve, një vepër kjo e dënueshme si moralisht dhe penalisht, 
propozoi vendimin e shpalljes së manjatit të madh të mediave si “të 
papërshtatshëm” për të drejtuar kompani ndërkombëtare, njoftonte BBC në 1 
maj 2012. Një ditë më pas deputetët propozonin që, nëse ai nuk largohet nga 
drejtimi, Enti rregullator i Mediave Ofcom t’i heqë licencën e operimit në 
vend kompanisë News Corporation, pronar i të cilit ai është.   

Kriminologët evidentojnë se shpesh funksionarët e menaxherët e niveleve 
të larta drejtuese në organizata të mëdha biznesi mbyllin sytë për sjelljen 
antiligjore e imorale të vartësve të tyre, nisur nga mbrojtja e interesave të 
përbashkëta të biznesit. Nga intuita e vet, njeriu i thjeshtë do të kërkonte që 
ata të përgjigjeshin penalisht kur lejojnë këtë lloj sjelljeje të ndodhë para 
syve të tyre. Mirëpo përparësia e veprimit kolektiv dhe e përgjegjësisë së 
përbashkët në organizatat e biznesit mund të vështirësojë lokalizimin e 
përgjegjësisë penale mbi individë të veçantë që veprojnë brenda kësaj 
organizate, duke mbajtur parasysh kështu parimet tradicionale të së Drejtës 
Penale.10 Por këto parime nuk janë të vërteta të përjetshme e të 
pandryshueshme. Edhe ata po tronditen e po modifikohen në kushtet e krizës 
së rëndë ekonomike, financiare, politike e morale të shoqërisë bashkëkohore 
kapitaliste. Propozimi i vendimit ndëshkues parlamentar e administrativ ndaj 
Rupert Murdoch nuk është i vetmi. Në botë po shtohen zërat për ndëshkimin 
edhe të pronarëve të bankave të mëdha private për sjelljet e papërgjegjshme 
dhe imorale të tyre kundrejt kreditorëve dhe klientëve (siç dëshmoi me letrën 
e vet të dorëheqjes të 16 marsit 2012 në “New York Times” nëpunësi i 
bankës Goldman Sachs, Greg Smith), po flitet për natyrën e dyshimtë të 
programeve të shpëtimit financiar të shteteve të falimentuar si Greqia, apo të 
tronditur thellë politikisht dhe ekonomikisht si Italia, Portugalia etj. Si shkak 
kryesor të kësaj situate të rëndë ekonomisti nobelist amerikan Paul Krugman 

                                                           
10

 Shih Todd S. Aagaard, A Fresh Look at the Responsible Relation Doctrine, The Journal 
of  Criminal Law and Criminology, Vol. 96, No. 4 (Summer, 2006), f. 1245-1291 (1246). 
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quan budallallëkun dhe korrupsionin e elitave politike të këtyre vendeve, që 
ushqyen për vite tërë idiotësinë e elektoratit për të siguruar përfitime 
materiale pa mund e djersë.11  

Kur në një vend demokratik si Britania e Madhe ndërhyhet si në rastin 
Murdoch në punët e brendshme të një biznesi privat, nisur edhe nga parime e 
standarde morale, përse atëherë nuk mund të rregullohet ligjërisht edhe 

përgjegjësia e një qeverie apo e një dikasteri të saj për miratimin e 

vendimeve që shkelin interesat e shtetit e të qytetarëve dhe cenojnë rëndë 

moralin shoqëror? Kjo mund të rregullohej jo vetëm përmes heqjes së 
mandatit të titullarit dhe kalimit të tij për ndjekje penale, por edhe me 
vendimin e një organi ligjor për largimin e tij nga drejtimi politik apo 
administrativ i institucioneve publike, nga qeveria e deri në ato lokale, por 
edhe i atyre politiko-shoqërore, si parti, organizata e shoqata të ndryshme, 
nga ndalimi për mbajtje të funksioneve publike, kur shkeljet e tyre 
vërtetohen e bëhen publike, duke tronditur jo vetëm kushtetutshmërinë e 
themelet e ligjit, por edhe moralin shoqëror.  

 
3. Procesi i zgjerimit të përgjegjësisë penale edhe ndaj veprimeve e sjelljes 

së subjekteve juridike, i trajtuar shkurt në këtë artikull nga këndvështrimi i 
sociologjisë të së drejtës, na shtyn në përfundimet e mëposhtme. 

a. Njohja e përgjegjësisë penale të subjekteve juridike do t’i bëjë edhe më të 
përgjegjshëm moralisht edhe penalisht edhe individët që veprojnë brenda 
tyre. Përgjegjësia ligjore në asnjë rast nuk imponohet mbi një vakum 
moral apo shoqëror. Ky zhvillim në të Drejtën Penale konfirmon 
argumentin filozofik-ligjor se megjithëse dukuria e vënies para 
përgjegjësisë është më e qartë e më konkrete  në fushën e ligjit, sesa kur 
flitet për të në përgjithësi e jashtë tij, përsëri burimi më i rëndësishëm i një 
kuptimi të tillë të përgjegjësisë është morali. Zhvillimet e fundit në të 
Drejtën Penale provojnë përherë e më shumë se trajtimi i individit 
njerëzor si një qenie fikse, e pandryshueshme e që vjen përpara e 
pavarësisht prej marrëdhënieve shoqërore (pra edhe morale) nuk i 
kundërqëndron dot kritikës shkencore. 

                                                           
11

 Shih Paul Krugman, The Unwisdom of Elites, New York Times, May 8, 2011 
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b. Në gjykimin e dukurive të ndryshme, si brenda fushës ligjore-penale, edhe 
në planin më të përgjithshëm shoqëror, moral e politik, vërehen 
ngjashmëri në rritje. Madje zhvillimet e fundit në fushën e së Drejtës 
Penale na shtyjnë t’i bashkohemi idesë së filozofit ligjor amerikan Ronald 
Dworkin që e barazon të drejtën me gjykimin interpretues, i cili mban 
parasysh një sërë dimensionesh nga jeta e shoqërisë dhe e kombit, bindjet 
e njerëzve mbi ndershmërinë, kërkesat procedurale të procesit të drejtë, 
parimin e drejtësisë etj. “Në rast se nuk e bën këtë gjë, ai është i paaftë ose 
i pabesë, pra është thjesht politikë e  maskuar e ditës”. Por, sipas 
Dworkin-it, ai mund t’i shkrijë të gjithë këto dimensione në një mendim të 
përgjithshëm dhe me këtë lloj interpretimi, ku të gjithë sendet merren në 
konsideratë, e bëjmë situatën e rezultateve ligjore të komunitetit më të 
mirën e mundshme nga pikëpamja e moralit politik.12 

c. “Marshimi” i moralit në fushën e së drejtës shpresoj se do të zgjerojë edhe 
më shumë ndikimin e moralit në fushën e politikës. Që tani, shtrirja e 
përgjegjësisë penale te subjektet juridike, i shtyn njerëzit të mendojnë se 
krahas përdorimit të instrumentit të votës, të demonstrimit paqësor  në 
sheshe apo edhe të mosbindjes civile si rast ekstrem, ata mund të kenë 
edhe ndihmën e ligjit dhe të një sistemi të shëndetshëm drejtësie në 
procesin e përpjekjeve të tyre për ndërtimin e një shoqërie demokratike e 
të shtetit ligjor. 
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Msc. Almarin Naqellari e ka kryer Arsimin e  
lartë në vitet 2003-2008 në Universitetin Bujqësor 
Tiranë, Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 
specialiteti Ekonomisë  dhe Politikave Agrare, 
Magjistër në Shkencat Ekonomike: Titull i marrë në 
Universitetin Ndërkombëtar të Strugës. 

CILI ËSHTË MODELI 
EKONOMIK QË DUHET TË 
ZBATOHET NË SHQIPËRI? 

Në këtë material do të trajtojmë probleme teorike dhe praktike të 
modelit ekonomik, që është aplikuar në ekonominë shqiptare dhe që duhet të 
aplikohet sipas eksperiencës së vendeve të tjera të zhvilluara perëndimore. 
Nuk pretendojmë se do ta shterim problemin, por do të japim një model 
konkret që zbatohet sot në botë, do shikojmë të veçantat e ekonomisë 
shqiptare dhe cila është mundësia e aplikimit të tyre në të ardhmen. 

Sistemet themelore ekonomike më të përgjithshme janë: 

• Ekonomia e tregut;  

• Ekonomia e përzier;  
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• Ekonomi e planifikuar;  

• Ekonomia tradicionale  
Ekonomia Sociale e Tregut 
Elementët e një modeli ekonomik social janë: Tatimet, Sigurimet 

shoqërore, Punësimi dhe  Shërbimet publike. Diferencojmë këto lloj 
modelesh: 

 
1. MODELI ANGLO-SAKSON 
Anglo-sakson Kontinental Evropian. Përdoret nga Austria, 

Franca, Gjermania, Belgjika dhe Luksemburgu, modeli kontinental ka 
rregulla të rrepta për mbrojtjen e vendeve të punës dhe një sasi të madhe të 
rregullimesh në industri. 

Anglo-sakson Mesdhetar. Përdorur nga Italia, Spanja, Greqia, 
Portugalia, modeli i Mesdheut është i ngjashëm me modelin kontinental, por 
fokusohet në mirëqenien e pensionistëve nga financimet e shtetit. 

 
2.  MODELI NORDIK 
Kryesisht i referohet vendeve nordike: Norvegji, Suedi, Danimarka, 

Islanda, Finlanda. Sistemi nordik ka taksa të larta dhe sistem të fortë të 
mbrojtjes sociale. Sindikatat kanë rol të fortë në kordinimin e pagave.  

3. MODELI I EKONOMISË SË PËRZIER 
Është një sistem ekonomik në të cilin të dyja si shteti, ashtu edhe 

sektori privat drejtojnë ekonominë, duke reflektuar karakteristikat e të dyjave 
si të ekonomive të tregut edhe të ekonomive të  planifikuara. Ekonomitë e 
përziera mund të përshkruhen si ekonomi të tregut me mbikëqyrje të fortë 
rregullatore, përveç që kanë një shumëllojshmëri aspektesh të sponsorizuar 
nga qeveria.  

 
4. RRUGA E TRETË 
Termi Rruga e Tretë i referohet pozicioneve të ndryshme politike që 

përpiqen për të pajtuar politikën e krahut të djathtë me politikën e krahut të 
majtë duke mbrojtur përzjerjet e ndryshme të politikave ekonomike të krahut 
të djathtë dhe të politikave sociale të krahut të majtë. 

Modeli kërkon përkushtimin ndaj:  
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• buxhetit të balancuar, duke siguruar mundësi të barabarta e të 
kombinuara me një theks të veçantë në përgjegjësinë 
personale,  

• decentralizimin e  pushtetit të qeverisë në nivelin më të ulët të 
mundshëm,  

• inkurajimin e partneriteteve publike-private,  

• përmirësimin e ofertës së punës, 

• investime në zhvillimin dhe kualifikimin e individëve, 
mbrojtjen e kapitalit social dhe mbrojtjen e mjedisit 
 

Elementet e një ekonomie të përzier  
Elementet e një ekonomie të përzier demostrohen për shkak të 

varjetetit të lirive të tyre.  
Në shumë vende, rrjeti hekurudhor është pjesërisht ose plotësisht, në 

pronësi publike apo i kontrolluar nga shteti. Kufizimet nga qeveritë e 
ekonomive të përziera ndonjëherë vendosen në sistemet private të postës.  

Qeveria në shumicën e vendeve luan një rol:  
- në ofrimin e kujdesit shëndetësor; 
- në posedimin e mjeteve të prodhimit  si ferma, fabrika, 

dyqane, etj duke marrë pjesë në marrjen e vendimeve 
menaxheriale si subjekt i ekonomisë bashkëpunuese dhe 
pjesëmarrëse; 

- në udhëtim, kur është e nevojshme për të transportuar të gjitha 
sendet tregëtare, për të bërë marrëveshje me persona, për 
punëtorët dhe pronarët në mënyrë që ata të shkojnë aty ku 
është e nevojshme; 

- në blerjen e artikujve për përdorim vetjak, për rishitje;  
- blerjen e ndërmarrjeve të tëra për të bërë organizimin që 

krijon pasuri në formën e pasurisë së vet; 
- në shitje njësoj si në blerje; 
- në procesin e punësimit për të krijuar organizatat që krijojnë 

pasuri; 
- për të organizuar ndërmarrje private për fitim, sindikatat e 

punëtorëve dhe shoqatat profesionale, grupet jo-fitimprurëse, 
feve, etj; 
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- në procesin e komunikimit, të fjalës së lirë, në gazetat, librat, 
reklamat, të bëjë marrëveshje, të krijojë partnerët e biznesit, 
krijojnë tregjet etj; 

- për të protestuar në mënyrë paqësore, për marshimet, 
peticionet, paditë mbi qeverinë, të bëjë ligje miqësore për të 
përfituar njësoj punëtorët etj; 

Qeveria me faktorë të financuar nga tatimet, të subvencionuara, ose 
që janë në pronësi të prodhimit shtetëror në  infrastrukturë dhe shërbime 
siguron: bibliotekat dhe shërbimet e tjera informative, rrugët dhe shërbime të 
tjera transporti, shkollat dhe shërbimet e tjera të arsimit, spitalet dhe 
shërbime të tjera shëndetësore, bankat dhe shërbimet e tjera financiare, 
telefoni, postë dhe shërbime të tjera të komunikimit, energji elektrike dhe 
shërbime të tjera të energjisë (p.sh., naftë, gaz), sistemet e ujit për pije, 
bujqësia, hedhjen e mbeturinave, subvencionet në bujqësi dhe në biznese të 
tjera, qeveria ka monopolin e dhënies së ndihmës juridike për bizneset 
ndryshme private.  

Qeveria financon punën kërkimore- shkencore, zhvillimin e 
agjencive dhe sigurimin e disa autonomive mbi financat personale dhe një 
sërë përfitimesh të tjera të tilla, si: 

• Mirëqenie për të varfërit. 

• Sigurimit social për të moshuarit dhe të pafuqishmit. 

• Subvencionet qeveritare për biznesin. 

• Sigurimin  e detyrueshëm të automjeteve dhe kufizohet nga ligje dhe 
rregulla të ndryshme, si; 

• Rregullorja e mjedisit (shembull: toksina në tokë, ujë dhe ajër) 

• Rregullorja e punës duke përfshirë ligjet minimale të pagave 

• Rregullorja e konsumatorit (shembull: sigurinë e produktit) 

• Ligjet antitrust 

• Ligjet e pronës intelektuale 

• Ligjet e themelimit 

• Proteksionizmi 

• Kontrollet mbi importet dhe eksportet mbi tarifat dhe kuotat 
Ide të tjera në lidhje me format e qeverisjes. 
Ekonomia e përzier është më së shpeshti e  lidhur me politikat social- 

demokrate të qeverive të drejtuara nga partitë social-demokrate. Megjithatë, 
duke pasur një  gamë të gjerë të sistemeve ekonomike që mund të 
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përshkruhen, format më të mira të  qeverive janë në përputhje me disa forma 
të ekonomive të përziera. 

 
 5. CILI ËSHTË MODELI EKONOMIK QË DUHET TË 
ZBATOHET NË SHQIPËRI? 
 Modeli ekonomik që duhet të zbatohet në shqipëri është modeli i një 
EKONOMIE MIKSE. 

- Cilat duhet të jenë karakteristikat e modelit? 
- Ku duhet të bazohet modeli? 
- Cilat janë ato pika që na drejtojnë në këtë rrugë, në rrugën e 

modelit që ne dëshirojmë? 
- Çfarë kërkon qëndrueshmëria e modelit? 

 
Karakteristikat e modelit  

• Një shtet gjithëpërfshirës të mirëqenies me një theks të veçantë në 
transfertat për familjet dhe sigurimin e  shërbimeve  publike të 
financuara nga taksat, të cilat duhet të jenë të moderuara sidomos mbi 
të ardhurat, pagat dhe konsumin; 

• Shpenzime të larta për publikun dhe kapitalin njerëzor duke përfshirë 
kujdesin për rritjen dhe edukimin e fëmijëve, si dhe për hulumtimet 
në drejtim të  zhvillimit (R & D); 

• Një sërë institucionesh të tregut të punës, që përfshijnë Sindikatat dhe 
Shoqatat e punëdhënësve, elementë të rëndësishëm të  koordinimit të 
pagave, papunësi relativisht të ulët dhe një rol të dukshëm të 
përfitimeve për një punë aktive; 
 
Ku duhet të bazohet modeli? 

Ne besojmë se baza e modelit është një kombinim i ndarjes kolektive 
të rrezikut dhe hapjes ndaj globalizimit. Nuk është një bashkëveprim 
reciprokisht mbështetës në mes të këtyre dy elementeve kolektive. Ndarja e 
rrezikut ndihmon një globalizim të pranueshëm për qytetarët, duke lehtësuar 
rregullimet që lejojnë ekonominë të përfitojë nga ndryshimet e tregjeve për 
të rritur produktivitetin dhe të ardhurat. Ndërsa ka sektorë të mëdhenj publik 
të ekonomisë së tregut, që edhe vetë Nordikët1 i përqafojnë për të nxitur 

                                                           
1
 Bëjmë fjalë këtu për modelin ekonomik nordik të trajtuar në kreun përkatës 
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konkurrencën. Përforcimi i këtij bashkëveprimi të virtytshëm i sigurisë dhe 
fleksibilitetit përhap ndjenjën e besimit në mesin e qytetarëve dhe në 
institucionet publike. Njëkohësisht përhap edhe një ndjenjë drejtësie në 
lidhje me ambiciet barazuese të mirëqënies në arsim dhe në politikat sociale.   
 Duke parë në njërin krahë ekonominë Amerikane dhe në krahun tjetër  
ekonominë greke është e lehtë të supozojmë se ka vetëm dy drejtime për të 
shkuar në shoqërinë perëndimore. Në fakt nuk është kështu sepse ekziston 
edhe mundësia që prej secilit model të marim pjesët më të mira për të krijuar 
një model të ri, që të reflektojë shoqërinë që ne duam të jetojmë, pikërisht në 
kushtet e ekonomisë shqiptare. Kurrë nuk ka pasur një ekonomi të tregut të 
lirë që në kohë paqe ta ketë normën e taksës mbi pasurinë më shumë se 91% 
dhe të ketë pasur një lulëzim apo bum ekonomik.   

Cilat janë ato pika që na drejtojnë në këtë rrugë, në rrugën e 

modelit që ne dëshirojmë? 

1. Eleminimi i varfërisë 
Në këtë fazë të zhvillimit njerëzor ashtu si në perëndim, në 

ekonomitë e zhvilluara edhe në vendet e tjera që janë akoma në fazën e 
ngritjes mund të eliminohet varfëria. Shqipëria ka pasuri për të siguruar një 
nivel bazë të ardhurash, strehimi, kujdesi shëndetësor dhe arsimi për të gjithë 
popullin. Askush nuk mund të bjerë nën një prag minimal, nëse shoqëria 
vendos për ta bërë atë kështu. Gjykoni kur në një vend me pasuri nën e mbi 
tokësore të lakmueshme janë prezent jo më shumë se 2 milionë e 900 mijë 
njerëz se çfarë mund të bëjë.  

2. Rritja e kujdesit shëndetësor 
Vendi mund të financojë një të drejtë për kujdesin shëndetësor dhe të 

shpenzojë më shumë para në uljen e varfërisë. Kjo do të thotë më pak para 
prej tatimeve për konsumizmin e disponueshëm. Kjo nuk do të thotë se ne 
nuk mund të blejnë dhe të shesin këto produkte, konsumatorët do të duhet të 
paguajnë një "premium social" efektiv në çmimin përfundimtar të produktit. 
Shikoni në Shqipëri u fut TVSH për barnat ??? A duhet të bëhej një gjë e 
tillë në një shtet social që aspiron perëndimin? 

3. Inovacioni 
Kapitalizmi, me të gjithë të metat e tij, ka provuar që është ende 

mënyra më efektive për nxitjen e inovacionit dhe krijimin e pasurisë. Nuk 
është rastësi që shumë pak produkte të prodhuara nga vendet komuniste t’i 
kenë mbijetuar kohës, rasti më i veçantë është ai i Kallashnikovit, ndërsa 
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produktet e kapitalizmit jo vetëm i rezistojnë kohës, por perfeksionohen në 
çdo sekondë, shembulli më i fundit është ai i i-pad-it.  

Inovacionet kanë ecur në drejtim të shpikjes dhe vënies në 
përdorimin masiv të tyre. Pasqyra e mëposhtme paraqet një shembull konkret 
të një sërë shpikjesh. 

Pasqyra Nr.5.12 Koha e vënjes në përdorim masiv të inovacioneve 
1727-1951 
Vite për tu vënë në 
përdorim masiv 

Vjet për: Vite 

112 Fotografinë 1727-1839 
56 Telefonin 1820-1876 
35 Radion 1867-1902 
12 TV 1922-1934 
6 Bombën atomike 1939-1945 
5 Tranzitorin 1948-1951 
3 Qarqet e integruara 1948-1951 

 
4. Kontribute të përgjithshme  
Nëse ne jemi për të financuar një shoqëri që pengon popullin e saj të 

bjerë në varfëri, prodhimi i pasurisë kërkon që shumica dërrmuese e 
popullsisë të rritur të kontribuojë nëpërmjet sistemit të taksa-tatimeve. Si 
pjesë e kësaj, ne duhet të pranojmë se ideja e pensionimit të shkallëzuar është 
normale dhe e justifikuar, por jo kalimin në ekstrem si në rastin e propozimit 
prej liderëve shqiptarë, që mosha e pensionit në Shqipëri të bëhet 70 vjeç. 

Kapitalizmi, nëpërmjet përparimeve mjekësore, e bën idenë e të 
jetuarit më gjatë shumë realiste. Një shoqëri e suksesshme nuk mund të ketë 
një pjesë të madhe të popullsisë së saj të re, dhe të rrijë e të presë që këta të 
kalojnë gjysmën e jetës duke u paguar nga puna e të tjerëve, ndërsa mund të 
jenë ende në gjendje për të kontribuar në krijimin e pasurisë në shërbim të 
brezave të ardhshëm. Dalja në pension duhet të jetë më fluide dhe duhet të 
marrë parasysh rritjen e jetëgjatësisë dhe cilësisë së jetës së njerëzve të 
moshuar, por jo e shpejtuar, sepse do të ndikojë në sensin e kundërt, në 
nxitjen e njerëzve për të mos paguar taksa të sigurimeve shoqërore. Një masë 
tjetër është shkarkimi nga barra fiskale për vitet që i moshuari do të punojë 
mbi vitet e moshës së përcaktuar për pension. Ky është një kontribut në 
skemën e pensioneve duke mos rënduar brezin e tatimpaguesve.   



The Heritage Nr: 9/2012 

26 

 

 
 
5. Kapitalizmi do të mbijetojë vetëm me pëlqimin e shumicës 
Kjo do të thotë se pjesa më e madhe e të punësuarve duhet të 

mendojnë se ata punojnë për të mirën e përbashkët. Me një vëllim pune 40-
orë në javë punonjësit, normalisht sigurojnë të ardhura për të siguruar një 
mënyrë jetese normale, të arsyeshme për këtë punë.  

Në Danimarkë një politikë qeveritare e njohur si "Flexicurity" ofron 
një model kontrate sociale interesante ndërmjet punëdhënësve dhe 
punonjësve. Marrëveshja, në përgjithësi flet që punëdhënësit mund të 
punësojnë me lehtësi relative, duke i lejuar punëtorët që të përshtaten me 
ndryshimet në treg. Si kundër-reagim, punëdhënësit paguajnë taksa për të 
financuar një rrjet të sigurisë sociale për të mbështetur punonjësit e 
ardhshëm, kur ata të jenë në vendet e tyre të punës. Ky koncept, veçanërisht 
në qoftë se aplikohet për sektorin publik, do të ishte një nisje radikale  për 
Evropën. Por kjo do të dorëzojë ndarjen e një përfitimi të qartë dhe të 
matshëm  midis punës dhe kapitalit, duke ruajtur pëlqimin për kapitalizmin si 
një forcë me të mira të ndërsjellta.   

Një marrëveshje e tillë na lë të kuptojmë, se ndërsa puna e krijuar, së 
bashku me një familje të qëndrueshme, është kontribuesi më i madh për 
krijimin e pasurisë dhe reduktimin e varfërisë, është efektive kur lidhet me 
arritjen e fitimit.  

6. Përdorimi efektiv i pasurisë 
Krijimi i aristokracisë së përhershme ekonomike të megapasurisë ka 

mundësinë të jetë një kërcënim për vetë kapitalizmin, meqënëse nga gjiri i 
pasurisë largohet pjesa tjetër e shoqërisë. Kjo vë në pikëpyetje aftësinë e 
kapitalizmit për të siguruar një standard të pranueshëm jetese në pjesën më të 
madhe, e cila mund të çojë në pakënaqësi dhe revolucion përfundimtar. Me 
pak fjalë, kapitalizmi ka nevojë për milionerë për të mbijetuar, për të vepruar 
si një nxitje për të tjerët dhe për përtëritje. Por a e bën atë të vërtetë nevoja 
për  miliarderë? A duhet shkëndia e inovacionit real për ta shuar atë? 
Shqipërisë i duhen miliarderët shqiptarë, sepse ata do jenë punëdhënësit më 
të mëdhenj, i duhen minierat, bujqësia, turizmi e shërbimet, sepse aty 
shikohet perspektiva e biznesit shqiptar dhe e punësimit në perspektivë. 

7. Politikë e matur në raport me biznesin 
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Kjo nuk do të thotë se qeveria duhet të ndjekë politikat e konfiskimi 
të një të majte të ashpër. Ato përkrahin një zgjidhje afat-shkurtër që, në qoftë 
se ndiqet, do të mbysë kapacitetin pasuri duke krijuar një model perëndimor. 
Problemi me të majtën është i vështirë, sidomos në Evropë, se ajo beson se 
pasuria është një fenomen që ndodh natyrshëm, ndërsa kapitalistët besojnë, 
me të drejtë, se pasuria është krijuar nga naiviteti i njeriut dhe kërkon që 
njeriu të jetë i lirë për të krijuar dhe të përfitojë nga frytet e krijimit të tij. Në 
Shqipëri është kaluar nga njëri ekstrem në tjetrin, prandaj është e 
domosdoshme rishikimi i privatizimeve të dyshimta. Ky shqetësim është 
hedhur nga një sërë forcash politike si nga PS, ashtu edhe nga AK e FRD. 

8. Rishpërndarja 
Çelësi duhet të jetë për të balancuar lirinë, përpjekjet për të krijuar 

dhe përfituar. Prej atyre përpjekjeve një përqindje e asaj pasurie i kthehet pas 
shoqërisë përmes rishpërndarjes. Si nuk e bën këtë shoqëria nëpërmjet 
përdorimit të forcës? Taksat mbi pasuritë e paluajtshme kanë provuar se janë 
një mjet efektiv mosndërhyrjeje në përpjekjen për krijimin e pasurisë gjatë 
jetës së krijuesit. Kjo nuk duhet të jetë e balancuar me mbajtjen e subjekteve 
ekonomike të qëndrueshme pas kalimit të krijuesit të tyre dhe dëshirës 
shumë njerëzore për t’i kaluar në pasurinë për familjen.  

9. Së fundmi, modeli i ri ekonomik duhet të pranojë se 
globalizimi është një fakt 

Ditët e kontrollit kombëtar sovran të çështjeve ekonomike janë 
zhdukur. Perëndimi, në këtë kuadër edhe Shqipëria, që dëshiron të mbrojë 
vlerat e saj, duhet të jetë e gatshme të sigurojë një bashkëpunim dhe një 
politikë të përbashkët në një shkallë të pamendueshme më parë. Ajo 
gjithashtu duhet të kuptojë se për konkurrencën e tregut të lirë, lirinë për të 
punuar, një shtet i fuqishëm, me një funksion rregullator antimonopol, është 
jetik. Në këtë mënyrë, paketa me ligjet antimonopol duhet me urgjentësi të 
hartohet dhe të miratohet, jo thjesht në teori, por konkretisht në praktikë, 
sepse Shqipëria po vuan sot prej çmimeve monopol dhe të pastra të 
oligopoleve me një firmë drejtuese.  
 Çfarë kërkon qëndrueshmëria e modelit? 

Drejtimet në të cilat reformat duhet të kërkojnë të ndërmarrin 
veprimet: 

Së pari, karriera e dobishme e punës mund dhe duhet të fillojë më 
herët. Nuk është i qartë efikasiteti i shtrirjes së të mirave në arsim, sidomos 
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në arsimin e lartë, gjithashtu, ne nuk shohim që shteti të ketë ndonjë arsye të 
ndërhyjë në arsimin privat me subvencione, ashtu sikundër po diskutohet sot 
në Shqipëri.  

Së dyti, taksat neto të paguara nga personat që janë në moshë pune 
do të rriten mesatarisht, në qoftë se pjesëmarrja e fuqisë punëtore do të rritet 
dhe do të reduktohet papunësia. Vetë Nordikët do të kenë nevojë për të 
rikonfirmuar rëndësinë që ka bashkangjitja tradicionale në pjesëmarrjen në 
jetën e punës për të gjetur mjete për të ulur varësinë e përfitimit. Kjo kërkon 
një nivel taksah më të ulta për modifikimet, punë të mëtejshme për mbrojtjen 
sociale në mënyrë që të lehtësojë "kurthet e papunësisë", duke përfshirë 
përdorimin më të mirë të elementeve të procesit të prodhimit. Politikëbërësit 
duhet të heqin pengesat e panevojshme për të punuar, që dekurajojnë 
pjesëmarrjen aktive në forcat e punës. Punësimi i lartë gjithashtu bën thirrje 
për veprim, për të përmirësuar përputhjen e kërkesës dhe ofertës në tregun e 
punës dhe mirë-funksionimin e bisedimeve për institucionin e pagës. Këtu, 
palët negociuese në tregun e punës, në vend të shtetit, kanë role të 
rëndësishme për të luajtur.  

Kërkimet ekonomike kanë treguar se puna aktive dhe politikat e 
tregut kanë pasur një efekt tejet të dobët në punësimin e përgjithshëm, por në 
shërbim të punësimit  mund të kenë efekte pozitive në disa nëngrupe, si p.sh: 
të rinjtë, të cilët duke mos ju drejtuar rezikut, bëhen të marxhinalizuar. Nga 
ana tjetër, një reduktim i thirrjeve për reformën e papunësisë dhe sigurimit të 
skemave të papunësisë nuk janë një rast për të ulur përfitimet prej pagaesave, 
si dhe për të ulur datën e skadimit të kohëzgjatjes së tyre. Monitorimi më 
shumë aktiv i përpjekjeve të përfituesve në kërkimin dhe kushtëzimin e 
përfitimeve për trajnim apo aktivizimin e skemave mund të përshpejtojë 
tranzicionin nga papunësia në punësim. 

Së treti, mosha aktuale e daljes në pension për grupe të caktuara të 
punonjësve duhet të rritet më tej, duke përfshirë masat për stimulimin e 
pensionit të parakohshëm, por që njëkohësisht pensionistët duhet të 
inkurajohen që të vazhdojnë ende të punojnë. Një mënyrë për të përmirësuar 
këtë do ishte për t’ju dhënë pensionistëve të punësuar më shumë lehtësira 
tatimore. Kjo gjithashtu do të jetë e rëndësishme për autoritetet publike, që të 
lehtësojnë ofrimin e punë për të moshuarit e moshës së tretë.  

Së katërti, kostot e pensioneve nuk duhet të lejohet që të bëhen një 
barrë e tepruar për grupmoshën e re dhe pensionet e rregullta në nivelet e 
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përfitimit dhe moshës ligjore të daljes në pension, duhet të rregullohen në 
përputhje me rritjen e jetëgjatësisë, sikundër e kemi thënë edhe më sipër. Por 
totali i shpenzimeve për pensionet publike, pavarësisht se parashikohet ende 
për t’u rritur dukshëm, paraqet edhe reziqet që i bashkëngjiten zhvillimeve të 
pensioneve të projektuara që mund të shqyrtohen në një pamje të dobishme 
të mbulimit të nivelit të shpenzimeve prej kontributeve apo normave tatimore 
që janë të parashikuara për to.  

Së pesti, aktivitetet kryesore të sektorit publik në ofrimin e 
shërbimeve sociale duhet të përcaktohen më mirë dhe synimi është rritja e 
përgjegjësisë për shëndetin e njerëzve dhe të moshës së vjetër. Duke pasur 
parasysh projektimet demografike, shërbimet e mirëqenies jo vetëm që do të 
thithin burime të mëdha, por gjithashtu do të shkaktojnë presion serioz mbi 
normat e taksave. Në fund, ky presion mund të lehtësohet vetëm nga 
mbulimi i sigurimi publik, ose taksave të financuara nga shërbimet e 
mirëqenies në një mënyrë apo në një tjetër.  

Kjo është ajo që tashmë po ndodh, si vetë komunat tashmë kanë 
gjetur burime financiare dhe reagojnë duke ulur me kujdes cilësinë ose 
racionimin shëndetësor, p.sh.: për të vjetrit në moshë, duke bërë të mundur 
krijimin e rradhëve për përkujdesjen e tyre. Më shumë transparencë duhet të 
ketë në lidhje me nivelin në fushën e shërbimeve dhe që qytetarët kanë të 
drejtë të presin për më shumë lehtësira në procesin e planifikimit, si dhe për 
të zhvilluar shërbimet plotësuese private. 

Së fundmi, rritja e produktivitetit në ofrimin e shërbimeve sociale 
është vendimtare. Ka vështirësi të mëdha në rritjen e produktivitetit në 
ofrimin ballë-për-ballë të shërbimeve, megjithatë, këto shërbime janë 
shoqëruar gjithmonë me detyra administrative dhe të tjera të cilat mund të 
jenë racionalizuar në mënyrë të konsiderueshme. Siç u theksua edhe më lart, 
në këtë fushë ka vend për përmirësimin e organizuar të stimujve, si dhe për 
privatizimet e tjera të jashtme. Megjithatë, duke krijuar kushtet e duhura për 
qëllime sociale të cilat do të vijnë përmes ofrimit konkurrues të shërbimeve 
të mirëqenies duhet të tejkalohen. Në rastin më të mirë, modeli Nordik 
kombinon një Qeveri të fortë me tregje efektive. Aspirata për të bashkuar 
efikasitetin dhe solidaritin është e denjë dhe realiste. Por ndryshimi 
demografik gjithnjë e më shumë do të përbëjë një dilemë për shtetin e 
mirëqenies. 
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Ideali i universalizmit, në kuptimin e cilësisë së lartë të shërbimeve të 
mirëqenies në dispozicion për të gjithë, kërkon rivlerësimin e kostove. Fusha 
e përgjegjësisë publike për mirëqenien tonë nuk duhet të shihet si një sulm 
mbi modelin, por si një mënyrë për të ruajtur bazat e saj dhe 
qëndrueshmërinë në një botë të karakterizuar me ndryshime demografike dhe 
rritje të konkurrencës globale. Ekziston një nevojë për të ritheksuar rëndësinë 
e punës dhe të punësimit si një domosdoshmëri për balancën midis të 
drejtave dhe detyrimeve të qytetarëve në fushën e shërbimeve. 
 

Çfarë kërkohet që modeli të realizohet me sukses ? 

Suksesi i modelit kërkon që zhvillimi ekonomik të ndikojë në 
përmirësimin e nivelit të zhvillimit social në vend. Për këtë duhet që modeli 
të mbështetet në disa prioritete të politikave ekonomike, në transformime, në 
stabilitetin makroekonomik, si dhe në një politikë dhe strategji afatgjatë.   
 Për të arritur modelin e kërkuar kërkohen ndryshime strukturore si 
garanci për suksesin e tij. Kur flasim për ndryshime strukturore nënkuptojmë 
strukturën e degëve të ekonomisë, cilat degë do të jenë prioritare që do 
mbështetet ekonomia dhe cilat do të jenë degë ndihmëse e plotësuese.  

Ne gjykojmë se duhen vlerësuar në mënyrë prioritare tre faktorë 
kryesor truri, zemra dhe muskujt e ekonomisë. 

a. Truri Adminstrata e kualifikuar.  
b. Zemra do të jetë Bursa e Tiranës.  
c. Muskujt do jenë Pasuritë nën dhe mbitokësore që ka ekonomia 

kombëtare në dispozicion. 
 

FIG. NR.5.8 SKEMA E MBËSHTETJES 
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FIG. NR. 5.9 SKEMA E STRUKTURËS EKONOMIKE 

 
6. EKONOMIA, RRITJE 
 

A. Truri: Adminstrata e kualifikuar 
Është e domosdoshme të krijohet një administratë moderne në bazë të 

parimit të meritokracisë. Të rritet administrata në numër dhe në cilësi, t’i 
jepet liria e veprimit nëpërmjet shpërndarrjes së pushteteve dhe të drejtave. 
Të sigurohet një administratë e specializuar dhe e aftë që të njohë mirë 
parimet dhe kornizën ligjore të ekonomisë së tregut, organizimin dhe 
drejtimin e saj, administratë që të jetë e aftë të marrë në duar të ardhmen dhe 
perspektivën e Shqipërisë.  

 
B. Zemra do të jetë Bursa e Tiranës 
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• Është e domosdoshme të krijohet dhe të vihet në funksionim Bursa e 
Tiranës. 

• Të kalohet nga Sistemi Financiar Bankar, që sot është sundues në 
ekonominë shqiptare në një Sistem Financiar Dual Bursë-Bankë, 
ashtu sikundër e kanë edhe vendet e zhvilluara. 

• Nismëtare për këtë duhet të bëhet Qeveria e Shqipërisë. Qeveria 
shqiptare instrumentet afatgjata të borxhit t’i tregëtojë në Bursë, si 
dhe të listojë gjithë kapitalet e ndërmarrjeve të saj shtetërore. 

• Qeveria duhet të rishtetëzojë sektorët strategjikë të dhëna me 
koncesion ose të privatizuara. 

• Bursa e Tiranës duhet të gjallërojë efektin e parave të shqiptarve, që 
janë ngurtësuar nëpër banka në formën e depozitave të kursimit dhe 
nuk po marrin frymë lirisht. Shqiptarët duhet të çlirohen nga sistemi i 
depozitave dhe t’i drejtojnë paratë e tyre në Bursë. 

• Bursa është e ardhmja e tyre dhe e ekonomisë shqiptare.  

• Nëpërmjet Bursës do vihet në eficiensë ekonomia shqiptare.  

• Bursa do të bëhet aleate e shqiptarëve në luftën kundër korrupsionit. 

• Shqiptarët të heqin dorë nga Bonot e Thesarit dhe t’i drejtohen 
Bursës. 

C. Muskujt do jenë Pasuritë nën dhe mbitokësore, që ka ekonomia 
kombëtare në dispozicion. 

• Të evidentohen të gjitha pasuritë nën dhe mbitokësore të Shqipërisë, 
që janë në shfrytëzim, mënyra e shfrytëzimit të tyre dhe perpektiva e 
tyre.  

• Të kryhet shtetëzimi i sektorëve dhe minierave strategjike. Unë nuk 
jam kundër pronës private, por një pronë private që nuk i jep të 
ardhura shoqërisë nuk më duhet, ose që i jep të ardhura më pak se 
para procesit të privatizimit. 

Ekonomia shqiptare duhet të mbështetet në tre degë kryesore 
I. Industri: 

  1-Industria nxjerrëse dhe përpunuese e mineraleve 
  2-Industria energjitike 
  3-Industria e naftës  

II. Bujqësi: 
  1-Bimët e arrave 
  2-Pemtari 
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3-Olivikulturë 
4-Hortikulturë 

III. Shërbime 
1-Turizëm 
2-Transport 
3-Posta 
4-Telekomunikim 

IV. Ndërtimi 
 
Industria. Industria minerare ka filluar të ringrihet, por akoma është 

në nivele të ulta në krahasim me mundësitë e mëdha që ka. Në këtë sektor 
vihen re një sërë mangësish të ardhura nga privatizimi i minierave. Në 
Shqipëri ka miniera të kromit, bakrit, hekurit, nikelit të boksideve etj, ndërsa 
nuk shfrytëzohet asnjë minierë qymyrgurore. Këto miniera janë privatizuar të 
gjitha dhe nuk ka asnjë me kapital shtetëror. Ka mbi 1000 (njëmijë) subjekte 
ekonomike që janë licensuar nga Ministria e Ekonomisë Tregëtisë dhe 
Energjitikës për shfrytëzimin e tyre.  

Gjatë këtyre 20 vjetëve janë vërejtur këto tendenca: 

-Janë dhënë licensa pa studim duke e shpërndarë shfrytëzimin e 
minierave në njerëz të pa specializuar dhe pa eksperiencë. 

-Subjektet që kanë licensat kanë bërë shumë pak investime, ndërsa e 
shikojnë minierën vetëm si një burim i mirë fitimi. 

-Nuk ka kontrolle të vazhdueshme për sigurimin teknik, mbrojtjen e 
punonjësve në punë dhe për anën financiare të tyre. 

-Nuk ka transparencë në lidhje me aktivitetin e tyre. 
-Nuk ka raportime në lidhje me ndotjen që këto shkaktojnë ndaj 

mjedisit. 
-Nuk ka të dhëna se sa kontribute derdhin këto miniera sot dhe sa 

kanë derdhur para 90-s. 
Duke mos pasur të dhëna për bilancet e tyre të sakta, atëherë edhe 

kontributi i tyre në buxhet është i dyshimtë dhe me shumë mangësi. Kjo 
është në dëm të shtetit dhe të ekonomisë në përgjithësi. 

Në të ardhmen duhet: 

-Të reduktohet në maksimum numri i Kompanive të licensuara. 
-Shfrytëzimi i minierave të bëhet i studiuar dhe jo në mënyrë 

amatoreske. 
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-Kompanitë të kenë një plan afatmesëm dhe afatgjatë zhvillimi, ku në 
plan të parë të kenë investimet në miniera. Të zbatohet motoja shfrytëzo-
investo. 

-Qeveria duhet të ushtrojë kontroll të vazhdueshëm në fushën e 
investimeve financiare, në atë të mbrojtjes në punë, trajtimit të punonjësve 
dhe të mbrojtjes së ambientit. 

-Të dhënat të bëhen transparente nëpërmjet publikimeve periodike. 
-Nëse ndonjë subjekt nuk përmbush kushtet përkatëse, t’i hiqet 

licensa dhe miniera të shtetëzohet.  
-Industria e përpunimit të mineraleve duhet të zhvillohet dhe 

stimulohet prej qeverisë duke krijuar kushte lehtësuese në sistemin e 
taksatatimeve. 

-Të shikohet mundësia e kooperimit me minierat e Kosovës për të 
krijuar kompani të përbashkëta, me kapital dhe shfrytëzim të përbashkët. Si 
burim i të ardhurave fillestare, të shikohet sigurimi i tyre në Bursën e 
Prishtinës nëpërmjet shitjes së aksioneve. 

Industria energjitike dhe e naftës. E para në fushën hidro është më 
e konsoliduar, ndërsa në fushën e Teceve ka akoma probleme. Duhet të 
frenohet privatizimi i Hidrocentraleve dhe nëse është bërë një veprim i tillë 
të anullohet. Duhet të shpejtohet ndërtimi i hidrocentraleve në process, në të 
kundërt t’u anulohet licensa firmave kontratore. Në fushën e TEC-eve të 
merren në konsideratë dy gjëra: Turizmi dhe të  ardhurat që humbasin prej 
tij, të ardhurat nga TEC-et dhe ndotja e ambintit. Të merret në konsideratë 
shkalla e punësimit. 

Në fushën e karburanteve duhet një rishikim i të gjitha politikave të 
zbatuara deri tani, duhet të ruhet pronësia shtetërore në një sërë fusha të këtij 
sektori jetik për ekonominë tonë. Nëpërmjet tij duhet të bëhet edhe një 
politikë e kujdesshme punësimi. Këto sektorë meritojnë studime më vete, gjë 
që ne nuk kemi mundësi ta bëjmë në materialin tonë për vetë objektin që ai 
ka. 

II. Bujqësia: Cilat janë disa nga mungesat në prodhimin 
bujqësor dhe çfarë mund të bëhet në të ardhmen? 

E para, në Shqipëri nuk ka Bankë Shtetërore Bujqësore. Shqipëria 
është një vend bujqësor dhe nuk është fare normale të mos ketë Bankë 
Bujqësore. E theksojmë shtetërore, sepse është një rast i rrallë në Evropë që 
ne nuk kemi Bankë shtetërore të nivelit të dytë.  
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Mospasja e një banke të tilla ka pasoja shumë negative, jo vetëm në 
hartimin dhe zbatimin e politikave monetare, por ka efekte negative edhe në 
shumë sektorë të tjerë të ekonomisë, të cilët nuk kreditohen ose kreditohen 
fare pak për mungesë të garancisë, siç është në rastin tonë i sektorit të 
bujqësisë.  

E dyta, në Ministrinë e Bujqësisë nuk ka një drejtori të mekanikës 
bujqësore, në një kohë që dihet se pa parkun e mekanikës bujqësore nuk ka 
bujqësi. Me një ekonomi të copëtuar kërkohet një park tepër i madh i 
mekanikës dhe ofiçina servisi, mundësitë për realizimin e të cilave janë të 
vogla. 

E treta, mungojnë format e kooperimit të tipit të kooperativave 
bujqësore mbi bazë të pronës private mbi tokën. Mungojnë kooperativat dhe 
shoqatat e fermerëve, krahas atyre ekzistuese në fushën e minikredive, apo të 
ujitjes. Mungon krijimi i kooperativave bujqësore, të cilat ndikojnë në rritjen 
e prodhimit.  

E katërta, tregëtarët duke synuar eksportin kanë humbur tregun 
shqiptar të prodhimeve bujqësore. Ata para se të mendojnë për eksportin, të 
mendojnë për tregun vendas. Nuk ka ndërmarje të grumbullimit dhe të 
përpunimit që të mund të thithin prodhimet e fermerëve të veçantë.  

E pesta, mungon shfrytëzimi i plotë i sipërfaqes së tokës me kultura 
bujqësore. Është mundësia që shfrytëzimi i saj të rritet nga 402 mijë ha në 
450 mijë ha. Të synohet shtimi i sipërfaqeve me pemë frutore. Të rritet 
mbjellja e duhanoreve. Të rritet stimulimi me subvencione i krijimit të 
vreshtave, ullishtave e pemëtoreve. 

E gjashta, të shtohet dhe stimulohet prodhimi i ujit në vend, pasi 
importi ujit në vlerë është i barabartë me importin e ujit.   

Drejtimet e politikave në fushën e bujqësisë duhet të jenë: 

 1- Qeveria duhet të kryejë një reformë tërësore për menaxhimin e 
tokës duke synuar mbrojtjen dhe shtimin e pjellorisë së saj, rritjen e 
investimeve mbi tokën dhe nxitjen e tregut të saj. Kjo reformë të konsistojë 
në një tërësi masash dhe objektivash për të ardhmen, veprimesh teknologjike 
e teknike, juridike, financiare e fiskale.  

2- Zgjjidhja e problemeve të pronësisë së tokës dhe zhvillimi i tregut 
të tokës. Përfundimin e ndarjes së tokës dhe nxitjen e tregut të saj. Të 
stabilizohet tregu i tokës dhe është pikërisht qeveria ajo që do ta bëjë këtë.  
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3- Të hartohet një sistem taksash stimuluese jashtë ndikimeve 
subjektive dhe jo profesionale. Hartimin e një sistemi fiskal stimulus për 
pronarët apo poseduesit e saj. Të futet sistemi i taksimit në produktet 
bujqësore, pa dëmtuar  rritjen dhe cilësinë e tyre.  

4- Të përmirësohet dhe të zgjerohet sistemi i subvencionimeve jo 
vetëm për mbjelljen e durëve frutorë apo të vreshtave por edhe në 
subvencionimet e pesticideve, insekticideve, farave elite, kafshëve të racës, 
plehrave kimike, të imtave e gjedhëve të lindur gjallë, subvencionin e 
produkteve të eksportit. 

5- Të përjashtohen nga të gjitha tatimet dhe tarifat doganore 
makineritë, paisjet dhe linjat që i shërbejnë bujqësisë direkt apo indirekt. 

6- Të konsolidohen dhe zmadhohen fermat bujqesore. Të mbështeten 
iniciativat që kanë të bëjnë me reduktimin e shkallës së fragmentarizimit të 
tokës së fermës. Të nxiten mënyrat e kooperimit në bujqësi. Të stimulohet 
krijimi i kooperativave bujqësore kapitaliste, të tipit perëndimor, të 
ndihmohen ato me mjete dhe investime prej Qeverisë. 

7- Mbështetja e industrisë agro-përpunuese për të përmirësuar lidhjen 
e fermerëve me tregjet dhe ritur vlerën e produkteve lokale..Të stimulohet 
agroindustria, subjektet e grumbullimit dhe të shpërndarjes së produkteve 
bujqësore, linjat e frigoriferave dhe të magazinimeve afatgjata.  

8- Të stimulohet agroturizmi në veçanti në zonat e thella rurale, ku 
mundësia e turizmit bujqësor është më e mundshme.  

9- Synimi i tregtimit të jetë në radhë të parë tregu vendas, sepse 
fermerët shqiptarë kanë humbur tregun e vendit duke jua lënë prodhuesve e 
tregtarëve të huaj.  

10- Zgjerimi i mbështetjes për bujqesinë organike; Mbeshtetja e 
sektorit jo-bujqesor; etj. 

Nëpërmjet zbatimit të politikave të posaçme për bujqësinë mund të 
arrihen: rritja ekonomike, reduktimi i varfërisë, ngushtimi i pabarazisë në të 
ardhura, ofrimi i sigurisë ushqimore, ofrimi i shërbimeve ndaj mjedisit, rënie 
e nivelit të çmimeve, etj. Kjo është sfida kryesore dhe mundësia që të gjithë 
aktorët dhe faktorët kombëtarë duhet t’i adresojnë faktorët  përkatës. 

III. Shërbimet. Në fushën e shërbimeve duhet të marret parasysh që të 
ketë: 

- Shumëllojshmëri shërbimesh, transporti, tregtie, telekomunikimi, 
posta etj. 



A.Naqellari, A.Naqellari: Cili është modeli ekonomik që duhet të zbatohet në Shqipëri? 

 

37 

 

- Shërbime financiare, bankare dhe jo bankare.  
- Duhet të synohet që brenda 10 vjetëve Shqipëria mund të shndërohet 

në një qëndër financiare të rëndësishme ballkanike edhe nëpërmjet 
çeljes së Bursës së Tiranës, nëpërmjet themelimit të një Banke 
Bujqësore të nivelit të dytë me filial të saja në Kosovë, Maqedoni, 
Mal i Zi, në Greqi dhe në Itali.  

- Kujdes i veçantë i duhet kushtuar problemeve të trajnimeve dhe 
kualifikimeve të ndryshme dhe marrëdhënieve me botën. 
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NDIKIMI I PASQYRAVE 
FINANCIARE NË 
VENDIMMARRJEN AFARISTE 

 PËRMBLEDHJE 
 Materiali në përgjithësi përmbledh njohurit teorike mbi ndikimin e 

pasqyrave financiare në vendimmarrjen afariste. Fundi i shek. XX dhe fillimi 

i shek. XXI karakterizohet me rritjen tejet të madhe të investimeve të huaja 

dhe njëherazi edhe me ritjen e  kompanive shumëkombëshe, si bartëse 

kryesore të këtyre investimeve.  

Të gjitha shtetet, pavarsisht nga niveli i zhvillimit të tyre, tentojnë t’i 

përmirësojnë kushtet dhe ambientin rrethues afarist, me të vetmin qëllim 

thithjen sa më të madhe të investimeve të huaja, si një nga parakushtet që 

mundëson zhvillimin ekonomik të një vendi. Një nga këto parakushte, që 

ndikon në përmisimin e ambientit afarist, është edhe aplikimi i standardeve 

ndërkombëtare të kontabilitetit (SNK) e në kuadër të saj edhe detyrimi mbi 

përpilimin e pasqyrave finaciare.   

Në tregun e lirë dhe me kushte demokratike në afarizmin e 

subjekteve ekonomike dhe kërkimeve në lidhje me problematikën e 

kontabilitetit financiar, pasqyrat financiare (PF) dhe informatat kontabël, 
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lirisht mund të thuhet se janë tepër të nevojshme. Vlerësimi i madhësisë dhe 

kualitetit të rezultateve të arritura përveç të tjerave, mundësohet dhe 

pasqyrohet nëpërmjet ndërtimit të raporteve të ndryshme kontabël, financiar, 

si dhe nëpërmjet realizimit të politikave kontabël. 

 
HYRJE 
Subjektet ekonomike qëllim dhe detyrë kryesore gjatë punës së tyre 

kanë arritjen e rezultateve sa më të larta prodhuese dhe financiare nëpërmjet 

investimeve, shpenzimeve dhe punëve sa më të ulëta. Në praktikë, që të 

kontribuohet për realizimin e kornizës së veprimit të PF, sistemi informativ-

kontabël duhet të azhurnohet vazhdimisht, të ketë vijimësi, me qëllim që të 

mund të ndiqet gjendja dhe dinamika e mjeteve, kapitalit, detyrimeve, si dhe 

të ardhurave të dalave që paraqesin bazën  informatave të raportimit 

financiar në procesin e udhëheqjes dhe vendimmarrjes afariste. Përveç të 

tjerave, këto PF paraqesin njërën nga mënyrat për tejkalimin e konflikteve 

apo kundërshtimeve në marrëdhëniet brenda subjektit ekonomik. Për shkak 

të nevojës dhe rolit të PF, mund të thuhet se këto tregues janë nën 

mbikëqyrje të vazhdueshme. Nga aspekti i reproduksionit me PF 

kontribuohet edhe për ndjekjen e kapitalit dhe ndërrimeve kontabël që 

ndodhin te subjekti ekonomik.  

Vlerësimi i madhësisë dhe cilësisë së rezultateve të arritura, 

mundësohet dhe shikohet nëpërmjet pasqyrave të ndryshme kontabël-

financiare, si dhe realizimit të atyre politikave. Të gjitha shoqëritë, 

pavarësisht nga lloji i veprimtarisë gjatë afarizmit të tyre, si qëllim dhe 

detyrë kryesore e kanë arritjen e rezultateve sa më larta prodhuese dhe 

financiare me investime sa më të ulta dhe me shpenzime sa më të vogla të 
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mjeteve dhe punës. Në ekonomi ekziston një rregull: që të fitohen çfarëdo të 

mira materiale, së pari detyrimisht të ndodhin shpenzime të caktuara.                                                                        

1. Rroli i PF në evidncën kontabël 

Kontabiliteti financiar në përgjithësi ka për detyrë që të grumbullojë, 

analizojë, matë, regjistrojë, përpunojë dhe pasqyrojë të gjitha informacionet 

ekonomike të një subjekti ekonomik dhe të njëjtat t’i publikojë. Pra, qëllimi i 

kontabilitetit financiar është të ofrojë informacion rreth një subjekti 

ekonomik, si përdoruesve të brendshëm, ashtu edhe atyre të jashtëm. Të 

gjitha ndërrimet që ndodhin në kuadër të një subjekti ekonomik, kontabiliteti 

i njeh dhe i regjistron nëpërmjet dokumenteve të caktuara financiare. 

Raportet e përgatitura në formë të pasqyrave të ndryshme për gjendjen e 

mjeteve dhe burimeve të mjeteve, nga njëra anë, si dhe për gjendjen e 

rezultateve në anën tjetër, respektivisht suksesit apo mossuksesit nga puna e 

subjektit, nga ana tjetër, në praktikën dhe teorinë e kontabilitetit definohen 

me emrin e përbashkët ‘pasqyra financiare’. 

Produkt i kontabilitetit financiar janë pasqyrat financiare. Roli i 

këtyre pasqyrave është që në mënyrë të qartë e të besueshme të japin 

informacion në lidhje me ndryshimet financiare, si dhe gjendjen aktuale 

financiare të një subjekti ekonomik. Informacioni që japin pasqyrat 

financiare është tepër i nevojshëm dhe i rëndësishëm, si për përdoruesit e 

brendshëm, ashtu edhe të jashtëm në marrjen e vendimeve të tyre 

ekonomike. 

Pasqyrat financiare, menaxherëve të subjektit ekonomik u japin 

informata të nevojshme për t’i analizuar veprimet e tyre menaxhuese, me 

qëllim të rritjes së efikasitetit në përdorimin e burimeve të ndryshme 

disponuese. Pasqyrat financiare po ashtu luajnë rol për funksionimin e tregut 

të kapitalit, ku përdoruesve (nëpërmjet këtyre informatave) u krijohet 
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mundësia që të marrin vendime ekonomike. Po ashtu, pasqyrat financiare 

shërbejnë për përcaktimin dhe lartësinë e dividentës, shërbejnë për të patur 

dijen mbi pjesën e kapitaleve të veta (sa kapital i takon secilit pronar),  mbi 

lartësinë e tatimit mbi fitim që duhet të paguhet në shtet për periudhën e 

caktuar, si dokument ligjor në  zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të ndryshme që 

mund të kenë me ortakët, furnitorët, kreditorët, etj.   

Në përgjithësi biznesi ka dy qëllime kryesore të tij: realizimin e 

profitit dhe të ngelurit solvent (me aftësi pagimi të detyrimeve ndaj 

furnitorëve dhe kreditorëve të ndryshëm). Pasqyrat financiare janë raporte që 

u lejojnë palëve të interesuara të vlerësojnë fitimin dhe solventitetin e 

biznesit. Këto pasqyra financiare ofrojnë informata të përgjithësuara për 

shfrytëzuesit.  

PF përveç rolit në dhënien e informatave rrjedhëse kanë gjithashtu 

edhe rol zhvillimor dhe perspektiv. Sipas pohimit të disa autorëve dhe 

afaristëve, PF paraqesin “shpirtin” e menaxhmentit  gjatë udhëheqjes dhe 

afarizmit me subjektet ekonomike.  

Detyra kryesore e çdo shërbimi të kontabilitetit financiar është të 

grumbullojë informata mbi ndërrimet ekonomike që ndodhin në një shoqëri 

tregtare dhe të njëjtat t’i publikojë dhe t’i prezantojë nëpërmjet pasqyrave të 

ndryshme financiere, siç janë: bilanci i gjendjes, bilanci i suksesit, pasqyra e 

ndryshimit të kapitalit të pronarit dhe pasqyra e fluksit të mjeteve monetare 

(pasqyra e rrjedhjes së parave të gatshme).  

Pasqyrat financiare që ta luajnë rolin e tyre (t’u mundësojnë 

informata përdoruesve të tyre) duhet të publikohen. Informacioni i tepër dhe 

jo i sistematizuar do t’i bënte të pakuptueshme dhe joproduktive pasqyrat 

financiare, ndaj, që të eliminohen problemet e tilla në përpilimin e pasqyrave 

financiare, është parashikuar standardi për hartimin e tyre. Një shtet, për të 
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gjitha subjektet ekonomike në juridiksionin e tij, vendos rregulla të njëjta për 

hartimin e pasqyrave financiare. 

Përpilimi dhe prezantimi i pasqyrave financiare nga shoqëritë e 

ndryshme tregtare në R.e Maqedonisë është i rregulluar me Ligjin mbi 

Shoqatat tregtare dhe Ligjin mbi kontabilitetin, ku parashikohet që këto 

pasqyra të përpilohen dhe paraqiten një herë në vit. Këto pasqyra përpilohen 

së paku në tri kopje, ku njëra i dorëzohet Regjistrit Qendror, tjetra i 

dorëzohet Drejtorisë Së Të Hyrave Publike, ndërsa kopja e tretë ngel në 

kuadër të shoqërisë gjegjëse. Dorëzimi i pasqyrave të vitit paraprak bëhet në 

fund të muajit shkurt të vitit vijues, pas 60 ditëve nga mbarimi i vitit. 

Globalizimi i ekonomisë, zgjërimi i tregtisë ndërkombëtare dhe 

bashkëpunimi ndërkombëtar i subjekteve ekonomike nxori në pah problemin 

e dallimeve midis këtyre rregullave në ndërtimin e PF, të cilat japin 

informacion të krahasueshëm, pavarësisht se ku vepron subjekti ekonomik. 

Pra, lind nevoja e standardizimit ndërkombëtar të kontabilitetit. Për një 

standardizim ndërkombëtar janë bërë shumë përpjekje të vazhdueshme nga 

ana e organizmave ndërkombëtare të krijuara enkas për këtë qëllim. Së pari, 

këto përpjekje janë bërë në nivel rajonal, ndërsa më vonë janë shtrirë në nivel 

global. 

2. Rëndësia e PF në procesin e vendimmarrjes   

Kontabiliteti financiar, detyrë kryesore të tij, ka që përmes mbledhjes, 

evidentimit, përpunimit të të dhënave dhe komunikimit të tyre, t’i sigurojë 

informacion gjithë të interesuarve e veçanërisht përdoruesve të jashtëm. 

Tërësia e informacionit që komunikohet nga kontabiliteti financiar 

(nëpërmjet pasqyrave, tabelave, shifrave apo fjalëve) të prezantuara sipas 

rregullave të përcaktuara që më parë, paraqet raportimin financiar. Ky raport, 

njëherazi, është një informacion tepër i rëndësishëm në procesin e 
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vendimmarrjes ekonomike, si për përdoruesit e brendshëm, e veçanërisht për 

ato të jashtëm. Mospasja e një raporti financiar, veçanërisht për përdoruesit e 

jashtëm, do të kishte pasoja shumë të rënda dhe të pasigurta në 

vendimmarrjen e tyre ekonomike. 

 Kjo është arsyeja pse ndërtimi i PF duhet t’i përmbahet parimeve dhe 

rregullave të publikimit të PF nga ana e të gjitha subjekteve ekonomike. Që 

informacioni nga PF të jetë i dobishëm duhet të jetë i kuptueshëm dhe i 

besueshëm, që përdoruesit e jashtëm të mund të bëjnë krahasime dhe 

njëherazi të sjellin vendime të dobishme ekonomike. Duhet theksuar fakti se 

vetëm një raport financiar i besueshëm është parakusht për vendime të 

suksesshme ekonomike. 

 Çdo shtet publikimin e PF e rregullon në bazë të legjislacionit 

kombëtar, ku normalisht përfshihen standardet e kontabilitetit kombëtar. Kjo 

mundësi e ndërtimit të raporteve dhe PF nga subjektet e ndryshme të 

vendeve të ndryshme, rezulton që PF të dallojnë nga njëra-tjetra, si nga 

forma dhe nga përmbajtja. Ky fakt e vështirëson përdorimin e informacionit 

nga ana e përdoruesve të jashtëm. Andaj, çdo organizatë kontabël dhe shtet 

tenton të aplikojë rregulla të njëjta për ndërtimin dhe paraqitjen e raporteve 

dhe PF që të jenë të zbatueshme në suaza ndërkombëtare, gjë që u arrit në 

bazë të SNK 1, i cili emërtohet si “Përgatitja dhe paraqitja e PF”. Puna e 

vazhdueshme dhe këmbëngulëse e shumë organizmave ndërkombëtare të 

kontabilitetit, sjellja e SNK në shumë vende të ndryshme, mundësoi 

zvogëlimin e diferencave në PF, si nga forma, ashtu edhe nga përmbajtja. 

 Njëlloj si standardet e tjera ndërkombëtare të kontabilitetit, edhe SNK 

1 është hartuar duke u bazuar në kërkesat dhe parimet bazë të përcaktuara në 

kuadrin konceptual, të hartuar dhe publikuar nga bordi i SNK. Në SNK 1 

trajtohen konkretisht dhe gjerësisht kërkesat kryesore në lidhje me formën e 

përmbajtjen dhe paraqitjen e PF të publikueshme. Në këtë SNK jepen 
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udhëzimet për përmbajtjen dhe formën që duhet ta kenë PF. PF përcaktohen 

si paraqitje financiare e strukturuar e situatës financiare dhe e veprimeve të 

ndërmarra nga subjekti ekonomik për një periudhe të caktuar kontabël.   

Nga sa është thënë deri tani, mund të vërehet lehtë se PF-të, të 

përgatitura nga kontabiliteti dhe menaxhmenti, paraqesin burimin më të 

rëndësishëm, më të sigurt të të dhënave dhe informatave për punën dhe 

rezultatet e subjektit ekonomik. Ose, më saktësisht, që të mund të 

pasqyrohen efektet e arritura nga realizimi i qëllimeve dhe detyrave të 

planifikuara të parapara me biznes planin, menaxhmenti, si dhe shfrytëzuesit 

e tjerë të PF, së pari duhet të disponojnë me të dhëna në kohë, të rëndësishme 

dhe të standardizuara,  informata për mjetet dhe burimet e tyre, si dhe për të 

ardhurat e të dalat për një periudhë të caktuar kohore. 

Pasqyrat financiare i përdorin si shfrytëzuesit e brendshëm, ashtu edhe 

ato të jashtëm të informatave kontabël. Këto pasqyra financiare në masë të 

madhe e ulin pasigurinë gjatë vendimmarrjeve nga ana e menaxhmentit dhe 

shikohet rrjedha e ndonjë veprimi me çka mundësohet eliminimi apo 

mospërsëritja e gabimit. PF, në mënyrë të qartë ndihmojnë që të parashikohet 

e ardhmja ekonomike e shoqërisë, në qoftë se lexohen qartë dhe pa anime 

subjektive, ndërsa organeve shtetërore  u nevojiten për përcaktimin e 

tatimeve dhe taksave për këto shoqëri tregtare.   

Që PF të sigurojnë informacion të nevojshëm si për përdoruesit brenda, 

ashtu edhe jashtë vendit, u duhet të ndërtohen mbi bazën e disa parimeve të 

përbashkëta, që sigurojnë informacion të krahasueshëm, pavarësisht nga lloji 

i veprimtarisë apo vendi i veprimit të subjektit ekonomik. Për përpilimin e 

PF të standardizuara, sillen vendime, rregulla ligjore apo udhëzime të 

standardizuara të përgatitura dhe të shpallura nga organizma profesionale të 
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kontabilitetit, që në praktikë quhen standarde. Standardet janë udhëzime për 

trajtimin kontabël  të elementeve të veçantë  të PF të subjekteve ekonomike. 

3.Qëllimi dhe objektivi i kornizës konceptuale  

Korniza konceptuale përdoret për të përcaktuar konceptet bazë që 

duhet pasur gjatë përgatitjes dhe paraqitjes së PF të publikuara për 

përdoruesit e jashtëm dhe nuk merret aspak me PF që nuk janë të publikuara 

(pasqyra të hartuara nga kontabiliteti i menaxhimit dhe i kostos).   

Qëllimi i kornizës konceptuale është që të ndihmojë organizmat 

hartuese të rregullimeve kontabël në rishikimin e standardeve ekzistuese dhe 

në krijimin e standardeve të reja. Ai gjithashtu ka qëllim të ndihmojë 

hartuesit në ndërtimin e PF,   audituesit në auditimin  e PF si dhe përdoruesit 

në kuptimin e informacionit të PF. Po ashtu, korniza konceptuale shërben për 

të mundësuar dhe lehtësuar zbatimin e SNK gjatë problemeve konkrete që 

hasen nga hartuesit e PF, të cilat e ndihmojnë edhe përdoruesin e PF për 

interpretimin dhe kuptimin se si janë zbatuar SNK gjatë hartimit të PF. Po 

ashtu, ndihmojnë edhe audituesin e PF për të gjykuar përmbajtjen e 

informacionit të ndërtuar, vlerësuar e paraqitur në përputhje me SNK. 

Korniza konceptuale e SNK përcakton se objektivi i PF të 

publikueshme është sigurimi i informacionit mbi pozicionin financiar, 

performancën dhe ndryshimet në pozicionin financiar të subjektit ekonomik, 

i cili është i dobishëm për një gamë të gjërë të përdoruesve në marrjen e 

vendimeve ekonomike. 

Nga sa u tha më lart, me qëllim të kontribuimit në kuptimin më të mirë 

të kornizës konceptuale të PF dhe informatave të dalura nga to, paraqitet 

nevoja që të vëzhgohen dhe studiohen nga dy aspekte: 
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-e para, nga aspekti i shfrytëzimit të informatave për mbikëqyrje dhe 

kontroll të gjendjes dhe dinamikës të mjeteve, detyrimeve dhe kapitalit, si 

dhe informatave për të ardhurat dhe të dalat; respektivisht, të rezultatit 

financiar (fitimit apo humbjes) të subjektit ekonomik; dhe 

- e dyta, nga aspekti i vlerësimit nga kontributi i tyre dhe kualiteti në 

udhëheqjen e menaxhmentit, që të mund t’i jepen për analiza shfrytëzuesve 

të jashtëm (bankave, kreditorëve, furnizuesve, shtetit, bashkësive të 

ndryshme).  

Përdoruesit e PF, para se të marrin vendime ekonomike, kanë nevojë 

që t’i shohin dhe analizojnë PF, në përgjithësi, në lidhje me efikasitetin dhe 

me menaxhimin e subjektit ekonomik. Objektivi i PF është që të japë 

paraqitjen e vërtetë dhe të drejtë të gjendjes financiare, performancës 

financiare dhe fluksit monetar të subjektit raportues ekonomik.  

4. Objektivi i pasqyrave financiare  

Pasqyrat financiare, si objektiv të tyrin kanë dhënien e 

informacioneve për situatën financiare, performancën dhe ndryshimet në 

flukset monetare dhe të kapitalit që kanë ndikuar në këtë situatë financiare. 

Ata japin informacione që ndihmojnë në vendimmarrjen afariste nga 

përdoruesit e këtyre informatave,  si brenda, ashtu edhe jashtë subjektit 

ekonomik. 

Përsa i takon situatës financiare PF duhet të japin informacion për: 

-burimet ekonomike që i zotëron apo kontrollon subjekti ekonomik, 

me anën e të cilave mund të parashikohet aftësia e saj për të siguruar 

likuiditet, 

-strukturën financiare të subjektit ekonomik, që shërben për të 

parashikuar; nevojat për të marrë hua apo për të siguruar kapitale plotësuese; 
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mënyrën me të cilën fitimet dhe flukset e mjeteve monetare në të ardhmen do 

të përdoren; mundësitë e subjektit ekonomik në marrjen e huave. 

 Përsa i takon likuiditetit dhe aftësisë paguese të subjektit, PF duhet të 

japin informacion për: aftësitë e subjekteve për t’i përballuar në kohë 

detyrimet financiare, si dhe aftësitë për t’iu përshtatur ndryshimeve të 

mjedisit ku ajo vepron. Këto informata përdoruesit mund t’i marrin nga 

bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit. 

Sa i takon ecurisë (performancës) të subjektit ekonomik, PF duhet të 

japin informata që janë të nevojshme që të vlerësohen ndryshimet potenciale 

të burimeve ekonomike, që subjekti është i aftë t’i zotërojë në të ardhmen. 

Ky informacion jepet kryesisht nga pasqyra e të ardhurave dhe të dalave. 

Informacioni që mundëson vlerësimin e aftësisë së subjektit 

ekonomik për të gjeneruar mjete monetare, ose ekuivalentët e tyre, si dhe për 

të vlerësuar nevojat e tyre për mjete monetare, jepet nëpërmjet informacionit 

në lidhje me flukset monetare. Ky informacion jepet nëpërmjet pasqyrës së 

flukseve të mjeteve monetare, që sigurohen nga tre aktivitetet kryesore të 

njësisë: aktiviteti i shfrytëzimit, i financimit dhe i investimeve. 

Rezultati i procesit të menaxhimit nga ana e drejtuesve të subjektit 

ekonomik, i menaxhimit i burimeve të besuara si dhe të përgjegjësive të tyre, 

po ashtu tregohet nëpërmjet PF. PF japin informacion mbi subjektin 

ekonomik në lidhje me aktivin, pasivin, kapitalin, të ardhurat dhe të dalurat 

(humbjen dhe fitimin), lëvizjen e mjeteve monetare. Po ashtu jepen edhe 

informacione shpjeguese, tabela dhe informacione plotësuese, që mund të 

kenë për qëllim p.sh. bërjen ballë rreziqeve dhe pasigurive që e prekin 

subjektin ekonomik, informacionet sektoriale, etj. 

 Duke u nisur nga objektivi i PF dhe për realizimin e tij SNK1 

përcakton edhe përmbajtjen bazë të PF, pra përcakton se cilat janë pasqyrat 

bazë të raportimit financiar të një njësie, si dhe informacionin tjetër të 



 

nevojshëm për të siguruar nivelin e përshtatshëm të transparencës me 

përdoruesit. Për këtë qëllim, PF të publikueshme për qëllime të përgjithshme 

duhet të përbëhen nga: bilanci i gjendjes dhe i suksesit; pasqyra e të 

ardhurave; pasqyra e ndryshimeve në kapital; pasqyra e flukseve monetare 

dhe shënimet shpjeguese. 

5. Përdoruesit e pasqyrave financiare

Përdorues të PF janë si të brendshëm

përdorin këto informata për të plotësuar disa nga nevojat e tyre para çdo 

vendimmarrje ekonomike. Gjatë përpilimit të PF duhen pasur parasysh 

kërkesat dhe nevojat e shfrytëzuesve

Theksojmë faktin se PF vjetore të publikueshme nuk mund të plotësojnë të 

gjitha nevojat e përdoruesve të tyre. Ato kryesisht tentojnë të plotësojnë 

nevojat për informacion të investitorëve. 

Procesi i komunikimit dhe roli fun

subjekti ekonomik gjatë sjelljes së vendimmarrjes ekonomike, në mënyrë 

ilustrative mund të prezantohet në mënyrën sic vijon:

Fotografia nr.1   Sistemi informativ

funksionale, interaktive dhe informative
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nevojshëm për të siguruar nivelin e përshtatshëm të transparencës me 

PF të publikueshme për qëllime të përgjithshme 

duhet të përbëhen nga: bilanci i gjendjes dhe i suksesit; pasqyra e të 

ardhurave; pasqyra e ndryshimeve në kapital; pasqyra e flukseve monetare 

financiare 

Përdorues të PF janë si të brendshëm, ashtu edhe të  jashtëm dhe i 

përdorin këto informata për të plotësuar disa nga nevojat e tyre para çdo 

vendimmarrje ekonomike. Gjatë përpilimit të PF duhen pasur parasysh 

kërkesat dhe nevojat e shfrytëzuesve për informacione të caktuara. 

Theksojmë faktin se PF vjetore të publikueshme nuk mund të plotësojnë të 

gjitha nevojat e përdoruesve të tyre. Ato kryesisht tentojnë të plotësojnë 

nevojat për informacion të investitorëve.  

Procesi i komunikimit dhe roli funksional i kornizës së PF së një 

subjekti ekonomik gjatë sjelljes së vendimmarrjes ekonomike, në mënyrë 

ilustrative mund të prezantohet në mënyrën sic vijon: 

Sistemi informativ-kontabël i pasqyruar në formë 

ormative 

Funksioni 

prodhues 

Funksioni 

shites 

Funksioni i 

marketing 

Funksioni për 

planifikim 

dhe zhvillim 

Funksioni (sistemi) kontabël 
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Nga fotografia e lartparaqitur, vërehet qartas se kontabiliteti – sistemi 

informativ është i lidhur në aspektin afarist dhe komunikativ me të gjitha 

funksionet e tjera afariste të subjektit ekonomik dhe me të gjitha raportet e 

informatat të përgatitura nga ana e saj, të cilat shfrytëzohen nga shfrytëzues 

të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm. Në plan të parë, janë informatat që 

shfrytëzohen nga ana e menaxhmentit, të cilat kanë rëndësi të theksuar në 

ndikimin horizontal dhe vertikal, në cilësinë dhe sasinë e afarizmit. 

Menaxhmenti është  përgjegjës jo vetëm për paraqitjen e të dhënave 

objektive, reale dhe të informatave në dhëna në PF, por edhe për 

shpërndarjen e tyre në kohë deri tek shfrytëzuesit e tjerë.   

 

PËRFUNDIME 

Mund të përfundojmë, se pasqyrat financiare në shekullin e ri luajnë 

një rol tepër të rëndësishëm në vendimmarrjen afariste, si tek përdoruesit e 

brendshëm, ashtu edhe tek përdoruesit e jashtëm të pasqyrave financiare. 

Pasqyrat financiare mundësojnë vlerësimin e madhësisë dhe cilësisë së 

rezultateve të arritura. Subjektet ekonomike kanë si qëllim dhe detyrë 

kryesore arritjen e rezultateve sa më larta prodhuese dhe financiare me 

investime dhe shpenzime sa më të ulta të resurseve të ndryshme. 

Raportet e përgatitura në formë të pasqyrave të ndryshme për 

gjendjen e mjeteve dhe burimeve të mjeteve, nga njëra anë, si dhe për 

Shfrytëzuesit e informatave 

Shfrytëzuesit intern Shfrytëzuesit ekstern 
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gjendjen e rezultateve në anën tjetër,  në praktikën dhe teorinë e kontabilitetit 

definohen me emrin e përbashkët pasqyra financiare. 

Roli i këtyre pasqyrave është që në mënyrë të qartë e të besueshme të 

japin informacion në lidhje me ndryshimet financiare, si dhe gjendjen 

aktuale financiare të një subjekti ekonomik. Pasqyrat financiare, 

menaxherëve të subjektit ekonomik, u japin informata të nevojshme për t’i 

analizuar veprimet e tyre menaxhuese, me qëllim të rritjes së efikasitetit në 

përdorimin e burimeve të ndryshme disponuese, luajnë rol për funksionimin 

e tregut të kapitalit, shërbejnë për përcaktimin dhe lartësinë e dividentës, 

shërbejnë për të patur dijeninë mbi pjesën e kapitaleve të veta (sa kapital i 

takon secilit pronar),  mbi lartësinë e tatimit në fitim, si dokument ligjor në  

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të ndryshme që mund të kenë me ortakët, 

furnitorët, kreditorët, etj., PF kanë gjithashtu edhe rol zhvillimor dhe 

perspektiv.  

Detyra kryesore e çdo shërbimi të kontabilitetit financiar është të 

grumbullojë informata mbi ndërrimet ekonomike, që ndodhin në një shoqëri 

tregtare dhe të njëjtat t’i publikojë dhe t’i prezantojë nëpërmjet pasqyrave të 

ndryshme financiere, siç janë: bilanci i gjendjes, bilanci i suksesit, pasqyra e 

ndryshimit të kapitalit të pronarit dhe pasqyra e fluksit të mjeteve monetare 

(pasqyra e rrjedhjes së parave të gatshme).  
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ABSTRAKT 
Artikulli shkencor i referohet më së shumti Ankimit Administrativ si 

pjesë e rëndësishme e Procedurës Administrative, që aplikohet në Shqipëri, 
por gjatë pjesës zhvillimore synohet të arrihet edhe analogjia me Procedurën 
Admnistrative në Republikën e Maqedonisë, e cila funksionon prej kohësh 
me Gjykatën e saj Administrative. Rastet dhe shembujt e panumurt të 
abuzimeve nga ana e nënpunësve të administratës dhe mosrespektimi i 
ligjeve, akteve, rregulloreve në fuqi për mbarëvajtjen e administratës në 
raport me qytetarin sjell domosdoshmërinë e hulumtimeve të ndryshme 
shkencore. Natyrisht, ky sektor ka mjetet e tij kontrolluese, por elaborimi i 
kryer para këtij punimi ngre çështje konfliktuoze, të cilat duhet të rezultonin 
ndryshe nëse do të kishte një raport rigoroz mes administratës, funksionarëve 
të saj dhe organeve gjegjëse të përfshira në konteste të ndryshme.  

Për përpilimin dhe sendërtimin e artikullit u shfrytëzuan të gjitha 
ligjet në fuqi që rregullojnë çështjet e administratës. U kryen intervista me 
persona të cënuar drejtpërdrejt nga privimi i së drejtës së tyre për ankim dhe 
shërbim publik. Vlen të përmendet edhe këshillimi me disa punonjës të 
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administratës shtetërore dhe vendore, që paçka se deri diku të shtirur, u arrit 
të përiftohej informacioni i nevojshëm për të renditur pjeset e nevojshme 
komplementare të punimit. 

Konsulencë të çmuar ofruan edhe disa nga literaturat bazë 
universitare për Të Drejtën Administrative dhe Të Procedurës 
Administrative, por duke perifrazuar vetëm spjegimet bazike mbi termat e 
punimit, të cilat mund të keqkuptohen në sajë të natyrës së tyre shkencore (si 
terma juridiko-administrative, politike, sociale etj).  

Në fund të punimit ofrohen rekomandime të pasuara me formularë 
orientues në shërbim të kërkesës dhe ankimit administrativ, por këto në 
formën e shtojcës për këdo që i shërben për elaborime të mëtejshme 
shkencore, apo qoftë edhe për përdorim personal në rast nevoje. 

 
«Çdo person ka të drejtë të ankohet, në rrugë administrative, kur çmon se i 

janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj.» 
1 

 

1. E DREJTA E ANKIMIT 
Aktet e nxjerra prej administratës janë kordinatoret e veprimtarisë 

shtetërore, mjafton të përmendim tagrat e dhëna ligjore për ushtrimin e 
veprimtarisë së saj dhe kuptojmë fare lehtë, që administrata është një nga 
sektorët më të rrezikuar si dritare për problemet e qytetarëve. Natyrisht, ligji 
ka pajisur me mjetet e nevojshme, si qytetarin që kërkon të ankimojë, 
kërkojë, kundërshtojë një akt të nxjerrë prej administratës që i cënon 
interesat, ashtu edhe administratën me mjetet e kontrollit të brendshëm dhe të 
jashtëm për të ruajtur karakterin e shërbimit të plotë publik dhe natyrisht 
integritetin e shtetit dhe administratës.  

Por, a funksionon gjithmonë kështu?  

Si juristë, studiues të së drejtës (paçka se në profesion ose jo), na 
duhet që të vemë në dijeni shpeshherë të tjerët mbi të drejtën e tyre të 
ankimit. Pra, duhet ditur se pala ka të drejtë të ankohet në proçedurë 
administrative kundër vendimit të miratuar në shkallën e parë, si dhe në 
situata kur organi i shkallës së parë nuk ka miratuar vendim me kërkesë të saj 
(në ligj njihet si ‘heshtje administrative’). Duke u përjashtuar nga kjo e drejtë 
                                                           
1
 Neni 15, Ankimi administrativ, Shpallur me dekretin nr.2409, datë 14.7.1999 të Presidentit 

të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani 
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vetëm vendimet e miratuara nga Kuvendi, Qeveria dhe Presidenti, kundër të 
cilëve nuk mund të drejtohesh me mjetin e ankimit.  

Por problemi nuk qëndron vetëm tek njohuria mbi ligjin. Frika më e 
madhe e qytetarëve (përveç duelit të humbur në proçese gjyqësore të 
korruptuara) qëndron tek idea e përfaqësimit dhe institucionit që i drejtohen. 
Shtetasit kanë të drejtë të ankohen për një vendim të administratës që nga 
komuna, në prefekturë dhe më lart. Kur nuk zgjidhet çështja as në këto 
nivele, atëherë i drejtohen Avokatit të Popullit, që vlerëson situatën/çështjen 
dhe i sugjeron administratës kthimin e vendimit.2  

Vërtet që Avokati nuk ka autoritet formal, por kjo nuk do të thotë se 
nuk gjen mirëkuptim për vlerësimet e tij. Megjithatë, nuk është vetëm 
Avokati i Popullit ai i cili mund të dalë në mbrojtje juridike, ka edhe të tjerë 
si Mbrojtësi i Fëmijëve dhe Mbrojtësi i Barazisë, që marrin pjesë në debatin 
shoqëror dhe u japin sugjerime poltikanëve dhe administratës.3 Këta janë 
mbrojtës me parimin e vullnetarizmit për këdo qytetar në nevojë. Por, edhe 
nëse konsumohen të gjitha shkallët e përmendura dhe ende nuk është 
shqiptuar dhe publikuar një zgjidhje konkrete, atëherë vijnë në funksion 
Gjykatat. Në pjesën e mëposhtme do të shohim sesi trajtohet në këtë punim 
proçesi i ankimimit. 

 
2. ANKIMI NDAJ AKTIT ADMINISTRATIV 

Çdo person ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative, kur çmon 

se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj.4 Për palën në 
proçedurën administrative, ankesa paraqet një nga të drejtat themelore të saj, 
e drejtë kjo që në shumë sisteme juridike, bazën e vet e kanë normat 

kushtetuese.5  
1. Ankimi administrativ bëhet brenda 1 muaji nga dita kur: 

                                                           
2
 Në kuadër të mbrojtjes efektive parlamenti miratoi ligjin nr.8485 datë 04.02.1999 "Për 

Avokatin e Popullit" 
3
 Kval-Mellbye-tranoy, POLITIKA dhe DEMOKRACIA, Botimi 2, Shtëpia Botuese 

ROZAFA, Prishtinë 2006 
4
 Proçedurat e ankimit administrativ rregullohen me ligjin nr.8475, datë 12.5.1999 "Kodi i 

Proçedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë". 
5
 Dr. Esat Stavileci, HYRJE NË SHKENCAT ADMINISTRATIVE, Enti i Teksteve dhe 

Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë 1997 
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a) ankuesi ka marrë njoftim për aktin ose mosnxjerrjen aktit; 

b) akti është botuar në bazë të dispozitave të këtij Kodi.6 
2. Në rastin e mosveprimit nga ana e administratës (mosnxjerrjes së 

aktit), proçedura e ankimit fillon 3 muaj nga dita e depozitimit të kërkesës 

fillestare për nxjerrjen e aktit administrativ.7  
 

a. Kërkesa Joformale 
Pra në bazë të nenit të mësipërm, qytetarët kanë të drejtë të ankohen 

kundër një akti administrative, ose kundër refuzimit për nxjerrjen e tij. E 
drejta e ankimit mund të ushtrohet me anë të një kërkese joformale, e cila 
zakonisht merr formën e një shkrese që përmban të dhënat e mëposhtme:  

� Organin administrativ të cilit i drejtohet;  
� Gjeneralitetet, gjendjen civile, profesionin, vendbanimin e aplikantit;  
� Shpjegime në lidhje me faktet rreth të cilave bëhet kërkesa;  
� Si dhe kur është e mundur, bazën ligjore për këtë kërkesë;  
� Shpjegime të qarta lidhur me pretendimet; datën dhe firmën e 

aplikantit apo të ndonjë personi tjetër ligjërisht të autorizuar prej tij.8 
Kjo kërkesë nuk ka asnjë efekt për pezullimin e fuqisë së aktit 

administrativ dhe të veprimit të afateve të tij.9 Qytetari nuk është i detyruar 
të presë ndonjë afat për paraqitjen e një kërkese joformale. Ai ka të drejtë që 
brenda një muaji të marrë një përgjigje të arsyetuar lidhur me kërkesën 

joformale.10 

                                                           
6
 Neni 140/1, Afati kohor për ankimin administrativ, Kodi i Proçedurave Administrative – 

Tiranë, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
7
 Neni 140/2, Afati kohor për ankimin administrative, Kodi i Proçedurave Administrative – 

Tiranë, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
8
 Neni 66, Kërkesa fillestare, Kodi i Proçedurave Administrative – Tiranë, Qendra e 

Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
9
 Neni 140/2, Afati kohor për ankimin administrative, Kodi i Proçedurave Administrative – 

Tiranë, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
10

 Neni 136, Kërkesa Joformale, Kodi i Proçedurave Administrative – Tiranë, Qendra e 

Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
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b. E drejta e ankimit gjithashtu mund të ushtrohet me anë të 
një ankimi administrativ (formal).11 

(MODEL) 

PROÇESVERBAL 
PËR VËRTETIMIN E DEPOZITIMIT TË ANKIMIT 

I përpiluar në ___________________më ___/____/ 201__, në orën 
___:___:___ për pranimin e ankimit me të dhënat e mëposhtme: 
MARRIN PJESË 
A. Punonjësi i protokoll/arkivës: 
Emri:_______________/____________________ 
Funksioni konkret: ________________________ 
B. Ankuesi 
(Emri, emri i babait, 
mbiemri)):________________/_________________/_______________ 
Adresa e ankuesit (përfshirë adresën elektronike nqs 
ka):_____________________________ 
Kontakt Telefonik (ose fax) i Ankuesit: 
__________________________________________ 
C. Akti administrativ i ankimuar: 
Emri i Aktit (psh. urdhër për, vendim për, lejë për etj): 
____________________________ 
Numri i aktit: _______ 
Data e aktit: _______/______/_________ 
Organi që e ka nxjerrë aktin: 
«_________________________________________________» 
Subjektet të cilave iu drejtohet akti: 
_____________________________________________ 
D. Ankimi 
Data e ankimit: ____/____/_______ 
Lista e dokumentave që i bashkangjiten ankimit: 
1.____________________________________________________________
_______ 
2.____________________________________________________________
_______ 
                                                           
11

 Neni 137, Ankimi Administrativ, Kodi i Proçedurave Administrative – Tiranë, Qendra e 

Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
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3.____________________________________________________________
_______ 
4.____________________________________________________________
_______ 
5.____________________________________________________________
_______ 
   Punonjësi                                                                                                  
Ankuesi 
-------------------                            --------
------------- 
 (Nënshkrimi)                            
(Nënshkrimi) 
 

Ky proçesverbal plotësohet në dy kopje nga punonjësi i administratës 

publike dhe nënshkruhet prej tij dhe ankuesit.  Një kopje e ketij proçesverbali 

i jepet ankuesit, kurse kopja tjetër i bashkëngjitet praktikës së aktit që 

ankimohet.12 

 
Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë revokimin, shfuqizimin, ose 

modifikimin e aktit administrativ, brenda një muaji nga dita kur ankuesi ka 
marrë njoftim për nxjerrjen ose mosnxjerrjen e aktit.13 

Paraqitja e ankimit administrativ e pezullon zbatimin e aktit 
administrativ me përjashtim të rasteve kur ai ka një rëndësi të veçantë, sepse 
është i lidhur me veprimtari themelore shtetërore, siç janë: mbledhja e 
taksave e tatimeve dhe të ardhurave të tjera buxhetore; masa policore; 
urdhërimi me ligj i ndalimit të pezullimit; interesa të rendit publik; shëndetit 
publik apo interesa të tjera publike. Për secilin prej këtyre rasteve, qytetari ka 
të drejtë të informohet për shkaqet e mospezullimit.14  

                                                           
12

http://www.elbasani.gov.al/elbasani/Per_Qytetarin/Formularet_e_ankimit/Formularet_e_a

nkimit.php 
13

 Neni 145 – 146, Vendimi i organit që shqyrton ankimin, Kodi i Proçedurave 

Administrative – Tiranë, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
14

 Neni 138, Efektet e ankimit administrativ, Kodi i Proçedurave Administrative – Tiranë, 

Qendra e Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
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Ankimi administrativ duhet të përmbajë: emrin dhe adresën e 
ankimuesit; aktin administrativ të nxjerrë apo të refuzuar; shkaqet e ankimit; 
çdo dokument tjetër që vlerësohet si i rëndësishëm nga ankuesi.  

Organi kompetent për të shqyrtuar ankimin administrativ është:  
� Organi që ka nxjerrë aktin administrativ të ankimuar, ose që 

ka refuzuar t’a nxjerrë atë;  
� Ose organi epror i këtij të fundit;  
� Organi epror e transferon dosjen përkatëse tek organi që ka 

nxjerrë/refuzuar të nxjerrë aktin, së bashku me udhezimet 
përkatëse për zgjidhjen e çështjes.  

Organi i ngarkuar për shqyrtimin e aktit administrativ mund të 
pranojë kërkesën e ankimit dhe sipas rastit të vendosë:  

• Lënien në fuqi të aktit administrativ dhe rrëzimin e ankimit;  

• Shfuqizimin ose revokimin e aktit administrativ dhe pranimin 
e ankimit;  

• Ndryshimin e aktit administrativ duke pranuar pjesërisht 
ankimin;  

• Detyrimin e organit administrativ kompetent për të nxjerrë 
aktin administrativ kur është refuzuar nxjerrja e tij.15  

Gjithashtu organi kompetent mund të vendosë për mospranimin e 
kërkesës në rastet kur bëhet fjalë për akte, të cilat për nga natyra janë të 
paankimueshme; kur afatet kohore për ankimin kanë përfunduar; kur organi 
gjykon që në pamje të parë akti administrativ është i vlefshëm.16 

Ҫdo qytetar i tretë, interesat e të cilit cënohen në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga shfuqizimi, revokimi ose modifikim i aktit administrativ 
që ankimohet, ka të drejtë të njoftohet për proçedimin administrativ dhe të 
marrë pjesë në të duke parashtruar pretendimet e tij.17 
 

3. PËRKUFIZIME DHE PARIME TË PËRGJITHSHME 

                                                           
15

Neni 146 , Vendimi i organit që shqyrton ankimin, Kodi i Proçedurave Administrative – 

Tiranë, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
16

Neni 144, Mospranimi i ankimit, Kodi i Proçedurave Administrative – Tiranë, Qendra e 

Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
17

Neni 145, Njoftimi i personit të interesuar gjatë shqyrtimit të ankimit, Kodi i Proçedurave 

Administrative – Tiranë, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Maj 2009 
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Proçesi i krijmit të së drejtës administrative dhe i kodifikimit të 
proçedurave përkatëse administrative, ka sjellë në mënyrë të pashmangshme, 
kultivimin e një boshti parimesh të përgjithshme, të cilat duhet të udhëheqin 
të gjitha organet që do të marrin pjesë në një proçes të tillë, në mënyrë që të 
mbrohen sa më drejtë dhe në përputhje me ligjin.18 Parime të tilla janë; 
parimi i ligjshmërisë, parimi i proporcionalitetit, etj.19 

1. Parimi i ligjshmërisë - Nenin 9 i Kodit të Proçedurës Administrative  
2. Parimi i mbrojtjes së interesit publik dhe të drejtave të personave 

privatë - Nenin 10 i Kodit të Proçedurës Administrative  
3. Parimi i barazisë dhe proporcionalitetit - Nenin 11 i Kodit të 

Proçedurës Administrative 
2. Parimi i drejtësisë dhe paanësisë - Nenin 12 i Kodit të Proçedurës 

Administrative 
3. Parimi i bashkëpunimit të administratës me persona privatë - 

Nenin 13 i Kodit të Proçedurës Administrative 
4. Parimi i përgjegjshmërisë - Nenin 14 i Kodit të Proçedurës 

Administrative  
5. Parimi i marrjes së vendimeve - Nenin 15 i Kodit të Proçedurës 

Administrative  
6. Parimi i efiçencës dhe deburokratizimit - Nenin 16 i Kodit të 

Proçedurës Administrative 
7. Parimi i mospagimit të shërbimit - Nenin 17 i Kodit të Proçedurës 

Administrative 
8. Parimi i kontrollit të brendshëm dhe gjyqësor - Nenin 18 i Kodit 

të Proçedurës Administrative  
9. Parimi i mbrojtjes së sekretit shtetëror dhe konfidencialitetit - 

Nenin 19 i Kodit të Proçedurës Administrative 
10. Parimi i së drejtës për t'u informuar - Nenin 20 i Kodit të 

Proçedurës Administrative20 
                                                           
18

LIGJ, Nr.8485, datë 12.5.1999, KODI I PROÇEDURAVE ADMINISTRATIVE, Në 

mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të 
Ministrave, PËRKUFIZIME DHE PARIME TË PËRGJITHSHME 
19

 E. Dobjani "E drejta administrative 3", Tiranë 2002 fq 13 
20

Administrativeneni 23 i KR.SH. - "parimi administratës së hapur", 
20

 E.Dobajni "Edrejta 

Administrative 1" fq.62, Tiranë 2003 
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Respektimi i parimeve të mësipërme, jo vetëm që do të rrisë 
efiçencën e shërbimit të administratës, por do të minimizonte 
pakënaqësitë në masë, duke shmangur kështu edhe proçedurat e 
tejzgjatura të kundërshtimeve, kërkesave dhe ankimimeve nga ana e 
qytetarëve. Në sajë të këtyre parimeve realizohet mbrojtja e personit palë 
në proçedurë administrative, si edhe ushtrimi i funksioneve të 
administratës në kontroll dhe pajtueshmëri me dispozitat përkatëse të 
sanksionuara. 

 
4. SHEMBUJ TË ILUSTRUAR 

Gjatë përpilimit të këtij studimi është tentuar që të ketë jo vetëm 
qasje teorike, numërime taksative të ligjit dhe interpretimi i tyre, por 
edhe pasqyrime reale të problematikave proçeduriale administrative me 
zgjidhje ankimimin.  

 
4.1 Rasti I. Individi dhe QKR-ja 

1. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative 
ndaj veprimeve apo mosveprimeve të QKR-së për regjistrimet dhe 
publikimet, sipas dispozitave të këtij ligji. Ankimi bëhet brenda 30 ditëve 
nga data kur ankuesi ka marrë njoftimin për pranimin apo refuzimin e 
regjistrimit, sipas këtij ligji, ose nga data kur regjistrimi është publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit.21 
2. Në rastet kur ky ligj parashikon miratimin e heshtur dhe QKR-ja nuk 

lëshon çertifikatat apo nuk kryen publikimet përkatëse brenda afatit të 
parashikuar, subjekti ka të drejtë të ankohet, në çdo kohë, në rrugë 
administrative, duke kërkuar lëshimin e certifikatës së regjistrimit fillestar 
apo të certifikatës, që vërteton regjistrimet e tjera të kryera, si dhe publikimin 
e këtyre të dhënave sipas dispozitave të këtij ligji.  

3. Çdo person i interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative 
kur QKR-ja nuk lëshon ekstraktet apo kopjet e vërtetuara të akteve, sipas 
dispozitave të këtij ligji. Afati 30-ditor për paraqitjen e ankimit fillon pas 5 

                                                                                                                                                     

 
21

 http://ligjet.info/node/1558 
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ditëve nga data e depozitimit të kërkesës për lëshimin e ekstraktit apo kopjes 

së aktit të kërkuar.22 
Janë të shumta rastet e kontesteve që lindin me të punësuarit e Qendrës 

Kombëtare të Regjistrimit dhe shoqatave të biznesit apo tregëtareve. Vlen 
për t’u përgëzuar si institucion, sepse pas disa çështjeve gjyqësore të 
humbura dhe evaluimi i dobët nga organet e kontrollit, kjo qendër kreu 
riformatim të administratës dhe qarkullon në faqen e saj zyrtare njoftime të 
tipit: 

      N J O F T I M_____ 
Janë të lutur subjektet tregtare të denoncojnë çdo rast, kur nëpunësit 

e QKR-së nuk zbatojnë njoftimin e mësipërm. Denoncimi bëhet në 
adresat e mëposhtme:  

denoncimi@qkr.gov.al ose sekretaria@qkr.gov.al 
23 
4.2 Rasti II. E Drejta për të arsyetuar vendimin nga organi për palën 
Personi J.M ka bërë kërkesë për marrjen e shtetësisë në sektorin e 

shtetësisë dhe çështjeve qytetare pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
Organi e ka refuzuar kërkesën e personit J.M pa e arsyetuar vendimin. Duhet 
të mos nëpërkëmbet fakti, që sado shembull modest dhe i padëmshëm të 
parashtrohet, përsëri çështja që ngrihet ve në pikëpyetje organin e 
administrates, i cili është i detyruar t’i plotësojë një të drejtë individit në 
fjalë. Atëherë personi J.M bën ankim në Komisionin për zgjidhje në 
proçedurën administrative të shkallës së dytë, drejtuar sektorit të Punëve të 
Brendshme në Qeveri për shkak të mangësisë formale të vendimit, 
respektivisht për shkak se organi nuk i ka arsyetuar shkaqet e refuzimit. 

Pra, organi i administratës është i detyruar që t’i prezantojë dhe sqarojë 
shkaqet për vendimin e miratuar dhe rregullat ligjore mbi bazën e të cilave 
është zgjidhur çështja, sidomos kur vendimi është jo i favorshëm për palën. 
Pas arsyetimit, vendimi është i pajisur me rrugën ligjore në të cilën pala vihet 

                                                           
22

 LIGJ Nr.9723, datë 3.5.2007 - PËR QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT, 
KREU VII - ANKIMI DHE KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE, Neni 71, Ankimi 
Administrativ 
23

http://www.qkr.gov.al/nrc/default.aspx?UR=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&

esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http://www.qkr.gov.al/&ei=Z6
VFT6fVMcL64QTPiK2XAw&usg=AFQjCNEfS_GLFNJM4W2JSie57ijM2tiTqA 
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në dijeni nëse mund ta kundërshtojë vendimin e dhënë nëpërmjet ankimit, 
kontestit administrativ apo ndonjë proçedurë tjetër dhe në cilin afat.24 

 
4.3 Rasti III. E drejta e komunikimit me organin kompetent 
Personi D.L ka aplikuar nëpërmjet kërkesës në Ministrinë e Arsimit dhe 

Shkencës për nostrifikimin e diplomës së marrë nga American Heritage 
University. Komisioni i Njohjes së Diplomave të Huaja shprehet me nota 
negative ndaj tij duke deklaruar edhe refuzimin e kërkesës së dorëzuar. D.L i 
pakënaqur nga vendimi, përmes postës, ankimon refuzimin e kërkesës duke e 
dërguar sërish tek Komisioni i Njohjes së Diplomave të Huaja në Ministrinë 
e Arsimit dhe Shkencës. Por sipas ligjit për Arsim të Lartë, organi kompetent 
i shkallës së dytë që vendos për ankimin është Komisioni i shkallës së dytë 
për çështje administrative nga sfera e arsimit në Qeveri. Pra sapo dorëzohet 
ankimi, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, e dërgon menjëherë në 
Komisionin për zgjidhjen e çështjeve administrative nga sektori i Arsimit të 
Qeverisë së Maqedonisë, e cila në këtë rast mblidhet me datë dhe 
protokollim të veçantë vetëm për ankimin e studentit D.L.  

 
4.3 Rasti III/a. E drejta e komunikimit me organin kompetent 
I njëjti ankim i drejtohet Komisionit të Njohjes së Diplomave të Huaja në 

Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Shqipërisë, por me 
objekt rishqyrtimin e Vërtetimit të notave dhe Diplomës për papajtueshmëri 
me institucionet e lëshimit të tyre. Një ankim në formën e kërkesës, pasi nuk 
penalizonte subjektin por institucionin ku po depononte kërkesën. Pas daljes 
nga sporteli i Ministrisë së Arsimit studenti (palë) shprehet: Komision 
përbëhet nga specialistë që i shqyrtojnë nëpër shkallët e Ministrisë problemet 
apo ankimimet dhe kur refuzojnë ndonjë kërkesë të kësaj natyre, e bëjnë pa 
mbledhje të protokolluara dhe e shoqërojnë refuzimin me nota kërcënuese të 
tipit ‘Të mjafton ajo që ke marrë apo do të të digjet rrugës duke u 
shqyrtuar?’.25 

 
 
                                                           
24

 Dr. Prof. Borce Davitovski (pjesa e të drejtave në procedurën administrative),  YOUTH 

EDUCATIONAL FORUM,  Shkup 2005 
25

 Citim i një specialisteje pranë Komisionit të Njohjes së Diplomave të Huaja ne Ministrinë 

e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Shqipërisë 
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PËRFUNDIME 
Ideja thelbësore e këtij punimi konsistoi në njohjen dhe shfrytëzimin e 

mjeteve juridike që bëjnë të mundur realizimin e të drejtës së ankimit dhe për 
të vazhduar më pas me citimet dhe interpretimet ligjore në funksion të kësaj 
të fundit.  

Pas shqyrtimit të rasteve dhe shembujve të ilustruar, vihet re se 
mangësitë kryesore ekzistojnë në respektimin e afateve dhe trajtimit 
joadekuat të çështjeve administrative nga organi nxjerrës i aktit, si edhe nga 
organi epror.  

Shërbimi i dobët dhe joprofesional nga ana e nënpunësve të admnistratës, 
jo vetëm që dëmton punën e administratës dhe godet imazhin shtetëror, por 
ofron një shërbim të mangët publik, i cili do të ngarkojë qytetarin në nevojë 
t’i orientohet gjykatës për të rivendosur në vend të drejtën e tij. Akt ky, i cili 
cungon demokracinë e pretenduar dhe interpretohet si deficencë e 
administratës dhe dështim i procedurës administrative, në momentet aktuale 
kur lypen reforma ende më të rëndësishme kah anëtarësimit të vendeve tona 
(Republika e Shqipërisë dhe ajo e Maqedonisë) në familjen evropiane, apo 
reforma të domosdoshme interne, si krijimi i Gjykatës Administrative (kur 
vjen në shqyrtim rasti i Republikës së Shqipërisë). 

 
REKOMANDIME 
� Publikimi periodik në masmedia i ligjeve dhe dispozitave në 

funksion të njohjes dhe shfrytëzimit total të së drejtës së ankimit. 
� Reflektime të tjera shkencore në çdo sector të punës së 

administratës, duke përdorur katedrat universitare dhe grupet e 
studimit, si psh. «Respektimi i Parimeve në funksion të 
Administratës dhe Qytetarit». 

� Rritja e efektivitet të shërbimit në administratë, i cili mund të 
arrihet me anë të përmirësimit të legjislacionit dhe trajnimit të 
punonjësve të administratës për mirëadministrimin e funksioneve 
të tyre. 

� Respektimi i normave ligjore në fuqi që rregullojnë Procedurën 
Administrative. 

� Përmirësime në kuadrin ligjor mbi klasifikimet dhe kompetencat 
e organeve që shqyrtojnë ankimin, në mënyrë që të realizohet sa 
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më efektivisht mbrojtja e të drejtave të ankimusve (subjekteve 
ankimuese). 

� Krijimi i Gjykatës Administrative (në Republikën e Shqipërisë), 
duke i dhënë asaj kompetencat e plota dhe të nevojshme për t’u 
shërbyer qytetarëve shqyrtimin e konflikteve gjyqësore. 
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SHTOJCË 
 

MODEL 1 
FORMULARI I ANKIMIT ADMINISTRATIV 

Emri i Ankuesit:___________/______________ 
Adresa e Ankuesit (pëfshi adresën elektronike dhe numër telefoni): 
Akti administrativ kundër të cilit bëhet ankimi: (numri, data)   
Shkaku i Ankimit radhitur sipas dispozitave përkatëse të Kodit të 
Proçedurave Administrave: 
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_______. 
                  
 ANKUESI 
Data e ankimit__________________        Emër, 
Mbiemër, Firma  
 
 
 
MODEL 2 

PROÇESVERBAL 
PËR VËRTETIMIN E DEPOZITIMIT TË ANKIMIT 

I përpiluar në ______________më ___/_____/201_, në orën___;___ për 
pranimin e ankimit me të dhënat e mëposhtme: 
MARRIN PJESË 
A. Punonjësi i protokoll/arkivës: 
Emri:___________/_____________  
Funksioni konkret: ______________ 
B. Ankuesi 
(Emri, emri i babait, 
mbiemri)):________________/______________/__________________ 
Adresa e ankuesit (përfshirë adresën elektronike nqs 
ka):_____________________________ 
Kontakt Telefonik (ose fax) i Ankuesit: __________________________ 
C. Akti administrativ i ankimuar: 
Emri i Aktit (psh urdhër për, vendim për, lejë për etj): 
____________________________ 
Numri i aktit: ________________ 
Data e aktit: ____/____/________ 
Organi që e ka nxjerrë aktin: 
«_________________________________________________» 
Subjektet të cilave iu drejtohet akti: 
______________________________________________ 
D. Ankimi 
Data e ankimit:____/____/_______ 
Lista e dokumentave që i bashkangjiten ankimit: 
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1.____________________________________________________________
_______ 
2.____________________________________________________________
_______ 
3.____________________________________________________________
_______ 
4.____________________________________________________________
_______ 
5.____________________________________________________________
_______ 
         
      Punonjësi          Ankuesi 
------------------------           -------------------
------            
   (Nënshkrimi)                                        
(Nënshkrimi)       

� Ankim kundër vendimit për zgjidhjen e konfliktit të kompetencave 
(nenet 35-36)  

� Ankim kundër mosveprimit të organit administrativ për zgjidhjen e 
konfliktit mbi kompetencat brenda afatit 30 ditor (neni 36)  

� Ankim kundër refuzimit te kërkesës për perjashtimin (skualifikimin) 
e punonjësit nga vendimmarrja (nenet 37-41);  

� Ankim kundër mosmarrjes së vendimit për përjashtimin 
(skualifikimin) e punonjësit nga vendimmarrja brenda afatit 5 ditor 
(neni 42)  

� Ankim kundër vendimit për të mos njohur ankuesin si palë në proçes 
(neni 45)  

� Ankim kundër mospërfundimit të proçedimit administrativ brenda 
afatit ligjor (neni 49)  

� Ankim për moslejimin e personit të interesuar që të njihet me 
dokumentacionin e përdorur nga administrata në kuadrin e proçedimit 
administrativ (neni 52)  

� Ankim për mosdhënie (ose mosdhënie brenda afatit ligjor) të kopjeve 
të vërtetuara të dokumentave të përdorura nga organi në kuadrin e 
proçedimit administrativ (nenet 52, 53)  
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� Ankim për mosnjoftim të personit të interesuar për nxjerrjen e një 
akti administrativ që e prek atë (neni 6)  

� Ankim se njoftimi nuk është i plotë (neni 58)  
� Ankim se njoftimi nuk është bërë në kohë (neni 59)  
� Ankim se njoftimi nuk është bërë në mënyrën e duhur (neni 60)  
� Ankim kundër mosmarrjes parasysh së kërkesës për rivendosjen në 

afat të proçedimit administrativ (neni 64)  
� Ankim kundër refuzimit të administratës për të pranuar kërkesën 

(aplikim, ankim, peticion, etj)  (neni 66)  
� Ankim kundër mosdhënies nga administrata të një vërtetimi që tregon 

dorëzimin e kërkesës (neni 73)  
� Ankim për mospërdorimin nga organi administrativ të fakteve dhe të 

dhënave të njohura prej tij për shkak të funksionit (neni 81)  
� Ankim kundër refuzimit të organit administrativ për pranimin e 

provave të depozituara paraprakisht nga palet (neni 87)  
� Ankim për mosnjoftimin (ose për mosnjoftim në kohën apo mënyrën 

e duhur) e palëve për kryerjen e një ekspertimi që vendoset nga 
administata (neni 90)  

� Ankim kundër refuzimit të kërkesës së palëve për të caktuar ekspertë 
në procçdim (neni 91)  

� Ankim kundër refuzimit të së drejtës së palëve për t’i drejtuar pyetje 
ekspertëve të caktuar nga administrata (neni 91)  

� Ankim për mohim të së drejtës për t’u dëgjuar (nenet 93-98)  
� Ankim kundër vendimit të administratës për mbylljen e proçedimit 

administrativ (nenet 99-104)  
� Ankim se akti administrativ nuk ka formën e kërkuar nga ligji (nuk 

tregon qëllimin, nuk është i arsyetuar ose nuk është i qartë etj) (nenet 
106-110)  

� Ankim se akti bie në kundërshtim me ligjin material (pavlefshmëria 
relative) (nenet 118-119)  

� Ankim kundër refuzimit për korrigjimin e aktit administrativ (neni 
129)  

� Ankim për paligjshmëri në ekzekutimin e aktit administrativ (neni 
132)  

� Ankim per mosnjoftim të ekzekutimit të aktit (neni 133)  
� Ankim kundër pezullimit të ekzekutimit të aktit (neni 134)  
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� Të tjera 
 
FJALORTH I TERMAVE ADMINISTRATIVË 

1) "autoritet publik": Kuptohet çdo organ i administratës shtetërore dhe i 
enteve publike; 

2) "dokument zyrtar": Kuptohet dokumenti i çdo lloji, i mbajtur nga 
autoriteti publik, në përputhje me rregullat në fuqi dhe që ka lidhje me 
ushtrimin e një funksioni publik; 

3) "person": Kuptohet çdo person, fizik ose juridik, vendas ose i huaj; 

4) "publik": Kuptohet të paktën edhe një person.26 
5) Akti Administrativ: Është shprehje formale e vullnetit shtetëror për 

rregullimin e një marrëdhënie të caktuar juridike. 
6) Akti (Administrativ) Verbal: Është një komunikim gojor i vullnetit 

shtetëror. 
7) Aplikim: Është kërkesa individuale për kërkimin e një shërbimi nga ana 

e administratës publike. 
8) Organ Kolegjial: Është ai organ i administratës publike i cili përbëhet 

nga më shumë se një anëtar dhe vendimet e të cilit merren me shumicën e 
anëtarëve të pranishëm. 

9) Peticion: Është kërkesa kolektive (në kuptimin e dhënë nga Fjalori i 
Sotëm i Gjuhës Shqipe) për kërkimin e një shërbimi nga ana e 
administratës publike. Ajo mund të jetë edhe një kërkesë individuale në 
kuptim të dispozitave të Kodit të Proçedurave Administrative. 

10) Proçedimi Administrativ: Me proçedim administrativ do të kuptohet 
tërësia e veprimeve që nga depozitimi i kërkesës individuale deri në 
marrjen e një vendimi përfundimtar nga administrata. 

11) Revokim: Është tërheqja nga ana e organit administrativ të një akti të 
nxjerrë prej atij vetë në një kohë të mëparshme. 

12) Sekret Shtetëror: Me sekret shtetëror do të kuptohet çdo informacion i 
rendësishëm për sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë dhe si i 

tillë klasifikohet dhe administrohet në bazë të ligjit. 2728 

                                                           
26

 Në mbështetje të neneve 23, 17, 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKES SË SHQIPËRISË, KREU I, 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME, Neni 2, Përkufizimet 
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SKICË MBI ANKIMIN ADMINISTRATIV

 
 

                                                                                                                                                     
27

 http://www.pad.gov.al/menu4.html 

28
 Doc. Dr. Abdulla Azizi, Prof. Dr. Etem Aziri, Doc. Dr. Zemri Elezi, FJALOR 

SHUMËDIMENSIONAL I TERMAVE DHE SHPREHJEVE ADMINISTRATIVE, 
POLITIKE, SOCIALE DHE TË DIPLOMACISË, VATRA, Shkup 2009 
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THE PILLARS OF 100 YEARS OF 
ALBANIAN INDEPENDENCE 
 

Abstract 
 

Albania is a European country with deep roots in European 
civilization since ancient times. History, tradition, culture, national heritage 
of a nation constitute real assets that show how this country survived for 
centuries and what are the perspectives of integration. Our national values 
have lived within our nation and our country for centuries. They should be 
promoted and developed not only in our society but also outside our country. 
The protection and preservation of national values should be considered by 
all levels of state and society as the top ranking priority of the integration 
process.  
 

Key words: European civilization, perspectives of integration, 
national values. 
   

1. Albanian language as an authentic value of Albanian 
autochthony 
 

Language is an essential factor for the development of personality, 
social awareness and cultural identity. It is a powerful promoter of national 



The Heritage Nr: 9/2012 

72 

 

cultural identity. By the mean of language, people express and transfer from 
one generation to another, the traditions, customs, values, myths, legends 
individuality and the mentality of a nation. 
Albania is already part of the most important chain link of ancient Balkan 
and Europe. Our language has awakened the curiosity of a numerous 
researchers. Albanian language became a subject of interest for the 
foreigners in the period of renaissance when European people were trying to 
seek recognition of their national history in the service of socio-economic 
and cultural expansionist policies. It became notably a case of study by the 
German historiographers for understanding the origins and roots of Europe. 
Starting from the mid-18th century, in Germany was established the first 
school of historiography (at the University of Goettingen). It was in the 19th 
century that encyclopedists like J.G.Hahn would announce that in addition to 
the ancient Greeks and Romans, the Illyrian people were also as ancient as 
they were, distinguished by a similar tradition. Albanians have remained 
firmly based on their roots by shedding light on the truths of the world's 
earliest civilization.  

The most important and versatile study, with a precious value for the 
Albanian world, is the “Albanian Studies”, published in 1854 by the German 
researcher, Johann G. von Hahn. He reaches the first conclusion that the 
habits of today's Albanians are similar to the habits of the ancient Greeks and 
Romans. The second major conclusion is that in the ancient world, there 
weren’t only Greeks and Romans but also Illyrians "whose life power 
stability continued until nowadays”. Using the data from the authors of the 
ancient Greeks and Romans, he concludes that Illyrians, Epirots and 
Macedonians, as tribes close to each other of common origin, formed “the 
nucleus and peoples of the tireno -pelasgian tree, hence the Albanian people.  

Englishman U.M. Lik, managed to secure a consensus on European 
scale for the scientific conclusion that Albanians are indigenous to their 
lands today. Such a conclusion was important not only for the discovery of a 
glorious past of Albania in the eyes of Europe, but also for the formulation of 
Albanian political need, that would serve as a case to  impose on Europe, 
especially after the wars of Ali Pasha, anti feudal, anti-ottoman and 
liberating wars.  

Besides Hahn, there were a large number of authors as Franz Bop, the 
greatest historian of the modern times, Theodore Mommsen and Helbig, who 
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wrote about Albanian language. Franc Bopp reaffirmed the Albanian 
language place in the family of Indo-European languages and studying its 
grammatical structure, he proved that Albanian language linked more with 
the Sanskrit than with Greek Language. Again here we come to the 
importance of this thesis for our National Renaissance against the 
“Megalidhea” propaganda about a connection to ancient common ancestry 
and cultural life of the Albanians with Greeks.  

In this way, the history and the language of the Illyrians was 
recognized internationally with a satisfactory consensus about history and 
language of the Albanian ancestors.1The studies about the Albanian language 
should not cease. The Albanian researcher should deepen further more in 
studies, given the importance of the language to create awareness of the 
origin and national consciousness. 
 

2. The religious tolerance  
 

When talking about religion in Albania, one thinks not only about a 
single religion belief, or religion founders or followers of the same religion, 
rather than the tolerance and the quiet relationship that Albanians have with 
all religious beliefs in the country. In a lot of countries of the world, religion 
is becoming a referring cult, power and value over everything and is being so 
much instrumentalized, becoming in this way a source of different wars. 
Tremendous attacks and turmoil for the sake of religion are increasingly 
threatening the global security, finding the states sometime unprepared by 
sudden attacks.  

Religion has become a tangle of interests, a clash between 
civilizations and cultures, and in is this context Albanians remain indifferent 
when it comes to religious issues. Religion is often used by Albanians as a 
first-hand role for the survival of the nation in the same degree as it 
happened to some other ancient peoples such as Armenians and Jews.  

In the middle Ages the Albanians had not yet renounced paganism. 
Christianity did not place any doctrinal basis in the country. Roman Empire 
separated the Albanian church from Roma and connected it to Byzantine 
Empire. The country was a connecting but also dividing point of both 
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religious. Being in the crossroad of these two empires, Albanians exchanged 
relations both with Christianity and Orthodoxy.   

It was Christianity that gave a stronger identity to the Albanian 
people in the time of the barbarian and Ottoman invasions turning this 
country into a sacred place at the time of Scanderbeg. It was Islam that 
distinguished Albanians apart when the policy of Slavs and Hellenic 
neighbors aimed at the acquisition and benefiting of the Albanian territories.  

But let’s elaborate a little further on Islam, as a religion with which 
foreigners often identify Albanians. Gennaro M. Monti wrote: "The power of 
the Turks more than a true ruling was a high sovereignty. It had an 
administrative and military character, and therefore would not have great 
importance for the history of our origin, as many pretend for the latter.  

Muslim religion does not mean Turkism, although Turks ruled for 
almost 500 hundred years. Believing in what is written superficially, with no 
basis on the Muslim religion in our country, should be the same as to assert 
that the Germans changed their origin, because they abandoned paganism 
and embraced Christianity, or the British of today are not those of five 
hundred years ago, because they were separated from the Roman Apostolic 
Catholic church. One could accept this form of alluding if Islam would have 
been spread through Turkish crowds colonies set by Ottoman Empire in 
various regions of Albania. But such form of colonization the story never 
mentions. Finally it should be added that there would be no possible way that 
a people of mixed blood and already Turkish could be able to guard for five 
centuries the sense of national individuality and making ceaseless efforts to 
gain political independence.” 2  

It should be noted that Albanians might have been damaged by not 
applying a unifying and connecting element such as the religion uniformity 
for everyone, however the invaders’ aims and greed made them believe into 
some more solid elements such as identity, culture, history and their 
Albanianhood.  

The renaissance movement began later, compared to the other 
countries of the region, and adopted a different strategy from them. Religion 
became a unifying element. The League of Prizren had representatives from 
all over Albania and the interaction of all religious communities in the 
country was committed to solve the national issue.   
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The Vlora Government was composed by five Catholic 
representatives and five Muslim representatives. The religious dialogue has 
always characterized Albanians. The cultural harmonic exchange between 
religions in the country fits now days even better with the global and 
integration tendencies where the cultures and religions intolerance meet and 
some time clash with one another.   
  

3. The importance of history and identity 
 

The history and origin of a nation, culture, traditions, national 
peculiarities, its geo-strategic position and its predisposition to become an 
important regional/global actor are all imperative elements to show how 
important is a country in its aim to attract international interest and the role it 
can play in the big family of civilized and progressive people.  

Even Albania’s “National Security Strategy” is defined by the self 
esteem of the people and state institutions for their own national values and 
interests. Securitization, integrity and empowerment of the country are 
effectively guaranteed when national interests and values are envisioned in a 
time span and in a perspective view. The Albanian ancient history has 
attracted many foreign researchers not only for the acknowledgment of its 
ancient people, but rather more because without acknowledgment of 
Albanian history, it is impossible to know the history of the Balkans people 
in general.“Illyrian spread was magnificent and gigantic. Glorious and 
heady! This dispersion established the corner stone for all Mediterranean 
civilizations of Europe.3  

The Croatian Professor Alexander Stptevic, while studying 
scientifically the origin of the Albanians gets to the conclusions below “One 
can not study the Balkan past, even the present, without knowing the Illyrian 
element. Everything that has happened in the Balkans from middle ages so 
far, in one way or another is established over that layer that we call Illyrian. 
Thus, every story in the Balkans starts with Illyrians” 4  

The autochthony and authenticity of Albanian identity offers a great 
contribution to the treasure of the world culture heritage. Our people remains 
still a strong factor even in nowadays because of its power and tradition to 
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4
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The Heritage Nr: 9/2012 

76 

 

inherit the culture, identity, language of the ancients, those qualities that 
constitute the history genesis of the Balkan people.  

The Swedish theologian and historian Johann Erich Thunmann 
(1746-1778) wrote in his treatise “Über die Geschichte und Sprache der 
Albaner und der Wlachen”: “I have done what the others have failed to do. I 
have found no trace of immigration in their history. Their language has, 
however, left such traces of the fate of this people that I do not know to be 
other than the fate of their neighbors, the Greeks and the subjects of ancient 
Rome. The first people that history recognizes in this region are the Illyrians, 
a large and mighty nation living on the Adriatic Sea, from the Po to the 
Ambracian Gulf, and northwards to the Danube.5 “Fr. Guicardini in his book 
“Nuova Antologia” wrote about his impressions in the support of the 
Albanian state building “For this nation (Albania) can be said the same what 
is said about Austria:  if there wouldn’t be any, then one had to invent that”. 
 

4. Geographical position as a dominant value of a nation 
 

Nature, landscape and the geographical location is considered in 
many cases, as a substantial component of national identity and key factor 
for the image. Albania is worldwide recognized for its natural undiscovered 
and untapped beauties performing in this way a unique symbiosis of identity 
and values. These are very favorable geo-strategic components offered and 
blessed by God.  

Albania is located at the intersection of roads, short crossing from the 
western Mediterranean to the Balkans and Asia, taking control of the Otranto  
key point, creating in this way an interior connection between Balkans and 
Adriatic sea, ….Asia with Mediterranean regions. The Corridor 8 (the old via 
Egnatia) and the Corridor 10 of north Albania are very important routes for 
the whole region and offer opportunities for a strategic integration of the 
whole region and Europe, considering the importance they represent, the 
routes are like arteries.  

Climate is another favorable actor, given that Albania belongs to the 
subtropical belt and it’s included in Mediterranean climate areas with 
relatively short mild winters and dry hot summers. Natural beauties and 
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resources are a source for interest absorption for foreign and internal 
investitures, bringing this way further development of tourism, economic, 
social and cultural benefits. Environment and natural resources are 
inexhaustible generating elements of a nation, and the country is very rich in 
minerals underground. These properties are very powerful instruments of 
security, interest and international strategy.  

Another very considerable point on benefit of the tourism is the 
ancient civilization of our country. This civilization is ancient and new, 
clearly defined by the structure of a national spirit and a millennial tradition 
as a vibrant activity that shows how a nation can stay long in history.  
 

5. “Walking up” the West  
 

“Albania”, here a real axiomatic truth for us Albanians, of all times. 
Albania is a great concept, avoiding geopolitical boundaries and assembling 
all Albanians in one name. This is the name of blood and soul, an 
insurmountable symbol for hope and imagination that makes us aware of 
what we are and we will become.”6  

The vitality, will and the optimism of this people to go forward have 
brought substantial changes in our country. Albania not only has naturally 
embraced western civilization values, because it is there where it belongs to 
be, but also it has showed determination during these transition years to 
progress and develop according to the Euro-Atlantic model. The Albanian 
western vocation has developed increasingly during the time as a result of 
handful of factors: 
        1. It was not only because of their European roots, but also because of 
their historical circumstances and risks, facing their neighbors from the north 
and from the south, which led to territorial break. The latter led to political 
and national  division of the people. Summing up in a figurative sense, out of 
the window they  saw the sea and felt abandoned by their western neighbors 
after the Ottoman  conquest of Byzantium and the Balkans in the XIV-XV 
century and from the back they felt the cold winds chilling from the East. 
2. The coexistence for centuries with an eastern lifestyle and mentality 
although left  its negative marks, was something that was imposed and 
dictated by political and historical circumstances. This was a bitter reality, 
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never accepted in their subconscious. Here we must not forget the great 
resistance that Albanians more than any other Balkan’s People made under 
the leadership of Scanderbeg. 
3. In all the efforts and the history of Albanian resistance for freedom and     
independence, Albanians were always directed toward Western allies, like    
Venice, Rome, Ragusa, Naples, Hungary, Spain, Austria, France, calling for   
support (especially during the Ottoman occupation). 
4. It is not by coincidence that the democratic student movement began with 
the slogan "We want Albania as all Europe" and today our country is a 
NATO member and applied for EU membership on 29 April 2009 and 
confirmed as  candidate country in October 2012. Recent surveys have 
shown that Albania is the most pro Atlantic country in the region, fully 
oriented toward west. 

The membership into Euro-Atlantic structures has raised awareness 
how to further strengthen the security of the country and how to be on the 
helm of peace and stability for the interest of the whole region. Albania has 
already accepted pluralism, market economy, democratic system of free 
elections; values that bring us closer with western countries. It’s also 
committed to realize reforms in the jurisdiction system public administration, 
in the fight against corruption and organized crime. “The focus should be on 
the rule of law and fundamental rights. Sustainable political dialogue will 
remain essential for a successful reform process. The conduct of the 2013 
parliamentary elections will be a crucial test in this regard and a pre-
condition for any recommendation to open negotiations.”7 The success in 
these reforms will lead to the EU joining. The conditions set by EU to gain 
the membership require more will, consciousness, vitality and especially 
political dialogue between parties on the interest of the country and the 
people. The deep political divisions should be overcome when national 
objectives and national interests are put in questions. The desire of the 
people is for a common political vision to bring people and political elites 
together. 
In a recent interview at TV-Top Channel, to the famous writer Mr. Moikom 
ZEQO was asked the question “Will Albania be made”? The answer 
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was”Albania has it made, not disappearing, the same as some ancient people 
of the world as the Etruscans, Thracians etc, means that you are a made 
nation. In extreme negative condition, famous writers patriots, statesman 
managed to advocate the national cause and have advanced the concept of 
our identity.8  

We the young generation can still recovery those commitments and 
efforts by believing in our values and increase our public conscious for what 
our contribution still can be. The young Albanians should not let the 
memories asleep in regard to historical consciousness; forgetfulness should 
never capture historical consciousness, this long epochal episode of our 
nation. What is demanded is memory, more research to recall the universal 
truth that followed us through out the centuries and made us what we are. 
With a solid consciousness for what values our nation bears, and the desire to 
progress in educational and social levels we can create bridges for 
development of over all.  

Albania, whatever it may seem from inside-outside, remains an 
insurmountable key-factor in terms of cooperation for peace, stability and 
integration of the region. “Correlation between Albania and the Balkans is 
determinant for the region.”9  

The turn of history is on our side, but there is no harm if the Albanian 
nation is on the raise again. The dream and the coherent ideology of the 
young people of Albania is the full integration to European Union. Albania 
has the youngest population in Europe, and mostly all of them got rid of old 
communist mentality and have a full western vocation. That can bring 
positive changes to the whole Balkan region as long as we apply the policy 
of good neighborhood. This is also stated in the Key findings of the 2012 
Progress Report on Albania “Albania continues to play a constructive role in 
maintaining regional stability and fostering good neighborly relations with 
other Western Balkan and EU countries.”10 As all know, Balkan for some it 
is still a “Powder Keg” because of the national–political, religious issues 
carried along for centuries.  
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Albania was the last country to become independent after the fall of 
the Ottoman Empire in the Balkans (after the Balkan wars). Balkan powers 
by prejudicing it, always wanted to shred it and the European powers which 
wanted to satisfy each other’s nationalist appetites at that time, divided it into 
several states. This division is also present in the European political reality 
today, excluding Kosovo, which is now independent and already in the 
process of state building. Albania is bordered by Montenegro and Kosovo on 
the north, Macedonia in east, Greece on south and Italy via the coastline, 
being in this way in a very favorable position, given that country’s territories 
portions are former Albanian territories and some of them still inhabited by 
Albanian population.  

Based on that fact Albania aims to be a key factor in the region for 
peace and stability for the very simple reason as it never showed hostility in 
claiming border changes with the use of force. One can notice it in the 
relationship Albania had with foreign countries by always showing the will 
to offer friendship and peace, sometime this was even exceeded. We always 
tried to avoid any nationalist emotion and to contribute to the European 
integration flows in Balkan. This is the policy that our country followed with 
all neighboring countries. It appears from the Albanian political vision that 
the integration of the Balkans into Europe, will also lead to a better 
integration of Albanians among them.  

It is against the creation of regional crises and conflicts, and this was 
confirmed in all regional crises that have emerged with the dissolution of the 
former Yugoslavia. Albania because of these circumstances plays a crucial 
role for the integration of Balkan countries between them and the integration 
of the whole region into EU then.  

 
6. Conclusions 
(Promoting national/regional integrity through regional 

cooperation) 
 

Promoting national integrity in the case of Albania is not a difficult 
process taking into consideration that the people share the same culture, 
history, identity and language, or the same values. Except history, culture, 
tradition, language, religious tolerance, Albania is well known for 
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humanism, solidarity, tolerance of its people, values that don’t suit at all to 
week and powerless people.  

Our history it’s not only a history of oppression but also a history of 
resistance to oppression, history of tolerance and a commitment to liberty. 
Regardless of the fact that Albania is quite often considered to be in inferior 
positions and some time misinterpreted outside the country, it lacks no 
imperative qualities to fulfill all the necessary reforms for integration. It will 
never give up the efforts to promote peace and stability in the region. With 
its integration into NATO and to EU in the future, its geographical position 
appears in the foreground, even more favorable not only for Albanians but 
also for foreigners, since it remains a strategic transit country, where the 
economy can move more freely from Asia to Europe. “The economy of a 
country is becoming more and more a dominant factor. It is evident that in 
the capitalist world system, financial power is becoming increasingly 
defining the prestige and influence of a country more than the military 
power.”11 This is a strategic challenge for our country where the state plays a 
crucial role in showing how to make usage of it.  

Our country went through transit periods since the fall of 
communism. After the 90s the country faced plenty of acute issues such as 
the very weak economy, poverty, the Kosovo issue at that time, the pyramid 
system collapse and the turmoil of 97 and going far back to the opening of 
the country itself, that was such an overwhelming process after so many 
years of isolation.  

Nowadays our country should learn to utilize the natural resources at 
the best, project and identify in a long term way the priorities of our national 
interest, increase public perception on our identity and values, and preserve 
the national heritages, culture, language and history.  It should never be 
forgotten that the people play the most energetic role in a nation, thus it 
should be thought constantly how to improve their lives. Citizens are 
important elements in presenting a country at the best way abroad. One can 
notice that the consideration on human security is becoming increasingly 
higher. Without guarantying human security is worthless to ensure the 
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traditional security. People and territory are uniquely irreplaceable resources 
for a country that aspires to be an important factor in international relations, 
thus the people should be in perfect harmony with the statecraft and 
institutions because both should represent one-another with dignity inside 
and outside the country. A nation that lives threatened by poverty, insecurity, 
violence, political anarchy, deprivation of the right, the pressure and fear, 
will betray its state and state policy every time, as in the case of 
abandonment or migration, boycott in local elections, or total lack of interest 
for political activities in the country, thus it`s important to listen to the 
people, consider their demands, and seek their support in the course of all 
institutional/political initiatives in general.  

Albania should also actively engage in public diplomacy in order to 
develop its soft power, further boost its regional appeal and influence. 
Albania needs the regional countries for cooperation as much as they need 
Albania. Apart from the differences in mentality, prejudices and 
misunderstandings that characterize the people of Balkans, our country and 
also regional ones should respond to this complicated environment by 
engaging in public diplomacy. Wounds of the past should not hinder the 
regional cooperation any more. Our public diplomacy should focus to give a 
comprehensive view to Albanians themselves and convince the public 
opinion about our values, call them to act towards the common interest and 
then seek to maintain regional, but also international image as a responsible 
country committed to peace, development and cooperation. If the country 
will progress economically and socially this will benefit to foster the nation 
image. There is no time for reflection; the projects for launching the national 
image should be ready and also the programs for increasing the level of 
participation in regional exchanges and regional affairs. If the aim of our 
country is to promote peace and stability in the region, then why not pushing 
on the aim of development and prosperity also. Albania has no intention of 
exporting its values, influence on domestic and foreign policies of any other 
country. Albania characterized by its openness, tolerance and will for good 
neighborhood relation is for regional cooperation and for bringing the 
regional countries closer together. Therefore public diplomacy is an 
important instrument to promote interaction between civilizations and 
cultures among countries. By achieving this, greater interactions may follow. 
Public diplomacy of all regional countries should seek to treat all states of 
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Balkan as equal actors in solving the common challenges and try to convince 
the public perception in general that the regional cooperation will benefit to 
political stability, security and economic prosperity. 
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ASPEKTI HISTORIK I 
EUTANAZISË 

Përmbledhja: “I mençuri do të jetojë aq sa duhet, jo aq sa mundet. 
Do të vëzhgojë ku do i takojë të jetojë, me kë, në ç’farë mënyre dhe ç’farë 
duhet të bëjë. Ai kujdeset gjithmonë për cilësinë e jetës dhe jo për gjatësinë e 
saj”.  

Seneka 
 

Diskutimi mbi eutanazinë është ndezur shumë kohët e fundit pas 
verifikimit të një sërë faktesh të cilat kanë prekur opinioni e gjerë publik, siç 
mund të përmendim më konkretisht vendimet e Gjykatës së Lartë në 
Amerikë lidhur me shkëputjen e trajtimit të mbështetjes jetësore pacientëve 
në gjendje vegjetative të përhershme. Problemi i eutanazisë është kompleks 
pasi vendos një marrëdhënie midis shumë shkencave si feja, mjekësia, 
filozofia dhe shkenca juridike.   

 
Është e nevojshme që ti jepet një shpjegim i përbashkët fjalës me 

origjinë helenike “εὐθανασία” e përbërë nga εὔ (e ëmbël, e mirë) dhe nga 
θάνατος (vdekje), nga momenti që rreth kësaj fjale janë vërtitur ngjarje të 
kundërta dhe të ndryshme.  
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Nëpërmjet një ekspozeje të epokave të shkuara është e mundur të verifikosh 
sesi kjo fjalë është përdorur dhe ndryshuar sipas konteksteve të ndryshme 
historike dhe filozofike në të cilat është përdorur. 
 

ASPEKTI HISTORIK I EUTANAZISË 
 

“I mençuri do të jetojë aq sa duhet, jo aq sa mundet. Do të vëzhgojë 
ku do i takojë të jetojë, me kë, në ç’farë mënyre dhe ç’farë duhet të bëjë. Ai 
kujdeset gjithmonë për cilësinë e jetës dhe jo për gjatësinë e saj”.  

Seneka 

• Eutanazia në antikitet  

Në antikitet përdorimi i fjalës eutanazi ka qenë shumë heterogjen. Ajo 
përdorej për të treguar qoftë një vdekje heroike në fushën e betejës, qoftë një 
vdekje të shpejtë dhe pa dhimbje fizike, qoftë edhe një vdekje të ëmbël e të 
qetë1. 
Siç shihet, në fillim, eutanazia nuk kishte të bënte me idenë e vdekjes 
vullnetare të prokuruar edhe nga mjeku. 
 

Në botën antike ishte prezent ajo që mund ta quajmë eutanazia 
sociale, ku shoqëria shtypte ose braktiste në fatin e tyre personat që 
rezultonin të ishin një peshë për të. Kjo ishte një praktikë e përhapur në 
Spartë ose tek popullsitë kanibale të ishujve të Sumatrës.  

 
Platoni i cili nuk ka përdorur asnjëherë fjalën “εὐθανασία” është 

konsideruar si teoricieni i parë i konceptit të eutanazisë; në librin e tretë të 
Politeas2 aty ku lavdërohej zoti i mjekësisë që kishte pasur kurën për të 
shëruar sëmundjet e shërueshme, po aty njihej edhe qëllimi për të braktisur 
në fatin e tyre personat rrënjësisht të sëmurë. Platoni pohonte që, në 
këndvështrimin e krijimit të shtetit ideal, individët që ishin të dobët fizikisht 
dhe psikologjikisht (si pleqtë, të deformuarit dhe të sëmurët kronikë) duhet të 
liheshin të vdisnin, të braktisur në fatin e tyre, me qëllim që të përmirësonin 
llojin, duke garantuar pastërtinë dhe shëndetin e racës si dhe të lironin 

                                                           
1 Sventonio në shek i I pas.Krishtit është i pari që i referohet shprehjes “Vdekje e ëmbël” kur 
e përshkron vdekjen e Augustit , në mënyrë jo të dhunshme por natyrale, të qetë dhe i 
ngushëlluar nga dashuria e të afërmve të tij.   
2 Platone., Repubblica, 409e - 410a. 
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shoqërinë nga pesha e mbajtjes së subjekteve ekonomikisht të panevojshëm. 
Këtu flitet për një formë eutanazie eugjenetike dhe ekonomike. Për Platonin, 
kjo mënyrë e të vepruarit do të ishte e pranueshme, jo mbi bazën e vuajtjeve 
të personit që vdes ose me vullnetin e tij, por vetëm mbi bazën e motiveve të 
dobishme. 
 

Sidoqoftë, për të evituar ngjashmëri me praktikat eutanaziste naziste, 
që kanë kërkuar justifikim në mendimin e Platonit për ato që kryen, duhet të 
theksohet se, forma e eutanazisë e shprehur nga Platoni nuk është një 
ndërhyrje aktive mbi personin e papërshtatshëm për të jetuar, por është 
thjesht një braktisje e individit, një lënie për të vdekur.  
 

Aristoteli tek “Ethika Nikomacheia”3 e paraqet vetëvrasjen e një 
individi si një padrejtësi ndaj shoqërisë dhe përmend, në mënyrë specifike, 
edhe rastet e të sëmurëve, duke i përmendur si shembull duke folur për 
virytin e kurajos, ndërsa të vdesësh për ti shpëtuar varfërisë ose pasionit të 
dashurisë ose diçkaje të dhimbshme nuk është veprim i një njeriu guximtar, 
por i një frikacaku.   
 

Nga ana e tij Epikuri në “Philosophiae syntagma”4, thoshte që “duhet 
pasur kujdes që jeta të na pëlqejë, dhe ajo as nuk duhet të braktiset edhe pse 
natyra ose ndonjë rast i padurueshëm nuk na thërret. Dhe atëherë duhet të 
meditosh nëse është më komode që vdekja të vijë tek ne apo ne të shkojmë 
tek vdekja meqënëse, është keq të jetosh në nevojë, por nuk ka asnjë nevojë 
që të jetosh në të; duke u parë në mënyrë të dukshme që natyra, ashtu si i jep 
shteg jetës, ashtu na jep edhe neve zgjidhje”. Epikuri, vetë, i kapur nga 
dhimbje të tmerrshme, e la Natyrën të ndiqte rrugën e vet dhe nuk u vra, 
megjithëse në përputhje me doktrinën e tij gjykonte që duhej të vetëvriteshe 
gjithmonë kur shuma e dhimbjeve e kalonte atë të kënaqësive.  
 

                                                           
3 Aristotele., Etica Nicomachea, III, 116 a,  

4 Epicuri., Syntagma philosophiae, 1649. 
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Një tjetër eutanazist antik ishte filozofi grek Egesia5, i mbiquajtur 
“nxitës i vdekjes” i cili, duke pohuar që kënaqësia është e vetmja e mirë dhe 
dhimbja e vetmja e keqe, duke njohur të paarritshme lumturinë në këtë botë, 
predikonte që mënçuria e vërtetë ishte heqja dorë nga jeta.   
 

Gjithsesi, në botën antike, ka qenë prezent, edhe jashtë mendimit të 
Platonit, idea për të lënë të vdesësh dhe për të vrarë për arsye ekonomike ose 
të përmirësimit të llojit, psh. në Romën antike bëhej ekspozimi i fëmijëve 
deformë.  
 

Hipokrati në betimin e tij paraqet rregullat e përgjithshme që mjeku 
duhet të ndjekë kundrejt pacientëve të tij. Midis rregullave që duhet të 
respektohen nga mjeku në raport me të sëmurin është ajo që parashikon 
ndalimin e dhënies ose e këshillimit të përdorimit të helmeve6. Ky ndalim 
është në kontrast me moralin dhe me praktikën e përbashkët.  
 

Në fakt, nga betimi i Hipokratit del në mënyrë të qartë dhe absolute 
deklarimi i dinjitetit dhe i vlerës njerëzore, ndërsa në mendimin e Platonit 
privilegjohet roli i komunitetit në të cilin individi jeton pasi individi është në 
funksion të shoqërisë. 
 

Ciceroni në “Somnium Scipionis”7 e shihte jetën si diçka që duhej 
ruajtur derisa ai që e kishte dhënë ta merrte përsëri.  
 

Filozofi i madh Seneka, avokat i idesë së të drejtës së njeriut për të 
zgjedhur vdekjen dhe përkrahës i madh i vetëvrasjes në antikitet, pohon që 
çdo njeri është i lirë të preferojë që ti japë fund jetës së tij kur ta shohë të 
nevojshme, jo mbi bazën e motiveve egoiste, por vetëm nëse nga qëndrimi i 
tij në jetë nuk rrjedh asnjë dobi për shoqërinë. Sipas tij, fati i tregon njeriut të 
zgjuar, për të cilin jeta dhe vdekja janë indiferentë, që ka ardhur momenti për 

                                                           
5
 Egesia ishte filozof antik grek i shek të III para Krishtit.  Për Egesinë kënaqësitë e jetës 

ishin të pakta, dhimbjet ishin të shumta. Shtyu drejt vetëvrasjes shumë nga dishepujt e tij, 
arsye për të cilën u quajt nxitës i vdekjes (peisithanaton ose peisithanatos).  
6
 Luchetti, Masini, Mattioli., Spunti per un indagine sull’eutanasia nel mondo antico, 

Torino, Giappichelli, 2003. 
7
 Cicerone., De re publica, 54 p.K 
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të vdekur, duke i dhënë vetë njeriut mundësinë për t’u larguar nga jeta me 
dinjitet.  
 

Kriteri i zgjedhjes midis jetës dhe vdekjes (përveçse për Platonin) 
është subjektiv, është fryt i një vullneti logjik, është një liri themelore e 
njeriut.  
Liria për të bërë zgjedhje në jetë sipas Senekës konsiston në lirinë për të 
vendosur vetë  se kur dhe si është momenti për të dalë nga jeta.  
 

Siç shihet, në antikitetin greko – romak, eutanazia është e justifikuar 
sepse në këtë realitet historik dilnin nevojat dhe të drejtat e polis që të kishte 
primatin mbi atë të individit të cives, ku jeta e individit kishte një kuptim 
vetëm në funksion të jetës së shoqërisë.  
 

Koncepti i vdekjes me qëllime altruiste është modern; fillon të afirmohet 
kur njihet vlera e jetës së njeriut.  

 

• Eutanazia në periudhën mesjetare 

 

Në periudhën mesjetare pohohet me forcë vlera e jetës së njeriut dhe 
karakteri i saj i shenjtë, mbi të gjitha pas influencës së kulturës hebraike dhe 
kristiane.  
Shën Agostini bën interpretimin e amandamentit të pestë “mos vrit” duke 
përfshirë jo vetëm mos vrit të tjerët por edhe mos vrit veten.  
 

Edhe Tomasso d’Akuini dënon në mënyrë të ashpër vetëvrasjen. Në 
“summa theologiae8” ai pohon që vetëvrasja është e jashtëligjshme, qoftë nga 
këndvështrimi i ligjit moral natyror, qoftë nga ligji hyjnor pozitiv, për tre 
arsye: “e para, sepse për natyrë çdo qënie do vetveten; dhe kjo implikon 
tendencën e lindur për të ruajtur veten dhe për ti rezistuar për sa është e 
mundur gjithçkaje që na shkatërron. E dyta, sepse çdo njeri është pjesë e 
shoqërisë dhe dmth pjesë e kolektivitetit. Prandaj duke u vetëvrarë i bën një 
padrejtësi shoqërisë. E treta, jeta është një dhuratë hyjnore, që është në dorë 
të Atij që bën që të jetojmë apo të vdesim. Prandaj kush e privon veten nga 
jeta mëkaton kundër Zotit.  
                                                           
8
 D’Aquino Tommaso, Summa Theologiae, II-II, 64, neni. 5. 
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Në rilindje influenca e kishës katolike është akoma e fortë dhe dënon çdo 
formë vdekjeje të avancuar. 

• Eutanazia në periudhën moderne  

 

Është Tomaso Moro, filozof anglosakson i shek të 16, i cili tek “Utopia”9 
1517 duke hipotetizuar mbi shoqërinë ideale, pranon qoftë eutanasinë për 
mëshirë, në kuptimin e vdekjes së prokuruar një të sëmuri të pakurueshëm 
për ta shpëtuar nga vuajtjet, qoftë eutanazinë në kuptimin e saj eugjenetik 
dhe ekonomik, kur i sëmuri pa shpresë bëhet një peshë për të tjerët.  
 

Filozofi anglez Francesco Bacone përmend për herë të parë termin 
eutanazi në lidhje me asistencën shëndetësore për qëllime altruiste dhe me 
përdorimin e mjeteve jo të dhimbshme. Bacone i jep shprehjes “Vdekje e 
mirë” jo vetëm një kuptim vdekjeje pa vuajtje edhe pse natyrale, por atë të 
vdekjes së prokuruar atij që është prekur nga sëmundje e pakurueshme dhe e 
dhimbshme dhe kështu afër fundit. Është filozofi anglez që për herë të parë 
lidh fjalën eutanazi me aktivitetin e mjekut, aty ku në “De digitate et 
eugmentis scientarum) në dallimin midis eutanasia exterior (të mbyllësh 
jetën pa dhimbje) dhe eutanasia interior (e kuptuar si edukim dhe përgatitje 
shpirtërore ndaj vdekjes) beson që është pikërisht një nga detyrat e mjekut, 
kur sëmundja është e pashërueshme”, të shqetësohet për eutanasia exterior. 
Por Bacone nuk thotë cilat janë aktet që mjeku ligjërisht mund të bëjë.  
 

Në 1800 filloi të flitej për vullnet të pacientit, të zgjedhjes për të jetuar, të 
dëshirës së pacientit për të vënë përpara jetës lirimin nga vuajtjet10. 
 

Enriko Ferri në 1883, në një monografi mbi vrasjen – vetëvrasjen, ka 
zhvilluar një teori mbi “të drejtën për të vdekur” duke vënë në diskutim 
parimin fetar të padisponueshmërisë së jetës11.  
 

Sipas Ferrit e drejta e jetës ishte një e drejtë nga e cila titullari i saj mund 
të hiqte dorë. Pra njeriu, si ka të drejtën e jetës, kështu ka dhe të drejtën e 
vdekjes. Që vetëvrasja është një veprim imoral ose një veprim jo fetar është 
                                                           
9
 Moro T., Utopia, Bari 1982. 

10
 Magro M.B., Eutanazia e diritto penale, Torino, 2001 

11
 Ferri. E., L’omicidio-suicidio, Torino, IV ed., 1985.  
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çështje që nuk prek sociologjinë juridike. Sipas tij, jeta është një tërësi 
faktesh që konsistojnë në vënien në dispozicion të trupit, ashtu si në 
zgjedhjen e një profesioni të rrezikshëm. Këto akte janë të ligjshme 
juridikisht dhe varen nga pushteti që kemi mbi trupin tonë.  
 

Ferri i referohet “vetëvrasjes indirekte” në dy format kryesore të vrasjes 
së personit që i jep pëlqim dhe të pjesëmarrjes në vetëvrasje: rasti i 
vetëvrasjes indirekte merr dy forma kryesore; 1. vrasja e të ndërgjegjshmit; 
2. pjesëmarrje në vetëvrasje.  
 

Sipas pozitivistit të shquar duke qenë se e drejta e jetës e cila anullohet 
në disa raste si nga ana e shtetit (dënimi kapital), si nga ana e privatit 
(mbrojtja e nevojshme), nuk kuptohet për çfarë arsye subjekti vetë nuk mund 
të heq dorë nga kjo e drejtë.  
 

• Eutanazia në periudhën bashkëkohore 

 

Në shekullin XX filloi të përhapet praktimi i eutanazisë sociale. Në tetor 
1903 “New – York State Medical Association” vendosi në rend të ditës të 
kongresit të saj çështjen “Cila është detyra e mjekut përballë një të sëmuri të 
pakurueshëm?”, dhe u diskutua mbi të drejtën për të përshpejtuar vdekjen në 
mënyrë të veçantë kur flitej për një sëmurë me kancer, të operuar, përsëritës 
dhe shëndetlig, ose një të sëmurë me tuberkuloz në fazën e fundit.  
 

Në 1906, parlamenti i Ohajos, paraqiti një projekt ligj të eutanazisë me 
kërkesë, që u refuzua nga Këshilli i Lartë. Një propozim analog u bë në 1936 
në Londër nga “Vesper” (shoqëri për eutanazinë vullnetare) por projekti u 
refuzua nga Dhoma e Lordëve.  
 

Në planin juridik eutanazia sociale filloi të marr forma të reja. Këtu 
marrim shembullin paradigmatik të Gjermanisë e cila që gjatë luftës së parë 
botërore përballet në një rritje të vdekjeve të të sëmurëve kronikë  prezent në 
spitale, edhe me motivin e mungesës së ushqimeve që e bënte të 
kushtueshme ushqimin e shumë “gojëve të padobishme.  
 

Në 1920 publikohet “Autorizimi i eliminimit të jetëve jo më të denja për 
të jetuar” e Alfred Hoches dhe Karl Binding. Sipas autorëve këto persona 
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vuajnë vetë dhe u provokojnë vuajtje të afërmve dhe dëm ekonomik shtetit i 
cili, si arbitër i shpërndarjes së pasurive, duhet të autorizojë vrasjen. 
Motivimi ekonomik nuk ishte i mjaftueshëm për të justifikuar një aksion 
efektiv dhe sistematik, gjë që bëhet me projektin eugjenetik nazist kundrejt 
disa kategorive të personave me qëllim të ruajtjes së pastërtisë së racës 
ariane.  
 

Akti i parë drejt aktualizimit të planit eugjenetik ishte në vitin 1933 me 
nxjerrjen e “Ligjit për ndalimin e lindjes së personave të infektuar nga 
sëmundjet e trashëgueshme”. Në 8 nëntor 1935 del ligji i dytë për “Ruajtjen 
e shëndetit të trashëguar të popullit gjerman”. Me këtë ligj autorizohej aborti 
në rastin kur njëri nga prindërit ishte prekur nga sëmundje të trashëgueshme.  
 

Krijohet “Komisioni i Rajtit për shëndetin e popullit” i cili fillon të bëjë 
propagandën për të bindur popullin gjerman mbi mundësitë shoqërore  dhe 
mbi mirësinë e brendshme të praktikave eugjenetike (sterilizim dhe 
eutanazi).  
 

U krijuan rreth 550 qendra këshillimi për mbrojtjen e pasurisë gjenetike 
dhe të racës. Mjekët që i drejtonin mblidhnin informacion mbi pjesën e 
popullsisë që duhej sterilizuar dhe mbi lindjet e fëmijëve të deformuar ose 
psikologjikisht të paqëndrueshëm.  
 

Procesin e eutanazisë në realitet e nisi një urdhër i Hitlerit i tetorit 193912 
i cili shprehej që: “Reichsleiter Bouhler dhe doktor Brandt janë të ngarkuar, 
nën përgjegjësinë e tyre, për të shtrirë kompetencat e disa mjekëve nga ata të 
caktuar, duke i autorizuar për tu dhënë vdekjen për mëshirë të sëmurëve që 
konsiderohen të pakurueshëm,  sipas gjykimit njerëzor, pas vlerësimit kritik 
të sëmundjes së tyre”. Kjo ishte në realitet “mbulesa juridike” e eliminimit 
fizik të të sëmurëve rëndë dhe e personave me të meta psikike.  
 

U krijua një qendër koordinimi për operacionet që e kishte bazën në një 
vilë në Berlin në Tiergartenstrasse n.4 (këtu e merr emrin operacioni (Aktion 
4). Midis 1940 dhe 1941 u eliminuan mbi 70000 të sëmurë psikik derisa 

                                                           
12

 www.olokaustos.org 
 



The Heritage Nr: 9/2012 

92 

 

Hitleri i pezulloi në 1941. Në realitet nuk u pezullua por u transformua në një 
aksion tjetër (aktion 14F13) i drejtuar nga Himleri. 
Pas luftës së dytë botërore, ku gjatë procesit të Norembergës dolën fakte 
tronditëse, për një periudhë të gjatë nuk flitej për metoda eutanaziste, pasi 
kjo të çonte te masakrat naziste.  
 

Megjithatë, debati mbi eutanazinë vullnetare vazhdoi me intesitet të 
madh sa më shumë zhvillohej mjekësia dhe mjetet që të mbanin në jetë. 
Filluan përpjektet për ta legalizuar eutanazinë. Në 1973 lindën në Hollandë 
shoqëritë për eutanazinë vullnetare, më pas në 1976 në Gjermani, në 1980 
krijohet në Oxford Federata Botërore e të drejtës për të vdekur, në 1980 
publikohet “Deklarata mbi eutanazinë” e Këshillit të shenjtë për doktrinën e 
besimit që dënon në mënyrë të prerë eutanazinë, në 1984 Gjykata e lartë 
hollandeze aprovon praktikën e eutanazisë, në kushte të caktuara, në 1991 
Kongresi i Shteteve të Bashkuara aprovoi “aktin e vetë – vendosjes së 
pacientit” që i detyron spitalet të respektojnë “Living will” (të drejtën për të 
refuzuar disa forma terapie), në 1996 qeveria e Territorit të Australisë së 
Veriut aprovon ligjin e parë që lejon eutanazinë aktive vullnetare, por që 
shtypet nga Parlamenti Federal Australian, në 2001 aprovohet ligji që 
legalizon eutanazinë në Hollandë, në 2002 hyn në fuqi ligji që legalizon 
eutanazinë në Belgjikë.  
 

Diskutimi mbi eutanazinë është ndezur shumë kohët e fundit pas 
verifikimit të një sërë faktesh të cilat kanë prekur opinioni e gjerë publik, si 
mund të përmendim më konkretisht vendimet e Gjykatës së Lartë në 
Amerikë lidhur me shkëputjen e trajtimit të mbështetjes jetësore pacientëve 
në gjendje vegjetative të përhershme.  
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INTERVENIMI HUMANITAR 
NDËRKOMBËTAR DHE 
SOVRANITETI I KOSOVËS 

 
HYRJE 
“Koegzistenca paqësore” ndërmjet superfuqive, e ndërtuar gjatë 

periudhës së Luftës së Ftohtë, filloi t’i qet në sipërfaqe problemet e shumta 
sociale të akumuluara gjatë kësaj kohe brenda sistemit socialist, siç ishin 
shkeljet e të drejtave njerëzore, nacionalizmat e ndrydhura dhe proceset e 
shtetformimeve të penguara, si dhe të metat e ligjit ndërkombëtar në 
parandalimin e tiranive të mundshme nga qeveritë autoritare. Ai parasheh 
mosndërhyrjen, duke ia lënë fatin e qytetarëve të një shteti qeverisë, qoftë ajo 
edhe shtypëse. Vala e demokratizimit të shoqërive, aktivizoi edhe 
mekanizmat vendimmarrës të KB të jenë më të angazhuara i cili në 
periudhën 1990 deri 1994 kishte miratuar dyfish më shumë rezoluta, sesa 
gjatë dyzet e pesë viteve të ekzistimit të KB-së në mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut. Përveç kësaj, kishte edhe disa ndërhyrje ndërkombëtare në botë pas 
vitit 1990 si ajo në Liberi 1990, Irak 1991, Somali 1992, Haiti 1994, ndaj 
Serbëve të Bosnjës 1995, Sierra Leone 1997, Kosovë 1999, Timor Lindor 
1999, Kongo 1999, përsëri në Sierra Leone 2000, e Liberi 2003, në Bregun i 
Fildisht, 20031.  

                                                           
1 James Pattison, Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect. Who should 

intervene?,faqe 1. Oxford University Press, 2010. New York. 
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Megjithatë, asnjëra nga këto ndërhyrje nuk zgjoi debat, jo vetëm 
akademik, lidhur me intervenimin humanitar ndërkombëtar, sa ndërhyrja e 
NATO-s në rastin e Kosovës.  

 
Fjalët kyçe: Intervenimi humanitar, ligji ndërkombëtar, ndërhyrja e 

NATO-s në Kosovë. 
 

ABSTRAKT 
Ky publikim pretendon tё kontribuojё debatin pёr arsyetimin e 

intervenimeve kundёr shteteve tё cilat dёshtuan prezantimin e popullёsisё 
apo pjesёs sё saj, ose nё rastin mё tё keq, kur shtetet pёrfshihen nё dhunёn 
dhe pastrimet etnike siç ishte rasti i Serbisё ndaj popullit tё Kosovёs, pёr 
procesin e disocijimit Kosovё-Serbi, si dhe arsyet e mos/njohjes sё shtetit tё 
Kosovёs. 

Legaliteti, legjitimiteti dhe etika e ndёrhyrjes humanitare nё Kosovё, 
pёr dallim nga ndёrhyrjet tjera, ka reflektuar reagime tё natyrave tё 
ndryshme nga qarqet diplomatike e tё studiuesve. Ata tё fushёs sё realizmit 
natyralist pёrkrahin ndёrhyrjen ndёrkombёtare, por tё cilёt kёrkojnё 
normimin e saj deri sa klasicistёt kundёrshtojnё kёtё si mёnyrё e pёrhapjes sё 
hegjemonizmit. 

Humbjet e miliona jetёve tё qytetarёve nё botё nga regjimet 
autoritare kanё ndёrgjegjёsuar mekanizmat vendimmarrёse lidhur me 
parandalimin e krizave humanitare. Ngjarjet nё Bosnjё ishin indikatorё tё 
qartё se mosndёrhyrja kundёr makinerisё serbe do tё prodhojё edhe njё 
brejtje tё ndёrgjegjes sё politikbёrёsve tё demokracive perёndimore dhe 
mekanizmit tё saj mbrojtёs kolektiv. Përpjekjet për të shndërruar 
intervenimin humanitar nga domeni moral në atë të shkruar, me qëllim të 
normimit obligativ për të parandaluar apo ndalur vuajtjet njerëzore të 
shkaktuara nga regjimet autoritare në botë, është obligim njerëzor e 
intelektual i studiuesve, politikbërësve, vendimmarrësve, shoqërisë civile dhe 
tërë njerëzimit. Ёshtё paradoksale qё pёr shkak tё mosautorizimit nga KB 
nuk intervenohet pёr tё shpёtuar mijёra jetё, askush nuk pёrgjigjet, e kur kjo 
bёhet pa tё, mekanizmi dhe bartёsit e intervenimit janё akuzuar pandershёm, 
nё emёr tё asaj se nuk qenka e shkruar nё ligjin ndёrkombёtar! Rast i kёtillё 
ёshtё duke ndodhur nё Siri, kur Rusia dhe Kina janё duke penguar Rezolutёn 
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e KS tё KB pёr tё intervenuar nё ndaljen e humbjes sё jetёve dhe 
shkatёrrimin e vendit. 
 

ABSTRACT 
This publication tend to contribute the debate on intervention 

justifications against states which fall to present interest of their population 
or part of them, or in worst scenario, when states are involved in violence 
and ethnic cleansing as it was the case of Serbia against Kosovo population, 
process of dissociation between Kosovo and Serbia, and the reasons of 
un/recognition of Kosovo by the states. 

Legality, legitimacy, and ethics on human interventions in Kosovo, 
inverse with other interventions, reflect in nature different from diplomatic 
and scholar fields. Natural realism supporters of international interventions, 
ask to be adapted into the law and classicism, opposing the same as a way to 
spread hegemonies.  

Millions of citizen lives loses around the world from authoritarian 
regimes, rise consciousness to decision makers on prevention of 
humanitarian crises. Bosnian tragedy was clear indication that no action 
against Serbian machinery will produce error of consciousness of west 
democracy policy makers and their collective security mechanism.   

Temptation to transform humanitarian intervention from a moral to 
written form, aiming to be as obligate norm on prevention or stopping human 
suffering caused by authoritative regimes in the world, is human and 
intellectual obligation of scholars, policymakers, decision makers, civil 
society, and finally overall humans.   

It’s a paradox that when UN doesn’t authorize intervention to save 
thousand of lives, then nobody takes responsibility, but when it happens 
without it, mechanisms and bearers of human interventions were badly 
accused, based on argumentation that this is not written into the law! Such 
case currently is happening in Syria, when Russia and China are vetoing UN 
SC Resolution to intervene stopping killings and destroying the country. 
 

Key words: Humanitarian intervention, international law, NATO 
intervention in Kosovo. 
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INTERVENIMI HUMANITAR NDËRKOMBËTAR 
Intervenimi humanitar ndërkombëtar, IHN, si nocion, nuk kishte qenë 

shumë i pranishëm në studimet e fushës së akteve ndёrkombёtare, ligjit 
ndërkombëtar, që nga shkruarja e Kartës së KB. Transformimet shoqërore 
pas bashkimit të Berlinit reflektuan në formimin e shteteve të reja, sidomos 
nga përbërja e dy federatave më të mëdha socialiste, BRSS-së dhe RSFJ-së, 
në të cilat qytetarët ishin të ranguar në disa nivele për kah rëndësia e cilësia. 
Popujt e ish-Federatës Jugosllave e paguan shtrenjtë paradoksin e ligjit 
ndërkombëtar, i cili nuk ka paraparë rrethanat në të cilat mund të ndërhyhet 
për të parandaluar vuajtjet e popullit të një shteti, qeveria e të cilit nuk 
përfaqëson interesat e popullit i cili vuan brenda tij.  

Intervenimi ndërkombëtar në shtetet e cekura, sidomos i atij në 
Kosovë, si rast në “serinë e intervenimeve ilegale për të cilin mund të jepet 
arsyetim i besueshëm moral”2, ka nxitur dhe vazhdon të jetë debat 
kundërthënës në mes të përkrahësve të politikës së mosndërhyrjes, si e drejtë 
e sovranitetit absolut dhe atyre të cilët konsiderojnë se të drejtat e njeriut janë 
primare për secilin shtet i cili nënkupton edhe përgjegjësinë e shteteve për t’i 
mbrojtur qytetarët. Legaliteti3, legjitimiteti dhe etika intervenuese 
humanitare është çështje e interesimeve të studiuesve të ndryshëm, të cilët 
konsiderojnë se legjitimiteti e legaliteti janë të ndërthurura e të ndërvarura4.  

Nga perspektiva e ligjit ndërkombëtar të përfshirë në kartën e 
Kombeve të Bashkuara, bazuar në principin  konvencional të sovranitetit 
shtetëror për mosndërhyrje në punët e brendshme, neni 2(4) i Kartës së KB, i 

                                                           
2 Allen Buchanan, Reforming the international law of humanitarian intervention, faqe 130-

174, në J.L. Holzgrefe and Robert O Keohane ed. Humanitarian Intervention, Ethical, Legal 

and Political Dilemas, Cambridge University Pres, 2003. 
3 Me legalitet nënkuptohet se a do të autorizohet dhe nën cilat kushte nga ligji ndërkombëtar 

një intervenim i tillë. Me Legjitimitet nënkuptohet statusi normativ i intervenimit humanitar 

si një instrument i drejtësisë ndërkombëtare. Shih në D. Dyzenhaus, ‘The Legality of 

Legitimacy’ (October 3, 2005 draft), marr nga Patrick Macklem, Humanitarian Intervention 

and the Distribution of Sovereignty in International Law  2006. Faqe 2 

4 Patrick Macklem,Humanitarian Intervention and the Distribution of Sovereignty in 

International Law 2006.Faqe 2. 
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cili thotë: “Të gjithë anëtarët do të përmbahen në marrëdhëniet e tyre 
ndërkombëtare nga kërcënimi apo përdorimi i forcës kundër integritetit 
territorial apo pavarësisë politike të ndonjë shteti apo në ndonjë mënyrë të 
papajtueshme me qëllimet e Kombeve të Bashkuara”, intervenimi humanitar 
është jolegal por edhe joetik, ngase nuk parasheh të kundërtën, kufijtë e 
sjelljes së keqe të një sovrani ndaj popullit të tij. Parimi, të cilin ky ligj 
ndërkombëtar e transmeton tek qeveritë dhe të shtypurit është ai i tipit “ti 
mos bë zë (të shtypurve) e ti mos bëj më (shtypësit)”, nuk mund të vazhdojё, 
sepse dhunë dhe zëra të dalё nga dhimbja do të ketë edhe në të ardhmen. Ky 
formulim në ligjin ndërkombëtar, ju mundësoi pushtetmbajtësve të zhvillojnë 
politika nënshtruese ndaj pjesëtarëve të pakicave, mosrespektim të drejtave 
të njeriut, spastrimeve etnike deri te gjenocidi. Etika njerëzore nuk lejon 
bërjen sehir në rastet kur një grup apo popull kërcënohet nga zhdukja. Ligji 
ndërkombëtar ndalon “përdorimin e forcës kundër integritetit” të një shteti në 
botë, qoftë ai më antidemokratik.  

- A është joetik ky formulim në ligjin ndërkombëtar?  
- Si të veprohet në këto situata kur e drejta për jetë mbetet në 

duart e tiranit?  
- A të lejohet, kur dhe kush të ndërhyjë?  
- A ka mekanizma OKB, për të ndërhyrë kur është e nevojshme 

ndërhyrja?  
- A janë shtetet e caktuara apo organizatat regjionale të 

obliguara të reagojnë ndaj thirrjeve të OKB-së për të 
ndërhyrë? 

- Kush të përcaktojë kriteret e ndërhyrjes?  
Sipas doktrinës natyraliste, në virtytin e qenieve njerëzore ka nivel të 

caktuar të obligimit për humanitetin e përbashkët moral, së paku për ata të 
cilët rezonojnë  racionalisht edhe të drejtën5 ende të paformuar të 
intervenimit humanitar. Teoricienët, të cilët qëndrojnë pas kësaj doktrine, e 

                                                           
5 Hugo Grotius në veprën e tij De Jure Belli ac Pacis, flet për të drjtën, jo obligimin, për të 

cilin flasin natyralistët tjerë. Marr në  J.L. Holzgrefe and Robert O Keohane ed. 

Humanitarian Intervention, Ethical, Legal and Political Dilemas, Cambridge University 

Pres, 2003. Faqe 26. 
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konsiderojnë intervenimin ndërkombëtar të ngjashëm me detyrimin 
imperfekt, me bamirësinë6. 

Ky koncept ka ndarë ashpër mospajtimet në mes të diskurseve 
diplomatike, i së drejtës apo jo, për intervenim sipas ligjit ndërkombëtar ndaj 
një shteti sovran. Në mesin e studiuesve të kësaj fushe nuk mohohet 
legjitimiteti i intervenimit ndërkombëtar humanitar, por ka nevojë për 
vendosjen e legalitetit të qartë ndërkombëtar për ndërhyrje.  

Nocioni “intervenim ndërkombëtar” shpesh është përdorur për 
treguar njё spektër të gjerë të aktiviteteve ndërkombëtare, që nga shpërndarja 
e ndihmave humanitare deri te ndonjë formë të ndërhyrjes ushtarake, 
pavarësisht nga ajo se është reagim ndaj krizës serioze humanitare7. 
Intervenimi nga jashtë mund të jetë i dhunshëm, ushtarak, me qëllim të 
ndërprerjes së vdekjeve apo parandalimit të vuajtjeve njerëzore të natyrës 
gjenocidale apo spastrimeve etnike të një grupacioni nacional, fetar apo 
racor, ndaj shtetit i cili ushtron këtë dhunë dhe i cili bëhet pa pëlqimin e tij. 
Intervenimi jo i dhunshëm përfshin aktivitetet politike, diplomatike, 
ekonomike, me qëllim të ndaljes së vuajtjeve të një etniteti të caktuar brenda 
një shteti dhe në formë të asistencës humanitare, i bërë me pëlqimin ose së 
paku me pranim të heshtur nga ana  e shtetit në të cilin intervenohet.  

Klasicistët, në mbrojtje të ligjit ndërkombëtar, konsiderojnë se është 
forma më e mirë për të ndalur vrapimin e shfrenuar për hegjemoni të fuqive 
të mëdha. Kjo doktrinë, kryesisht mbështetet nga shtetet autoritare e 
totalitare, nga frika reale e tyre e përfshirjes së popullatës së tyre në 
padëgjueshmëri ndaj sistemeve të tilla dhe mundësisë së ndërhyrjes së 
komunitetit ndërkombëtar. 

Legalistët realistё, konsiderojnë se ligji ndërkombëtar po e humb 
relevancën dhe se do të bëhet pengesë e zhvillimeve demokratike në botë. 
Kjo doktrinë përkrahet nga demokracitë liberale, të cilat anojnë drejt 

                                                           
6 Detyrimet morale mund të jenë Perfekte (ajo për të cilën ekziston e drejta e përgjegjësisë) 

dhe Imperfekte (ajo për të cilën nuk ekziston e drejta e përgjegjësisë, përkatësisë, pronësisë), 

e drejta për të dhënë për bëmirësi, por ai i cili merr atë nuk e ka të drejtën të pretendoj si të 

veten. 
7 James Pattison, Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect. Who should 

intervene? Oxford University Press, 2010. New York. Faqe 24. 
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relativizmit të sovranitetit shtetëror westfalian dhe forcimit të tё drejtave 
njerëzore. 

Sipas Patison, për t’u angazhuar në një “intervenim humanitar”, një 
intervenues duhet të plotësojё katër kushte: a) duhet të angazhohet në veprim 
ushtarak dhe të dhunshëm, b) të jetë reagues në situatat kur është i 
pashmangshëm apo vazhdon përhapja e vuajtjeve apo humbja e jetëve, c) të 
jetë një agjent (subjekt) i jashtëm dhe d) të ketë intenca (qëllime) 
humanitare. Bazuar në këto kushte, autori, intervenimin ndërkombëtar e 
definon, si” aktivitet të dhunshëm ushtarak nga një agjent i jashtëm nga 
komuniteti relevant politik, me qëllim kryesor të parandalimit, reduktimit 
apo ndalimit të vuajtjeve ekzistuese, apo kërcënimeve brengosëse, apo 
humbjes së jetëve”8. Ngjashëm me kushtet e Patisonit për një intervenim 
humanitar edhe Weiss sugjeron katër faktorë: qëllimi i drejtë, mjeti i fundit, 
mjete proporcionale dhe pritshmëri të arsyeshme të suksesit9.  

Holzgrefe  intervenimin humanitar ndërkombëtar e definon si  
“kërcënim apo përdorim të forcës brenda kufijve shtetërorё, nga një shtet 
(apo grup shtetesh), me qëllim të parandalimit apo përfundimit të shkeljes së 
gjithanshme dhe kërcënuese të drejtave fundamentale njerëzore të 
individëve, jo qytetar të tyre, pa pëlqimin e shtetit brenda territorit të të cilit 
zbatohet forca”10 dhe ata të cilët i shkelin me të madhe ato (të drejtat e 
njeriut, S.D.), nuk do të duhej të lejohen të fshihen prapa parimeve të 
sovranitetit. Autorë të ndryshëm konsiderojnë “të justifikueshëm 
intervenimin humanitar, nëse ndërmerren për të përmbysur regjimet 

                                                           
8 James Pattison, po aty, faqe 28. 
9 Thomas Weiss, The Sunset of Humanitarian Intervention? The Responsibility to Protect in 

a Unipolar Era, 2004 PRIO, SAGE Publications, www.sagepublications.com, Vol. 35(2): 

faqe 138. 

10 J.L. Holzgrefe, The Humanitarian Intervention Debate, faqe 18. Në J.L. Holzgrefe and 

Robert O. Keohane, ed.  Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas  

Cambridge: CUP 2003.  
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despotike dhe/ose jodemokratike”11. “Tirania dhe anarkia shkaktojnë kollaps 
moral të sovranitetit”12.  

Sipas Teson, të gjithë kanë obligim të respektojnë dhe t’i promovojnë 
këto të drejta, e në rrethana të caktuara edhe të shpëtojnë viktimat nga tirania 
apo anarkia, duke nënkuptuar edhe të drejtën e intervenimit humanitar. Disa 
autorё, me qasjen pozitiviste ndaj intervenimit humanitar, nëpërmjet 
rishikimit të ligjit ndërkombëtar, kërkojnë të fusin elemente përkrahëse të 
legalizimit të intervenimit humanitar. “ Ka përkrahje të gjerë për pikëpamjen, 
nëse jo pajtueshmëri të plotë, që intervenimi humanitar do të ishte i 
arsyeshëm në rastet e veçanta për të ndalur vuajtjet në shkallë të gjerë 
njerëzore”13.  

Intervenimi në Kosovë për të parandaluar edhe një dramë njerëzore 
në Evropën e shekullit njëzet e një, pas Kroacisë dhe Bosnjës, shpëtoi vlerat 
morale të predikuara aq shumë të humanizmit dhe demokratizimit botëror. 
Në të kundërtën, do të ishte bankrotim moral njerëzor i paraqitur nëpër 
publikime të ndryshme, se si bota dështoi ta parandalojё zhbërjen e një 
populli homogjen nga një territor homogjen, si pasojë e pamundësisë 
vepruese e bazuar në ligjin ndërkombëtar ekzistues. Gjenocidi në Ruandë na 
tregoi se si pasojat e tmerrshme të mosveprimit reflektohen në vrasje masive. 
Tani që kjo nuk ndodhi, IHN në Kosovë ngriti pyetjet e rëndësishme rreth 
pasojave të veprimit pa konsensus ndërkombëtar dhe autoritet legal të qartë.  

Në njërën anë, a është e lejueshme për një organizatë regjionale ta 

përdorë forcën pa mandat të UN-it? Në anën tjetër, a është e lejueshme 

lejimi dhe rritja sistematike e dhunës së të drejtave të njeriut, me pasoja të 

tmerrshme humanitare të pakontrolluara në vazhdimësi”14?  
Pas analizave të bëra, Guraziu vjen në përfundimin, se “ ndërhyrja 

ushtarake ndaj shteteve sovrane, në të cilat bëhet shkelja masive e të drejtave 
njerëzore, është legale dhe e arsyetueshme... edhe pse KS dështoi ta 
autorizojё veprimin e NATO-s për Kosovën, ai nuk e dënoi atë. Në fakt, KS 
me përkrahje të shumicës hodhi poshtë draft-rezolutën e Rusisë, e cila 
                                                           
11 Michael Reisman, Coercion and Self-Determination: Construing Charter Article 2(4), 78 

AM. J. INVL L., 643-44 (1984). Faqe 642. 

12 Fernando R.Teson, The liberal case for humanitarian intervention 
13 James Pattison, po aty, faqe 2. 
14 United Nations Secretrary-General Kofi Annan.  
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kërkonte ndaljen e bombardimeve. Andaj, veprimi i NATO-s në Kosovë 
ishte legalisht i qartë dhe legjitim”15.   

Diskutimeve lidhur me intervenimin në Kosovë, nevojës për të 
lëvizur drejt gjetjes së formave më të mira, legjitimimit të vendimmarrjes në 
mekanizmat ndërkombëtarё lidhur me intervenimin humanitar iu është 
bashkuar edhe ish Presidenti Çek, Vaclav Havel, i cili arsyetoi veprimin e 
NATO-s pasi që ajo "veproi në respekt të drejtave të njeriut... me gjasë, lufta 
e parë e cila nuk është bërë në emër të “interesave nacionale”, por në emër të 
parimeve dhe vlerave”16. Për të, “ishte koha për ta rikonsideruar se a është e 
përshtatshme që në Këshillin e Sigurimit një shtet të vendosë për pjesën 
tjetër të botës”17. Havier Solana (atëherë Sekretar Gjeneral i NATO-s) duke 
arsyetuar ndërhyrjen e organizatës dhe aleatëve në Kosovë, shpjegoi para 
opinionit se” synimi ishte parandalimi i vuajtjeve të shumta njerëzore dhe 
represionit e dhunës së shumtë kundër popullsisë së Kosovës”, duke e 
konsideruar këtë veprim edhe si mënyrë për të penguar zgjerimin e 
jostabilitetit18, i cili do të mund të përhapej në regjion, por edhe për të 
detyruar udhëheqjen serbe  për të pranuar një marrëveshje e cila do të 
ndalonte dhunën19. 

                                                           
15 Rudi Guraziu, Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever 

justified? Global Security Political & International Studies, Faqe 15, MA International 

Relations, Middlesex University January 2008. 
16 Vaclav Havel, Kosovo and the End of the Nation-State, N.Y. Rev. of Books, 1999, faqe 6. 

17 Nicholas Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society 

Oxford: 

OUP 2000, faqe 297. 

18 Rezoluta 1199 e vitit 1998 e KS të OKB-së konstaton ekzistencën e kërcënimit për paqen 

dhe sigurinë rajonale. Shih në http:/www.nato.int/kosovo/docu/u980923a.htm,  qasja 3 

shtator 2011. Rezolutat e dokumentat e KB të përmbledhura në: 

http://www.un.orgpeacekosovo/sc.kosovo.htm. 
19 Dr. Javier Solana, Press Statement , 23 mars 1999, http://www.nato.intdocu/pr/1999/p99-

040e.htm. 
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Komisioni Ndërkombëtar mbi Intervenimin dhe Sovranitetin 
Shtetëror20, KNISSH, të bashkëudhëhequr nga Gareth Evans e Mohamed 
Sahnoun, i formuar si përgjigje ndaj dështimit të KS për t’u marrё me 
zgjidhjen e krizës së Ruandës e Kosovës21, në vitin 2001 publikoi raportin 

The Responsibility to Protect, i cili në modelin westfalian nuk përfshin 
fuqinë e pakufizuar të shtetit të ndërmarrё ç’do të dojë ndaj popullit të tij dhe 
se përgjegjësia e shtetit është e dyanshme, eksternale (e cila përfshinë 
respektin ndaj shteteve sovrane) dhe internale (respektin ndaj të drejtave të 
njeriut për popullsinë e vet). Sipas komisionit, “sovraniteti si përgjegjësi 
është bërë përmbajtje minimale e qytetarisë së mirë ndërkombëtare”22. Në 
raportin e KNISH-it, të Panelit të Lartë të KB mbi Kërcënimin, Sfidat dhe 
Ndryshimet e vitit 2004, në Një Botë më e Sigurt i Kofi Annanit, viti 2005, 
në Mbi Lirinë më të Madhe23, Dokumentin e World Summit Outcome të vitit 
2005, konstatohet se ekziston pajtimi i përgjithshëm për të mbrojtur 
popullsinë dhe përgjegjësitë e shteteve. 

Qasje të ngjashme kanë pasur edhe autorё të shekullit tetëmbëdhjetë, 
si Emmerich von Vattel, i cili shkruan24: “ Nëse një princ duke shkelur ligjet 
themelore, ...nëse nga tirania e tij e pa përkrahur sjell revoltë kombëtare 
kundër tij, ndonjë fuqi nga jashtë mundet me të drejtë t’i japё ndihmë një 
populli të shtypur i cili kërkon ndihmën e tij”.  
                                                           
20 International Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS. 
21 Thomas Weiss, po aty, faqe 141. 
22 The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and 

State 

Sovereignty (2001) www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf, qasja 3tetor 2011, paragrafi 

1.35. 

23In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, 

A/59/2005. Në http://www.un.org/largerfreedom/contents.htm, Qasja 2 tetor 2011.  

24 E.Vattel, Law of Nations or the Principles of Natural Law, Vol. III, English translation by 

Charles Fenwick (Washington DC: Carnegie Institution 1916) faqe 131. Marr nga Wing 

Commander J. E. Linter MA, RAF (2005): Humanitarian Intervention: Legitimising the 

Illegal?, Defence Studies, 5:2, 271-294 në http://dx.doi.org/10.1080/14702430500336459, 

qasja 2 shkurt 2012. 
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Ndërhyrja humanitare në botëkuptimin islam bazohet në thënien 
kuranore dhe çështjen e sovranitetit shtetëror nuk e konsideron si 
fundamentale: 
“Dhe, pse ju të mos luftoni në emër të Allah-ut dhe të atyre, të cilët duke 
qenë të dobët janë të keqtrajtuar (shtypur)? Lutjet e burrave, grave dhe 
fëmijëve thërrasin: Zoti ynë! Shpëtona nga ky vend, populli i të cilit është 
shtypës; dhe dërgoje dikë nga Ti i cili do të na mbroj; dhe dërgoje dikë nga 
Ti i cili do të na ndihmoj”25.  

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, në vitin 2004 formoi një Panel të 
nivelit të Lartë me qëllim të këshillimit se si të tejkalohen sfidat të cilat 
kërcënojnë sigurinë kolektive të shekullit njëzet e një. Paneli vjen në 
përfundimin26, se është përgjegjësi kolektive ndërkombëtare për të mbrojtur, 
e ushtrueshme nga KS i OKB, i cili autorizon intervenimin ushtarak si mjet 
të fundit në raste të gjenocidit dhe të vrasjeve masive, spastrimeve etnike apo 
të shkeljeve serioze të drejtave të njeriut nga ana e qeverive të shteteve. 
Paneli përcaktoi pesë kritere sipas të cilave mund të autorizohet ndërhyrja: 
Serioziteti i kërcënimit të shtetit dhe sigurisë njerëzore; ndalimi apo 
shmangia e kërcënimit në fjalë; intervenimi duhet të jetë mjeti i fundit pasi të 
dështojnë të gjitha format tjera intervenuese; niveli, kohëzgjatja dhe 
intensiteti i intervenimit duhet të jetë minimumi i mundshëm për të arritur 
qëllimin, pasojat e të cilit duhet të jenë më të vogla se sa mosveprimi.  

Raporti i këtij paneli shërbeu për Samitin Botëror 2005, i cili nxori 
dokumentin  World Summit Outcome Document në të cilin përshkruhen 
edhe përgjegjësitë të cilat i ka secili shtet, pika 138, për të mbrojtur 
popullsinë nga gjenocidi, krimet e luftës, spastrimin etnik dhe krimet kundër 
njerëzimit, si dhe ndihmën ndërkombëtare, pika 139, në përkrahje të shteteve 

                                                           
25 Kurani, perkëthim i H. Sherif Ahmeti, 1987, faqe 122, Kaptina 4, Suretu En Nisaeë, 75. 

Është një përshtatje e përkthimeve shqip, boshnjakisht e anglisht. 
26 A More Secure World: Our Shared Responsibility, Secretary General’s High-level Panel’s 

Report on Threats, Challenges and Change published 1 Dec. 2004 accessed at 

www.un.org/secureworld/report3.pdf, qasja 29 shtator 2011, paragrafi 203-208. 
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me probleme të kësaj natyre27. Rekomandimet e samitit riorientojnë fokusin 
e ndërhyrjeve ndërkombëtare kah pëlqimi i KS.  

Një fokusim tjetër i studiuesve dhe i grupeve të ekspertëve janë 
përqendruar në politikat të cilat duhen ndërmarrё në situatat e pas-
intervenimit. Komisionet e ngritura, si ai i Pavarur i vitit 2000 lidhur me 
Kosovën, i kryesuar nga Richard Goldstone dhe Carl Tham, Komisioni 
Ndërkombëtar mbi Intervenimin dhe Sovranitetin Shtetëror, në raportet e 
tyre ishin përqendruar në aktivitetet e pas intervenimeve duke veçuar ato të 
rindërtimit socioekonomik, politik e institucional të shoqërive 
postkonflikuoze, me qëllim të arritjes së objektivave të intervenimeve. 
Sidoqoftë, praktika ka treguar se konsensusi ndërkombëtar, por edhe në 
mesin e studiuesve28, është vështirë i arritshëm në bindjen mbi ekuivalencën 
në mes të sovranitetit ndërkombëtar dhe nevojës për ndërhyrje 
ndërkombëtare. Kjo është pasojë e qëllimeve të ndryshme, të cilat shtetet e 
caktuara mund t’i kenë. Çdoherë do të gjendet një kujdestar në KS për të 
vënë veto në moslejimin e intervenimit për të shpëtuar jetët e të pafajshmëve. 
Është paradoksale se si në të kaluarën edhe sot, “shtetet janë larg nga 
detyrimi imperfekt për intervenim, e kanë detyrim perfekt për mos-
intervenim”29! Megjithatë, në debatet kundërthënëse, “një lexim i 
kujdesshëm i Kartës së KB, përkrah intervenimin humanitar në Kosovë... 
Kuptimplotshmëria e intervenimit humanitar nuk e kërcënon rendin botëror. 

                                                           
27 The General Assembly 2005 World Summit Outcome në 

http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf, qasja 12 shator 2011. 

28 Janë shumë autor ( Samuel P. Huntington,...)  të cilët intervenimin humanitar e definojnë 

në baza të ngushta të interesit kombëtar dhe të sigurisë dhe si të tillë e konsiderojnë të 

pamoralshme humbjen e jetëve dhe të ardhurave të shtetit për “ata të cilët dëshirojnë të 

vriten mes vete”. 
29J.L. Holzgrefe, The Humanitarian Intervention Debate, faqe 27. Në J.L. Holzgrefe and 

Robert O. Keohane, ed.  Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas  

Cambridge: CUP 2003.  
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Aq më tepër, ai përforcon parimet fundamentale mbi të cilat janë themeluar  
Kombet e Bashkuara.”30, thotë Mertus. 

Megjithatë, “nëse shtetet nuk kanë vullnet, apo nuk mund të mbrojnë 
jetën dhe liritë e qytetarëve të vet, nëse ato degjenerojnë në anarki apo tirani, 
atëherë detyra për të mbrojtur ato të drejta kalojnë te komuniteti 
ndërkombëtar”31. Por, derisa në vitet e nëntëdhjeta, në horizontin politik 
ndërkombëtar nocioni i qenies humane ia kishte marrё anën sovranitetit, 
qoftë edhe për pak kohë, “lufta kundër terrorizmit dhe në Irak, opsesion i 
përbashkët i KB dhe në SHBA, sugjeron se vullneti politik për intervenimin 
humanitar është zhdukur në fillim të mileniumit të ri”32. Dështimi i KS për të 
autorizuar intervenimin humanitar në mbrojtjen e njerëzimit nga gjenocidi, 
vrasjet masive, spastrimet etnike e shkeljet masive të tё drejtave të njeriut, 
është po aq ilegal sa edhe ndërhyrjet e paautorizuara të ndonjë agjenti 
regjional për atë qëllim. Përpjekjet për të shndërruar intervenimin humanitar 
nga domeni moral në atë të shkruar, me qëllim të normimit obligativ për të 
parandaluar apo ndaluar vuajtjet njerëzore të shkaktuara nga regjimet 
autoritare në botë, është obligim njerëzor e intelektual i studiuesve, 
politikbërësve, vendimmarrësve, shoqërisë civile dhe tërë njerëzimit. 
Respektimi ndaj njerëzve nuk bëhet duke u fshehur prapa veprimeve të 
dhunshme të cilat vijnë nga politikat çnjerëzore, por duke vepruar për krijim 
të kushteve që ato politika nuk do të lejohen. Kjo nënkupton heqje edhe të 
privilegjeve dhe të një pjese të mirëqenies së popullsisë vetanake, në të mirë 
të popullsisë së një shteti tjetër në vuajtje. Këto janë çështje, të cilat kohëve 
të fundit, kanë preokupuar vëmendjen e qarqeve të caktuara intelektuale të 
sferës së ligjit e sigurisë ndërkombëtare. 
 

 
 

                                                           
30 Julie Mertus, Reconsidering the Legality of Humanitarian Intervention: Lessons from 

Kosovo, 41 Wm. &Mary L. Rev. 1743 (2000), 

http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol41/iss5/7, qasja 3 gusht 2011.Faqe 1787 

31 Robert E Goodin, Utilitarianism as a Public Philosophy, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1995, faqe 280. 
32 Thomas Weiss, po aty, faqe 135-6. 
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PËRFUNDIM  
Normimi i IHN brenda ligjit ndërkombëtar do të qëndronte si shkop 

ndërgjegjësues mbi kokat e despotëve, të cilët nuk janë të pakët në botë dhe 
që ushtrojnë veprime të tmerrshme për popullsitë apo pjesë të tyre të cilat i 
qeverisin. Amandamentimi i Kartёs sё Kombeve tё Bashkuara, rikonsiderimi 
i tij, me futjen e klauzolës dhe kritereve për ndërhyrje humanitare do të ngrit 
nivelin e respektimit të të drejtave njerëzore në botë, të bërjes së botës më të 
drejtë e të pëlqyeshme për të gjithë, shumicat e pakicat, të cilat ndajnë 
shtetësinë e njëjtë. Mosrespektimi i të drejtave njerëzore ua mbyll 
alternativat dhe perspektivat grupimeve të ndryshme njerëzore, të cilat të 
vetmen rrugë shpëtimi e gjejnë në ndarjen nga shteti ekzistues. 
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Bledar Kurti është Doktorant në Marrëdhënie 
Ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës. Ai ka 
mbaruar studimet pasuniversitare në Universitetin e 
Liverpool në Angli dhe është studiues i politikës dhe 
historisë amerikane. Ai punon si këshilltar politik, 
lektor, analist politik dhe publicist. Ai është autor i 
disa librave dhe me qindra artikujve në shtypin e 
përditshëm. 

THEMELIMI I CIA DHE 
PËRFSHIRJA E SAJ NË 
OPERACIONE TË FSHEHTA 

 
ABSTRAKT 
 
CIA (Central Intelligence Agency) u krijua në vitin 1947. Ajo pasoi 

OSS, një agjenci informative e krijuar pas sulmit të avionëve japonezë në 
Pearl Harbour në dhjetor, 1941. Në fillimet e saj CIA u krijua si një agjenci 
informative me qëllimin për të mbledhur dhe koordinuar informacion, por 
hapësira statuore e gjendur në Ligjin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, i vitit 
1947, lejoi që kjo agjenci të devijonte nga statuti i saj origjinal dhe të 
përfshihej në operacione të fshehta dhe ndërhyrje në qeveritë e vendeve të 
tjera. Ky devijim nuk ishte i qëllimshëm por erdhi si pasojë e luftës kundër 
metodave të homologëve rusë, KGB, rrethanave të vështira të luftës së 
ftohtë, dhe impaktit personal që patën mbi agjencinë drejtorët e saj dhe 
presidentët e SHhBA-ve.     

     
Nevoja për një agjenci inteligjence të fortë dhe kompetente doli 

dukshëm pas 7 dhjetorit, 1941, datë në të cilën, pavarësisht paralajmërimeve 
të shumta, Pearl Harbor u sulmua prej aeroplanëve bombardues japonezë. U 
duk qartë se sistemi i vjetëruar dhe i decentralizuar i inteligjencës, i cili nuk 
ishte në gjendje të bënte dallimin midis ‘zhurmës së rëndësishme’ nga 
zhurma e sfondit, ishte tejet e papërshtatshme. 
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Presidenti F. D. Roosevelt kishte plotësuar pjesërisht nevojën e 
koordinimit të inteligjencës duke krijuar OSS-në (Office of Strategic 
Services) Zyra e Shërbimeve Strategjike, nën drejtimin e Gjeneral Major 
William J. Donovan. Ajo u formua në tetor të vitit 1941. OSS-ja ishte një 
organizatë inteligjence aktive shumë e shpërndarë dhe e fuqishme, e cila 
rrodhi prej një agjencie të mëparshme por më të vogël e quajtur Office of 
Co-ordination of Information (Zyra e Ko-ordinimit të Informacionit). OSS-ja 
kreu punën e saj gjatë viteve të luftës dhe hodhi themelet për një agjenci të 
përshtatshme për në kohë paqe, kjo agjenci që pasoi ishte CIA. 

Në fillimet e saja OSS-ja konsiderohej si një agjenci civilësh. 
William J. Donovan dhe presidenti amerikan i Luftës së Dytë Botërore, 
Franklin D. Roosevelt e themeluan atë për të mbledhur informacione, një 
agjenci amerikane e shpërndarë në tërë botën por nën juridiksionin e 
Departamentit të Luftës dhe si një model i të famshmes Federal Bureau of 
Investigation (FBI), e cila ishte e mjaftueshme, por në kohë lufte, civilët, 
madje edhe më të stërviturit të cilët do i shërbenin OSS-së, do dalloheshin 
me lehtësi ndaj puna e tyre do paralizohej në një botë me uniforma. 

Presidenti Roosevelt dhe Gjenerali Donovan u përpoqën ta ruanin 
statusin civil të OSS-së, por pavarësisht nga përpjekjet e tyre, ndodhi një 
proçes gradual dhe i pashmangshëm militarizimi. Pati shumë pjestarë të 
OSS-së, të cilët e kundërshtuan kategorikisht militarizimin, por kur Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës i shpallën luftë forcave qendrore (Gjermani, Itali, dhe 
më vonë Japoni) dhe kur Gjenerali Donovan u paraqit me uniformë 
ushtarake, pranimi i militarizimit të organizatës u nënkuptua dhe u pranua 
unanimisht. Lufta mund të mbështetej prej civilëve por ajo nuk luftohej prej 
tyre, ajo luftohej prej njerëzve me uniformë, ndaj një gjë ishte e sigurtë, që 
në fillimet e saj OSS-ja nuk ishte një organizatë policie që ruante rendin pa 
luftuar. Detyrat e saj ishin të mbështeste konfliktet e armatosura, operacionet 
e fshehta, klandestine dhe luftrat sekrete, pra ishte një organizatë lufte.1 

Kur lufta mbaroi dhe forcat e armatosura u kthyen në detyrat e tyre të 
para-luftës, OSS-ja, pa patur një preçedent të tillë, nuk u kthye në rolin e saj 
parësor. Ajo nuk kishte patur një strukturë bazë që t’i rikthehej. Ajo kishte 
lindur prej luftës. Për aq kohë sa Presidenti Roosevelt jetonte (ai vdiq vetëm 
një muaj dhe katër dite përpara kapitullimit të Gjermanisë në Europë) 
agjencia e Gjeneralit Donovan ishte e sigurtë nga zaptimi që mund t’i bënin 
                                                           
1 Lauren Paine, The CIA at Work (London: Robert Hale, 1977), 11. 
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shërbimet ushtarake. Megjithatë, OSS-ja nuk gëzoi të njëjtën marrëdhënie 
me pasardhësin e Roosevelt-it në Shtëpinë e Bardhë, presidentin Harry S. 
Truman, i cili mendonte se OSS-ja nuk nevojitej më. Gjithashtu, ai dukej se 
bashkohej me mendimin e shefave të shërbimeve ushtarake se spiunazhi 
duhej të ishte pjesë e ushtrisë, ndërsa për gjëra të tjera FBI-ja do mjaftonte. 

Gjenerali Donovan argumentoi për vazhdueshmërinë e ekzistencës së 
OSS-së kundër mendimit ndryshe që kishin shefat e forcave ushtarake, 
detare dhe ajrore të ShBA-së, si edhe komiteteve të Kongresit dhe shumë 
komisioneve të tjera. Ai e konsideronte të pakonceptueshëm rikthimin e 
inteligjencës amerikane në statusin e saj të para-luftës. Ai, herë pas here 
ngulmoi në besimin e tij se nevojitej një agjenci e pavarur, me një status civil 
dhe e ndarë nga kontrolli i ushtrisë, marinës dhe forcave ajrore, që të 
funksiononte në kohë paqeje, si një organizatë inteligjence me detyrën e 
mbledhjes së informacionit dhe inteligjencës. Gjenerali Donovan u mundua 
të bindte Truman edhe për rëndësinë e lidhjes me Shërbimet Sekrete të 
Inteligjencës Britanike dhe se ajo duhej ruajtur dhe jo humbur. 

Truman tashmë e kishte vendosur në mendjen e tij se nuk nevojitej 
një agjenci inteligjence e huaj në periudhën e pas luftës. Ai nënshkroi 
Urdhërin Ekzekutiv 9621, i cili e lëndoi OSS-në. Në fund Donovani dha 
dorëheqjen dhe OSS-ja u mor nën zotërimin e Departamentit të Luftës. 
Shuarja e saj e plotë ishte e shpejtë. Emri ndryshoi në “Njësia e Zyrës së 
Shërbimeve Strategjike – Departamenti i Luftës” por më pas ndryshoi përsëri 
në “Grupi i Inteligjencës Qendrore – Departamenti i Luftës”. Në 22 janar, 
1946, Presidenti Truman themeloi “Autoriteti i Inteligjencës Kombëtare”, i 
cili përbëhej prej sekretarit të shtetit, të luftës dhe marinës, dhe kishte si 
detyrë të planifikonte, zhvillonte dhe ko-ordinonte të gjitha aktivitetet e 
inteligjencës. 

Në vitin 1947, Lufta e Ftohtë kishte filluar. Në 12 Mars, 1947, 
Truman paraqitet përpara një sesioni të përbashkët të Kongresit dhe kërkoi 
400 milion dollarë për të ndihmuar dhe shpëtuar Greqinë dhe Turqinë prej 
rrezikut Komunist. Për dyzetë vitet në vazhdim “Frenimi”2 i Bashkimit 
Sovietik u bë baza e politikës së jashtme amerikane. Ngritja e tensionit të 

                                                           
2 Frenimi: Fjala në origjinal “Containment”.Në disa literatura politike të përkthyera në shqip 
si edhe në Fjalorin Politk, kjo fjalë është përkthyer në “Permbajtje”. Unë kam preferuar 
“Frenim” sepse lehtëson logjikën dhe rrjedhshmërinë e të lexuarit të këtij teksti.  
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Luftës së Ftohtë bëri që të ngrihej propozimi për themelimin e një agjencie 
qendrore të inteligjencës. 

Në 26 Shkurt, 1947, në Kongresin amerikan u dërgua për miratim një 
ligj, i cili me pak amandamente, u aprovua dhe doli për zbatim në 26 korrik 
dhe njihet si Ligji i Sigurisë Kombëtare (National Security Act). Ky ligj 
themeloi Këshillin e Sigurisë Kombëtare (Nacional Security Council), si 
edhe Agjencinë Qendrore të Inteligjencës ose në origjinal CIA, “me qëllimin 
për të koordinuar aktivitetet e inteligjencës së shumë departamenteve dhe 
agjencive të qeverisë në interes të sigurisë kombëtare.” Drejtuesit të CIA-s iu 
shtua titulli Drejtor i CI-së, që vazhdon të njihet edhe sot e kësaj dite me 
shkurtimin DCI, i cili do kishte autoritet edhe mbi komunitetin e 
inteligjencës ndaj jashtë vendit, kjo e fundit ishte vetëm një autoritet në 
parim dhe jo plotësisht në praktikë.3 

Ishte Ligji i Sigurisë Kombëtare ai që i dha jetë CIA-s, duke e bërë 
këtë agjenci të jetë një shtesë e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. Detyrat e saj u përkufizuan si detyrat e një organizate e cila kishte 
për qëllim të mblidhte informacione, më të shumtën me anë të mënyrave të 
pacaktuara dhe jo të drejta.4 

Detyra e CIA-s ishte të këshillonte Këshillin e Sigurisë Kombëtare. 
Ajo duhej të vlerësonte informacionet që kishin të bënin me mbrojtjen apo 
çështjet kombëtare dhe duhej të bashkëpunonte me organizatat e tjera të 
inteligjencës amerikane. Ajo nuk duhej në asnjë mënyrë të merrte pjesë në 
formulimin apo bërjen e politikave. 

Ligji i Sigurisë Kombëtare bëri që ShBA të zhvillojë një shërbim 
informativ të madh, modern, dhe shpeshherë mbresëlënës. Por gjithashtu, ky 
ligj i hapi derën shumë abuzimeve të cilat, pasi do dilnin në dritë një brez më 
vonë, do e alarmonin Amerikën. Këto abuzime nuk erdhën automatikisht. 
Disa muaj më pas, kur Lufta e Ftohtë arriti në një gjendje alarmuese, Këshilli 
i Sigurisë Kombëtare autorizoi operacione të fshehta. Duke dhënë autorizime 
të tilla, ajo e udhëhoqi CIA-n në një fazë ku kjo agjenci nuk ishte më e 
kënaqur vetëm me raportimet dhe analizat e ngjarjeve jashtë vendit, por asaj 

                                                           
3 Christopher Andrew, For the President’s Eyes Only: Secret Intelligence and the American 
Presidency from Washington to Bush (Glasgow: HarperCollinsPublishers, 1995), 169-170.  
4 Lauren Paine, 17.  
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i duhej të influenconte mbi këto ngjarje në përputhje me interesat 
amerikane.5 

Seksioni 102 vendosi përgjegjësinë e plotë të veprimeve të CIA-s nën 
urdhërat e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, por meqë kreu i Shtëpisë së 
Bardhë ishte mbi pjestarët e Këshillit, ishte Presidenti i Shteteve të 
Bashkuara ai që kishte carte blanche.6  

Përfshirjet dhe operacionet e CIA-s urdhëroheshin nga KSK. Ato 
sanksionoheshin nga Sekretari i Shtetit, Drejtori i Zyrës së Mobilizimit 
Mbrojtës dhe Civil, Sekretari i Mbrojtjes, Zëvendës Presidenti i Shteteve të 
Bashkuara, pjestarë të rëndësishëm të Kongresit, të cilët, në këtë aspekt, 
ishin nën urdhrat e Presidentit.7 

Pjesa më e rëndësishme e Ligjit të Sigurisë Kombëtare në lidhje me 
CIA-n ishte Titulli I, “Ko-ordinim për Sigurinë Kombëtare – Agjencia 
Qendrore e Inteligjencës.”8 Ndoshta detyra më e rëndësishme e CIA-s, dhe 
drejtorit të saj (DCI), ishte koordinimi i të gjitha përpjekjeve të inteligjencës 
së Shteteve të Bashkuara. 

Si fillim, ligji siguronte caktimin e drejtorit të Inteligjencës Qendrore 
nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara me këshillimin dhe aprovimin e 
Senatit dhe specifikonte se të emëruarit mund të ishin oficerë aktualë apo të 
dalë në pension nga shërbimet e armatosura ose njerëz të jetës civile. Në 
vitin 1953, kjo pjesë e ligjit u ndryshua nga Kongresi për të caktuar një 
zëvendës drejtor dhe deklaroi se të dyja pozicionet asnjëherë nuk duhet t’i 
përkasin një personeli ushtarak. 

Seksioni 102 (d) shtjelloi arsyen për krijimin e CIA-s. Kjo pjesë nuk 
ishte e shkruar qartë dhe lejonte shumë interpretime: “Për qëllimin e ko-
ordinimit të aktiviteteve të inteligjencës ndërmjet shumë departamenteve 
qeveritare dhe agjencive, në interes të sigurisë kombëtare, do jetë detyra e 

                                                           
5 Robert J. Donovan, Conflict and Crisis: The Presidency of Harry S. Truman, 1945-1948 
(New York: W-W-Norton & Company-Inc, 1977) 308-309. 
6 Carte blanche: Liri e plotë veprimi sipas dëshirës dhe pëlqimit të dikujt. 

7 Robert J. Donovan, Conflict and Crisis. 18-19. 
8 Ligji i Sigurisë Kombëtare i vitit 1947. 26 Korrik 1947. Titulli I, Seksioni 101. Burimi; 
Dëgjimet e Senatit përpara Komitetit të Zgjedhur për të Studiuar Operacionet Qeveritare në 
lidhje me Aktivitetet e Inteligjencës. Sesioni i Parë. Volumi 7, 4 dhe 5 Dhjetor 1975 
(Washington: U.S. Government Printing Office, 1976) Apendiks B, 211     
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Agjencisë, nën drejtimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare ...”9 Arsyeja që 
kjo pjesë e ligjit ka shkaktuar konfuzion qëndron tek katër fjalët e para. “Për 
qëllimin e ko-ordinimit …” Shumë prej atyre që besonin se CIA ka më 
shumë pushtet sesa duhet, apo që bëri gjëra që s’duhet të kishte bërë, u 
shprehën se këto fjalë tregonin qëllimin e kongresit se CIA vetëm duhet të 
kishte koordinuar aktivitetet e agjencive të tjera dhe jo të mblidhte 
informacione, apo të vepronte vetë. Balanca e këtij paragrafi do dukej sikur 
do dështonte për të justifikuar këtë argument.10 

Një prej detyrave të para të Agjencisë ishte të këshillonte KSK-në për 
aktivitete inteligjence të qeverisë, të cilat kishin të bënin me sigurinë 
kombëtare. Kjo do të thoshte se CIA raportonte tek KSK mbi informacione 
dhe operacione, dhe se ishte zëri i inteligjencës në veshët e atyre që bënin 
politikën. Allen Dulles shkruajti se Ligji i vitit 1947 ishte “një krah i bërë 
publik i degës ekzekutive të qeverisë, pavarësisht, dhe sigurisht, që kishte 
detyra të tjera me natyrë sekrete.”11 Për më tepër, Dulles argumentoi se plani 
strukturues dhe skema e gjerë e CIA-s  ishte “unike”. Ajo u themelua “për të 
mbushur boshllëqet në strukturën e inteligjencës egzistuese pa zëvendësuar 
apo konkuruar njësitë e inteligjencës amerikane në Departamentin e Shtetit 
apo Mbrojtjes.”12 Sipas Dulles, një funksion tjetër i strukturës së CIA, e cila 
nuk erdhi menjëherë, por që ishte si rezultat i “përshtatjes graduale me 
eksperiencën që tregoi të ishte praktike dhe efiçente,” ishte përfshirja e të 
gjitha aktiviteteve klandestine. 

Në Seksionin 102 të Ligjit, gjithashtu ishte e shkruar se CIA do 
autorizohej herë pas here prej Këshillit të Sigurisë Kombëtare për “të kryer 
funksione dhe detyra të tjera në lidhje me inteligjencën dhe sigurinë 
kombëtare.”13 Seksioni 102 ishte pjesa më thelbësore e Ligjit, kjo pjesë ishte 
përgjegjëse për aq shumë aktivitete të cilat më vonë do krijonin një 
skepticizëm të hidhur si brenda Shteteve të Bashkuara ashtu edhe jashtë saj. 

                                                           
9 Ligji i Sigurisë Kombëtare i vitit 1947. Seksioni 102 (d). f 213 e burimit.  

10 Lyman B. Kirkpatrick, The Real CIA: An Insider’s View to the Strengths and Weaknesses 
of our Government’s most Important Agency (New York: The Macmillan Company, 1968), 
78 
11 Allen Dulles, The Craft of Intelligence (London: Weidenfeld and Nicolson, 1963) 50. 
12 Ibid, 51. 
13 Ligji i Sigurisë Kombëtare i vitit 1947. 102 (d), f  213 e burimit. 



The Heritage Nr: 9/2012 

114 

 

Gjithashtu ka të bëjë edhe me mënyrën sesi u formulua, një miratim i heshtur 
që përcakton “të papërcaktueshmet”. 

Kongresi amerikan e kishte pranuar CIA-n si një agjenci koordinuese, 
prodhuese, dhe operative. Gjithashtu, ishte në dijeni se po autorizonte 
spiunazh dhe kundër-spiunazh ndaj shteteve të huaja, dhe padyshim i siguroi 
asaj liri të konsiderueshme veprimi me anë të klauzolës “për të kryer 
funksione dhe detyra të tjera” sipas autorizimit të KSK. Në atë kohë, 
Kongresi e njihte karakterin pioner të legjislaturës, ndaj duke iu frikësuar 
krijimit të një Gestapo, i privoi agjencisë forca policore apo mbrojtjeje të 
brendshme.14 Sipas Victor Marchetti dhe John D. Marks, kongresi amerikan, 
në një atmosferë tensionuese të Luftës së Ftohtë, e lejoi veten të bindej prej 
profesionistëve të inteligjencës. Me pasazhin e Ligjit të Sigurisë Kombëtare, 
i lejoi agjencisë së re përjashtime të veçanta nga proçesi rishikues i 
zakonshëm i kongresit dhe këto përjashtime u shtuan më shumë dy vjet më 
vonë me Ligjin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës të vitit 1949.15 
Megjithatë, sipas Senatorit Frank Church, “historia legjislative e Ligjit të 
vitit 1947 nuk indikon se Kongresi parashikoi se CIA do përfshihej në luftra 
politike të fshehta përtej kufijëve.”16 Tyrus G. Fain shkruajti se “gjuha e 
Ligjit të vitit 1947 nuk autorizonte drejtpërdrejtë aplikimin e operacioneve të 
fshehta dhe me sa duket kongresi nuk kishte për qëllim t’i autorizonte 
agjencisë një autoritet të tillë.”17 

Sipas raportit përfundimtar të Komitetit të Zgjedhur për të Studiuar 
Operacionet Qeveritare, të ngritur prej Kongresit në vitin 1976, e njohur 
ndryshe edhe si Komiteti Church, Ligji i vitit 1947 nuk fuqizonte në mënyrë 
direkte CIA-n për të mbledhur inteligjencë apo për të ndërhyrë në mënyrë të 
fshehtë në punët e brendshme të shteteve të tjera. Por shprehja elastike 
“funksione të tjera” u përdor prej presidentëve të ardhshëm për ta shtyrë 
agjencinë të përfshihej në spiunazh, operacione të fshehta, operacione para-
ushtarake dhe mbledhje inteligjence teknike. Shpeshherë argumentohet se 

                                                           
14 Thomas F. Troy, Donovan and the CIA: A History of the Establishment of the Central 
Intelligence Agency (Maryland: Aletheia Books, University Publications of America, Inc, 
1981), 408 
15 Victor Marchetti dhe John D. Marks, The CIA and the Cult of Intelligence (New York: 
Alfred A. Knoph, 1974), 8. 
16 Frank Church, The Intelligence Community: Public Documents Series, ed Tyrus G. Fain 
(London: R.R. Bowker Company, 1977),  XX 
17 Tyrus G. Fain,”Development of Intelligence Community” The Intelligence Community. 
12. 
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Ligji i Sigurisë Kombëtare i dha fuqi të rëndësishme dhe fleksibilitet CIA-s  
dhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare, por në fakt ai ligj ia dorëzoi atë autoritet 
Presidentit. 18 Loch K. Johnson argumentoi se “egzekutivi e përfshiu këtë 
frazë në draftin e saj të Ligjit të vitit 1947 për t’i lënë shteg të hapur 
opsioneve imagjinative që mund të ngriheshin në të ardhmen dhe Kongresi 
dha miratimin e tij bashkë me fondet e nevojshme për vitet e ardhshme, pa 
bërë shumë pyetje.”19 

Transformimi i CIA-s nga një agjenci për mbledhjen e inteligjencës 
në një institucion i përfshirë në aksione të fshehta nuk ishte i menjëhershëm 
por gradual. Pavarësisht ambiguitetit të “funksioneve” të shkruar në Ligjin e 
vitit 1947, arsyeja kryesore e transformimit ishte Lufta e Ftohtë dhe rrethanat 
e saj të pazakonta, të cilat bënë që Ekzekutivi dhe Legjislativi të inkurajonin 
CIA-n për aksione të fshehta. 

Termi “aksion i fshehtë” mund të përkufizohet si ndërhyrja e një 
shteti në punët e brendshme të një shteti tjetër me qëllimin e zgjerimit të 
kontrollit politik dhe ekonomik, duke përdorur mënyra të padukshme dhe të 
papranueshme.20 Presidenti Truman nuk kishte për qëllim që CIA të bënte 
më shumë sesa të mblidhte informacionet e disponueshme dhe t’ia paraqiste 
presidentit. Ai e përmendi qartë në kujtimet e tij qëllimin e vërtetë të krijimit 
të CIA-s; “Një nga agjencitë e tjera të çmuara të krijuara prej ligjit ishte 
Agjencia Qendrore e Inteligjencës (CIA) nën urdhrat e Këshillit të Sigurisë, 
për të koordinuar dhe vlerësuar aktivitetet e inteligjencës dhe të dhëna …”21  

Truman nuk e miratoi CIA-n që ajo të operonte si një agjenci 
ndërkombëtare e përfshirë në operacione të fshehta, megjithatë ishte ai që i 
dha fytyrë të re komunitetit të inteligjencës moderne të Shteteve të 
Bashkuara dhe që autorizoi Agjencinë të përfshihej në aksione të fshehta. 
 
 
 
                                                           
18 Senati i Shteteve të Bashkuara. “Raporti Përfundimtar i Komitetit të Zgjedhur për të 
Studiuar Operacione Qeveritare në Lidhje me  Aktivitetet e Inteligjencës”. Inteligjenca e 
Jashtme dhe Ushtarake. Frank Church, Chairman, Libri 1 (Washington: U.S. Government 
Printing Office, 1976), 21   
19 Loch K. Johnson, America’s Secret Power: The CIA in a Democratic Society (New York: 
Oxford University Press, 1991), 35  
20 Satish Kamar, 2 
21 Harry S. Truman, Years of Trial and Hope. Memoirs by Harry S. Truman, 1946-1952. 
Volume II (New York: A Signet Book, The New American Library, 1965), 69. 
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LOGJISTIKA KOMBËTARE E 
FORCAVE TË ARMATOSURA 
SHQIPTARE NË OPERACIONET 
E NATO-S 

Abstrakt  
Kërkesat e imponuara nga Strategjia Kombëtare Ushtarake, 

riorganizimi i strukturës së FASH-së dhe plani i dislokimit, angazhimet 
kombëtare dhe ato ndërkomëtare në kuadrin e NATO-s, shtrojnë kërkesën e 
mbështetjes me sisteme dhe kapacitete logjistike dhe operacionale në 
përputhje me politikat dhe doktrinat e NATO-s, me qëllim rritjen e 
ndërveprueshmërisë me Aleancën. Mbështetja e plotë logjistike e 
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kontigjenteve ndërkombëtare në operacione është një sfidë e NATO-s, me të 
cilën Aleanca do të ballafaqohet në vazhdimësi duke u përballur me 
kufizimet e burimeve materiale dhe financiare si rrjedhojë e shkurtimit të 
buxheteve të mbrojtjes së vendeve aleate. Kufizimet financiare kërkojnë 
zgjidhje më praktike dhe racionale për mbështetjen e forcave në operacione 
dhe evidentojnë nevojën e bashkëpunimit të shteteve pjesëmarrëse dhe të 
zgjidhjeve të përbashkëta të mbështetjes logjistike.  

Parimi bazë në mbështetjen logjistike në operacionet e Aleancës 
është një përgjegjësi kombëtare, ndaj autoritetet e NATO-s theksojnë 
nevojën e zgjidhjeve të përbashkëta logjistike dhe të krijimit të strukturave 
logjistike shumëkombëshe, të cilat krijojnë siguri për komandantët e 
formacioneve shumëkombëshe dhe sjellin përfitime ekonomike, sidomos për 
shtete me pjesëmarrje të kufizuar të trupave në operacion, përfshirë edhe 
Shqipërinë.  

Shkrimi përshkruan perspektivën e mbështetjes logjistike të 
operacioneve shumëkombëshe të drejtuara nga NATO, BE, OKB apo 
koalicione të ndryshme dhe nevojën e zhvillimit të konceptit logjistik bazuar 
në eksperiencën e vendeve të NATO-s. 
 

Hyrje 
“Logjistika është ura që lidh ekonominë e vendit me nevojat për 

mbështetje të forcave të armatosura në kohë paqe, krize e lufte. Ajo është 

shkenca që merret me planëzimin dhe kryerjen e lëvizjeve dhe të 

mirëmbajtjes së forcave. Në kuptimin e përgjithshëm logjistika përfshin ato 

aspekte të operacioneve ushtarake që kanë të bëjnë me: planëzimin dhe 

përpunimin, sigurimin, ruajtjen, shpërnguljen e sistemimin e materialeve; 

transportimin e efektivit; sigurimin ose ndërtimin, mirëmbajtjen, vënien në 

veprim dhe sistemimin e pajisjeve; sigurimin ose furnizimin e shërbimeve 

dhe mbështetjen mjekësore e shëndetsore”22.  

Koncepti i mbështetjes logjistike të forcave tona pjesëmarrëse në një 
operacion shumëkombësh si pjesë e një formacioni shumëkombësh do të 
kryhet në përputhje të konceptit operacional të komandantit, si dhe do të jetë 
bazë për drejtimin e të gjithë operacioneve mbështetëse logjistike me synim 
arritjen e suksesit.  

                                                           
22 Doktrina e Perbashkët e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë  
(DPU-10), 2008, fq. 187. 
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Çdo vend pjesëmarrës ka përgjegjësi kombëtare për sigurimin e 
mbështetjes logjistike duke filluar nga burimet e resurseve në rajonet e 
përhershme të dislokimit të reparteve, deri në rajonin e kryerjes së detyrës 
për të gjitha kategoritë e furnizimeve, makinerive dhe pajisjeve, përjashtuar 
vetëm ato për të cilat mund të bihet dakord të sigurohen me marrëveshje dy 
ose shumëpalëshe ose duke shfrytëzuar shtetin në Rolin e Specialistit ose 
shtetin në Rolin e Liderit.  
Kompensimi ose rimbursimi do të jetë objekt i marrëveshjeve ndërmjet 
Palëve të përfshira në këtë proces, pra në parim të gjithë reparteve logjistike 
ose Elementëve të Mbështetjes Kombëtare, ju kërkohet të mbështetin repartet 
që marrin pjesë në misionet shumëkombëshe me furnizime, shërbime 
jetësore, transport, kontroll lëvizje, mirëmbajtje, mjekësi dhe administrim 
personeli, të cilat sipas konceptit logjistik të NATO-s janë përgjegjësi 
kombëtare.  

Koncepti i mbështetjes logjistike duhet të sigurojë ose pranojë 
mbështetje si të forcave kombëtare, ashtu edhe atyre shumëkombëshe 
pavarësisht nga diferencat në përbërje dhe strukturë. Mbështetja reale duhet 
të bazohet në resurset kombëtare dhe mund të përfshijë edhe nivele të 
mbështetjes shumëkombëshe që mund të bihet dakord nga Palët. Mbështetja 
logjistike mund të realizohet nga Elementët e Mbështetjes Kombëtare, 
mbështetja reciproke, marrëveshjet dy ose shumëkombëshe ose edhe 
marrëveshje të tjera ndërkombëtare, nëse kërkohet.  

Kjo mbështetje duhet të sigurohet për të gjitha fazat e përcaktuara në 
planin operacional, të cilat përfshijnë përgatitjen dhe planëzimin e resurseve 
logjistike, sigurimin e tyre për dislokimin, pritjen e forcave, grumbullimin e 
lëvizjen për në rajonin e detyrës dhe procesin e integrimit, mbështetjen në 
mision dhe ridislokimin. 
  

Logjistika shumëkombëshe, parimet bazë të saj në 
operacione 

Duke ju referuar fjalës së urtë ”Amatorët flasin për strategjinë, 

ndërsa gjeneralët flasin për logjistikën”23. 

                                                           
23 George J. Church, 1990 
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Parimet kryesore që mbështetin konceptin logjistik shumëkombësh 
janë Përparësia e Operacioneve, Përgjegjësia, Sigurimi i Furnizimit, 
Mjaftueshmëria, Largpamësia, Thjeshtësia, Kooperimi, Koordinimi, 
Autoriteti, Ekonomia, Fleksibiliteti, Vizioni në përdorimin e resurseve dhe 
Standardizimi. Megjithëse, procedurat dhe terminologjia e përdorur mund të 
ndryshojnë ndërmjet vendeve pjesëmarrëse, këto parime sigurojnë një bazë 
të përbashkët reference për komandantët e shtabet e tyre dhe duhet të kihen 
parasysh gjatë planëzimit dhe ekzekutimit të operacioneve logjistike. 

Pala shqiptare ka përgjegjësinë e plotë për sigurimin e mbështetjes 
logjistike për forcat tona të angazhuara në mision, përjashtuar rastet kur kjo 
mbështetje mund të sigurohet nëpërmjet marrëveshjeve të ndryshme. Po 
ashtu, pala jonë është përgjegjëse për organizimin dhe pajisjen me materiale, 
makineri e pajisje më të domosdoshme të trupave tona. Ndërsa, komandanti i 
formacionit shumëkombësh përpunon dhe përcakton kërkesat logjistike në 
varësi të misionit, dhe koordinon planëzimin logjistik në mbështetje të 
detyrës së marrë, 

Pala jonë duhet të sigurojë vetë ose me marrëveshje kooperuese, 
furnizimin me resurse logjistike për të mbështetur forcat tona të caktuara në 
mision.  

Niveli dhe shpërndarja e resurseve logjistike duhet të jetë e 
mjaftueshme për të arritur nivelin e kërkuar të gatishmërisë, të mbështetjes 
dhe të lëvizshmërisë me qëllim sigurimin e kapaciteteve të kërkuara në 
përputhje me misionin dhe kohëzgjatjen e tij. Planëzuesit e mbështetjes 
logjistike duhet të jenë largpamës dhe të vlerësojnë kursin e mundshëm të 
operacioneve të ardhshme e të parashikojnë kërkesat e duhura për personelin, 
mbështetjen mjekësore, materialet dhe pajisjet. Qëllimi duhet të jetë që tempi 
i operacioneve të mos kufizohet si rezultat i nivelit të papërshtatshëm të 
mbështetjes logjistike.  

Megjithëse mbështetja logjistike është shumëkombëshe dhe ndoshta 
bashkimi i forcave do të jetë një proces kompleks dhe i detajuar, plani 
logjistik duhet të mbetet gjithmonë i thjeshtë. Ai duhet të jetë jo vetëm i lehtë 
në të kuptuar, por edhe i thjeshtë për t’u zbatuar. Planet e komplikuara jo 
vetëm frenojnë iniciativën e strukturave vartëse, por rritin edhe rrezikun e 
konfuzionit. Përdorimi i procedurave të qarta, të kuptueshme dhe standarde, 
si dhe STANAG-ve të NATO-s do të minimizojnë përpjekjet në planëzim 
dhe do të krijojnë thjeshtësi në kryerjen e operacioneve. 
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Kooperimi ndërmjet vendeve pjesëmarrëse dhe komandantit është thelbësor, 
gjithashtu ai duhet të zbatohet edhe me përfaqësuesit e Kombeve të 
Bashkuara, OSBE-në dhe Organizatat Joqeveritare. Komandantit të 
formacionit duhet t’i jepet autoriteti i duhur mbi resurset logjistike me qëllim 
krijimin e mundësive për angazhimin e tyre dhe mbështetjen e forcave të tij 
në mënyrën me efektive, i cili do të bazohet tek marrëveshjet për krijimin e 
formacioneve ose marrëveshjeve që mund të realizohen përpara angazhimit 
dhe marrjes pjesë në mision.  

“Logjistika është një mjegullnajë, një garë e komplikuar për njerëzit, 

ka shumë kërkesa në luftë, të cilat mbulohen nga pluhuri i haresës dhe fryhen 

brenda të panjohurave në paqe”24. 
Resurset logjistike duhet të përdoren në mënyrë efektive dhe 

ekonomike, tendenca të jetë si shmangia e stoqeve të tepërta, ashtu edhe 
krijimi i rezervave vetëm në një drejtim të formacionit duke dëmtuar 
drejtimet e tjera. Për të patur një përdorim ekonomik, duhen bërë kalkulimet 
e duhura si gjatë përgatitjes, ashtu edhe gjatë ekzekutimit të planeve të 
mbështetjes logjistike në të gjitha fazat.  

Shkëmbimi i informacionit ndërmjet vendeve pjesëmarrëse dhe 
komandantit të formacionit në lidhje me resurset logjistike dhe kapacitetet e 
tyre është thelbësore për menaxhimin efektiv dhe kombinimin e mbështetjes 
së forcave. Vetëm me një informacion të mirë dhe të çastit, mund të 
planëzohen dhe drejtohen operacionet logjistike, ku rrjedha e informacionit 
duhet të fillojë që në fazën e planëzimit dhe është thelbësore që të 
identifikohen dobësitë potenciale dhe mungesat e kapaciteteve. 
Standardizimi i materialeve dhe shërbimeve është i një rëndësie të veçantë në 
një mjedis shumëkombësh, i cili ndikon drejtpërdrejt në mbështetjen dhe 
realizimin e misionit dhe fushat kryesore të standardizimit janë: Procedurat 
dhe Kapacitetet, Interoperabiliteti, Sistemet e transportit, Mirëmbajtja dhe 
Furnizimi.  

Zgjidhjet shumëkombëshe logjistike janë evidentuar fillimisht gjatë 
operacionit të NATO-s në Bosnjë-Hercegovinë, ku u krijua struktura 
shumëkombëshe logjistike, me venddislokim në Zagreb të Kroacisë. 
Përgjegjësitë e kësaj strukture ishin koordinimi i mbështetjes së përgjithshme 
logjistike, të transportit dhe lëvizjes, të mbështetjes mjekësore, të xhenios, të 
kontraktimit etj. Për rrjedhojë, krahasuar me operacionin e drejtuar nga 
                                                           
24 Dr. J. Luns, sekretar i përgjithshëm i NATO-s, 1978 
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Kombet e Bashkuara, u evidentuan ulje të ndjeshme të shpenzimeve, 
veçanërisht në ushqim dhe karburant. 

          
Kuadri ligjor dhe doktrinor i Mbështetjes Logjistike të 

FASH në operacionet shumëkombëshe 
Mbështetja logjistike e forcave tona në mision mund realizohet si: 

- Mbështetje logjistike tërësisht kombëtare. 

- Mbështetje logjistike shumëkombëshe.  

- Kombinim i logjistikës kombëtare me logjistikën shumëkombëshe.  
Për forcat tona, mënyra e tretë është mënyra më efektive e  mbështetjes 

logjistike, ku për të plotësuar mbështetjen kombëtare duhet të shfrytëzojnë 
një nga mënyrat e mëposhtme të mbështetjes logjistike shumëkombëshe: 
mbështetja nga Shteti Lider, Shteti në Rolin e Specialistit, marrëveshje të 
ndërsjella mbështetëse, kapacitete/shërbime logjistike të financuara 
bashkërisht, mbështetje nga struktura logjistike të integruara 
shumëkombëshe, mbështetje nga të tretët etj. Mënyrat e mësipërme të 
mbështetjes mund të zbatohen në nivele të ndryshme të komandimit dhe në 
shkallë të ndryshme, dhe gjithmonë nëse ato janë të efektshme dhe të 
dobishme.  

Mbështetja logjistike kombëtare realizohet me resurset kombëtare, që 
janë të dislokuara në territorin e çdo vendi pjesëmarrës, vazhdon në territorin 
e Vendit Pritës të forcave shumëkombëshe (ku zhvillohet operacioni) dhe 
shtrihet deri në rajonin e dislokimit të repartit të angazhuar në mision. 
Aplikimi i logjistikës shumëkombëshe ka mjaft avantazhe, disa shtete për 
arsye të ndryshme, mund të zgjedhin vetëm përdorimin e logjistikës 
kombëtare për mbështetjen e forcave në mission dhe në këtë rast, ky shtet 
merr tërësisht përsipër detyrën e sigurimit dhe transportimit të furnizimeve, 
si dhe sigurimin e shërbimeve për të gjithë repartet e tij të angazhuara në 
mision. Sistemi shumëkombësh logjistik është ai sistem, që përveç sistemit 
logjistik kombëtar përfshin edhe mbështetjen logjistike shumëkombëshe, 
përfshi mbështetjen logjistike nga vende në rolin e Liderit dhe/ose në rolin e 
Specialistit.  

Bazuar në kapacitetet e tij, një shtet nëse bihet dakord, mund të caktohet 
si Shtet Lider në mbështetjen logjistike të një forcë shumëkombëshe. Në këtë 
rast ky shtet merr përgjegjësinë e koordinimit dhe/ose sigurimit të një 
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mbështetje logjistike specifike ose edhe detyra të tjera, si operacionet në 
porte, aeroporte e hekurudha, sigurinë, kontrollin e lëvizjes, mirëmbajtjen e 
rrugëve, evakuimin, mbështetjen mjekësore, karburantin, ujin etj, brenda një 
hapësire të caktuar gjeografike, në të cilën veprojnë shtete të ndryshme. 
Normalisht kompensimi bëhet në bazë të rimbursimit. Shteti lider është i 
njëjtë me shtetin në Rolin e Specialistit me ndryshimin se misioni i Shtetit 
Lider është më i gjerë si në fazat, ashtu edhe në hapësirën gjeografike. Në një 
operacion shumëkombësh, mund të jetë më shumë se sa një Shtet Lider për 
një drejtim të caktuar specifik të mbështetjes. Kompensimi dhe/ose 
rimbursimi do të jenë objekt i marrëveshjeve midis palëve respektive.  

Shteti në Rolin e Specialistit merr përsipër përgjegjësinë e prokurimit ose 
sigurimit të një klase të caktuar furnizimi ose shërbimi për të gjithë ose një 
pjesë të Forcave Shumëkombëshe pjesëmarrëse në një operacion. 
Kompensimi dhe/ose rimbursimi do të jetë objekt i marrëveshjeve ndërmjet 
palëve. 

Marrëveshjet e Mbështetjes Shumëkombëshe mund të jenë dy ose 
shumëpalëshe midis shteteve ose midis shteteve dhe autoriteteve të NATO-s. 
Përdorimi i tyre do të lehtësojë barrën individuale logjistike, si dhe do të rritë 
efektivitetin logjistik dhe ekonomik. Ato mund të zbatohen për çdo lloj 
mbështetje ose shërbimi logjistik. Gjithashtu marrëveshje të tilla, ndihmojnë 
për të shmangur dublikimet e shpenzimeve dhe përpjekjeve logjistike. 
Komandantët e NATO-s mund të ngarkohen për të ndërmjetësuar dhe 
koordinuar marrëveshje të tilla. 

Kapacitete logjistike me financim të përbashkët përfshijnë asetet dhe 
shërbimet e mëposhtme: 

- Infrastrukturë dhe prona të patundshme, si depo, kampe, porte, 
aeroporte,  

- Dislokime shtabesh, linja komunikimi etj; 

- Asete të sistemeve të ndërlidhjes dhe informacionit (SNI);  

- Punime xheniere-ndërtuese etj. 
Procedurat e financimit hartohen dhe miratohen para fillimit të 

operacionit duke patur parasysh që ato duhet të sigurojnë fleksibilitet të 
mjaftueshëm dhe përgjegjshmëri. Mbështetja Logjistike nga Struktura të 
Integruara Shumëkombëshe krijohet kur dy apo më shumë vende 
pjesëmarrëse në operacion bien dakord për të patur një strukturë logjistike 
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shumëkombëshe, e cila do të jetë nën kontrollin operacional të një 
komandanti të NATO-s. Struktura të tilla krijohen dhe funksionojnë në 
mënyrë të suksesshme veçanërisht kur një shtet i vetëm është i aftë për të 
siguruar bërthamën e kësaj strukture, rreth të cilës mund të bashkohen të 
gjitha forcat dhe mjetet që mund të ofrojnë shtetet e tjera pjesëmarrëse. 
Rimbursimi i shërbimit që realizojnë këto struktura është objekt i 
marrëveshjeve midis palëve.  

Kontraktimi Lokal ose Shërbimi me të tretët do të përdoret nga 
komandanti i NATO-s dhe vendet pjesëmarrëse atëherë kur përdorimi i 
kontratave me të tretët mbështet misionin ushtarak dhe në të njëjtën kohë 
është ekonomik. Komandanti i NATO-s dhe vendet pjesëmarrëse do të 
përdorin këtë lloj shërbimi, bazuar në shkallën e sigurisë dhe të situatës 
ushtarake. Përdorimi i Agjencisë së Furnizimit dhe Mirëmbajtjes të NATO-s 
(NAMSA), për shërbime kontraktuese duhet të konsiderohet jo vetëm nga 
Komandantët e NATO-s, por edhe vendet pjesëmarrëse në operacion. 
 

Elementët e Mbështetjes Kombëtare  
“Kushtet e para themelore për një ushtri, për të qenë e aftë të përballojë 

lodhjen e një beteje është mbështetja e mjaftueshme me armatim, municion 

dhe karburant. Në fakt veprimet luftarake në betejë do të vazhdojnë dhe kjo 

vendoset nga ana e intendentit, më përpara se të fillojë hapja e zjarrit”25.  
Këto janë organizma dhe struktura kombëtare të cilat kanë për detyrë 

sigurimin e mbështetjes logjistike të forcave kombëtare, të cilat janë pjesë e 
një formacioni ushtarak në një operacion shumëkombësh. Struktura, Tabela e 
Organizimit dhe Pajisjeve dhe detyrat e Elementëve të Mbështetjes 
Kombëtare do të varen nga shkalla e përdorimit të logjistikes 
Shumëkombëshe.  
Për vendet e vogla të NATO-s me burime të kufizuara, logjistika 
shumëkombëshe duket si zgjidhje me mjaft interes. Në të njëjtën kohë, 
zgjidhje të tilla janë me interes edhe për NATO-n, pasi rritet siguria edhe për 
komandantin e NATO-s për të patur të gjitha mjetet e nevojshme logjistike 
për kryerjen e operacionit. Prandaj vendet e vogla, përfshirë edhe Shqipërinë, 
duhet të hyjnë në marrëveshje shumëkombëshe me qëllim jo vetëm sigurimin 

                                                           
25 Field Marshal Erwin Rommel, Lufta e II-të Botërore, Fushata në Afrikën Veriore. 
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e mbështetjes së trupave, por edhe optimizmin e përdorimit të burimeve të 
kufizuara. Në varësi të vendimit të marrë për shfrytëzimin e kapaciteteve 
mbështetëse logjistike në zonën e operacionit, si dhe e kushtëzuar nga 
mungesa e standardizimit sidomos të mjeteve e pajisjeve, do të bëhet 
kompozimi i Elementëve të Mbështetjes Kombëtare për çdo kontingjent 
pjesëmarrës në operacion. 

Në bazë të strukturës dhe sasisë së kontingjentit pjesëmarrëse në 
operacion, Elementet e Mbështetjes Kombëtare në tërësi duhet të kenë 
kapacitete të realizojnë: menaxhim në tërësi të rezervave materiale dhe 
shpërndarjen e tyre deri tek dislokimet e forcave pjesëmarrëse; mbështetje 
mjekësore; transportimin e resurseve logjistike, përfshirë mjetet e ngarkim-
shkarkimit të paletave dhe kantoniereve (vinça, vinça pirun); mirëmbajtje 
dhe evakuim për mjetet dhe pajisjet e kontingjentit pjesëmarrëse (mjete 
transporti, armatim, mjete komunikimi etj); mbështetje xheniere; 
mbështetjen me shërbime (dushe, lavanteri, ujë, ushqim) etj. 

Çdo shtet pjesëmarrës, përfshirë edhe palën tonë, është përgjegjës për 
kompletimin dhe sigurimin e lëvizjes së trupave të tyre nga venddislokimet e 
përhershme deri në pikat e debarkimit ose hyrjes në shtetin ku kryhet 
misioni. Kjo detyrë kërkon kordinimin me Vendin Pritës, Shtabin e 
Formacionit Ushtarak dhe koordinim me autoritetet ushtarake dhe civile të 
NATO-s. 

Lëvizja nga rajonet e pritjes/grumbullimit deri në rajonin e detyrës, 
ku bëhet Transferimi i Autoritetit është përgjegjësi e Komandantit të 
Kontingjentit dhe do të koordinohet me Shtabin e Formacionit Ushtarak, 
Vendin Pritës dhe Komandën në nivel teatri. Realizimi i këtij dislokimi 
kërkon vëmendje në planëzim dhe koordinim të ngushtë me Shtabin e 
Formacionit Ushtarak dhe autoritetet civile kombëtare/ndërkombëtare për të 
siguruar shfrytëzimin e të gjithë aseteve që mund të jenë të mundshme për 
t’u vënë në dispozicion të forcave tona me qëllim realizimin e dislokimit. 
Trupat do të futen në rajonin e detyrës vetëm pas kontrollit që do të bëhet në 
rajonin e përqendrimit (Marshalling Area), i cili zakonisht caktohet pranë 
sektorit të operacionit, 

Për realizimin e lëvizjes nga Pikat e Debarkimit deri në rajonin e 
përqendrimit është i nevojshëm koordinimi që realizohet nga Qendrat e 
Koordinimit të Lëvizjes në bashkëpunim me Vendin Pritës, pasi kjo lëvizje 
mund të shkaktojë probleme për trafikun jo vetëm të Vendit Pritës, por edhe 
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të forcave të tjera dhe organizmave të ndryshëm. Për këtë, Vendi Pritës do të 
angazhojë Policinë e rendit dhe atë ushtarake, të cilat nga ana e tyre do të 
koordinojnë punën me policinë ushtarake të Formacionit Shumëkombësh ose 
me atë të Komandës Madhore në Mision, 
 

Përfundime 
Vende të vogla anëtare të NATO-s, përfshirë edhe vendin tonë duhet 

të vlerësojnë logjistikën shumëkombëshe si një mjet të rëndësishëm që 
mundëson jo vetëm mbështetjen logjistike të forcave, por edhe optimizimin e 
kapaciteteve mbështetëse dhe kursimin e forcave njerëzore, materiale e 
financiare. Përvoja e deritanishme e operacioneve të NATO-s ka treguar se 
vendet e vogla nuk kanë patur pavarësi logjistike. Është kjo arsyeja, që 
politikat e NATO-s i orientojnë vendet aleate drejt zgjidhjeve të përbashkëta 
të sigurimit të mbështetjes logjistike. Për këtë arsye, si dhe nisur nga numri i 
konsiderueshëm i vendeve të vogla që janë sot anëtare të NATO-s, doktrina 
dhe publikimet logjistike të NATO-s japin direktiva dhe përcaktojnë 
procedurat e nevojshme që synojnë integrimin dhe shfrytëzimin efektiv të 
kapaciteteve mbështetëse të vendeve të NATO-s.  

Për ta bërë logjistikën shumëkombëshe efektive dhe të besueshme, 
kërkohet angazhim dhe marrje përgjegjësish edhe nga vendet e mëdha të 
NATO-s, të cilat duhet të kontribuojnë më shumë sidomos në krijimin e 
strukturave shumëkombëshe të integruara logjistike. Rol të rëndësishëm për 
arritjen e zgjidhjeve të përbashkëta kanë edhe autoritetet e NATO-s dhe 
sidomos planëzuesit logjistik, të cilët duhet të planëzojnë krijimin e paketave 
të kapaciteteve mbështetëse logjistike para zhvillimit të një operacioni. Ky 
planëzim duhet të shoqërohet me diskutimin dhe arritjen e marrëveshjeve 
përkatëse, të cilat do të lehtësojnë integrimin dhe përfitimin e kapaciteteve 
mbështetëse që në fazën e parë të zhvillimit të operacionit.  
Krijimi i struktures së Elementëve të Mbështetjes Kombëtare, përcaktimi i 
njësive ose reparteve që do të ofrojnë pjesë të veçanta të saj, përcaktimi i 
hierarkisë së komandim-kontrollit, planëzimi dhe zhvillimi i stërvitjeve etj.  

Rishikimi i të gjithë bazës ligjore që mundëson shfrytëzimin e 
sistemit logjistik shumëkombësh dhe i jep autoritetin e nevojshme 
komandantit të kontingjentit të forcave tona të nënshkruajë marrëveshje dhe 
të harxhojë fonde financiare në mbështetje të misionit dhe detyrës së forcave 
tona. 
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ASPEKTET MJEKO-LIGJORE 
TË MARRËDHËNIES SEKSUALE 
ME DHUNË 

 
2 - Aspektet teorike 
Me trajtimin e kësaj teme duhet të kemi parasysh një spektër më të 

gjatë dhe më të gjerë të problemeve të ndryshme anatomike që ndodhin gjatë 
një krimi seksual. Të dhënat e përgjithshme mjekësore obstetrikave, 
gjinekologjike, urologjike dhe biologjike kanë qenë të pazgjidhshme pa 
studimin e shkencës mjeko-ligjore dhe në bashkëpunim me krimet seksuale 
dhe problemet e ndryshme që ndodhin gjatë tyre. Aftësia seksuale është në 
funksion të dy komponentëve themelorë. Atij organik dhe psikik. Faktori 
organik përfshin kompleksin e mekanizmave morfofiziologjike të 
domosdoshme për të plotësuar në kondita të mira aktivitetin seksual.  

Kjo presupozon jo vetëm formimin e mirë somatik dhe integritetin e 
sistemit nervor të domosdoshëm për zhvillimin e reflekseve, por njëkohësisht 
dhe funksionimin normal të gjëndrave endokrine, si dhe faktorët gjenetikë. 
Faktorët gjenetike japin orientimin hereditar në përcaktimin e seksit, 
vendosin në lojë fenomene të organo gjenezës, shprehin tipin normal të 
personit.  

Faktorët hormonalë nga ana e tyre sigurojnë morfogjenezën normale 
gjenitale dhe somatike nëpërmjet mekanizmave të sekretimit kryesisht të 
hormoneve seksuale që gjatë jetës intrauterine, gjithashtu sigurojnë një 
riaktivizim të caktuar  për cirkuitet nervore centrale (korteks-sistemi limbik-
hipotalamus), të cilat nga ana e tyre stimulojnë sekretimin e 
gonadotropinave, duke bashkëvepruar me hipofizën sipas parimit feed-back. 
Dhe faktorët nervorë nëpërmjet receptorëve sensorialë, qendrave nervore dhe 
rrugëve të përçimit, bëjnë të mundur realizimin e aktivitetit reflektor të 
sjelljes seksuale. (G.Orre fq 234)  
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Në kuptimin mjeko-ligjor, pjekuria seksuale është aftësia për plotësimin 
fiziologjik të të gjithë funksioneve seksuale pa pasoja të dëmshme për 
shëndetin e tij. Koncepti mjeko-ligjor mbi pjekurinë seksuale tek personat e 
seksit femër ka të bëjë jo vetëm me funksionin seksual, por dhe me një sërë 
faktorësh të tjerë që kanë lidhje me lindjen, rritjen dhe zhvillimin e saj. 
Koncepti mjeko-ligjor mbi pjekurinë seksuale mbështetet kryesisht mbi disa 
indekse biologjike që janë:  

A) Zhvillimi i përgjithshëm i organizmit 
B) Zhvillimi i organeve seksuale dhe aftësia për të kryer aktin seksual 
C) Aftësia për të konceptuar tek vajza dhe për të fekonduar tek djali 
D) Aftësia për të mbajtur dhe rritur fetusin tek vajzat. (F.Trimer fq 310) 

 
Një specifikë e veçantë janë marrëdhëniet seksuale nga paaftësia e të 

dhunuarës për t’u mbrojtur. Në këto raste bëjnë pjesë ato femra të cilat mund 
të jenë në:  
 Gjendje të dehur 
 Në gjendje të droguar 
 Gjatë një ataku epileptik  
 Nga disa sëmundje të meta psikike 
 Nga gjumi artificial 
 Apo nëpërmjet hipnozës 

Në rastet e lartpërmendura ekspertimi mjeko-ligjor bëhet i mundur në 
prani të specialistëve neuro patologë ose psikiatër. Në përgjithësi, gjatë 
studimit të rasteve të tilla, marrëdheniet seksuale me dhunë tek këto subjekte 
tregojnë se nuk ka shenja të dhunës fizike, por vetëm shenjat e kontaktit 
seksual. 

Gjatë vazhdimit të temës në aktet mjeko-ligjore të viti 2004 ku unë kam 
nxjerrë  
19 raste. Po i shqyrtoj konkretisht si më poshtë: Në marrëdhëniet seksuale 
me dhunë një vend të rëndësishëm zënë dhe marrëdhëniet seksuale midis të 
njëjtit seks (pederastia). Vlen të përmendim pasi rasti i parë futet në grupin e 
pederastisë.  

Sjellja seksuale e njeriut, si shprehje komplekse e bashkëveprimit të 
faktorëve organikë dhe psikikë, realizohet nëpërmjet një zinxhiri refleksesh 
të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara që bashkërendohen dhe orientohen nga 
korja e hemisferave të mëdha. Veprimtaria e lartë nervore në sajë të sistemit 
të dytë të sinjalizimit dhe në bashkëveprim më qendrat nervore 
ekstrakordikale, ku vinë së pari impulset seksuale (si reflekse të ndërlikuara 
të pakushtëzuara), ka vetinë t’i abstragojë, analizojë dhe sintetizojë ato, duke 
i orientuar ato drejt një veprimtarie të vullnetshme dhe të ndërgjegjshme. 
Dinamika e aftësisë seksuale tek burri dhe tek gruaja ndahet në katër faza. 
1)Faza e eksitimit  
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2)Faza pletorike 
3)Orgazma 
4)Faza përfundimtare  
 

Gjatë studimit të temës sime për t’i dhënë një sens sa më real dhe 
shkencor jam munduar të bëj një trajtim dhe përshkrim shkencor të 
aspekteve mjeko-ligjore të dhunës në përgjithësi,dhe të dhunës seksuale në 
veçanti. Për t’i bërë sa më të kuptueshme çështjet mjeko-ligjore në lidhje 
me krimin e marrëdhënieve seksuale me dhunë. 

Sipas grup-moshës. Gjendja psikologjike e viktimës ne kryerjen e 
marrëdhënieve seksuale me dhune mund te rendohet jo vetëm gjate 
kanosjes qe i bën viktimës i pandehuri por dhe nga bashkëveprimi i dhunës 
fizike. Dëmtimet fizike si shenja karakteristike te veprimit te dhunës ne 
krimin e marrëdhënieve seksuale me dhune i kemi takuar ne reth 60 % te 
viktimave. 

Sipas grup-moshave këto raste te dëmtimeve i kemi pare si me poshtë: 
 

Siç shihet ne tabele me rritjen e moshës rritet dhe shkalla e 
kundërshtimit te dhunës. Shkalla e dëmtimeve dhe lokalizimi i tyre ka disa 
veçori qe i përshtaten këtij lloj krimi.  

Gjatë studimit të akteve do të kemi gjithashtu disa veçori mjeko-
ligjore të tjera. Përqindjen më të lartë e zënë grupmoshat 13-16 vjeç ku 
përfshihen ato viktima që sapo kanë arritur pjekurinë seksuale dhe sapo kanë 
dale nga mosha e adoleshencës. Prapa kësaj grupmoshe qëndrojnë një sërë 
problemesh të karakterit fiziologjik,psikologjik dhe emocional që zhvillohen 
si një proces tërësor dinamik për formimin dhe konsolidimin e personailetit 
të femrës.  
Në studimin e mërrdhënieve seksuale me dhunë një vend të veçante ne ditët 
e sotme zënë vend edhe marrëdhëniet seksuale ndërmjet meshkujve. 
(Pederastia) 

Pederastia konsiston në kryerjen e aktit seksual nëpërmjet anusit 
(vrimës së jashtëqitjes). Duke luaj njëri rolin e aktivit dhe tjetri rolin e 
pasivit. Më këtë lloj ekspertimi të dhënat objektive shpesh herë mungojnë, aq 
më tepër ne pederastët aktivë, në të cilët nuk shfaqet asnjë ndryshim anatomi, 
dhe ky inversion seksual bëhet në mënyrë sistematike. Ekspertimi i 
pederastëve pasivë është shumë i vështirë, pasi ndryshimet zakonisht nuk 
ndodhin, kur aktin e bëjnë me pëlqimin e dy  partnerëve. 

Në këtë rast ekzaminimi mund të zbulojë praninë e lëngut spermatik 
në rektum. Dhe ndonjëherë ndonjë dëmtim në anus. Në rastet kur kalimi i 

5 – 10 vjeç 11 –16 
vjeç 

17-20 vjeç 21-25 vjeç 26-30 Mbi 30 
vjeç 
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penisit bëhet në mënyrë të sforcuar si rezultat i pengesës së sfinkterit anal, 
nga shtrëngimi për  tu mbrojtur mukoza e anusit pëson dëmtime në formë 
gërvishtjeje. Këto dëmtime kanë drejtim paralel me palët radiale të anusit 
dhe janë të gjakosura më gjatësi nga disa mlm deri në një cm. Këto 
shoqërohen me çarje të mukozës, inflamacione dhe ulcerime kronike. 
Fundosja e anusit dhe lëshimi i sfinkterit të tij.  Dhuna ne krimin e 
marrëdhënieve seksuale shfaqet si në planin fizik, ashtu dhe në planin 
psikologjik. Dhuna psikologjike zakonisht i paraprin asaj fizike. Prandaj në 
radhë të parë në pjesën më të madhe të rasteve të dhunuarat kanë qenë në 
gjendje të shushatur dhe ndjenjë ankthi e frike. Dëmtimet fizike si shenjë 
karakteristike të veprimit të dhunës në krimin e marrëdhënieve seksuale me 
dhunë, i kemi takuar në mbi 60 % të viktimave. Dëmtimet fizike janë më të 
mëdha në moshën 17 – 21 vjeç, pasi dhe forca fizike për të kundërshtuar 
është më e madhe në këtë grupmoshë.  

Dëmtimet kryesore në këtë lloj krimi kanë qenë të karakterit: 
Hematomat, ekimozat, dërmishtjet dhe gërvishtjet. Më të  shpeshta 

këto dëmtime janë para rreth qafës dhe në anësi të sipërme deri në 40 %. Një 
rëndësi të madhe në marrëdhëniet seksuale me dhunë kanë dëmtimet 
gjenitale. Dhe konkretisht me grisjen e himenit (deflorimin). Nga të gjitha 
rastet që kemi shqyrtuar rreth 75 % e femrave kanë rezultuar të defloruara, 
ku mbi 60% e tyre kanë qenë të defloruara të vjetra. Dëmtimet e freskëta të 
vulvës janë para në rreth 20 % të akteve të studiuara. Në dy raste krahas 
grisjeve të vjetra të himenit janë konstatuar dhe grisje të freskëta. Grisjet 
himenale në të shumtën e viktimave te defloruara (c’virgjëruara)  kanë qenë 
më tepër se 1. Pra tre katër fisura, dhe kryesisht kanë qenë të vendosura në 
gjysmën e poshtme te himenit, midis shifrave 4 dhe 10 sipas fushës së 
sahatit. (Andreoli G. fq 433 & J.Pryor fq 316-321) 

Cipa e Virgjërisë (Himeni) është një cipë e hollë e formuar nga 
mukoza e vaginës dhe e vendosur si një diafragmë e vogël, përpendikurarisht 
bushtit gjatësor të vaginës. Në çdo himen dallojmë buzën e jashtme dhe 
buzën e brendshme të tij që rrethon vrimën e jashtme të vaginës. Himeni ka 
disa tipe. Sipas trajtës sipërfaqësore dallohet himeni në trajtë gjysmë hëne 
(semilunaris). Në varësi te elementit të fijeve elastike ka himen të dobët, 
mishtor, tendinoz dhe elastik. Më shpesh takohet himeni i dobët. Më shumë 
rëndësi mjeko-ligjore ka himeni i tipit elastik, për arsye se gjatë kontakteve 
seksuale tek femrat , që kanë himen të këtij tipi të mos ndodhin çarje të cipës 
himenale. Diametri i himenit është nga 3 mlm deri në 1.5 cm. Në 
ekzaminimin e himenit eksperti duhet të ketë parasysh momentin e 
deflorimit. Deflorimi është prishja e tërësisë anatomike të himenit. Nga 
marrëdhënia seksuale apo të veprimeve të turpshme.  

Çarjet e cipës së virgjërisë në shumicën e rasteve mund të jenë 1,2 
deri në 3, 4. Për sa i përket lokalizimit, çarjet më shumë ndodhin në 
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segmentet e poshtme të himenit. Më shpesh numrat 5,6 dhe 7 të fushës së 
sahatit. Deflorim i freskët zakonisht është 1 deri në tre ditët e para. Pas 8 deri 
në 10 ditë buzët e këtyre çarjeve duken të cikatrizuara. Në disa raste siç 
folëm për himenin elastik, mund të ndodhë që nga kontakti seksual të mos 
preket himeni deri në aktin e lindjes. Në disa lloje himenesh, të cilat janë 
vetë të ndara. Duhet patur shumë kujdes për t’u diferencuar nga ato 
traumatiket. Në këtë rast, diferencimi i prishjes më anë të kontaktit seksual 
ose jo, përdoret shenja e ashtuquajtur (unaza e tkurrjes) që provokohet gjatë 
futjes me kujdes në vrimën e himenit të majës së gishtit. Ky fenomen që 
përbën një shenjë të himenit të paprishur karakterizohet me një shtrëngim të 
gishtit nga skajet e lira të himenit. 

 
3 - Metodika e Punës 
Gjate interpretimeve teorike të problemeve të marrëdhënieve seksuale 

me dhunë, unë u mbështeta në nxjerrjen rast pas rasti të të gjithë akteve 
mjeko-ligjore, që janë shqyrtuar gjatë viteve 2001 – 2006, ku në disa prej 
tyre kam arritur të asistoj dhe të marr pjesë gjatë vizitave dhe nxjerrjeve të 
konkluzioneve të tyre.  

Në trajtimin e temës rastet me tipike janë studiuar duke bërë 
interpretimin e shenjave kryesore të dhunës që janë vënë re si psh. 
Dermishtje, Gërvishtje, Ekimoza, Hematoma apo Fisura që në shumë raste 
kanë qenë evidente. Po paraqes disa raste më tipike gjatë këtyre viteve. 
 

4 – Paraqitja dhe analiza e rasteve 
Rastet e pranimit vijnë me një përshkrim të përmbledhur siç i 

paraqesim në vijim. 
1 - Akt-dëshmi Mjeko ligjore nr 472. Shtetasja A.M. Vjeç 17. 
Rrethanat e çështjes 
Nga Vendimi i mësipërm rezulton se shtetasja A.M. Vjeç 17 është 

rrëmbyer nga dy djem dhe është çuar ne drejtim te Liqenit Artificial. Pas 
denoncimit te bere nga ana saj ku pretendon se me te është kryer 
marrëdhënie seksuale me dhune.  

Ne studimin tim duke iu përshtatur rasteve konkrete dua te sqaroj se 
përshkrimi i mësipërm mbi zhvillimin e plote te një organi femëror duket 
tek: Këtu është  J.Z.SH/N,I,v,/A-RR . 
Ku te paraqitura sipas figurës se mëposhtme duken te zhvilluara mire buzët e 
mëdha qe kane mbuluar buzët e vogla dhe zhvillimi i regjionit publik qe 
është i mbuluar me qime. 

Duket me një klitor te zhvilluar dhe erektil. Ne foton  e dyte ku është 
pare prishja e cipes se virgjërisë ne orën  09, orën 03 , dhe orën 07 ku duken 
buzët te çara deri ne bazën e himenit te mitrës ne prekje te pagjakosura ne 
një ngjyre roze te zbardhur qe i korrespondon një prishjeje te cipes se 
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virgjërisë te vjetër. Pra i korrespondon mbi dy jave. Ne prekje gjate 
ekzaminimit vaginal nuk gjakoset.  

Te dhënat e mësipërme dhe sipas ekzaminimit dhe aktit mjeko-ligjor 
te punuar nga Pr. Fatos Harito i përkasin elementeve te siperpermendura. 
C’virgjeruar e vjetër. 
 

Gjatë analizës së akteve mjeko-ligjore të viteve 2000-2012 u panë 
një sërë tipesh dhe karakteristikash të cilat po i përshkruaj më poshtë: 
 

2-Nga dëshmi mjeko_ligjore Nr.687  

Rrethanat e Çështjes 

Ne baze te te dhënave rezulton se shtetasja Y.M. Vjeç 25 ka bere 
kallëzim penal se ka kryer marrëdhënie me dhune pasi është mashtruar nga 
një djalë qe vinte ne autobus nga Kukësi drejt Tiranes duke i thëne se do te 
martohej me te. 

Kqyrja Objektive: 
Mbi ekzaminimin e shtetases Y.M. 25 vjeç, cipa e virgjërisë tip 

mishtor ngjyre trëndafili te zbehte ne anën qe i përket orës 3  te sahatit ka një 
çarje me ekimoze te shprehur ne buzët e saj me ngjyre te kuqe dhe vishnje, 
me shqyerje 3-4 mlm qe ne prekje gjakoset. Ne orën 9 ka një tjetër çarje qe 
shkon deri ne baze me ngjyre trëndafili ne vazhdim ne orën 12 ka një ragate 
(fisure e pjesshme ) pa dëmtime, pa korikula qe nuk shkon deri ne baze. Për 
sa me sipër është c’virgjerim (deflorim i freskët). Mosha e tij është një jave 
deri ne 10 dite. 
Materialet e aktit punuar nga Pr. Fatos Harito. 

 
3-Akt dëshmi mjeko_ligjore nr 731 e shtetases A.L. vjeç 15.  
Rrethanat e Çështjes 
Ne baze te te dhënave rezulton se shtetasja A.L.vjec 15 është marre 

forcërisht nga dy djem ne makine ne drejtim te laprakes. Personat qe e kane 
pare kane informuar policinë . 

Kqyrja Objektive: 
Nga vizita gjinekologjike rezultoi: Buzët e mëdha te vulvës mbulojnë atë te 
vogle. Hyrja për ne vagine e lire. Himeni ne trajte gjysme hënë me parete te 
holla, orificiumi i lire: Ne drejtim te orës 8 sipas fushës se sahatit paraqet një 
grisje qe shkon ne afërsi te unazës himenale, te cikatrizuar , ne prekje mjaft e 
ndjeshme pa shenja dhune, e c’virgjeruar e vjetër.  
(Sipas Pr.Dr.Sokrat Meksit). 
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4 - Akt Dëshmi mjeko_ligjore nr 797, mbi vizitën shtetases A.M. 
32 vjeçe.  

Rrethanat e Çështjes 
Shtetasja A.M. 32 vjeçe është marre i janë lidhur sytë dhe është futur 

ne makine.  
Pretendon se është përdhunuar sistematikisht nga dy persona për 5 dite 
rresht. 

Kqyrja Objektive: 
Ne buzën e poshtme te gojës dhe ne faqen e anës se majte paraqet 2 

gërvishtje ne trajte presje ne ngjyre kafe ne gjatësi 1.2 cm dhe 05 cm. Ne 
krahun e majte ka 3 ekimoza si te rrumbullakëta ngjyre mavi ne jeshile ne 
diametër 1.5 cm. Ne kofshën e majte ka një dermishtje ne trajte harkore me 
përmasa 2.5 x 2.02 cm. Aktet e sipërme te dhunës paraqesin një dhunim 
seksual real. Një pohim i tille është realizuar dhe nga Pr.Dr. Sokrat Meksi. 
Kqyrja gjinekologjike ne ketë rast nuk paraqet interes pasi shtetasja është e 
martuar dhe me dy fëmije.  

 
5-Akt-dëshmi mjeko_ligjore nr 753. Shtetasja E.D. vjeç 27. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja E.D. Vjeç 27 , gjate kallëzimit penal referon se shtetasi 

G.GJ ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj. 
Kqyrja Objektive: 
Gjate  vizitës gjinekologjike rezulton: Ne orën 8 dhe ne orën 4 ka dy 

çarje te cilat shkojnë deri ne bazën e himenit ne ngjyrje vishnje dhe te bardhe 
pa gjakosje ne prekje, pa shenja dhune, karakteristika qe tregojnë se 
c’virgjerimi (deflorimi) është i vjetër dhe pa dhune. 

 
6- Akti mjeko_ligjore nr 777. Shtetasja A.C. vjeç 13: 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja A.C. Vjeç 13 kallëzon se është marre me force nga një 

person ne pallatin e saj dhe është dhunuar seksualisht. 
Kqyrja Objektive: 
Gjate ekzaminimit objektiv ne anën e djathte te qafës shihet një zone 

ekimotike ne forme te rrumbullaket me ngjyre mavi e zbehte ne dimensione 
07 x 07 cm: Gjithashtu ne mukozën e buzës se poshtme ne anën e majte, 
vërehet një ekimoze me një ngjyre te kuqe me dimensione 1.3 x 0.5 cm. Ne 
supin e djathte verohet një ekimoze 1x1 cm.  
Vizita gjinekologjike: Cipa e virgjërisë ne trajte unazore, muret e cipes te 
larta, te petalizuara, orificiumi relativisht i gjere, qe lejon futjen me kujdes te 
gishtit tregues duke dhëne shenja kontraksioni. Buzët e mëdha mbulojnë 
buzët e vogla. Ekzaminimi tregon se shtetasja A.C. është dhunuar por pa 
arritur te c’virgjerohet. 
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7-Akt-dëshmi mjeko_ligjore nr 780. Shtetasja N.A. Vjeç 9.  
Rrethanat e Çështjes 
Shtetasja N.A. Vjeç 9 pretendon se ne drejtim te saj është ushtruar 

dhune gjate kohës qe dilte nga shkolla bashke me një shoqe nga dy persona 
te panjohur te cilët kishin mbi një jave qe e ndiqnin.   

Kqyrja Objektive: 
Ne ekzaminimin gjinekologjik: Buzët e mëdha te vulvës paksa te 

formuara ndërsa buzët e vogla te pa zhvilluara,mukozat me ngjyre roze te 
kuqe. Cipa e virgjërisë ne trajte gjysme hënë me parete te ngushta, muret pa 
dëmtime, vrima himenale e lire, ne te nuk hyn dot maja e gishtit te vogël te 
dorës. Ekzaminimet e mësipërme tregojnë se shtetasja N.A. vjeç 9 është pa 
shenja dhune dhe e virgjër (Akt i punuar nga Pr.Dr.S.Meksi &Dr.Shk. 
G.Ylli) 
 

8-Akt-dëshmi mjeko_ligjore nr 783. Shtetasja I.M. vjeç 11.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja N.A. Vjeç 9 pretendon se ne drejtim te saj është ushtruar 

dhune gjate kohës qe dilte nga shkolla bashke me një shoqe nga dy persona 
te panjohur te cilët kishin mbi një jave qe i ndiqnin. 

Kqyrja Objektive: 
Ne ekzaminimin gjinekologjik: Himeni unazor,buzët e mëdha te 

vulvës paksa te formuara ndërsa buzët e vogla te pa zhvilluara, hyrja për ne 
vagine 
paraqitet e lire, mukozat me ngjyre roze te kuqe. Cipa e virgjërisë ne trajte 
gjysme hënë me parete te ngushta, muret pa dëmtime, vrima himenale e lire, 
ne te nuk hyn dot maja e gishtit te vogël te dorës. Ekzaminimet e mësipërme 
tregojnë se shtetasja I.M. vjeç 11 është pa shenja dhune dhe e virgjër  
(Akt i punuar nga Pr.Dr.S.Meksi &Dr.Shk. G.Ylli) 
 

9-Akt-dëshmi mjeko_ligjore nr 784. Shtetasja D.K. vjeç 15. 
Rrethanat e Çështjes: 
Nga vendimi i mësipërm rezulton se shtetasja D.K. Vjeç 15 është 

marre forcërisht nga dhe mbi te është ushtruar dhune seksuale nga një person 
i panjohur gjate kohës kthehej nga shkolla.  

Kqyrja Objektive: 
Ne ekzaminimin gjinekologjik vihet re se unaza e himenit ka dy çarje 

një ne drejtim te orës 6 dhe një drejtim te orës 9. Mukoza me ngjyre te kuqe 
net e zbardhur orificiumi i lire, futja e gishtit tregues nuk tregon mbrojtje dhe 
kontraktura, ne prekje nuk gjakoset. Tregon qe himeni është i dëmtuar dhe 
c’virgjerimi është i vjetër me shume se dy jave. 
 (Akt-Dëshmi punuar nga Pr.Anesti Vako & Dr.Shk. Arben Lloja) 
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10-Akt-dëshmi mjeko_ligjore nr 828. Shtetasja E.M. Vjeç 14.  
Rrethanat e Çështjes: 
Nga vendimi i mësipërm rezulton se shtetasja D.K. Vjeç 15 është 

marre forcërisht nga dhe mbi te është ushtruar dhune seksuale nga një person 
i panjohur gjate kohës qe shkonte ne shkolle. 

Kqyrja Objektive: 
Ne ekzaminimin objektiv, ne buze ka dy ekimoza me dimensione 1.2 

cm diametër me ngjyre mavi te erret, ne shputat e këmbeve dy cikatrice me 
përmasa 2x2.5cm dhe 2x1.5 cm. Ne ekzaminimin gjinekologjik buzat e 
mëdha mbulojnë buzët e vogla, orificiumi nuk futet gishti i vogël gjate 
tentativës orificiumi kontraktohet, nuk duken dëmtime ne vagine, cipa me 
ngjyre roze dhe vishnje sipas te dhënave te mësipërme te aktit shtetasja 
E.M.eshte e virgjër. 
 

11-Akt dëshmi  mjeko_ligjore nr 901i shtetasit H.D. vjeç 14.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasi H.D.Vjec 14 nga kallëzimi penal rezulton se mbi shtetasin 

është kryer marrëdhënie homoseksuale nga shtetasi C.K.I ekzaminuari nuk 
tregon pjekuri seksuale pasi është ne moshën adoleshencës, akuzohet për 
pederasti.  

Kqyrja Objektive: 
Gjate ekzaminimit te tij nuk duken shenja dhune, sjelljet dhe 

veprimet seksuale ne subjektet e adoleshenteve nuk janë akte dhune 
seksuale, por 
udhëhiqen nga instinkti seksual. Instinkt i cili me tepër ngelet ne fazën e një 
erotizmi infantilo-imitativ. Ky akt u punua nga Pr.Dr.Fatos Harito. 
Ne studimin e temës, gjatë analizës së akteve mjeko-ligjore arrita të nxjerr 
për vitin 2001 11 raste duke i shqyrtuar hap pas hapi dhe duke marrë rastet 
me pikante për të bërë një studim sa më real te aspekteve mjeko-ligjore të 
marrëdhënieve seksuale  me dhunë. 
 

1-Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 62 i Shtetases Z.A. vjeç 12. 
Rrethanat e Çështjes: 
Ne kallëzimin penal nga prindërit e shtetases Z.A. Vjeç 12 akuzohet 

shtetasi L.G. se ka ushtruar dhune seksuale mbi vajzën e tyre. Gjatë 
ekzaminimit mjeko-ligjor vërehet se: Në gjurin e djathtë ka dy gërvishtje  

Kqyrja Objektive: 
Me gjatësi 1,5 cm dhe 1 cm, Në fazën e brendshme të kofshës së djathtë në 
një të tretën e mesme vihen re dy gërvishtje me gjatësi 1.5 dhe 1.2 cm. Në 
faqen e përparmë të kofshës së majtë vërehen tre ekimoza me ngjyrë mavi 
më përmasa 1x1 cm dhe 1x05 cm. Në vizitën gjinekologjike konstatohet: 
Buzët e mëdha mbulojnë të voglat. Hyrja për në vaginë e lirë. Konstatohen 
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shqyerje të vjetra të himenit  në drejtim të orës 7 dhe 4 të fushës së sahatit. 
Konkluzioni: Gërvishtje dhe ekimoza me përmasat e lartpërshkruara. 
Dëmtimet janë shkaktuar me mjete të forta mbrehtëse siç mund të jenë dhe 
gishtat. (E defloruar e vjetër) 
 

2 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 64 i shtetasit Z.XH. vjeç 5. 
Rrethanat e Çështjes: 
Prindërit e fëmijës Z.Xh gjate kallëzimit penal pretendojnë se mbi 

djalin e tyre është kryer marrëdhënie seksuale anale. 
Kqyrja Objektive: 
Nga ekzaminimi mjeko-ligjor vërehet: Në të dy mollaqet ka dy 

ekimoza më ngjyrë mavi, me përmasa 2x2 cm e djathta dhe 1x1 cm e majta. 
Përreth anusit ka një ekimozë me ngjyrë mavi si dhe një çarje me gjatësi 1 
cm në drejtim të orës 12 të fushës së sahatit. Konkluzioni: Fëmija Z.Xh. vjeç 
5 , është me çarje (rupturë) të anusit në drejtim të orës 12. Sipas Ekzaminimit 
të Dr. Arben Lloja dhe Anesti Vako. 

3 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 79. i shtetases I.Gj. vjeç 19. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja gjate kallëzimit penal pretendon se është mashtruar nga 

shtetasi H.M. se do martohej me te dhe pas kësaj e ka detyruar atë duke 
ushtruar dhune seksuale si dhe fizike e psikike duke përdorur dhe flaken e 
zjarrit për ta detyruar qe te prostutionte jashtë shtetit . 

Kqyrja Objektive: 
Ka ndodhur më 11 – 12 -2001. E dëmtuara, në kurriz në anën e majtë 

poshtë shpatullës ka një akimozë me ngjyrë të verdhë në qendër dhe jeshile 
në periferi më përmasa 1.05 x 0.5 cm. Në kofshën e djathë ka një hematomë, 
e verdhë në qendër dhe vjollcë e çelët në periferi me përmasa 4 x 5 cm e 
padhimbshme ne prekje .Në mollaqen e anës së djathë një zonë cikatriciale 
në trajtën e hartës gjeografike, me ngjyrë kafe të çelët, mbi të tre-katër 
cikatrice me ngjyrë të zbardhur me përmasa 05x1 cm dhe 2x 1 cm. 
Ekzaminimi gjinekologjik: Grisje në orën tetë  ,gjashtë dhe katër . 
Menstruacionet e fundit i ka pas me datë 20_12_2001. Konkluzionet: Në 
trupin e shtetases I.Gj. u konstatua një ekimozë , një hematomë dhe zonë e 
gjerë cikatriciale. Hematoma dhe ekimoza janë shkaktuar me mjete të forta 
mprehtëse jo të mprehta: Cikatricja është shkaktuar nga veprimi termik i 
flakës nga një lëndë djegëse( e defloruar e vjetër mbi tre javë) siç duket ne 
aktin e sipërm kemi një kombinim të faktorëve të dhunshëm të cilët kanë 
çuar deri në vepra kriminale duke përdorur dhe flakën e zjarrit. 
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4 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 244. Shtetasi M.Sh. Vjeç 4.  
Rrethanat e Ҫështjes: 
Ne kallëzimin penal te prindërve te fëmijës M.Sh. Vjeç 4 pretendohet 

se edukatorja e kopshtit i ka trembur fëmijët dhe i ka tronditur duke ushtruar 
dhune dhe me ane te flakës ne organet gjenitale. 

Kqyrja Objektive: 
Gjatë vizitës së fëmijës o konstatua se ka një djegie me flakë në pjesën e 
mons pubis. Mosha e dëmtimeve që kanë ndodhur tek fëmija është afërsisht 
rreth një muaj më parë nga data e ekzaminimit nga ana jonë. Ekzaminimi 
është bërë më 18 – 04 – 2002 nga Pr. Fatos Harito. 
 

5 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 205.  
Rrethanat e Çështjes: 
Ne kallëzimin penal te prindërve te fëmijës M.Sh. Vjeç 4 pretendohet 

se edukatorja e kopshtit i ka trembur fëmijët dhe i ka tronditur duke ushtruar 
dhune dhe me ane te flakës ne organet gjenitale. 

Kqyrja Objektive: 
Shtetasja D.D. Vjeç 5. Në pjesën e sipërme të brendshme të kofshës 

së djathtë pak nën palën inguinale (pala që ndan barkun nga kofsha) duken 
dy njolla. E para në formën e rrumbullakët me dimensione 05 cm dhe e dyta 
pak më poshtë nga mbrapa në formë vezake me përmasa 07 x 03 cm. Me 
ngjyrë të verdhë manushaqe. Mosha e tyre është rreth një muaj nga data 
ekzaminimit. Njollat e lartpërmendura mund të jenë dhe me natyrë alergjike, 
herpetike apo infeksioze të lëkurës. Nga konkluzioni i këtyre dy rasteve të 
fundit mund të themi se tek fëmijët e lartpërmendur duket qartë prania e 
dhunës e cila më tepër mund të karakterizohet si dhunë e karakterit psikik 
dhe në terren të një personi me tipare të çrregullimit te karakterit të tij, siç 
mund t ë kenë qenë edukatorët apo drejtuesit e këtij grupi fëmijësh. 
 

6 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 270 . Shtetasi E.B. vjeç 24. 
Rrethanat e Çështjes: 
Gjate kallëzimit penal pretendohet se mbi te është ushtruar 

marrëdhënie pederastie. 
Kqyrja Objektive: 
Në kqyrjen lokale të anusit duket vic një inflamacion kronik i lëkurës 

përreth vrimës së jashtëqitjes. Tek shtetasit i lartpërmendur nuk duken 
dëmtime trupore si dhe nuk duket deflorimi i anusit.  

7 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 274. Shtetasja M.P. vjeç 14.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja M.P.Vjec 14. Nga vendimi i mësipërm rezulton se shtetasja 

P.M. Vjeç 14 pasi është mashtruar nga komshiu i cili ka tentuar ta 
përdhunoje ne banesën e tij. Në ekzaminimin gjinekologjik rezulton:  
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Kqyrja Objektive: 
Buzët e mëdha mbulojnë buzët e vogla. Qimëzim i pranishëm në 

sqetulla dhe në pubis. Gjinjtë të zhvilluar mirë konform moshës. Himeni me 
trajtë vezake. Pa shenja dhune , pa dëmtime pa çarje, pa shenja dhune, ka 
arritur pjekurinë seksuale. E virgjër (e padefloruar) 
 

8 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 333. Shtetasja A.S. vjeç 14.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja A.S.Vjec 14 gjate kallëzimit penal shtetasja referon se është 

marre forcërisht nga një djalë me një makine benz dhe pasi është një ndërtese 
ne ndërtim e sipër është përdhunuar nga ana e tij.  

Kqyrja Objektive: 
Me ndjenjë turpi tregon ngjarjen: Menstruacionet i kanë ardhur në 

shtator 2001. Menstruacionet e fundit i ka gatur më 18 prill 2002. Në gjoksin 
e djathtë ka një hematomë me përmasa 4x 3 cm me ngjyrë vishnje, në pjesën 
e brendshme të kofshës së djathtë ka një ekimozë 3x2cm diametër. Në pjesën 
e pasme të kurrizit ka tre skuqje gjatësore . Në ekzaminimin gjinekologjik 
rezulton se: Ka buze hiperemike të vaginës të skuqura edematoze. Në orën 9 
sipas akrepave të sahatit  ka një rupturë (çarje ) që shkon deri në bazën e 
unazës së himenit. Konkluzioni: Tek shtetasja e lartpërmendur duken qartë 
shenjat e dhunës seksuale si dhe deflorimi i freskët që mund të jetë disa orë 
para vizitës gjinekologjike që po bëjmë. Duket qartë që është dhunuar 
fizikisht dhe seksualisht , përshkruar sipas Pr.Fatos Harito që shqyrtoi aktin. 
 

9 - Akt dëshmi mjeko ligjore nr 398. Shtetasja J.Sh. vjeç 16.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja J.SH. Vjeç 16 referon se megjithëse me te fejuarin e saj ka 

ndenjur tere natën nuk ka arritur qe gjate marrëdhënies seksuale te kryeje 
aktin seksual.  

Kqyrja Objektive: 
Në ekzaminim objektiv orientohet shumë mirë në kohë dhe hapësirë. 

E zhvilluar mirë fizikisht, gjinjtë të formuar mirë . Qime të pranishme në 
sqetulla dhe pubis. Ekzaminimi gjinekologjik rezulton: Buzët e mëdha 
mbulojnë buzët e vogla. Himeni Mishtor. E padefloruar(e virgjër) pa 
dëmtime te jashtme trupore. Marrëdhëniet seksuale me të fejuarin nuk kanë 
arritur të kryejnë aktin seksual. 

Punoi aktin Pr A.LLoja dhe Pr. F.Harito 
10 – Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 402. Shtetasja M.B. vjeç 16. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja M.B. Vjeç 16 referon se megjithëse me te fejuarin e saj ka 

ndenjur tere natën nuk ka arritur qe gjate marrëdhënies seksuale te kryeje 
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aktin seksual. Në ekzaminim objektiv orientohet shumë mirë në kohë dhe 
hapësirë. E zhvilluar mirë fizikisht, gjinjtë të formuar mirë .  

Kqyrja Objektive: 
Qime të pranishme në sqetulla dhe pubis. Ekzaminimi gjinekologjik 

rezulton: Buzët e mëdha mbulojnë buzët e vogla. Himeni Mishtor. E 
padefloruar(e virgjër) pa dëmtime te jashtme trupore. Marrëdhëniet seksuale 
me të fejuarin nuk kanë arritur të kryejnë aktin seksual. 
Punoi aktin Pr.Dr. B.Cipi dhe Dr.Shk.G.Ylli 
 

11 – Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 457.  
Rrethanat e Çështjes: 
Gjate kallëzimit penal Shtetasja B.A. vjeç 13. Pa inaiatimit te 

prindërve se ne shtëpinë e tyre vinte për vizite shpesh një kushëri pa shkak 
dhe herën e fundit pretendojnë se kushëriri ka kryer marrëdhënie seksuale 
me shtetasen e lartpërmendur.  

Kqyrja Objektive: 
Menstruacionet e para nuk i kanë ardhur. Gjatësia rreth 1.50 M. 

Gjoksi disi i zhvilluar. Me qimëzim jo shumë të zhvilluar. Në Ekzaminimin 
gjinekologjik rezulton: Cipa e virgjërisë ka trajtë unazore. Rreth orës 5 dhe 7 
të akrepave të sahatit ka dy grisje (fisura) që shkojnë deri në bazën e cipës 
unazore të himenit. Gishti tregues dhe ai i mesit hyjnë lirshëm. C’virgjërim i 
vjetër.  
 

12 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 463. Shtetasja I.Gj. 20 vjeçe.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja I.GJ.Vjec 20 pretendon se pas ushtrimit te dhunës mbi te 

nga shtetasi K.L. ne shtëpinë e saj te fundit para gjashte muaj dhe se ka 
ngelur shtatzënë.  

Kqyrja Objektive: 
Më datë 24 -06-2002 dërgohet për një ekzaminim me eko ku del që 

është gravidancë 25 javëshe(pra gjashtë muajshe shtatzënë) . 
 

13 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 535. Shtetasja M.K. vjeç 17. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja M.K. Vjeç 17. Ne kallëzimin penal referon se pasi është 

marre me force është çuar ne shtëpinë e shtetasit Gj.L. është dhunuar. 
 
Kqyrja Objektive: 
E zhvilluar mirë fizikisht dhe seksualisht. Me qime në regjonet 

aksilare dhe pubike. Gjatë ekzaminimit në një të tretën e kofshës së majtë ka 
dërmishtje. Në ekzaminimin gjinekologjik rezulton se: Buzët e mëdha 
mbulojnë buzët e vogla. Himeni Unazor me dy grisje të cipës himenale në 
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drejtim të orës 4 dhe 7. Buzët e krisjeve me ngjyrë vishnje në të bardhë të 
cilët në prekje nuk gjakosen dhe të padhembshme. E defloruar e vjetër. 
Eksperti Dr. Arben LLoja. Dëmtimet e mësipërme siç duken nga të dhënat e 
lartpërmendura kemi dhunë fizike për të arritur marrëdhënie seksuale me 
dhunë ndaj shtetases së lartpërmendur. 
 

14 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 543. Shtetasja R.L. vjeç 22. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja M.K. Vjeç 17. Ne kallëzimin penal referon se pasi është 

marre me force është çuar ne shtëpinë e shtetasit Gj.L. është dhunuar. 
Kqyrja Objektive: 
Gjatë ekzaminimit së shtetases R.L. në këndin e nofullës së poshtme 

majtas, ka një ekimozë 1x0,7 cm. Shtetasja deklaron se ka vite që ka kryer 
marrëdhënie seksuale.  Në supin e majtë, prapa ka një ëkimozë 2 x 2 cm. Në 
një të tretën e kofshës së poshtme, djathtas ka një ekimozë mavi vishnjë me 
përmasa 5 x 2.5 cm . Himeni ka dy grisje në orën 4 dhe 7 sipas akrepave të 
sahatit. Janë kryer akte të dhunshme për të arritur në marrëdhënie seksuale. 
Deflorimi Ishte i vjetër. 
 

15 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 544. Shtetasja A.M. vjeç 27. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja A.M. Ne kallëzimin penal pretendon se është mashtruar nga 

përgjegjësi i saj dhe është tentuar te kryente marrëdhënie seksuale  
Kqyrja Objektive: 
Në vizitën e përgjithshme nuk ka dëmtime në trup dhe në organet 

gjenitale. Ekzaminuesi Dr. Anesti Vako.  
 
16 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 579. Shtetasja M.K. Vjeç 21. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja M.K. Vjeç 21  ka bere kallëzim se shtetasi L.U.Gj. ka kryer 

marrëdhënie seksuale me te.   
Kqyrja Objektive: 
E dëmtuara sqaron se ka një lodhje mendore dhe dobësi të 

përgjithshme trupore. Në vizitën gjinekologjike rezulton se: Buzët e mëdha 
mbulojnë ato të voglat. Hyrja për në vaginë e lirë. Në drejtim të orës 5 , 7 
dhe 12 sipas akrepave të sahatit ka tre grisje me ngjyrë vishnje në të bardhë, 
të pa dhimbshme dhe pa gjakosje në prekje. Pa dëmtime në trupin e saj. E 
defloruar e vjetër. (Dr.Fatos Harito) 
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17 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 617. Shtetasja G.D vjeç 17. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja G.D. Vjeç 17  ka bere kallëzim se shtetasi Gj.N. ka kryer 

marrëdhënie seksuale me te.   
Kqyrja Objektive: 
Në buzën e poshtme të gojës ka dy ekimoza. Dy gërvishtje poshtë 

gushës, një gërvishtje mbi gjoksin e djathë. Ekzaminimi vaginal rezulton: Ne 
drejtim të orës 9 ka dy çarje të himenit (cipes së virgjërisë) në ngjyrë vishnjë 
në të bardhë që shkojnë deri në bazën e himenit. Konkluzioni: Është i qartë 
ushtrimi i dhunës fizike për të arritur kontaktin seksual. Ekzaminimi 
gjinekologjik tregon deflorim te vjetër. (Akti u ekspertua nga Dr Anesti 
Vako) 
 

18 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 684. Shtetasja M.V vjeç 16. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja M.V vjeç 16 ne kallëzimin penal tregon se është dhunuar 

seksualisht nga shoku i te dashurës se saj pasi ka shkuar për vizite ne 
shtëpinë e shoqes. 

Kqyrja Objektive: 
E dëmtuara referon se ka lodhje të rënduar mendore dhe dobësi të 

përgjithshme. Objektivisht orientohet drejte në hapësirë dhe në kohë. 
Menstruacionet e para i kanë  ardhur në moshën 13 vjeç dhe i ka të rregullta. 
Në vizitën gjinekologjike rezulton se: Buzët e mëdha i mbulojnë ato të 
voglat. Në drejtim të orës 6 dhe 9 ka dy grisje që shkojnë deri na bazën e 
himenit, që në prekje janë të dhimbshme dhe gjakosen shumë shpejt. E 
dëmtuara është e c’virgjëruar e freskët pa shenja dhune.  
 

19 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 897. Shtetasja M.D. vjeç 17. 
Rrethanat e Çështjes: 
Gjate kallëzimit penal shtetasja M.D. Vjeç 17 pretendon se është 

dhunuar seksualisht nga shtetasi L.X. Pasi kthehej nga puna me makine. 
Kqyrja Objektive: 
Objektivisht orientohet drejtë në kohë dhe në hapësirë. Pa shenja 

dhune. Në ekzaminimin gjinekologjik rezulton se:  Ka dy grisje në orën 5 
dhe 9 sipas fushës së sahatit me ngjyrë vishnje në ta bardhë pa gjakosje në 
prekje . E defloruar e vjetër. Ka një kohë mbi tre javë nga koha e 
ekzaminimit. Ka arritur pjekurinë seksuale.  ( Akti u punua nga : Dr . Anesti 
Vako dhe Pr.Dr.Sokrat Meksi. 
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20 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 913. Shtetasja D.XH. vjeç 25. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja D.Xh. Vjeç 25 akuzon se mbi te është ushtruar dhune 

seksuale dhe pretendon se është ngelur shtatzënë gjate këtij akti seksual.  
Kqyrja Objektive: 
Gjendja e përgjithshme paraqitet e mirë e pa ankesa. Pretendon se pas 

ngjarjes ka gatur hemorragji. Thotë që ka qenë shtatzënë dhe e ka dështuar 
fëmijën, në shtëpi pasi nuk kishte para që të shkonte në institucion mjekësor. 
Dërgohet për vizitë në spitalin universitar obstetric gjinekologjik ku I’u bë 
dhe eko. Personeli mjekësor e njohu dhe u kujtua që e kishin operuar vite më 
parë. Në statistikën e spitalit u gjend kartela nr 574 e shtetases D.B.19 vjeçe 
e datëlindjes janar 1977. e bija e A. Dhe M. Qe shtruar më 10-04-96 me 
diagnozë –“Agenezi e organeve gjenitale. Atrezi parciale e vaginës”  Në 
datën 10 – 04-96 operohet dhe bëhet një vaginë e re(neovagina kum labia 
pudenta)sepse ajo ishte fare e shkurtër. Del nga spitali më 10-4-1996 me këtë 
diagnozë. Specialistët deklarojnë me bindje të plotë se ajo nuk mund të 
mbetet shtatzënë. (Ekzaminuan: Pr.Arben Lloja dhe Pr.Fatos Harito) 
 

21 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 1033.Shtetësja M.C. vjeç 16. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja M.C. Vjeç 16 është dërguar nga prindërit për vizite pasi 

ndaj saj është ushtruar dhune seksuale nga shtetasi S.C. 
Kqyrja Objektive: 
Periodat e kanë ardhur në moshën 10 vjeç. Referon se ka abortuar një 

fëmijë 3 muajsh në tetor 2002. 
 

22 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 1046. Shtetasja D.M vjeç 19. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja D.M. Vjeç 19 ne kallëzimin penal tregon se pasi është 

marre me force është dërguar ne një bunker është dhunuar fizikisht dhe 
seksualisht nga shtetasi H.Gj. 

Kqyrja Objektive: 
Gjatë ekzaminimit në gjurin e majtë konstatohen dy ekimoza me 

ngjyrë mavi me përmasa 2.5 x 2 cm dhe 2x 1 cm. Në gjoksin e majtë një 
ëkimozë vezake me dimensione 4 x 1.5 cm. Në ekzaminimin gjinekologjik 
rezulton se: Në orën 7 dhe 10 sipas akrepave të sahatit shihen dy cikatrice që 
shkojnë deri në bazën e himenit. Ka gërvishtje dhe dërmishtje shkaktuar nga 
mjete të forta mprehëse. Shtetasja D.M. 19 vjeçe është dhunuar  fizikisht 
(aspekte që duken dhe nga njollat  
e lartpërmendura) . C’virgjërimi është i vjetër mbi dy javë nga koha 
ekzaminimit (Akti u punua nga Dr.Anesti Vako dhe Pr. Fatos Harito) 
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23 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 1056. Shtetasja F.C.vjeç 18.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja D.M. Vjeç 19 ne kallëzimin penal tregon se pasi është 

marre me force është dërguar ne një shtëpi private dhe është dhunuar 
fizikisht dhe seksualisht nga shtetasi M.T. 

Kqyrja Objektive: 
Gjatë ekzaminimit rezulton: mbi gjoksin e djathtë ka një hematomë 

me përmasa 2 x 1.5 cm. Në gjurin e majtë konstatohen dy ekimoza me ngjyrë 
mavi me përmasa 2.5 x 2 cm dhe 2x 1 cm. Në gjoksin e majtë një ëkimozë 
vezake me dimensione 4 x 1.5 cm. Në ekzaminimin gjinekologjik rezulton 
se: Në orën 7 dhe 10 sipas akrepave të sahatit shihen dy cikatrice që shkojnë 
deri në bazën e himenit. Ka gërvishtje dhe dërmishtje shkaktuar nga mjete të 
forta mprehëse. Shtetasja D.M. 19 vjeçe është dhunuar  fizikisht (aspekte që 
duken dhe nga njollat e sipërpërmendura) . C’virgjërimi është i vjetër mbi dy 
javë nga koha ekzaminimit (Akti u punua nga Pr Dr. Besim Ymaj) 

24 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 1127. Shtetasja M.R.vjeç 13. 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetesaj M.R. Vjeç 13 është dërguar ne vizite pranë institutit te 

mjekësisë ligjore pasi pretendon se mbi te është ushtruar dhune nga shtetasi 
Q.C. 

Kqyrja Objektive: 
E ekzaminuara nuk paraqet ankesa. Orientohet mirë në kohë dhe në 

hapësirë. Ne regjonin pubik dhe aksilar janë të pranishme qimet. Gjoksi i 
formuar i rrumbullakët.  
Në ekzaminimin gjinekologjik rezulton se: Në cipën e virgjërisë duken dy 
çarje(fisura) në orën 9 dhe 5 sipas sahatit. Himeni i lirë. Buzët nuk gjakosen 
në prekje dhe nuk janë të dhimbshme. Nuk ka shenja dhune në trupin e saj. E 
c’virgjëruar (e defloruar ) deflorim i vjetër. Mbi dy javë nga koha 
ekzaminimit. (Punoi Aktin: Dr.Shk.G.Ylli) 
 

-Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 194. Shtetasja P.G. vjeç 37.  
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja P.G. Vjeç 37. Është me nënshtetësi te huaj dhe ndodhet ne 

repartin 313 dhe pretendon se është shtatzënë. 
Kqyrja Objektive: 
Më datë: 21 -1-2003 është dërguar për vizitë në maternitetin e Tiranës 

nga personeli mjekësor i burgut. Ku ka kryer një vizitë gjinekologjike dhe 
ekografike. Nga vizita gruaja del se nuk është shtatzënë. Paraqet vonesë 
menstruacionesh prej dy muajsh . i rekomandohet mjekim për 5 ditë me 
Uterogestan, nga 2 tableta në ditë. Në eko uterusi dukët normal. Kaviteti i 
rregullt, ovaret me strukturë normale. Duglasi i lirë . Më datën 26-02-2003 
në prani të avokatit dhe të një përkthyese u bë ekzaminimi i gruas ne repartin 
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313. Nga vizita ekografie rezultoi se uterusi është normal por vezoret me 
strukturë lehtësisht mikrokistike.Konkluzioni: Nuk është shtatzënë. 

 
2 - Akt-dëshmi, mjeko-ligjore. nr.530. Shtetasja Y.D. vjeç 17 
Rrethanat e Çështjes: 
Shtetasja Y.D. vjeç 17 gjate kallëzimit penal tregon se shtetasi G.I. 25 

vjeç pasi e ka mashtruar dhe e ka dehur e ka dërguar ne shtëpinë e tij dhe ka 
kryer marrëdhënie seksuale me dhune me te . 

Kqyrja Objektive: 
Shtetasja, me zhvillim normal. Gjinjtë të formuara mirë. Ne sqetulla 

dhe në regjonin pubik janë të pranishme qimet. Menset e para i kanë ardhur 
në moshën 15 vjeçe .  
Në ekzaminimin vaginal rezulton: Buzët e mëdha i mbulojnë buzët e vogla. 
Në cipën e virgjërisë duken dy fisura që shkojnë deri në bazën e himenit. Një 
në orën 2 dhe tjetra në orën 9 sipas akrepave të sahatit. Sipas të dhënave të 
shtetases gjati aktit që shqyrtohet ka qenë në gjendje të dehur, por nga vizita 
gjinekologjike del se shtetasja J.D vjeç 17 është e c’virgjëruar e vjetër.  
(Dr.Shk. Gramoz Ylli) 

3 –Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 467..Shtëtësja M.H. vjeç 23 
Rrethanat e Çështjes: 
Ne kallëzimin penal shtetasja M.H. 23 vjeç referon se është rrëmbyer 

me force nga shtetasi I.D. ne një banese private dhe është dhunuar fizikisht 
dhe seksualisht nga ai. 

Kqyrja Objektive: 
Në anën e brendshme të kofshës së djathë, në rrëzë të kofshës ashtu 

siç duket dhe nga figura  ka një ekimozë me diametër 12x 10 cm. Nga ana e 
majtë ka një ekimozë tjetër ngjitur me buzët e vaginës, me diametër 11x 8 
cm. Vulva e Vaginës është e skuqur dhe e dematosur. Në të ndenjurën majtë 
ka një ekimozë me ngjyrë mavi me dimensione 18x 9 cm. Në gjurin e djathtë 
ka gjithashtu një tjetër ekimozë me diametër 10x 4 cm . Ekzaminimi 
gjinekologjik sheh se buzët e himenit janë të çara në orën 3, 6,dhe 9 sipas 
akrepave të sahatit . Në prekje gjatë vizitës vaginale buzët e fisurave janë të 
dhimbshme por që nuk gjakosen. Gjë e cila tregon që kemi një 
deflorim(c’virgjërim) të vjetër. Tek e ekzaminuara e lartpërmendur duken 
qartë shumë aspekte të dhunës fizike për të arritur tek dhuna seksuale. 
Shenjat si hematoma , ekimoza, dërmishtje si dhe hipermia e vulvës tregojnë 
se mbi të dëmtuarën H.M. vjeç 23 është ushtruar dhunë fizike dhe seksuale. 
Konkluzionet janë dhënë nga Dr. Gramoz Ylli. 
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4 - Akt dëshmi mjeko-ligjore nr 297. Shtetasja S.Z. vjeç 13. 
Rrethanat e Çështjes: 
Nga vendimi rezulton se ne datën 8.4.2003 ka bere kallëzim shtetasja 

S.Z. vjeç 13 duke kallëzuar se shtetasi XH.K. ka kryer marrëdhenie seksuale 
me dhune ndaj saj .  

Kqyrja Objektive: 
Shtetasja S.Z. nuk e ka arritur moshën e pjekurisë seksuale. Sot më 

datë 8 -4-2003 vjen për vizitë shtetasja e lartpërmendur. Pas ekzaminimeve 
objektive dhe gjinekologjike rezultoi se: Nuk kishte shenja të jashtme të 
ushtrimit të dhunës fizike. Cipa e virgjërisë është e padëmtuar. Pra është e 
virgjër. (Punoi Pr.Fatos Harito) 
 

TË DHËNA SPECIFIKE TË ASPEKTEVE TEORIKE TË 
MARRËDHËNIEVE SEKSUALE ME DHUNË 

Pasojat e marrëdhënieve seksuale me dhunë mund të jenë nga më të 
ndryshmet, duke filluar nga c’rregulllimet e shëndetit (dëmtime trupore 
fizike dhe ç’rregullime neuropsikike, marrje të sëmundjeve veneriane, barra 
dhe vetëvrasje. Marrëdhëniet seksuale me dhunë sidomos tek fëmijët 
shoqërohet nganjëherë me dëmtime shumë të rënda të organeve gjenitale 
duke përfunduar madje dhe me vdekje. Duke gatur parasysh të dhënat e 
mësipërme nga eksperti mjeko-ligjor mund të kërkohet përgjithësisht që të 
zgjidhë nëse ka ndodhur një bashkim seksual ose tentativë në këtë drejtim. 
Në çfarë kanë konsistuar veprimet e konstatuara.  

Nëse janë kryesish dëmtime trupore të tjera, çfarë lokalizimi kanë 
gatur ato? Me ç’mjet janë kryer dhe cila ka qenë shkalla e gravitetit të tyre si 
dhe ç’pasoja të tjera ka gatur bashkimi seksual për viktimën. Nëse personi i 
përdhunuar nuk ka bërë ndonjëherë marrëdhënie seksuale, shtrohet pyetja: A 
është prishur cipa e virgjërisë, (Tërësia anatomike e himenit)? Ekspertimi 
mjeko-ligjor ,në rastin e këtyre marrëdhënieve seksuale kryhet me qëllim për 
të vërtetuar eventualisht prishjen e virgjërisë dhe mos-arritjen e pjekurisë 
seksuale. 

Ekzaminimi në lidhje me përcaktimin e pjekurisë seksuale kryhet 
pothuajse gjithmonë për persona të seksit femër, dhe vetëm shumë rrallë 
kërkohet një përcaktim i tillë për persona të seksit mashkull.  

Përdhunimi i femrave që nuk kanë arritur pjekurinë seksuale arrihet 
më lehtë për vetë faktin se ato jo vetëm nuk janë të zhvilluara mirë fizikisht, 
por dhe nuk janë në gjendje të dinë të kundërshtojnë, sepse nuk kuptojnë 
drejt rrezikshmërinë shoqërore të krimit. 

Duke qenë se bashkimi seksual në këto raste, kryhet rrallë me dhunë, 
ai nuk shoqërohet zakonisht me dëmtime trupore si dërrmishje, ekimoza, 
plagë etj.., të cilat rrjedhimisht shpesh herë nuk konstatohen në trupin e 
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viktimës, me përjashtim të organeve gjenitale ku mund të vihen në dukje 
çarje të himenit, ekimoza në vulva etj.  

Mënyra e ekzaminimit mjeko-ligjor të personit të dëmtuar si dhe të të 
pandehurit është e një të me atë që përdoret në ekspertimin e marrëdhënieve 
seksuale me dhunë.  
Edhe çështjet që i parashtrohen për zgjidhje ekspertit mjeko-ligjor janë të 
njëjta me ato të marrëdhënieve seksuale me dhunë, por përmbajnë 
njëkohësisht edhe çështjen e përcaktimit të pjekurisë seksuale. 

Një kategori kryesore në ekspertimin mjeko-ligjor futen dhe rastet e 
korruptimit me anë të veprave të turpshme. Veprat të turpshme janë të gjitha 
format e kënaqësisë së epshit seksual pa kryer bashkimin seksual, të 
natyrshëm ose të kundërnatyrshëm se vepra të tilla janë prekja e organeve të 
jashtme gjenitale të vajzave dhe djemve  të vegjël me dorë ose me ndonjë 
pjesë tjetër të trupit, fërkimi i organeve seksuale të burrit midis kofshëve të 
vajzave etj. Subjekt i këtij krimi mund të jetë si burri ashtu edhe gruaja, nga 
ana subjektive krimi kryhet vetëm me dashje sepse subjekti i krimit e di se 
po korrupton me anën e veprave të turpshme një person që nuk ka arritur 
pjekurinë seksuale.  

Ekspertimi mjeko-ligjor në këto raste është shumë i vështirë për arsye 
se shenjat objektive të korruptimit të të miturve konstatohen rrallë. Tek 
vajzat që janë më shpesh viktima të këtij lloji krimi, këto shenja me skuqje të 
mukozës së himenit, me plasje ose çarje të saj, me hemorragji në rëndësi të 
skajeve ose të bazës së himenit, në plasje, dërmishtje, gërvishtje, dhe 
hemorragji të mukozës së organeve gjenitale të jashtme, sidomos në regjonin 
e buzëve të vogla të vulvë, të vrimës së jashtme të uretrës, me dëmtime të 
ndryshme në regjonin e pubisit , perineumit, anusit etj.  

Kur ekziston vetëm skuqja e mukozës së organeve gjenitale të 
jashtme duhet të bëhet ekzaminimi i dytë brenda 3-5 ditëve me qëllim për të 
vërtetuar zhdukjen ose jo të kësaj skuqjeje , meqenëse skuqja dhe gërvishtja 
të paktën ndodhin nganjëherë nga përmbajtjet gjenitale jo të pastërta dhe nga 
kruarja e organeve seksuale nga vetë vajza në rast sëmundje parazitare , të 
shkaktuara nga oksuret, në rast onanizmi etj. Si provë bindëse shërben 
zbulimi i gjurmëve të spermës në organet  gjenitale dhe përreth tyre si dhe në 
sipërfaqen e trupit të të miturës në adresat dhe teshat e saj. Ka rëndësi të 
gjithashtu prezence e sëmundjeve veneriane (gonorea etj), megjithëse këto 
mund të mos vijnë gjithmonë nga ndonjë kontakt seksual. Kështu 
përshembulll, mund të ndodhën tek një vajzë e vogël kur përdoret për te 
fshirë organet gjenitale të saj kur përdoret një peshqir i infektuar që më parë 
nga e ëma ose një person tjetër, të prekur nga gonorea. 

Gjatë ekspertimit në rastet e korruptimit me anën e veprave të 
turpshme, duhet të ekzaminohet dhe anusi i viktimës duke gatur parasysh dhe 
mundësinë e prezencës së gonoresë në rektum. 
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Duhet ditur se fëmijët sugjestionohen lehtë dhe se janë të prirur për të 
zmadhuar gjërat, kështu që nën ndikimin e të rriturve, mund të trillojnë një 
tabllo veprash të turpshme që në të vërtete nuk janë kryer.  

Ekspertimi mjeko-ligjor për marrëdhëniet seksuale me dhune ka një 
rëndësi te veçante,ne legjislacionin penal dhe ne praktiken gjyqësore. 
Eksperti mjeko-ligjor ne fushën e krimeve te ndryshme seksuale luan një rol 
te veçante sepse ai ndihmon shpesh here ne përcaktimin dhe cilësimin e 
drejte te një kategorie veprash qe kane rrezikshmëri te larte. Ne aktet qe unë 
kam studiuar kam hasur ne krime te ndryshme seksuale qe janë kryer me ane 
te dhunës si:  

a) Marrëdhëniet seksuale me personat qe nuk kane arritur pjekurinë 
seksuale. 

b) Korruptimi me ane te veprave te turpshme te personave qe nuk kane 
arritur pjekurinë seksuale. 

c) Marrëdhëniet seksuale ndërmjet meshkujve. (Pederastinë) gjithashtu 
dhe ka gatur dhe raste te perversioneve ne përgjithësi. 

Pederastia   
Nga ana mjeko-ligjore, pederastia paraqitet në dy forma :  
Akute ose Kronike. 
1. Pederastia akute. Konsiston në kryerjen e freskët të një bashkimi 

seksual nëpërmjet anusit. Kur një akt i tillë bëhet me pëlqimin e të dy 
partnerëve zakonisht  ai nuk lë asnjë shenjë, por në rast kalimi të sorcuar të 
pengesës së sfinketrit anal që shtrëngohet për tu mbrojtur, ky mund të pasojë 
dëmtime të veçanta, të dukshme vetëm gjatë disa ditëve, të cilat paraqiten në 
trajtë gërvishtjesh të gjakosura, të lëngëzuara, me gjatësi prej disa mm, të 
vendosura paralelisht me polet radiale rrotull mukozës, pak prapa rrethit të 
anusit ; gërvishtje këto që nuk duhet të merren s i fisura patologjike. Ecja, 
defektimi dhe tusheja raktale shkaktojnë dhimbje dhe djegie në regjonin ana 
l. Ky i fundit paraqitet shpesh herë si i fundosur për shkak të kontraktimit 
reflektor të muskulit ngritës të anusit.  

Ky  deformim në formë hinike nuk është karakteristike për pederastinë, 
sepse mund të konstatohet gjithashtu në rastet e fisurës së anusit të 
inflamacionit akut të rektumit. Nganjëherë një koitus i vrullshëm provokon 
një plasje të vrimës anale me çarje më shumë ose më pak të thella që 
ndodhin në vijën e mesme në afërsi të perineumit. Një çarje e tillë e pjesës së 
pasme paraqitet nganjëherë në vijë të drejtë me skaje të rregullta dhe të 
skuqura me gjatësi dhe thellësi mjaft të mëdha. i pandehuri mbron veten e tij 
zakonisht duke pretenduar se këto plagë nga futja në rektum të ndonjë trupi 
të huaj. Në përgjithësi lezionet e rënda rektale ndodhin më shumë nga 
veprimi i trupave të huaj  se sa nga ai penisit, me përjashtim të rasteve që 
kanë të bëjnë me fëmijë. 
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Ashtu si në përdhunimet seksuale, akti pederastik i kryer me dhunë lënë 
gjurma të përleshjes ose të krimit (mbytje me duar) që duhen kërkuar 
sistematikisht tek viktima. Zbulimi i njollave të spermës rreth anusit e 
vërteton aktin e kundërnatyrshëm . Sperma mund të gjendet gjithashtu 
brenda në rektum dhe të identifikohet pas një lavazhi të lehtë. Në disa raste, 
viktima në anus shenja sëmundjesh veneriane, sidomos të gonorresë, që 
vërtetojnë tek mashkulli koitusin anal. 

 
2.Pederastia Kronike 
Karakterizohet nga ndryshime të veçanta që shkaktohen në regjonin anal 

në vazhdim të akteve pederastike të kryera sistematikisht. Kështu në 
ekzaminimin e pasivit konstatohet një fundosje e anusit dhe një lëshim i 
sfinkterit të tij. Deformimi anal nuk është konstant dhe mund të takohet 
përveç pederastisë, edh ne persona të moshuar dhe të dobësuar. Lëshimi i 
sfinkterit është shenja më e mirë kur ai ekziston. Shihet në fillim zhdukja e 
palosjeve radiale ta anusit i cili mund të hapet me lehtësi duke lënë të futet 
nëpërmjet tij gishti pa ndonjë rezistence të madhe . Në një rast më të 
përparuar hapja e qëndrueshme e anusit shkakton mosmbajtjen më shumë 
ose më pak të plotë të materialeve fekale. Në kufomë lëshimi i sfinkterit nuk 
ka asnjë kuptim sepse është një fenomen pas vdekjes dhe dalja e mukozës 
rektale është një shenjë e kalbëzimit të kufomës. Zakonet pederastike 
favorizojnë zhvillimin e inflamacioneve kronike(Regada kondiloma etj.) por 
këto mund të kenë një prejardhje tjetër , jopederastike. Janë përshkruar edhe 
tek pederasti aktiv disa ndryshime si hollim dhe përdredhje të penisit dhe 
zgjatje të kokës së tij, porse të gjitha këto nuk janë vërtetuar gjatë vrojtimeve 
në praktikën mjeko ligjore. 

 
Perversionet Seksuale  
Perversionet seksuale janë deviacione të instinktit seksual që 

manifestohen në forma të ndryshme, kryesisht në personat me turbullime 
psikike. Individët që vuajnë nga perversionet seksuale në përgjithësi nuk 
ndjejnë kënaqësi kur kryejnë aktin seksual në rrugë normale. Shumica e tyre 
nuk kanë ereksion, ejakulacion dhe orgazëm. Kënaqësinë seksuale ata e 
fitojnë në rrugët të shtrembër, në mënyra të sëmura paradoksale dhe të 
shëmtuara, që janë në kundërshtim të plotë me normat morale që ka 
vendosur shoqëria në përgjithësi. Perversionet përbëjnë  rrallë krime në 
vetvete, por mund të shpien në kriminalitet me anë manifestimesh më shumë 
ose më pak të rënda. Në këtë drejtim duke studiuar problemet e kriminalitetit 
seksual mund të vihen në dukje edhe aspektet mjeko-ligjore të 
perversioneve. Perversionet seksuale mund te ndahen në dy kategori të 
mëdha: 
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1. Në kategorinë  e parë instinkti është i larguar nga objekti i tij dhe 
kështu krijohen anomali të zgjedhjes së objektit. Të tilla janë kryesisht 
homoseksualiteti, autoerotizmi(onanizmi) dhe zoofilia.  

Në kategorinë e dytë objekti është normal por instinkti është i përvetuar 
në një drejtim të tillë që ulja e tensionit seksual arrihet në mënyra anormale. 
Të pajisura me një kuptim të veçantë dhe krijohen kështu erotizma dëshirash 
jo gjenitale si skoptofilia, ekzibisionizmi, sadizmi, mazosizhmi, fetishizmi 
etj. Në lidhje me homoseksualitetin për pederastinë që është forma më e 
zakonshme e këtij perversioni është folur në një kapitull me vete.  

Autoerotizmi konsiston në erotizmin e personit me veten e tij duke e 
shtyrë në onanizëm.  

Onanizmi. Që quhet gjithashtu masturbacion, përfshin tërësinë e mjeteve 
të përdorura nga njëri ose tjetri seks, për të shkaktuar orgazëm seksuale 
jashtë kushteve të koitusit normal.  

Onanizmi mashkullor që takohet më shpesh, kryhet me anën e fërkimit 
të penisit me dorë ose me mjete të tjera gjer në shkaktimin e ereksionit të 
pasuar me derdhjen e spermës.  

Onanizmi Femëror që është më i rrallë realizohet me anën e prekjes 
së fërkimit të kitorisit, vrimës së uretrës, vaginës si dhe thithëve të gjinjve. 
Rastet e Onanizmit janë më të shpeshta në moshën e adoleshencës (14-18 
vjeç) kur martohen shumica e tyre që praktikojnë onanizmin heqin dorë prej 
tij. Kur edhe pas martesës individi vazhdon të masturbohet atëherë mund të 
flitet për një perversion. Rreziku më i madh nga ana mjeko-ligjore është 
onanizmi në grup që mund të shpjerë praktikuesit e saj drejt 
homoseksualitetit.  

Zoofilia ose Bestialiteti  që është bashkimi seksual me kafshët (lopë, 
pela,dhi,pula etj.), konstatohen rrallë tek individët me të meta mendore ose 
psikopatët. Nganjëherë dhe persona normale që nuk bëjnë jetë seksuale 
normale mund të kryejnë akte të tilla.  

Skoptofilia konsiston në erotizmin e personit vetëm me anë të 
pamjes, Duke evituar çdo kkontakt me subjektin. Nganjëherë kjo anamoli 
mund të shoqërohet dhe me akzibisionizmin.  
Ekzibicionizmi është një anamoli që shfaqet me anë të ekspozimit parë një 
ose më shumë personash të organeve gjenitale. Efekti i kërkuar arrin 
maksimumin kur spektatori (mashkull ose femër). Interesohen ose 
emocionohen nga një gjest i tillë i papritur .  

Sadizmi dhe Masoshizhmi janë perversione të karakterizuara nga 
fakti që vuajtjet fizike dhe morale të imponuara sjellin eksitimin seksual, tek 
personi që i shkakton një tjetri këto vepra, në rastin e sadizmit, dhe tek 
personat që i vuan efektet e tyre në rastin e masoshizhmit.  
Sadisti më gjakësor me veprimet e tij mund të arrijë të kryejë krime shumë të 
rënda ndërsa masoshishti mund të pësojë aksidente gjatë dëmtimeve që ai i 
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shkakton vetes ose pranon ti bëhen nga një tjetër. Fetishizmi konsiston në 
eksitimin dhe kënaqësitë seksuale të shkaktuara vetëm me anën e pamjes. 
Dhe admirimit të një pjese të trupit të seksit të kundërt ose të një sendi që  i 
takon këtij të fundit ose të një sendi tjetër të çfarëdoshëm.   

Fetishi mund të përbëhet nga ndonjë pjesë e veshjes (këpucë , dorezë, 
fustan etj). Fetishizmi mund të shprehet me akte penalisht të dënueshme 
gjatë shqyrtimit të të cilave mund të lindë nevoja për ekspertim mjeko-ligjor. 
Psikiatriko-ligjor.     

Ne trajtimin e gjithë këtyre ceshtjeve ekspertimi mjeko-ligjor është 
kryer ne mënyre te sakte dhe shume shkencore fale kjo aftësisë se larte 
profesionale te eksperteve tanë te institutit te mjekësisë ligjore. Ne  studimin 
e rasteve marrëdhëniet  seksuale te kryera me dhune, me kanosje, ose duke 
perfituar nga pazotësia e viktimës për tu mbrojtur nga ana objektive te gjitha 
këto përbejnë krim seksual te dënueshëm. Me fjalën dhune nënkuptohet 
forma fizike e dhunës qe mund te shprehet me rrahje, plagosje te lehte, 
plagosje te rende, lidhje te pjesëve te trupit etj. Kjo dhune ne çdo forme qe 
mund te shfaqet përdoret për te mposhtur kundërshtimin e viktimës, për te 
thyer çdo qëndrese nga ana e saj. Pa kundërshtim nga viktima nuk ka dhune. 
Nëse është përdorur ose jo dhune për kryerjen e marrëdhënieve seksuale, kjo 
është ceshtje fakti qe zgjidhet ne çdo rast konkret ne baze te hetimit te 
gjithanshëm te rrethanave te ceshtjes. Veçanërisht një rëndësi te madhe luan 
ekspertimi mjeko-ligjor qe konsiston ne ekzaminimin e gjithanshëm te 
personave dhe provave materiale. Dhuna duhet te  jete ne një intensitet te 
tille sa qe te heqë çdo mundësi fizike për te kundërshtuar nga ana e personit 
qe dhunohet. Kundërshtimi i te dëmtuarës duhet te jete aktiv dhe gjer ne 
fund, dhe qëndresa e saj te mposhtet si rezultat e përdorimit te dhunës. Krimi 
i marrëdhënieve seksuale me dhune ekziston pavarësisht nga fakti, nëse 
personi ne te kaluarën mund te ketë pasur marrëdhënie seksuale me atë 
femër. Elementi i dyte i krimit është kanosja qe ne te vërtet përbën formën e 
dhunës psikike qe te konsiderohet si mjet për kryerjen e krimit te 
marrëdhënies seksuale kanosja duhet te përmbajë karakteristikat kryesore te 
saj: 

a)Kanosje Serioze 
b)Kanosje Reale dhe jo fiktive , e ti drejtohet dëmtuarës për vrasje 

ose plagosje. Kanosja duhet te jete e atille  sa te vere te dëmtuarën ne pozita 
qe nuk mund te kundërshtojë, dhe kundër dëshirës se saj te hyje ne bashkim 
seksual. Sigurisht nëse kanosja ka qene reale dhe serioze ne atë mase sa te 
mposhte çdo qëndrese te te dëmtuarës,  kjo është ceshtje qe mund te zgjidhet 
vetëm penalisht. Prandaj ekzaminimi mjeko-ligjor ne një marrëdhënie te tille 
seksuale duhet te vërtetojë për përcaktimin e kryerjes ose jo te bashkimit 
seksual. Si marrëdhënie seksuale konsiderohet dhe ajo qe është kryer duke 
përfituar nga pazotësia e viktimës për mbrojtje, me pazotësi për mbrojtje 
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kuptohet gjendja ne te cilën e dëmtuara objektivisht ka humbur ndërgjegjen 
dhe nuk ka mundësi te mbrohet nga autori i krimit. i cili duke përfituar nga 
kjo gjendje arrin te kryeje bashkimin seksual. Një gjendje e tille mund te jete  
kryer pa ndërhyrjen e subjektit te krimit por shfrytëzohet prej tij. Siç ndodh 
p.sh, kur viktima është e sëmurë, ne gjumë, e hipnotizuar, me te meta 
mendore ose gjate një ataku epileptik. 
 

KONKLUZIONET 
Marrëdhëniet seksuale me dhunë siç shihet dhe gjatë trajtimit dhe 

shqyrtimit të rasteve të mësipërme, përbëjnë një nga çështjet më delikate të 
ekspertizës mjeko-ligjore, të cilat kërkojnë përveç ekzaminimit të 
hollësishëm të personave të dhunuar, edhe shqyrtimin e të dhënave hetimore 
të këtyre çështjeve.  

Problemet mjeko-ligjore që zgjidhen në këto raste kanë të bëjnë me 
përcaktimin e deflorimit, kohën kur deflorimi ka ndodhur, përcaktimin e 
pjekurisë seksuale, të aftësisë seksuale, të dëmtimeve trupore nga dhuna e 
cila është ushtruar.  

Në vendin tonë në vitet e studiuara nga ana ime, në vitet 2001-2006,  
mesatarja e rasteve për qytetin e Tiranës ka qenë rreth 17 raste në vit. Në 
klasifikimin në drejtim të moshës, më të shpeshta kanë qenë ata rreth moshës 
13-16 vjeç.  

Sipas klasifikimit të seksit ka gatur një shtim të numrit të 
marrëdhënieve seksuale midis të të njëjtit seks, (pra të pederastisë) dhe 
konkretisht rreth tre raste për vit. Për sa i përket fëmijëve ka një numër 
relativisht jo të vogël rastesh, rreth tre katër në vit, ndaj të cilëve është 
ushtruar dhunë seksuale. 

Shqyrtimi i hollësishëm i aspekteve mjeko-ligjore dhe njohja e tyre 
prej ekspertëve mjekoligjore, kriminalistë dhe punonjës së 
drejtësisë,Gjyqtarë, Prokurorë, oficerë të policisë gjyqësore do të shërbejnë 
për një zgjidhje juridike sa më të drejtë dhe të paanshme të këtyre rasteve.  
 

Në fund të këtij studimi dua të paraqes të përmbledhura aktet dhe 
materialet që kam përdorur për të plotësuar një temë sa më bashkëkohore.  
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PROBLEME AKTUALE DHE 
PERSPEKTIVA E EKONOMISË 
SHQIPTARE 

Për ecurinë e ekonomisë shqiptare në këto katër vitet e fundit janë 
bërë një sërë studimesh të natyrës ekonomike e politike, synimi i të cilëve ka 
qënë të përcaktojnë faktorët që kanë ndikuar në qëndresën e saj përballë 
recesionit global dhe krizës financiare, për të nxjerrë në pah veçoritë e saj që 
lidhen me mënyrën e strukturimit të modelit ekonomik që është formësuar në 
këto katër vitet e funsit. Ne, në këtë material, do të japim pikërisht mendimet 
tona se cila duhet të jetë ecuria e ekonomisë shqiptare në të ardhmen. 

Cilët kanë qënë dhe janë faktorët që kanë ndikuar dhe po vazhdojnë 

të ndikojnë në ecurinë e ekonomisë shqiptare në të sotmen dhe në të 

ardhmen? 
 
Faktorë të brendshëm: 
 

A. Kriza Politike 
Një nga faktorët kryesorë që ka ndikuar në paqëndrueshmërinë 

ekonomike ka qënë kriza politike. Kriza politike ka qënë një realitet i këtyre 
katër viteve ku ekonomia shqiptare u përball me recesionin global. Kjo krizë 
ka ndikuar negativisht në të gjitha sferat e jetës, si në fushën ekonomike, në 
fushën financiare, në fushën sociale ashtu edhe në atë të marrëdhënieve me 
botën. Kjo krizë e tejzgjatur ka pasur dhe do të ketë kostot e saj më të mëdha 
në fushën e ekonomisë e financave për një periudhë afatgjatë. 

Disa nga momentet më të shfaqura të kësaj krize për vitet 2009-2011 
kanë qënë: 

- Në 2009 u vu në dyshim ligjshmëria e zgjedhjeve prej opozitës. 
Opozita vuri në dyshim ligjshmërinë e zgjedhjeve parlamentare duke 
deklaruar se qeveria Berisha-Meta po qëndronte në pushtet në 
mënyrë jo të ligjshme, ndërkohë që Vëzhguesit ndërkombëtarë dhe 
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sidomos OSBE-ja, i vlerësuan zgjedhjet si më të mirat që ishin 
mbajtur ndonjëherë në Shqipëri, edhe pse duheshin ndërmarrë 
reforma të tjera akoma në këtë drejtim, për të shmangur një herë e 
mirë të gjitha shkeljet dhe pakorrektësitë e tjera. 

- Deputetët e zgjedhur të PS-së nuk u betuan dhe kësisoj nuk morën 
pjesë për rreth 6 muaj në mbledhjet dhe votimet e Kuvendit të 
Shqipërisë. Vetëm pas shumë protestave dhe një greve urie në qendër 
të Tiranës, deputetët e zgjedhur të PS-së, u betuan në fund të shkurtit 
2010, për të mos humbur mandatet e tyre. Në parlament, Ligjet të 
cilat kërkonin shumicë të cilësuar me 3/5 e votave, u zvarritën dhe 
nuk njohën miratim. 

- Në ndërrimin e viteve 2010/2011, u ndërmor edhe një herë një 
përpjekje për të formuar një komision hetimor në Kuvendin e 
Shqipërisë, i cili do të merrej me verifikimin e ligjshmërisë së 
zgjedhjeve dhe me shumë gjasa, do të ishte i aftë të hapte edhe kutitë 
zgjedhore (që përmbanin listat dhe fletat e votimeve).  

- Në shtator 2010, ndodhi një riformatim i kabinetit qeveritar, i cili 
preku në fakt vetëm partnerin minor të koalicionit, LSI-në. Ish-
ministri i ekonomisë, Dritan Prifti, nga LSI-ja, duhej të largohej nga 
posti i tij pas akuzave masive për korrupsion, duke u zëvendësuar në 
këtë mënyrë nga Ilir Meta.  

- “Politika shqiptare gjatë 2010-ës kishte shumë propagandë, 
patetizëm. Asnjëra nga forcat politike kundërshtare nuk u përball me 
forcën tjetër, duke sjellë një alternativë të re. Sot ndodhemi në kuotat 
më kritike të politizimit të institucioneve dhe shkeljes së pavarësisë 
së tyre, të sanksionuar nga Kushtetuta. Nuk gjendet në kalendarin e 
postkomunizmit të Shqipërisë një vit si 2010-a, ku klasa politike e 
shkatërroi jetën normale parlamentare. Ky vit i lë vitit që vjen krizën 
e mosmarrëveshjes politike, ku pas dështimit të të gjitha përpjekjeve 
nga diplomacia ndërkombëtare dhe faktorët e brendshëm 
institucionalë kriza mbetet e hapur, që gjithë koston e mbartur nga 
stanjacioni i mosmarrëveshjes politike do t'ia shkarkojë 2011- ës.  

- Në 2011 është momenti, që të ndihet zëri i tretë - nëse maxhoranca 
dhe opozita konsiderohen dy zërat e parë - pra ai i shoqërisë civile 
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dhe i institucioneve, që mund të quhen të tilla vetëm nëse respektojnë 
ligjin”1  

- Nga mesi i janarit 2011, në publik u shfaq një video, e cila tregonte 
ish-ministrin Prifti në një bisedë konfidenciale me Ilir Metën, ku flitej 
për praktika korruptive në dhënien e konçesioneve që kishin lidhje 
me investimet në infrastrukturë (hidrocentrale). Meta dha dorëheqjen 
si minister, si zv/kryeminsitër dhe gjithashtu dorëzoi edhe imunitetin 
parlamentar për t´i hapur rrugë hetimit të akuzave.  

- Opozita u kërkoi përkrahësve të vet që të dilnin në një demonstratë të 
madhe, më datë 21 janar 2011 në qendër të Tiranës. Në demonstratë 
morën pjesë 20.000 deri në 30.000 vetë (përkrahës së PS-së), të cilët 
u mblodhën në bulevardin qendror të Tiranës. U konfirmua vdekja e 
katër personave të shkaktuar nga armë zjarri dhe e rreth 100 të 
plagosurve, ndër ta edhe e disa policëve. 
 
Kriza politike ndikoi në disa drejtime kyçe ndër të cilat veçojmë: 
E para, në mos miratimin e ligjeve në parlament që kërkonin 

shumicë të cilësuar me 3/5 e votave. 
E dyta, në humbjen e besimit popullor ndaj organeve legjislative dhe 

atyre të ekzekutivit, në humbjen e besimit ndaj organeve të gjyqësorit dhe të 
prokurorisë. 

E treta, në marrëdhëniet e Shqipërisë me botën në fushën ekonomike 
dhe politike, veçanërisht në aspektin e pranimit të Shqipërisë në BE. 

Konkretisht kriza politika ka luajtur një rol negativ në: 
- ngadalësimin e rritjes ekonomike si pasojë e mosmiratimit të një 

sërë paketash ligjore. 
- ngadalësimin e futjes së investimeve të huaja direkte në ekonomi 

(IHD-ve) për arsye të pa sigurisë dhe paqëndrueshmërisë politike. 
- humbje të besimit ndaj organeve shtetërore, ndaj gjykatave, ndaj 

prokurorisë që gjithmonë nga pala kundërshtare kanë qënë si të 
koruptuara. 

- ka ndikuar në frenimin e punës së organeve tatimore në procesin 
e grumbullimit të taksave duke bërë diferencime  dhe ndasi 

                                                           
1 2 Janar 2011 NOA/DŴ. Lajme. Ani Ruci  
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politike. Veprime dhe ndarje të tilla kanë sjellë për pasojë uljen e 
të ardhurave në sektorë të veçantë të taksa-tatimeve. 

- ka ndikuar në frenimin e zhvillimit të biznesit duke bërë 
diferencime në pagesën e të ardhurave, në gjoba dhe në çeljen e 
perspektivës së tij. 

- ka ndikuar në mosmiratimin, ose zvaritjen e një sërë ligjesh me 
natyrë ekonomike siç ishte rasti i amnistisë fiskale apo gjykatës 
administrative. 

- ka ndikuar në përkeqësimin e kushteve për shtresat e pambrojtura 
dhe në rritjen e varfërisë, në rënien e të ardhuarve në buxhetet e 
familjeve përballë efekteve negative të rënies ekonomike. 

 
B. Politikat e ndjekura në drejtim të menaxhimit të financave 

publike 
1. Politikat e ndjekura prej qeverisë në menaxhimin e financave publike 

kanë qënë jo të studiuara dhe me pasoja negative për ekonominë.  
2. Politikat fiskale nuk kanë qënë të mirëkoordinuara me politikat 

monetare për pasojë efekti i tyre në ekonomi nuk ka qënë në 
përputhje me parashikimet. 

3. Politikat e zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë i kanë munguar 
qeverisë në mënyrë që të riorientonte ekonominë në ato degë që janë 
eficiente, duke krijuar në këtë mënyrë një strukturë ekonomike të 
mbështetur në avantazhet konkuruese që paraqet ekonomia shqiptare. 
Kjo u bë edhe më e nevojshme përgjatë recesionit, përgjatë krizës 
ushqimore dhe asaj të borxheve që ende vazhdojnë të jenë prezent në 
ekonominë globale dhe në një sërë vendesh që është e lidhur ngushtë 
ekonomia shqiptare. 

4. Politika qeveritare nuk ka zgjidhur si duhet në kohë problemet e 
pronësisë mbi tokën, nuk ka vajtur toka tek pronari. Mungesa e një 
tregu toke të mirëfilltë ka pasoja në shitblerjen e saj dhe në frenimin e 
investimeve të biznesit vendas dhe të huaj. Më tej ky problem ka 
frenuar shpërndarjen e investimeve në të gjithë teritorin e vendit duke 
u mbështetur edhe në gjendjen e faktorëve ekonomikë. 

5. Politika shqiptare nuk ka zgjidhur problemin e privatizimit të 
banesave, pavarësisht ngritjes së një institucioni të posaçëm si 
ALUIZNI. Ky problem është marrë përsipër për t’i dhënë zgjidhje 
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për Tiranën nga vetë Bashkia e Tiranës. Tregu i banesave është një 
treg i cunguar sepse janë me dhjetra mijëra të tilla të paprivatizuara 
në të gjithë Shqipërinë. Legalizimi i banesave është edhe një problem 
social i rëndësishëm që nuk ka të bëjë vetëm me vendorët por më së 
shumti me ardhacakët, për një sistemim normal dhe ligjor të tyre, për 
t’u krijuar mundësi që të ingranohen më mirë në jetën e përditshme të 
ambientit rrethues. 

6. Mungojnë politkat e rritjes së frymës së bashkëpunimit me biznesin, 
në zgjerimin e mundësive dhe hapësirave të veprimit të tij, në fushën 
e lirive ekonomike të mbështetur nga ana ligjore, në çeljen e 
pespektivave të tij nëpërmjet bashkëpunimit dhe konsultimit të 
vazhdueshëm me të, nëpërmjet bërjes palë në hartimin e ligjeve që 
janë të lidhura me ekonominë dhe me degë të veçanta të saj. 

7. Mungojnë politika të mirëpërcaktuara në fushën e luftës kundër 
konkurencës së pandershme, të luftës ndaj monopoleve dhe karteleve.  

 
Në këto katër vite që ekonomia shqiptare u përball me recesionin kemi 
një përkeqësim të treguesve ekonomikë2.  
- Ranë ritmet e rritjes ekonomike 
- U rrit norma e papunësisë 
- Ranë ritmet e rritjes së të ardhurave buxhetore 
- Ra përqindja e investimeve në strukturën e shpenzimeve buxhetore 
- U rrit borxhi publik në përqindje ndaj PBB 
- U rrit borxhi publik i jashtëm në përqindje ndaj PBB dhe në shifër 

absolute 
- U thellua deficiti llogarisë korente 
- U ulën investimet e huaja direkte(IHD) 

-  

C. Politikat e ndjekura në fushën sociale 
I.  Problemet e migrimit të popullsisë dhe të emigracionit 

       Këto katër vite janë vite të vazhdimit të proceseve demografike të 
filluara që pas viteve 90, ku ende kemi lëvizje të popullsisë midis zonave të 
ndryshme të vendit. Ka ndodhur zhvendosja nga qytetet e vogla drejt Tiranës 
ose qyteteve të mëdhenj, nga fshatrat drejt qyteteve dhe në përgjithësi prej 
gjithë zonave të Shqipërisë në emigracion. 

                                                           
2 Të dhënat gjenden në pasqyrat përkatëve në kapitullin e tretë. 



T.Kurti: Probleme aktuale dhe perspektiva e ekonomisë shqiptare 

159 

 

       Mbi gjysma e popullsisë është zhvendosur nga vendbanimet e para 
vitit 1990. Problem për këto grupe të popullsisë mbeten legalizimet e 
banesave dhe punësimi. 

Është ulur në mënyrë drastike numri i popullsisë në vend. Sipas 
censusit të 2011 në Shqipëri numri i frymëve ka qënë 2831741 në një kohë 
që në 2001 ka qënë 3069275 frymë. “Me përfundimin e pastrimit të 
dublimeve deklarojmë se kemi për herë të parë një Regjistër Kombëtar të 
Gjendjes Civile të pastër nga dublimet. Numri total i popullsisë është 
4,249,942 shtetas dhe numri i zgjedhësve është 3,133,248 zgjedhës3. 
Popullsia e Shqipërisë është rreth 4250000 banorë prej të cilëve 2831741 
rezidentë dhe rreth 1400000 janë refugjatë, ose rreth 33% e popullsisë është 
në emigrim. Pjesa më e madhe e tyre është në Greqi me rreth 700 mijë dhe 
Itali me rreth 350 mijë. Popullsia që ka emigruar është e moshës së re. 

Këto shifra duhej përpara qeverisë të nxirrnin një sërë problemesh e 
detyrash për t’i zgjidhur në të gjitha aspektet si në atë social, ekonomik, 
politik e juridik, sepse kanë qënë pikërisht këta, kjo forcë njerëzore, eksporti 
i vetëm i Shqipërisë që ka ndikuar për rimëkëmbjen e ekonomisë së saj në të 
gjitha këto vite tranzicioni.  

 
Cilat janë disa nga problemet që duhet të zgjidhte dhe të zgjidhë 

qeveria shqiptare në lidhje me emigrantët? 
1. Problemi pasaportave, qeveria duhet të bëjë të mundur pajisjen në 

një kohë rekord të të gjithë emigrantëve me pasaporta shqiptare. 
Kjo është e domosdoshme në kushtet e liberalizimit të vizave me 
vendet e Shengenit. 

2. Problemi vizave, të ndikojë që të zgjidhet njëherë e mirë problem 
i vizave me vendet e rajonit, ashtu sikundër është bërë edhe me 
Maqedoninë dhe me Malin e Zi. 

3. Problemi i mbrojtjes së të drejtave të tyre, në mënyrë që të mos 
trajtohen si qytetarë të dorës së dytë. 

4. Problemi i votimit të tyre, tu krijohet mundësia që ashtu si edhe 
emigrantëve të vendeve të tjera të votojnë online në pamundësi të 
kthimit në Shqipëri.  

5. Problemi i mbrojtjes së gjuhës, traditave dhe kulturës shqiptare, i 
cili ka të bëjë me ndihmesën në bazën materiale, të abetareve apo 

                                                           
3 Armand Teliti. Kreu i Gjëndejes Civile të Shqipërisë. 
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librave të tjera në gjuhën shqipe, të financimit të mësuesve dhe të 
shkollave shqipe në përgjithësi.  

6. Problemi i qarkullimit, të ndihmojë në eleminimin e pengesave 
subjektive që krijohen në pikat doganore në periudha të ndryshme 
kur kthehen emigrantët, të krijohen lehtësira në kontrollin e 
dokumenteve të tyre. 

7. Problemi i njohjes së dokumenteve shqiptare, qeveria duhet të 
marrë masa dhe të interesohet në mnyrë që dokumentet e lëshuara 
nga organet e ndryshme shqiptare të njihen, edhe  më së pakti në 
vendet e rajonit. 

8. Problemi i inkasimit të parave në banka, qeveria duhet të bëjë një 
propagandë të tillë që të mundësojë lehtësimin e parave të 
emigrantëve në Shqipëri dhe inkasimin e tyre në Bankat që 
veprojnë brenda vendit. 

9. Problemet e rregjistrimit. Të mos krijohen pengesa për 
regjistrimin e fëmijëve të emigrantëve në regjistrat e gjendjes 
civile shqiptare, apo probleme të tjera të kësaj natyre.  

10. Problemin e pensionimit të tyre sipas rrgullave dhe ligjeve 
përkatëse. 

      Problemet që ne përmendëm më sipër dhe të tjera të kësaj natyre 
kanë qënë dhe mbeten shqetësuese për emigrantët, por që duhet të zgjidhen 
prej qeverisë shqiptare. 

 
II. Problemet e varfërisë dhe të gjendjes ekonomike 
Meqënëse nuk disponojmë të dhëna për vitet e tjera do flasim për 

situatën deri në 2008. 
Varfëria shprehet në mënyrë sasiore bazuar në treguesit e të 

ardhurave për frymë dhe në aftësinë e individëve për të përmbushur nevojat 
jetësore bazë.  

Numri i të punësuarve është i lidhur me numrin e të varfërve, lidhje e 
cila nënkupton se rënia e normës së papunësisë ul edhe numrin e të varfërve 
dhe përqindjen e varfërisë. 

Ecuria e dy treguesëve për vitet 2002, 2005 dhe 2008 paraqitet si më 
poshtë:  
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Pasqyra Nr.5.8 Të punësuar dhe të varfër

 
Fig.Nr.5.1 Të punësuar dhe të varfër

 

 
Lidhja punësim-varfëri është një lidhje e zhdrejtë. Rritja e punësimit 

është shoqëruar me një rënie në nivelin e varfërisë në ritme më të mëdha. 
Koeficienti i rritjes të punësimit ka qënë 4.5% nga viti 2005
ulja e varfërisë ka qenë 35.18% për vitet 2005
koeficientët e ndryshimit të dy treguesve shpjegohet me faktin që të ardhurat 
e realizura nga familjet/individët shqiptarë nuk kanë n
ardhurat nga punësimi. Kjo tregon se shqiptarët përdorin burime alternative 
për të siguruar cilësinë e jetesës. 
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Pasqyra Nr.5.8 Të punësuar dhe të varfër4 
 

 
 
 
 
 

Fig.Nr.5.1 Të punësuar dhe të varfër 

 

varfëri është një lidhje e zhdrejtë. Rritja e punësimit 
është shoqëruar me një rënie në nivelin e varfërisë në ritme më të mëdha. 

punësimit ka qënë 4.5% nga viti 2005-2008, ndërkohë 
në 35.18% për vitet 2005-2008. Kjo diferencë në 

koeficientët e ndryshimit të dy treguesve shpjegohet me faktin që të ardhurat 
e realizura nga familjet/individët shqiptarë nuk kanë një lidhje të fortë me të 
ardhurat nga punësimi. Kjo tregon se shqiptarët përdorin burime alternative 

2005 2008

Të punësuar

Të varfër

 
813,196 
575,659 
373,137 



 

Fig.5.2 Përqindja e rritjes së të punësuarve dhe të varfërve

 

Ndër këto burime mund të përmendim të ardhurat infor

e siguruara me kredimarrje e të tjera. Më të rëndësishmet mbeten dërgesat 

nga emigracioni. Shqipëria radhitet ndër vendet me varësi më të lartë nga 

dërgesat e emigrantëve.  
 

 1. Treguesit e ndihmës ekonomike në Shqipëri
Familjet që marrin ndihmë ekonomike në Shqipëri dhe shpërndarja 

sipas qarqeve, bazuar në të dhënat e INSTAT dhe Ministrisë së Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta është dhënë Pasqyrën Nr.5.9 
dhe në grafikun Nr.5.3 
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Fig.5.2 Përqindja e rritjes së të punësuarve dhe të varfërve 

 

Ndër këto burime mund të përmendim të ardhurat informale, të mirat 

e siguruara me kredimarrje e të tjera. Më të rëndësishmet mbeten dërgesat 

nga emigracioni. Shqipëria radhitet ndër vendet me varësi më të lartë nga 

Treguesit e ndihmës ekonomike në Shqipëri 
ndihmë ekonomike në Shqipëri dhe shpërndarja 

sipas qarqeve, bazuar në të dhënat e INSTAT dhe Ministrisë së Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta është dhënë Pasqyrën Nr.5.9 
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Qarku 2007 2008 2009 2010 

Berat 7626 6602 6078 
    
5,158  

Dibër 12441 12897 13735 
  
13,967  

Durrës 1699 1575 1469 
    
1,442  

Elbasan 12010 11879 12205 
  
12,849  

Fier 4162 4007 4002 
    
3,974  

Gjirokastër 
1406 1892 2131 

    
2,332  

Korçë 9074 8052 9506 
    
9,593  

Kukës 10653 10881 11327 
  
11,705  

Lezhë 7596 7691 7946 
    
8,060  

Shkodër 16332 15955 15779 
  
15,433  

Tiranë 10426 10009 10798 
  
11,095  

Vlorë 1687 1694 1918 
    
1,932  

Numri total i 
familjeve 

     
95,112  

   
93,134  

   
96,894  

  
97,540  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fig Nr.5.3Tregues të ndihmës ekonomike.

Ndihma ekonomike është një ndihmë në para për familjet e varfra 
dhe shpërndahet çdo muaj. Ajo mund të jetë e pjesshme ose e plotë në varësi 
të të ardhurave të familjes. 
   Numri i familjeve shqiptare,
dhe shuma e ndihmës gjatë viteve ka ndryshuar sipas grafikut:
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ndihmës ekonomike.   

është një ndihmë në para për familjet e varfra 
dhe shpërndahet çdo muaj. Ajo mund të jetë e pjesshme ose e plotë në varësi 

, të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike 
dhe shuma e ndihmës gjatë viteve ka ndryshuar sipas grafikut: 

Fier Korce Lezhe Tirane

përfitojnë Ndihmë Ekonomike sipas Qarqeve

Numri total i familjeve
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Fig.Nr 5.4  Tregues të ndihmës ekonomike
 

   Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, në Shqipëri gjatë 2010 
kanë përfituar ndihmë ekonomike 97,540 familje, dhe vlera 
të ndihmës ekonomike në rang kombëtar ka qënë 347,465 mijë lek
   Shifrat tregojnë për një ulje të numrit të familjeve që përfitojnë 
ndihmë ekonomike në krahasim me vitin 2005 dhe 2006, por për një 
tendencë në rritje gjatë 3 viteve të fundit. Ndërkohë fondi i ndihmës sociale 
ka pasur në rritje të vazhdueshme duke filluar nga viti 2007, dhe krahasuar 
me vitin 2009 ky fond është rritur me 5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Burimi: INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabart
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Fig.Nr 5.4  Tregues të ndihmës ekonomike 

 
Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, në Shqipëri gjatë 2010 

kanë përfituar ndihmë ekonomike 97,540 familje, dhe vlera mesatare e fondit 
të ndihmës ekonomike në rang kombëtar ka qënë 347,465 mijë lekë në muaj.  

Shifrat tregojnë për një ulje të numrit të familjeve që përfitojnë 
ndihmë ekonomike në krahasim me vitin 2005 dhe 2006, por për një 

viteve të fundit. Ndërkohë fondi i ndihmës sociale 
ka pasur në rritje të vazhdueshme duke filluar nga viti 2007, dhe krahasuar 
me vitin 2009 ky fond është rritur me 5%5 . 

Burimi: INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
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Përfitimi ndihmës ekonomike sipas qarqeve paraqitet në Fig.Nr.5.5
 
 
   Bazuar në të dhënat, rezulton se gjatë vitit 2010 qarku i Shkodrës ka 
numrin më të madh të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike:
   Në Shkodër rezulton se ka 15,433 familje që përfitojnë ndihmë 
ekonomike. Ndërkohë qarku me numrin më të ulët të familje
ekonomike rezulton Durrësi, me vetëm 1,442 familje në nevojë.

Fondi i ndihmës mesatar mujor për vitet 2007
Pasqyra Nr.5.10 Fondi 
mesatar mujor i ndihmës 
ekonomike 5% 
Viti 2007 2008
Vlera e ndihmes 
ne mije lek 

        
182,897  

      
216,843 

 
   Edhe pse krahasuar me gjashtë vite më parë, numri i familjeve që 
përfitojnë ndihmë ekonomike është më i ulët, gjatë tre viteve të fundit vihet 
re një tendencë në rritje e numrit të familjeve të varfra, gjë që është 
shoqëruar edhe me rritjen e fondit të nev
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Përfitimi ndihmës ekonomike sipas qarqeve paraqitet në Fig.Nr.5.5 

Bazuar në të dhënat, rezulton se gjatë vitit 2010 qarku i Shkodrës ka 
numrin më të madh të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike:  

Në Shkodër rezulton se ka 15,433 familje që përfitojnë ndihmë 
ekonomike. Ndërkohë qarku me numrin më të ulët të familjeve me ndihmë 
ekonomike rezulton Durrësi, me vetëm 1,442 familje në nevojë. 

Fondi i ndihmës mesatar mujor për vitet 2007-2010 është: 

 
2008 2009 2010 

216,843       331,285        347,465  

Edhe pse krahasuar me gjashtë vite më parë, numri i familjeve që 
përfitojnë ndihmë ekonomike është më i ulët, gjatë tre viteve të fundit vihet 
re një tendencë në rritje e numrit të familjeve të varfra, gjë që është 
shoqëruar edhe me rritjen e fondit të nevojshëm për mbështetjen 
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ekonomike6. Vlerësimet e fundit të Bankës Botërore, edhe pse kanë 
konfirmuar uljen graduale dhe me rritme pak a shumë të kënaqshme të 
varfërisë: nga 22,5% në vitin 2002, dhe 12.5% në vitin 2008. (INSTAT, 
2008), kanë vlerësuar se politikat, programet dhe masat në luftën kundër 
varfërisë nuk kanë qenë shumë efikase. Programet e Ndihmës Ekonomike 
nuk kanë pasur efektivitetin e duhur në luftën kundër varfërisë. “Buxhetet 
familjare, sidomos të pensionistëve, shtresave në nevojë dhe familjeve me të 
ardhura të pakta, vazhdojnë të jenë të rënduara. mjafton të përmendim se: 
rreth 12,4% e popullsisë jetojnë me më pak se 2 USD për frymë,  duke mos 
plotësuar nevojat më minimale të tyre, (rreth 360 mijë persona nga 
3.2milionë e popullsisë jetojnë me 2 usd në ditë kurse 88 mijë prej tyre 
jetojnë vetëm me 1 usd në ditë)”7. 
 
 2. Probleme të reformave në fushën e Sigurimeve Shoqërore dhe 
Shëndetësore 

Një nga çështjet më problematike që ka qenë dhe mbetet pas viteve 
90 është problem i reformave në fushën e sigurimeve shoqërore e 
shëndetësore, problem ky që përbën një vrimë të zezë në shpenzimet 
buxhetore e përgjithësisht në ato të financave publike. 

Nga analizat që ne këmi bërë në këtë material kemi konstatuar që ka 
qenë dhe ka mbetur një problem i pa zgjidhur duke zënë një peshë të 
konsiderueshme të shpenzimeve buxhetore. Qeveria ka dështuar në skemën e 
re të sigurimeve shoqërore, e cila sipas saj do zgjidhte njëherë e mirë këtë 
problem. Kështu të ardhurat e tatimpaguesve për sigurimet shëndetësore 
kanë ardhur në rritje të ngadaltë, ndërsa shpenzimet për to kanë ardhur me 
një ritëm më të shpejtë rritjeje. Konkretisht këtë dinamikë e shikojmë në 
Pasqyrën Nr.512. 
  
 
 
 
 
 

                                                           
6 Burimi: INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
7 A.Angjeli.SHQIPËRIA DREJT NJË MODELI TË RI TË ZHVILLIMIT EKONOMIK 
POSTRANZICION.16 TETOR 2010. 



 

Pasqyra Nr.5.11Të ardhurat dhe shpenzimet për sigurimet shqoërore

Emërtimi 
V. 
2006 

V. 
2007 

V. 
2008

Të ardhurat 
nga kontributi 
i 
Sig.Shoqërore 35,743 37,562 42,775
Shpenzime 
për Sigurime 
Shoqërore 53,783 60,824 65,823
Diferenca, Të 
ardhura-
Shpenzime 

-
18,040 

-
23,262 

-
23,048

 
Fig.Nr.5.6 Të ardhurat dhe shpenzimet për sigurimet sho
.. 

Nga të dhënat e mësipërme shihet qartë se të ardhurat në shumë 
absolute kanë ardhur në rritje, por kjo rritje është shumë e ngadaltë në 
krahasim me ritmin e rritjes së shpenzimeve. Këto të fundit janë rritur me 
ritëm më të lartë se të ardhurat, për pasojë diferenca midis tyre ka ardhur 
duke u thelluar vit pas viti.  
Ndryshimi në përqindje i të ardhurave dhe shpenzimeve sipas viteve.
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Pasqyra Nr.5.11Të ardhurat dhe shpenzimet për sigurimet shqoërore 
V. 
2008 

V. 
2009 

V. 
2010 

V. 
2011 

V. 
2012 

42,775 44,344 45,232 50,010 51,500 

65,823 73,744 79,316 85,100 89,765 

-
23,048 

-
29,400 

-
34,084 

-
35,090 

-
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Fig.Nr.5.6 Të ardhurat dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore 
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Figura Nr.5.7  Përqindja e ndryshimit të të ardhurave dhe shpenzimeve 
në sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

             
 
Këtë gjë na e tregon edhe dinamika e tyre në përqindje sipas viteve. 

Përqindja e rritjes së të ardhurave ka rënë dukshëm
absolute ato janë rritur, po kështu edhe përqindja e shpenzimeve, por 
përqindja e shpenzimeve në krahasim me të ardhurat është më e zbutur.

Deri në vitin 2010 i kemi këto dy tendenca
2012 qeveria ka planifikuar masa që ky trend të ndryshojë
deritashme tregojnë që situata në këtë fushë ka mbetur në nivelet e vitit 2010. 

Si përfundim është e nevojshme që reforma të mos konsistojë në 

rritjen e moshës së pensionit8 me pretendimin se është “rritur mirëqënia” 

                                                           

8 Shqipëria është aktualisht një nga vendet me moshën më të lartë të pensionit në Europë. Të 
dhënat zyrtare të OECD-së tregojnë se mosha e pensionit për burrat në Shqipëri është 
mesatarisht 2.1 vjet më e madhe se mesatarja e vendeve të zhvilluara. 
shteteve që e kalojnë moshën 65 vjeç të daljes në pension, Norvegjia dhe Islanda. Eshtë e 
tepërt të krahasojmë të realitetin shqiptar me realitetin e këtyre dy vendeve", Shqiptarët 
jetojnë më pak se sa qytetarët e vendeve të zhvilluara. Për s
pensionit një individ mashkull sot në Shqipëri përfiton mesatarisht 14.5 vite pagesë pleqërie, 
kur mesatarja e vendeve të zhvilluara është 18.5 vjet."Çfare po propozojmë të bëjmë ne? 
Këtë që e kemi 14.5 duke rritur moshën e dalje
kufizojmë aktualisht në 9.5, do ta çojmë në gjysmën e kohës që përfitojnë pension shqiptarët 
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Figura Nr.5.7  Përqindja e ndryshimit të të ardhurave dhe shpenzimeve 
dhe shëndetësore.  

 

Këtë gjë na e tregon edhe dinamika e tyre në përqindje sipas viteve. 
ë të ardhurave ka rënë dukshëm, pavarësisht se në shifër 

absolute ato janë rritur, po kështu edhe përqindja e shpenzimeve, por 
përqindja e shpenzimeve në krahasim me të ardhurat është më e zbutur. 

Deri në vitin 2010 i kemi këto dy tendenca, ndërsa për vitin 2011 dhe 
2012 qeveria ka planifikuar masa që ky trend të ndryshojë, por të dhënat e 
deritashme tregojnë që situata në këtë fushë ka mbetur në nivelet e vitit 2010.  

Si përfundim është e nevojshme që reforma të mos konsistojë në 

me pretendimin se është “rritur mirëqënia” 

Shqipëria është aktualisht një nga vendet me moshën më të lartë të pensionit në Europë. Të 
së tregojnë se mosha e pensionit për burrat në Shqipëri është 

mesatarisht 2.1 vjet më e madhe se mesatarja e vendeve të zhvilluara. Janë vetëm dy raste të 
shteteve që e kalojnë moshën 65 vjeç të daljes në pension, Norvegjia dhe Islanda. Eshtë e 
tepërt të krahasojmë të realitetin shqiptar me realitetin e këtyre dy vendeve", Shqiptarët 
jetojnë më pak se sa qytetarët e vendeve të zhvilluara. Për shkak të moshës së lartë të 
pensionit një individ mashkull sot në Shqipëri përfiton mesatarisht 14.5 vite pagesë pleqërie, 
kur mesatarja e vendeve të zhvilluara është 18.5 vjet."Çfare po propozojmë të bëjmë ne? 
Këtë që e kemi 14.5 duke rritur moshën e daljes në pension për të dy sekset, ne do ta 
kufizojmë aktualisht në 9.5, do ta çojmë në gjysmën e kohës që përfitojnë pension shqiptarët 
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dhe “jetëgjatësia mesatare”, por ta shikojë në zgjerimin e bazës së 

tatimpaguesve në fushën e sigurimeve shoqërore duke thithur edhe të 

ardhura nga refugjatët, si dhe duke stimuluar çeljen e organizmave të 

Fondeve të Pensioneve private. 

3. Probleme në fushën e administratës
Problemet e administratës në Shqipëri kanë qenë dhe mbeten më së 

shumti probleme politike dhe jo probleme të lidhura me efektin 
“meritokraci”. Ka një prapambetje të përgjithëshme të nivelit të 
administratës në raport me shkallën e zhvillimit të ekonomisë shqiptare dhe 
perspektivat e saj. Kjo vjen nga vetë prapambetja dhe shkalla e ulët e nivelit 
të klasës drejtuese të politikës shqiptare. Një drejtues i paaftë kërkon një 
specialist të paaftë.  

Si mund të drejtojë një fizikan Ministrinë e Financave, si mund të 
drejtojë një mekanik Ministrinë e Shëndetësisë, si mund të drejtojë një jurist 
Ministrinë e Ekonomisë? Përgjigja e këtyre pyetjeve është e thjeshtë, drejton 
militantizmi dhe jo aftësia. Janë këto arsye dhe me dhjetra të tjera që 
ekonomia shqiptare nuk po ngrihet, por po bie gjithnjë e më shumë.  

Qeveria, në rekrutimet e saj, nuk merr parasysh se gjendja e fuqisë 
punëtore shqiptare ka ndryshuar rrënjësisht nga ajo e para 10 viteve. Sot, 
administratës publike nuk i duhen më militantë dhe njerëz të paaftë, por i 
duhen specialistë e shkencëtarë. Shqipërisë nuk i mungojnë këta njerëz sepse 
me mijëra kanë mbaruar fakultetet në vendet perëndimore dhe me mijëra të 
tjerë kanë mbaruar fakultetet shqiptare me rezultate shumë të mira, studentë 
të aftë që njohin teorikisht ekonominë e tregut. Por për fat të keq rekrutimet 
në administratë janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen në bazë të militantizmit 
politik, në bazë të njohjeve dhe në fund në bazë të pagesave ndaj 
punëdhënësve. E në këtë mënyrë, investimi i mijëra studentëve injorohet nga 
të pa aftët e militantët, ata detyrohen ta braktisin Shqipërinë dhe të kthehen 
andej nga kanë ardhur. Njëra nga arsyet e rrjedhjes së trurit është 
militantizmi mjeran i drejtuesve mediokër. Me qindra prej studentëve, që 

në krahasim me të gjitha këto shtete të zhvilluara, tek të cilat ne synojmë të shkojmë. Eshte e 
paarsyeshme ne kontekstin e barazise", "Duke i thënë njerëzve se duhet të punojnë 50 vjet 
dhe më pas do të jetojnë në 9 vjet në pension, atëherë ky është një mesazh që të mos 
paguajnë dhe të dalin nga skema e kontributeve". Studimet tregojnë se deri në vitin 2050 
shoqëria shqiptare do të ketë mbi 20 % të popullsisë në moshë më të madhe se 65 vjeç. 
Gjergj Filipi, i institutit "Agenda". 7 gusht 2012 
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kanë mbaruar fakultetet jashtë Shqipërisë dhe që nuk kanë gjetur dot një 
punë në Shqipëri, janë sistemuar në Perëndim.  

Qeveria ka programe për kthimin e tyre, por të gjitha këto janë vetëm 
në kuadrin e fjalëve dhe të propagandas, se në mes tyre nuk ka ndonjë të 
vërtetë. 

4. Probleme të informacionit dhe të transparencës së tij  
Në këtë problem nuk do të zgjatem shumë sepse e kam trajtuar edhe 

herë të tjera me shembuj konkretë. Shqipëria vuan nga mungesa e 
informacionit dhe nga mungesa e transparencës së tij. Informacionet e 
përgatitura nga institucionet e specializuara e të pavarura si INSTATI dhe 
atyre shtetërore si M. Financave, M. Ekonomisë, M. Punës dhe Përkrahjes 
Sociale apo Banka Qëndrore etj, jepen me vonesë në kohë, jepen në shifra të 
ndryshme, përgjithësisht jepen në shifra paraprake dhe ndryshohen disa herë 
me kalimin e kohës. Jepen të diktuara, të cunguara dhe konfuze pa një 
harmonizim me njëra tjetrën, për t’u shndërruar në një instrument të 
rëndësishëm analizash. Shumë herë me të dhënat e tyre nuk mund të nxjerrsh 
asnjë konkluzion të drejtë, përkundrazi, mund të nxjerrësh konkluzione të 
gabuara që dëmtojnë ekonominë dhe perspektivën e saj. Askush nuk mban 
përgjegjësi për këto informacione dhe mungesën e transparences, 
përkundrazi, heshtja është zgjedhur si një metodë efikase për kapërcimin e 
problemeve9.  

Faktorë të jashtëm: 
Në gjendjen e ekonomisë shqiptare kanë ndikuar, ashtu sikundër e 

kemi provuar, edhe faktorët e jashtëm. Faktorët e jashtëm kanë ndikuar në të 
dy krahët, edhe në sensin pozitiv, edhe në sensin negativ. 

• Kanë ndikuar në rënien ekonomike; 

• Kanë ndikuar në rritjen e deficitit buxhetor; 

• Ata kanë ndikuar në rënien e dërgesave të emigrantëve shqiptarë; 

• Kanë ndikuar në rënien e investimeve të huaja direkte; 

• Kanë ndikuar në rritjen e normës së papunësisë; 

• Kanë ndikuar pozitivisht në rënien e nivelit të çmimeve; 

• Kanë ndikuar në rritjen e turizmit, etj. 
 

                                                           
9 Sipas INSTAT.SHQIPËRIA NË SHIFRA 2010 , norma e papunësisë në 2008-2009 ka 
qënë 13/13.8% sipas statistikave të qeverisë ka qënë 12.7/12.7 



The Heritage Nr: 9/2012 

172 

 

D. Çfarë konkluzionesh nxjerrim nga ndikimet e Krizës Financiare 
dhe Recesionit Global në Ekonominë Shqiptare? 

1. Duhen shfrytëzuar të gjitha burimet e brendshme, duke marrë në 
konsideratë edhe strukturën e prodhimit para viteve 90. 

2. Të rishikohen raportet midis pronës private dhe pronës shtetërore, 
duke vendosur një raport sa më optimal në mënyrë që sektorët 
energjitik, sektorët strategjik dhe sektorët shumë fitim prurës të 
ekonomisë të mbeten sektorë shtetërorë.  

3. Kërkohet një ristrukturim i plotë i ekonomisë shqiptare, duke marrë 
në konsideratë efektet që kriza globale dha në ekonominë shqiptare.  

4. Duhet të përcaktohen, llogariten dhe maten të gjithë faktorët që 
ndikuan në ekonominë tone, në mënyrë që të kemi mundësi t’i 
shmangim në të ardhmen në rast të përsëritjeve të recesioneve 
globale. 

5. Është i domosdoshëm forcimi i rregullave në mbikqyrjen bankare dhe 
i trasparencës në një nivel sa më të lartë, sa më të shpeshtë dhe në të 
gjithë sektorët. 

6. Koordinimi i mirëzbatimit të politikave monetare dhe fiskale prej 
Bankës Qëndrore dhe Qeverisë shqiptare, harmonizimi i tyre për të 
siguruar një zhvillim të gjithanshëm e të qëndrueshëm.  

7. Përcaktimi i avantazheve krahasuese të ekonomisë shqiptare duke 
përcaktuar degët dhe sektorët prioritarë udhëhëqës të ekonomisë.  
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 ABSTRAKT 
Objekt themelor i këtij studimi është pasqyrimi i ndikimit të proceseve 
teknologjike mbi mikroflorën teknologjike të produktit të sallamit. Ky 
studim ka të bëjë me mikroflorën mikrobike të sallameve si dhe me 
raportin e mikroorganizmave lidhur me proceset teknologjike që do të 
aplikohen gjatë prodhimit të tyre.  
Objektivat kryesorë të këtij studimi kishin të bënin me sjelljen e 
mikroorganizmave gjatë aplikimit të proceseve teknologjike. Lënda e 
parë e cila do të përdorje për prodhim të sallamit na rezultoi me ngarkesë 
mikrobike, kurse produkti final i tyre respektivisht sallami si produkt 
përfundimtarë na rezultoi i pastër pas analizave laboratorike që tregon se 
mikroorganizmat të cilët ishin prezent në lëndën e parë aritëm që ti 
eleminojmë me aplikimin e proceseve teknologjike gjat procesit të 
prodhimit të sallamit. Duke pasur parasysh rezultatet e fituara gjatë 
hulumtimit tonë, shihet se gjatë prodhimit janë respektuar të gjitha 
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rregulloret e Bashkimit Evropian që kanë të bëjnë me prodhimin e 
produkteve ushqimore. Janë respektuar edhe rregulloret e R. Maqedonisë 
që kanë të bëjnë me prodhimin e sallameve dhe të salsiçeve. Gjatë 
hulumtimit tonë u morën në konsideratë mikroorganizmat si: Salmonela, 

Escheriacjia Coli, Staphilococus aureus, Listeria Monocitogenes, 

Clostridium. Këta janë mikroorganizmat të cilat më së shpeshti mund t’i 
hasim te sallamet dhe te salsiçet, për shkak se prejardhja e tyre është e 
ndryshme, si: nga ajri, nga toka, uji e tjerë. Gjatë hulumtimit tonë pamë 
se ndikimi i faktorëve, siç është temperatura, NaCL, pH, O2 e ndryshojnë 
plotësisht rrjedhën e prezencës së mikroorganizmave në produkt, për 
shkak se çdo produkt i ka vlerat e veta të zhvillimit ndaj temperaturës, 
NaCL, pH, O2 kështu që duke e aplikuar në mënyrë më të saktë këtë 
faktor, e bëjmë eliminimin e mikroorganizmave të cilët mund të kenë 
prejardhje nga lënda e parë apo që paraqiten gjatë procesit të prodhimit. 
Gjithashtu mund të përfundojmë se gjatë fazës së prodhimit janë 
respektuar të gjitha rregullat e sistemit HACCP që shpie në arritjen e 
rezultateve ku shihet se nuk kemi prezencë mikroorganizmash në 
produktin final të sallameve.  
Hyrje 
 Mishi për shumë vende të botës është një produkt shumë i 
rëndësishëm, sepse është burim i ushqimit të popullatës, ndaj përdoret 
edhe në industrinë përpunuese.  
Mishi është një produkt shumë i vlefshëm dhe paraqet një burim shumë 
të rëndësishëm të proteinave shtazore, të mineraleve dhe të vitaminave në 
ushqimin e njeriut. 1 
Përpunimi i mishit nënkupton prodhime të fituara me aplikimin e një ose 
më shumë veprimeve të konservimit, me qëllim që të fitohet një produkt 
mjaft i qëndrueshëm, i mirë në kuptimin ushqyes, i përdorshëm në 
mënyra të ndryshme në kuzhinë dhe atraktiv sipas vetive organoleptike.   
 Sallamet të cilat ne morëm si produkt për hulumtim në punimin tonë 
janë produkte të mishit të grirë pak a shumë imët, të përziera me erëza, të 
futura brenda mbështjellësve të veçantë dhe që i nënshtrohen një ose më 
shumë proceseve të konservimit.2 Janë produkte shumë të dëshiruara në 
treg për shkak se i plotësojnë kërkesat e konsumatorit. Këto janë 
produkte dytësore apo të transformuara, ku si lëndë të parë kanë mishin i 
cili mund të jetë me prejardhje nga: gjedhi, pula, derri.  



G.Abdullahi, Xh. Abdullahi: Ndikimi i proceseve teknologjike mbi mikroflorën 
mikrobike të sallami

175 

 Sallamet janë produkte të përziera mishi dhe konsistojnë pak a shumë 
në përzierjen e mishit dhe të indit dhjamor të kombinuara me kripë, nitrit, 
sheqer, erëza dhe ingredientë të tjerë që futen nën mbështjellës. 
________________________________  
1. Gjurgji, F.: ”Hyrje në prodhimin shtazor” , Tiranë, 2007
2. John E. Kinsella, ”Advances in food and nutrition research”,1993
Ato i marrin veçoritë karakteristike (aromën, fortësinë e teksturës, 
ngjyrën e kuqe) përmes procesit të fermentimit. Sallamet janë ushqime 
me afat përdorimi të kufizuar. Në aspektin higjienik sallamet mund të 
vlerësohen si produkte jo të dëmshme, edhe pse në to mund të ketë 
mikroorganizma të gjallë, përderisa ato nuk janë patogjene për 
konsumatorin. Sallamet janë produkte shumë të rëndësishme për dijetën e 
njeriut, andaj ato dinë të jenë shpesh herë edhe burim kryesor i 
mikroorganizmave të cilët mund të shkaktojnë epidemi të ndryshme tëk 
konsumatorët. Në hulumtimin tonë ne jemi munduar që të sqarojmë që si 
ndikojn proceset teknologjike të cilat aplikohen gjat procesit të prodhimit 
të sallamit në eleminimin e mikroorganizmave në produkt final. 
Lënda e parë të cilën ne e morëm për analizë na rezultoj me ngarkes 
mikrobike, andaj ne aritëm që nëpërmjet aplikimit të proceseve 
teknologjike të eleminojm mikroorganizmat nga produkti final. 

Mikroorganizmat të cilët më shpesh i prekin sallamet  
Salmonella - Ky lloj është i rëndësishëm dhe bën pjesë në familjen 
Enteriobacteriaceae. Njihen pesë specie dhe mbi 200 serotipe.  
Këto janë shkopinj të shkurtër gram dhe nuk prodhojnë pigmente në 
terrenin e kultivimit. Shumica prej tyre e fermentojnë glukozën dhe 
prodhojnë acid dhe gaz. Janë shumë të përhapura në natyrë.  
Stafilococcus - Ky lloj bën pjesë në familjen Streptococcaceae dhe 
përmban 27 specie. Janë kok gram +, Katalizo_ që shpesh kanë formë 
sferike në ovale.  
Të gjitha krijojnë koloni të vogla në terrenet ushqyese si dhe lakobacilet. 
Një pjesë e tyre ndodhet në aparatin e frymëmarrjes, kurse një pjesë tjetër 
në zorrë. Shumica janë mezofil dhe më pak psikrofil.  
Clostridium - Bën pjesë në grupin e mikrobeve aerobe dhe në familjen 
Bacillaceae. Deri më sot njihen 17 specie që janë gram+ dhe që formojnë 
spore.  
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Termofilët e këtij lloji kanë rëndësi të madhe në industrinë e konservimit, 
për shkak se kanë aftësi sporoformuese ndaj nxehtësisë.  
Në këtë lloj bëjnë pjesë agjentët etiologjikë të tetanozit, helmimet 
prefigenes dhe butulizmi. Disa specie janë të rëndësishme për prodhimin 
e solventëve.  
Janë të përhapura në natyrë, në tokë dhe në ujë.  

Escherichia coli - Ky grup bën pjesë në familjen Enterobacteriaceae dhe 
përmban tre specie. Janë shkopinj të shkurtër gram-.  
Habitati kryesor është trakti intestinal i njeriut dhe i kafshëve, nga ku 
mund të përhapet në tokë, në ujë dhe në mjedise të tjera të natyrës.  
E. Coli është pjesëtar i rëndësishëm i grupit të koliformëve. Prania e tyre 
në ushqime është tregues i infeksionit fekal.  

 Listeria është mikroorganizëm gram pozitiv. Është mikroorganizëm i 
cili mund të vijë nga lëndët e para të mishit. Kontaminimi i kafshëve me 
këtë lloj mund të jetë nga ushqimi i tyre. Ky mikroorganizëm mund ta 
kontaminojë mishin e kafshës për shkak se ky gjendet në tokë dhe në ujë. 
Është mikroorganizëm termorezistent dhe është shumë i rrezikshëm për 
konsumatorin.   

Materiali dhe metodat e punës 
Si material pune janë përdorur: 
- sallami 
Gjatë analizave mikrobiologjike të kontrollit të produkteve janë përdorur 
këto metoda: 
1. Përcaktimi i Salmonelës………………………….. ISO 6579:2002
2.Përcaktimi i Staphilococcus aureus………………ISO 6888- 2:1999
3. Përcaktimi i Esherichia colit………      ……….. ISO 16649- 2:2001
4. Listeria……………………………………………ISO 11290- 1:1996

Diskutimi dhe rezultatet 
Rezultatet e hulumtimit 

Në bazë të analizës laboratorike që realizuam për lëndën e parë e cila do 
të përdorej për prodhimin e sallameve nxorëm këto rezultate:  
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Mikroorganizma Nr. i 
mostrave 
për analizë 

prezentë 

Salmonela 10 104 
Listeria moocytogenes 10 nuk u 

gjetën 
Stafilococus aureus 10 103 
Escherichia coli 10 Nuk u 

gjetën 
Clostridium 10 Nuk u 

gjend 

Në bazë të analizës laboratorike që realizuam për produktin final të 
sallamit nxorëm këto rezultaet: 
Mikroorganizma sasia e 

mostrës 
për 
gram 

kufijtë e 

lejuar 

rezultatet e 
testimit 

Salmonela 25 0 nuk u gjetën 

Listeria 

moocytogenes 

25 0 nuk u gjetën 

Stafilococus 

aureus 

0. 1 0 nuk u gjetën 

Escherichia coli 0. 01 0 nuk u gjetën 

Clostridium 0. 01 0 nuk u gjetën 

Diskutimi 
 Në këtë hulumtim është kryer analiza mikrobiologjike e sallamit. 
Nga  mikroorganizmat janë kontrolluar E. Coli, Sallamonella, Staphy 

aureus dhe Clostridium.  Vlerat e lejuara të këtyre analizave janë 
miratuar në Rregulloren për cilësitë e prodhimeve të mishit si dhe në 
Rregulloren për kushtet e rregullsisë mikrobiologjike që duhet t’i 
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plotësojnë prodhimet ushqimore në treg HACCP, ISO, Regullorja për 
mbrojtje shëndetësore e R.M 2007. 
 Siç mund të shihet nga tabela e rezultateve të cilën e kemi paraqitur 
më lartë lidhur me lëndën e parë e cila do të përdoret për prodhim të 
sallamit shohim se kemi prezencë të mikroorganizmave, pra lënda e parë 
e cila do të përdoret për prodhim të sallamit është e ngarkuar me 
mikroorganizma respektivish me Salmonela dhe Stafilococus aureus, 
kurse mikroorganizmat si Listeria moocytogenes,  Escherichia coli dhe 
Clostridium nuk ishin prezent në lëndën e parë. Vet faktin se lënda e parë 
e cila u pranua për prodhimin e sallamit përmbante apo fshehte në vete 
mikroorganizma   gjatë punës sime në procesin e prodhimit jam munduar 
të marr masa përkatëse që këta mikroorganizma të mos barten nga lënda 
e parë te produkti final.  
 Duke shiqur në tabelën e rezultaetev lidhur me produktin final të 
sallamit shohim se nuk kemi prezent  ngarkesë mikrobike, pra nëpërmjet 
aplikimit të proceseve teknologjike gjat procesit të prodhimit ne kemi 
aritur të eleminojmë mikroorganizmat si Salmonela dhe Stafilococus 

aureus, të cilët ishin prezent në lëndën e parë e cila do të përdorje për 
prodhimin e sallamit. 
Arsyeja, se pse këta mikroorganizma që ishin pranishëm në lëndën e parë 
nuk janë të pranishëm edhe në produktin final të sallamit, qëndron në 
faktin se gjatë procesit teknologjik i kam aplikuar me përpikëri proceset 
teknologjike.  
Proceset teknologjike të cilët i kam aplikuar në procesin e prodhimit dhe 
që kanë ndikuar në eliminimin e këtyre mikroorganizmave të cilët ishin 
prezentë në lëndën e parë ishin: pH, temperatura, aw, O2,pH, HACCP, 
makineritë.  
Në vazhdim do të paraqes mënyrën se si kam aplikuar unë proceset 
teknologjike dhe do të paraqes gjithashtu edhe aplikimin e proceseve 
teknologjike për çdo njërin mikroorganizëm i cili ishte prezent në lëndën 
e parë dhe nuk ishte prezent në produkt final. 

Aplikimi i proceseve teknologjike gjat fazës së prodhimit në mënyrë 
të përgjithshme: 
Gjatë procesit tekologjik të prodhimit të sallameve përdora temperaturat 
nga ato të ulëtat, të mesmet, deri tek ato të lartat. Këtë parametër e 
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aplikuam në këtë mënyrë për shkak të karakteristikave të 
mikroorganizmave që ishin të pranishëm në produkt.  
Temperaturat të cilat u realizuan gjatë procesit të prodhimit u aplikuan në 
këtë mënyrë, e pikërisht: Temperaturat e larta që u aplikuan gjatë 
prodhimit ishin 78 - 800C deri në momentin kur në brendi të produktit u 
arrit temperatura 730C brenda 15 sekondave, ndërsa temperaturat e ulëta 
u aplikuan deri në momentin kur në qendër të produktit temperatura arriti 
40C dhe temperaturat e mesme që u aplikuan gjatë prodhimit ishin 30 - 
470C.  
Gjatë procesit teknologjik vëmendje të veçantë i kushtova përqendrimit 
të ujit në produkt, për shkak se ky faktor mund të jetë burim i 
mikroorganizmave në produkt dhe mund të jetë edhe një faktor që e 
eliminon praninë e mikroorganizmave në produkt.  
Përqendrimi i ujit në produktin tonë është 0. 90 - 0. 98% që është 
aplikuar në këto vlera me qëllim të eliminimit të mikroorganizmave në 
këto produkte.  
pH-ja është një faktor tepër i rëndësishëm në procesin e prodhimit. Është 
faktor që e kushtëzon rritjen e mikroorganizmave në produkt. 
Mikroorganizmat që i mora për hulumtim ndryshojnë për nga aftësia 
rezistuese që kanë përballë vlerave të pH–së që mund t’i ketë produkti.  
pH-ja në produktin që e analizova unë sillet nga 4.5, vlerë kjo që shmang 
praninë e mikroorganizmave në produktin final.  
Përveç faktorëve të lartëpërmendur, një proces teknologjik që ndikon në 
zhvillimin e mikroorganizmave në produkt është edhe përqindja e 
nitrateve dhe e nitriteve që i përmban produkti.  
Nga ekzaminimet e bëra erdha në përfundim se përqindja e nitrateve dhe 
e nitriteve  gjatë procesit teknologjik në produkt është 0. 5%. Kjo vlerë e 
nitarateve dhe e nitriteve e bën asgjësimin e mikroorganizmave.  
Një faktor tjetër i cili është shumë i rëndësishëm në asgjësimin e 
mikroorganizmave nga produkti final është edhe sistemi HACCP. Ky 
system paraqet një siguri të madhe në procesin e prodhimit, me qëllim që 
të mos vijë deri te kontaminimi i produktit me ndonjë mikroorganizëm 
gjatë procesit të prodhimit.  
Ky sistem ngërthen në vete  një mori rregullash, e pikërisht duke filluar 
nga pastërtia e mjedisit, nga siguria shëndetësore e personit që ka kontakt 
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me produktin gjatë fazës së prodhimit, nga higjiena e mjeteve që do të 
përdoren në procesin e prodhimit, e tjerë.  
Këto ekzaminime teknologjike që i bëra gjatë procesit teknologjik ishin 
veprime që më ndihmuan që në produktin final të mos ketë prani të 
mikroorganizmave.  

 Proceset teknologjike që kam aplikuar për eleminimin e 
mikroorganizmave të cilët ishin prezent në lëndën e parë janë 
aplikuar në këtë mënyrë: 
Salmonela 

Për eliminimin e salmonelës nga produkti final, proceset teknologjike i 
kam aplikuar në këtë mënyrë: 
- Temperatura të cilën e kam përdorur për eliminimin e salmonelës nga 
produkti final që ishte prezent në lëndën e parë, i përfshin këto vlera: 
temperaturëm e lartë që kam përdorur për eliminimin e salmonelës është 
490C. Kjo temperaturë nuk e lejon zhvillimin e mëtjeshëm të salmonelës 
në produktin final. Kurse temperatura e ulët që e kam përdorur për 
eliminimin e salmonelës nga produkti final i sallamit është 50C.  
- Përqendrimi i kripës të cilin kam përdorur në procesin teknologjik të 
prodhimit të sallameve është 1. 6- 2. 2%. Këtë vlere e kam aplikuar për 
shkak se salmonela nuk mund t’i rezistojë kësaj përqindjeje të NaCl në 
produkt.  
- Aktiviteti i ujit që kam përdorur gjatë procesit teknologjik të prodhimit 
të sallamit përfshin vlerat nga 0. 90 - 0. 98%. Këto vlera të aw nuk e 
lejojnë rritjen e salmonelës në produktin final.  
- pH-ja njhet si një faktor po aq i rëndësishëm në rritjen e salmonelave. 
Optimumi i zhvillimit të salmonelave realizohet në pH 6. 5- 7. 5.  
Kur kemi një ulje të pH-së nga 6 - 5 dhe një rritje të pH-së mbi 8 shtohet 
efekti baktericid, kështu që salmonelat, një gjendje të tillë nuk mund ta 
suportojnë dot.  
- Përqendrimi i nitrateve dhe nitriteve në produktin final përfshin vlerën 
0. 5% të cilës vlerë salmonela nuk mund t’i rezistoj.
- Përqendrimi i O2 që kam në produktin final është 5%. Kjo vlerë nuk e 
lejon rritjen e salmonelës në produktin final të sallamit.  
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- Gjithashtu, një kujdes të veçantë gjatë procesit të prodhimit të sallamit i 
kam kushtuar edhe gjendjes shëndetësore të personit i cili ka kontakt me 
produktin, me qëllim që të mos shkaktohet kontaminimi i produktit.  

Staphylococcusi 

Aplikimin e proceseve teknologjike për eliminimin e stafilokokëve: 
- Temperatura e cila u aplikua për eliminimin e stafilokokëve nga 
produkti final ishte në këto vlera: temperatura më e lartë që vura në 
përdorim për eliminimin e këtij mikroorganizmi ishte temperatura 460C, 
kurse temperatura më e ulët që vura në përdorim për eliminimin e këtij 
mikroorganizmi ishte 50C.  
- Vlerat e pH-së që aplikova në procesin e prodhimit për eliminimin e 
stafilokokëve ishin 5- 9. Në këto vlera të pH-së stafilokokët nuk mund të 
mbijetojnë.  
Aktiviteti i ujit i cili u përdor në procesin e prodhimit të sallamit për 
eliminimin e stafilokokëve përfshin vlerën 0. 86%..  
- Përqendrimi i NaCl në produktin final përfshin vlerat prej 1. 6 - 2. 2 që 
nuk e lejojnë rritjen e mikroorganizmave.  
- Përqendrimi i nitrateve dhe i nitriteve në produktin final është 0. 5%. 
Kjo vlerë nuk  e lejon rritjen e mikroorganizmave në produktin fital dhe e 
eliminon pranin e kokeve në të.  
Përveç këtyre dy mikroorganizmave që i ceka më lartë, e analizova edhe 
prezencën e mikroorganizmave të tjerë të cilët mund ta kontaminojnë 
produktin gjatë fazës së prodhimit.  
Në hulumtimin tim, te produkti final i sallamit e ekzaminova edhe 
prezencën e mikroorganizmave siç janë: E. Coli, Listeria dhe 
Clostridiumi.  
Nga analiza laboratorike që realizova për sallamin rezultoi se këta 
mikroorganizma  nuk janë prezentë në produkt.  
Mënyrën e hulumtimit të proceseve teknologjike në fazën e prodhimit, që 
e ndërmora me qëllim të mbrojtjes së produktit nga kontaminimi me këta 
mikroorganizma, do ta paraqesim. 
Gjatë aplikimit të proceseve teknologjike në procesin e prodhimit jam 
munduar t’i respektoj të gjitha normat ligjore të Republikës së 
Maqedonisë. Gjithashtu jam munduar t’i respektoj të gjitha rregulloret që 
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burojnë nga Bashkimi Evropian, e që kanë të bëjnë me këtë 
problematikë.  
Duke i parë rezultatet e produktit final të sallamit mund të përfundoj se 
produkti është i çliruar nga mikroorganizmat dhe është i gatshëm për 
tregun publik. 
Këto janë mënyra e aplikimit të proceseve teknologjike të cilin unë e kam 
realizuar apo aplikuar gjatë fazës së prodhimit të sallamit me qëllim të 
eleminimit të mikroorganizmave të cilët ishin prezentë në lëndën e parë. 
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THE REGIONAL TRADE AS AN IMPETUS FOR 
THE FURTHER ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
THE WESTERN BALKAN COUNTRIES  

Abstract  

 The paper focuses on benefits and opportunities that the regional 
trade offers to the participating countries, under the circumstances of 
globalization and riskiness from global expansion of the negative effects and 
consequences from the not completely overcome world financial crisis. The 
analyses in this paper are focused on the regional trade relations between 
Western Balkan countries and possibility for using the regional trade as a 
great impetus for further economic development of this region. Western 
Balkan countries as small and vulnerable developing countries are 
constantly under the influence of each global crises and especially the latest 
crisis in the Euro zone. 

 Considering the fact that, the European Union is the main trade 
partner of the Western Balkan countries, they should make their efforts to 
redirect their trade flows between themselves and develop the intra-regional 
trade, in order to avoid the current and potential future instability of the 
European region. This process will lead to less dependency on the EU and 
less sensibility to all instabilities and insecure in the Euro zone, from one 
side and to greater collaboration and mutual support between Western 
Balkan countries in direction of common surpassing of all structural 
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weaknesses of these countries and undertaking structural reforms in order to 
accelerate their further economic development, from the other side.  

Key words: regional trade, development, EU, Western Balkan countries, 
reforms, collaboration.  

THE REGIONAL TRADE AS AN IMPETUS FOR THE FURTHER 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE WESTERN BALKAN 

COUNTRIES  

Introduction 

The Western Balkan Countries (WBCs) have common imperfections, 
problems and challenges considering their common history and the transition 
process that successively were spreading from one country to another.  The 
WBC`s economies are also similar according to the size, the level of 
development, the main characteristics and their advantages and 
disadvantages. These countries have always been designated as a very 
vulnerable region and potential hot spot for problems and conflicts and a 
numerous unsolved issues and dilemmas. Therefore they were titled with the 
name “Tinder Keg”.  

 Beside the numerous imperfections and black spots, the WBCs 
present very complex, complicated and diverse reality. This region is very 
significant for the Europe, from one side as a whole that connects the Central 
Europe with the South East part of the Old continent. But, from the other 
side, the exact diversity and vulnerability of the region is “frightening” the 
European Union from including this region in the European family, due to 
the unsolved problems and issues within and between the countries of the 
region.  

 The European Union has many reasons to say NO further 
enlargements towards the WBCs and after the last but one enlargement 
(2007), the EU even increased and complicated the membership criteria. 
Now, the WBC in order to become eligible for entering the EU should get 
through long process of preparation and improvement of the Balkan reality 
and adjust all diversities towards the EU criteria.  
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Although the WBCs are still not EU member countries, they 
inevitably perceive and suffer the consequences of the Euro zone crisis. 
Therefore, the WBCs should use the benefits and opportunities that the 
regional trade offers to the participating countries, under the circumstances 
of the negative effects and consequences from the not completely overcome 
world financial crisis. They should use the regional trade as a great impetus 
for further economic development of this region. The WBCs as small and 
vulnerable developing countries are constantly under the influence of each 
global crises and especially the latest crisis in the Euro zone. 

Considering the fact that, the European Union is the main trade 
partner of the Western Balkan countries, they should make their efforts to 
redirect their trade flows between themselves and develop the intra-regional 
trade, in order to avoid the current and potential future instability of the 
European region. This process will lead to less dependency on the EU and 
less sensibility to all instabilities and insecure in the Euro zone, from one 
side and to greater collaboration and mutual support between Western 
Balkan countries in direction of common surpassing of all structural 
weaknesses of these countries and undertaking structural reforms in order to 
accelerate their further economic development, from the other side. 

1. The state of the WBCs before and after the Global financial crisis 

Before the start of the Global financial crisis, the WBCs were developing 
very well, achieving rapid growth of the economic output, shown by  the 
GDP growth rates compared to the average EU27 GDP growth rate.  

During the period 2005-2007 the WBCs used to have GDP growth higher 
than the average (6-7%)1 of the EU countries. But the world financial crisis 
has done its own. As the crisis was spreading through the EU, the economic 
growth and sustainability of the WBCs was slowing down and many of these 
countries asked for help and support by the International Monetary Fund 
(IMF). The data in table 1 shows the WBCs GDP growth rates before and 
after the great financial crisis.  

Table1. Real GDP growth rates of the Western Balkan Countries 
(2005-2014) 

1 European Economic Forecast – Spring 2010” by DG Economic and Financial Affairs   
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(Annual percent change) 
WBCs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Albania 5.7 5.4 5.9 7.5 3.3 3.8 3.1 1.3 0.7 3.3 
B&H 3.9 5.7 6.0 5.6 -2.7 0.8 1.0 -1.2 1.2 2.0 
Kosovo 3.8 3.4 8.3 7.2 3.5 3.2 4.4 2.5 2.5 3.9 
Macedonia 4.1 5.0 6.1 5.0 -0.9 2.9 2.8 -0.4 3.1 3.2 
Montenegro 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7 2.5 3.2 -2.5 3.4 2.8 
Serbia 5.6 3.6 5.4 3.8 -3.5 1.0 1.6 -1.5 2.5 1.0 
Source: World Economic Outlook: Recovery strengthens, remains uneven; IMF April 2014 
 
 According to the data in the table we can see that, the period before 
the crisis all WBCs have increasing GDP trend, especially Montenegro in 
2007 when the annual GDP growth rate is 10.7%. During 2008 all countries 
from this region have a modest GDP growth rate, because the financial crisis 
was just starting and it was still not spread worldwide. But, the next year 
2009 the WBCs have already perceive the distorting effects of the crisis, 
when some of the countries such as Bosnia and Herzegovina, Macedonia, 
Montenegro and Serbia had negative GDP growth rate of -2.7,%; -0.9%; -
5.7%; and -3.5% respectively.  
 After the sharp decline of the GDP growth, 2010 is a year of 
stabilization when all WBCs had positive GDP growth rate, although it was 
not on the previous max level during 2007-2008. 
During 2011 the WBCs have modest growth of the GDP in order to decrease 
once more in 2012 due to the second stroke of the global financial crisis that 
significantly affected the Euro zone. In 2012 Bosnia and Herzegovina, 
Macedonia, Montenegro and Serbia for the second time registered negative 
GDP growth rate of -1.2%; -0.4%; -2.5% and -1.5% respectively.  
 The following years 2013 and 2014 are years of stabilization process 
when the WBCs are trying to achieve the GDP growth rates of the year 2011.  
 The global crises had three main effects on the Balkan region2: 

- Due to the crisis preoccupation the EU delayed the further 
enlargement towards the Western Balkan; 

- The crisis struggle is exhausting the governments` resources and 
attracts the attention from the necessary accessible reforms; 

2 “The Western Balkans: Between Economic Crisis and the European perspective”, Institute 
for Regional and International Studies, Sofia, 2010 
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- The new regime of economic governance and the new membership 
criteria introduced by EU, will lay stress on the economic and 
financial policies of the candidate countries.    

 
The WBCs are going to recover from the crisis, but they have to go 

through a hard period because they are very sensitive and vulnerable 
countries, which have continuous lack of favorable financing and supporting 
mechanisms from the Euro zone. The recovery process of the WBCs occurs 
more slowly and afterward then in developed countries in the rest of the 
Europe. The crisis did not affect only the GDP growth, but also the 
unemployment, the government debts, the public finance, FDI and funds.  

Regarding the trade balance of the WBCs, all countries are net debtors 
which mean that, the import significantly exceeds the export. Due to the 
financial crisis, the EU has changed its standpoint regarding the further 
enlargement towards the South East and undertook measures for delaying 
this process, whereupon the EU introduced additional conditions and criteria 
(Stability and Growth Pact-SGP) as an excuse for the candidate countries.  

In accordance to the new criteria, the candidate countries should ensure 
stability and compatibility of their economies with the economies of the rest 
member countries. The purpose of the new criteria is, EU to prevent further 
disaster and to provide feasible recovery and restoration.   

The main SGP criteria pillars are: 
- The government deficit should not exceed 3% of GDP on annual 

level; 
- The government debt should not exceed 60% of GDP at the end of 

the previous fiscal year; 
- The inflation rate should not exceed 1.5% 

 
It is a fact that the WBCs do not fulfill these criteria, wherewith their 
entrance into the European Union is getting much further away.  
 
 

2. The Regional Trade Integration of the Western Balkan Countries 
 

The efforts for the international trade regionalization do not occure 
only in the recent dacedes. During sixties there were several attempts for 
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making Regional Trade Agreements (RTAs), but they were unsuccessful. 
Even in the 1930 is noticed great fragmentation and separation of the world 
trade system into competitive blocks.  

Regional Trade Agreements have played significant role in the 
political history. The first custom union was created in Germany in 18343 by 
18 small countries.The base of RTA is the Most Favoured Nation clause 
(MFN), which was implemented for the first time by the Great Britain in the 
early years of the XIX century4.  

After the First World War, the great efforts of the UK and the League 
of Nations for reintroducing the MFN clause in the regional trade agreements 
are unsuccessful, whereupon the world is divided on two blocks, the English 
Commonwealth, Central Europe and others.  With signing the General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1947, it was introduced the 
MFN principle in the article 1 of this Agreement, but at the same time was 
allowed and anticipated a concession from this clause in the article XXIV, 
where it was anticipated a possibility for concluding Regional Trade 
Agreements and it states “a group of countries can form a free trade area 
or custom union, eliminating all barriers between contracting parties“5. 

The conclusion of the RTA`s has its own advantages and 
disadvantages. One of the main advantages is the high level of liberalization 
and promotion of the trade between the signatory countries due to the 
removal of all obstacles and barriers that distort and limit the trade exchange, 
further higher level of collaboration between signatory countries and 
development of the intra-regional trade.  

One of the main RTA`s disadvantages is discrimination, respectively 
placing other non signatory countries into unfavorable position because in 
the trade with these countries, the contracting parties do not apply the mutual 
benefits and concessions that they otherwise apply within the agreement.   

The RTAs have generally shown trade creation effect in the trade 
within the integration and also it can be concluded that the level of 

3 W.Handerson, The rise of German industrial power 1834-1914, University of California 
1975, p.36 
4 A. Yanai, The function of the MFN clause in the Global trading system, IDE APEC study 
center, working paper series 01/02 – No3. March 2002. 
5 General Agreement on Tariffs and Trade GATT 1947 
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integration within the Agreement has great importance for the level of trade 
creation. This new trend of regionalism has been proved as less harmful for 
the third countries that are not members of the RTA and less harmful for the 
whole international trade system, because with the new RTAs in the process 
of trade liberalization are included more products and instruments compared 
to the previous Agreements, which leads to increased level of integration.  

 The WBCs are not left behind this popular process of regional 
integration. The benefits from this mutual collaboration mainly between the 
neighbor countries are obvious and the WBCs are making efforts for 
utilizing them. Especially the ex-YU republics have intensive trade 
cooperation including Albania in the recent years. The level of 
interdependence between these countries is obvious, whereupon the 
occurrences and changes in one country inevitably have influence to the 
development of the other countries in the region.  

Therefore, the countries of this region, non-EU members, have their 
own regional trade integration, created by the revised Central European Free 
Trade Agreement signed in 2006 (CEFTA 2006)6. This agreement creates a 
free trade area in the region for goods. 

 This paper will point out the importance of strengthening the regional 
trade integration, utilizing CEFTA 2006 as an impetus and instrument for 
further economic development of the Western Balkan Countries. CEFTA 
2006 includes measures which allow easier trade, such as elimination of 
tariff and non-tariff barriers, introduction of standards, sanitary and 
phytosanitary measures, cooperation and reconciliation of customs and other 
authorities for simplifying and adjusting the administrative procedures.  

 Up to now, CEFTA 2006 has increased trade flows among the 
neighbor countries in the region, which proves that it has strength and 
capacity to provide additional impetus for improving the regional economic 
cooperation, focusing on the intra-regional trade between the Western 
Balkan Countries. CEFTA 2006 has replaced 32 bilateral free trade 
agreements that were previously in force between the WBCs. Due to the 
CEFTA`s activity the intra-regional exports have increased substantially 

6 The signatory of CEFTA 2006 beside WBCs is also Moldova. 
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since 2003 and doubled between 2004-20077, but it is still below the full 
potential of the regional integration.  

 All ex-YU republics are aware about the importance of the region as 
a significant market for exporting their output. They have two main groups 
of trading partners – the EU (28) and their neighbor countries. The current 
objective state is that, the WBCs export is mainly dependent on the demand 
from the EU countries because almost the half of their exports is directed to 
the EU-28 countries. This fact should be used as a further and additional 
impetus for redirecting the WBCs trade flows towards the CEFTA 2006 
countries.  

Intra-regional trade is very important for all countries, for 
Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Albania and Kosovo at the import 
side and for Macedonia and Serbia at the export side. Intra-regional exports 
of Western Balkan countries have reached the share in their total exports of 
almost 30% in 20088. But, unfortunately like all countries in the world, the 
WBCs have been hit by the world economic crisis and they were also facing 
internal problems as they are not able to produce a sufficient budgetary 
income and attract more FDI. Due to the crisis, exports have declined by 
between 10% and close to 50%.  

2.1 Trade performance of the WBCs within CEFTA 2006 

The data in Table 2 shows the intra-regional trade flows between CEFTA 
2006 countries after the global financial crisis, where we can see significant 
changes in the intra CEFTA exports and imports during the period (2011-
2014). CEFTA 2006 integration has shown big resilience in the period of 
world crisis and this point out the importance of making trade as easier as 
possible. 

 

 

 

 

7 CEFTA Trade Statistics  
8 Ibid.  
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Table2. CEFTA parties share in Intra CEFTA exports and 
imports (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Expo
rt 

Impo
rt 

Expo
rt 

Impo
rt 

Expo
rt 

Impo
rt 

Expo
rt 

Impo
rt 

Albania 2.4 4.9 3 5 5 6 10 8 

B & H 20.3 29.3 18 29 16 22 15 11 

Macedoni
a 

12.2 8.5 11 8 14 14 14 10 

Monteneg
ro 

2.5 12.1 3 12 5 19 40 38 

Moldova 0.1 0.1 0 0 0 0 / / 

Serbia 35.9 18.1 36 18 57 21 21 4 

Kosovo 1.1 12.9 1 12 3 18 43 28 

Croatia 25.5 14.2 28 15 / / / / 

Source: Author`s calculations based on CEFTA Trade Statistics (2011-2014) 

 

According to the data in Table 2, Albania has not considerable share 
in the intra-regional trade between WBCs, (the average share in intra CEFTA 
exports is 5.1% during the period 2011-2014 and the average share in 
imports is around 6%). This state is due to the Albania`s great level of trade 
collaboration with Italy and the EU (28), which exports and imports for 2014 
are 54% and 28% respectively with Italy and 25% and 30% respectively with 
the EU(28) – (see Table3).  

Albanian economy is based on several pillars:  
- Remittances  
- Investments in construction  
- Tourism  
- EU`s pre-accession programs 
- Natural resources and agriculture  
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All sectors in Albania have been hit by the global crisis and like all other 
Western Balkan countries; Albania has serious problems with the 
unemployment, corruption and traditional problems with the organized 
crime. However, Albania has continued to play a constructive role in 
maintaining regional stability and fostering good relations with other 
Western Balkan countries. The next step that Albania needs to undertake is 
to work more on enlarging and deepening the trade relations within CEFTA 
integration in direction of increasing the intra-regional trade between WBCs.  

In reference to the Bosnia and Herzegovina we can see that in 2011 
this country has overtook the largest share in intra CEFTA exports and 
imports during the analyzed period, 20.3% and 29.3% respectively. In the 
following years the B&H share in the intra CEFTA trade has been decreasing 
for the account of increase export and import towards the EU (28) and 
Germany (see data in Table3). After the great negative impact of the world 
crisis on the Bosnia`s fiscal account, B&H has made little further progress 
towards a functioning market economy and in areas such as transport, 
customs, taxation, education and culture.  

Related to Macedonia, the data in Table 2 shows that, during the 
analyzed period except in the year 2012, has increasing share in the intra 
CEFTA export and import, where the average share in the intra CEFTA 
export is 12.8% and 10.1% in import. Similar to B&H, Macedonia in 2014 
has increased its share in export and import towards the EU (28) and 
Germany, whereupon 35 % of Macedonia`s export is directed to EU and 
16% to Germany, and 52% of Macedonia`s import comes from EU and 12% 
from Germany (see data in Table3). The global crisis has hit Macedonia 
severely, pushing back reforms as secondary priority and slowing down the 
EU integration. The crisis also caused a fall in industrial output and export, 
fall in retail trade and services, in turnovers and profits and in FDI, but after 
several years of recovery Macedonian economy notes increasing trends in 
above mentioned areas.  

During the period (2011-2013), Montenegro has a modest share in 
the intra CEFTA trade around 3.5% on the side of export and around 14.3% 
on the side of import. This is due to the significant trade relations of 
Montenegro with the EU, Croatia and the Rest of the World (see data in 
Table3). But, during 2014 the relations are significantly changed where the 
Montenegro share in the intra CEFTA export is 40% of the total Montenegro 
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exports and the intra CEFTA import accounts for 38% of the total imports. 
Montenegro as a smallest Western Balkan country and a tiny republic is a 
significant example how should be developed the future trade relations 
between WBCs towards greater regional integration.  The independence that 
Montenegro gained in 2006 caused an unprecedented boom in the economy 
caused by huge FDI inflow in tourism and real estate sectors. Because the 
economic boom was based mostly on FDI, the global crisis hit Montenegro 
very seriously in the beginning of 2009. But, Montenegro used the chance to 
successfully overcome the negative effect of the crisis faster than its regional 
peers due to the small size of the country and greater flexibility.  

Relating to Serbia, it is the biggest factor in the WBCs region in 
terms of territory and population. Serbia has been one of the fastest 
reforming Western Balkan countries. Regarding the share in the intra 
CEFTA trade, Serbia had robust share in the Intra CEFTA export with 36% 
in 2011 and 2012 and even 57% in 2013, compared to the share in import of 
18% in 2011 and 2012 and 21% in 2013. During 2014 Serbia`s share in intra 
CEFTA trade had sharp decline to 21% on the export side and even 4% on 
the import side. This state is due to the remarkable growth of Serbia`s export 
towards the EU of 43% and its import from EU of 50% of the total Serbia`s 
import (see data in Table3). Beside the CEFTA region and the EU, third 
trading partner is Italy where Serbia allocates 18% of its export and imports 
12% of its total import in 2014.  

The financial crises also hit the Serbian economy and caught it 
unprepared, but it managed to stay on its feet. The high level of export and 
import dependency (almost half of the total export and import volume) on 
the EU market, makes this country very vulnerable and sensitive on the all 
potential instabilities and insecure that might happened in the future within 
the Euro zone.  

As far as Kosovo is concerned data in the table shows that, Kosovo 
has very slight share in the intra CEFTA export of only 1% in 2011 and 2012 
and 3% in 2013. During this period 12% of the total Kosovo`s import was 
coming from the CEFTA countries in 2011 and 2012, and 18% in 2013. In 
the year 2014, CEFTA countries are the main trading partners of Kosovo 
where 43% of the total Kosovo`s export is allocated within CEFTA and 28% 
of the total import comes from the CEFTA countries. The second export 
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destination of Kosovo is Italy with 24% and the third is the EU with 16% on 
the export side and 29% on the import side (see data in Table3).  

This state in Kosovo`s trade balance is due to the weak and indirect 
influence of the crisis, because Kosovo has limited participation in the 
system of international economic relations.  

 
Table3. Export and Import by countries in 2014 (%) 
 

 
 Intra 

CEFTA 
EU Italy EFTA RoW* Croatia  Germa

ny 
 

Ex
po
rt 

Im
po
rt 

Ex
po
rt 

Im
po
rt 

Ex
po
rt 

Im
po
rt 

Ex
po
rt 

Im
po
rt 

Ex
po
rt 

Im
po
rt 

Ex
po
rt 

Im
po
rt 

Ex
po
rt 

Im
po
rt 
 

Alba
nia 

10 8 25 30 54 28 1 4 2 13 1 1 / / 
 

B & 
H 

15 11 46 37 / / 2 1 6 9 11 11 16 12 
 

Mac
edon
ia 

14 10 35 52 / / 1 1 3 11 2 2 41 11 
 

Serb
ia 

21 4 43 50 18 12 1 1 6 10 3 2 / / 
 

Mon
tene
gro 

40 38 18 31 5 / 2 1 10 6 19 6 / / 
 

Koso
vo 

43 28 13 29 24 / 3 1 8 11 1 2 / 11 
 

*Rest of the World 
Source: Author`s calculations based on CEFTA Trade Statistics 2014 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

The process of approaching towards the European Union for the 
Western Balkan countries proved to be a double-edged sword. During 
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prosperous years it helped their growth, economic recovery and integration 
into the global economy, but during years of crisis it pushed them into 
recession and instability.  

Therefore, the Western Balkan countries should use the current 
deadlock state of the EU`s enlargement and put together not only economic 
forces and abilities of the countries but, also their political and legal forces. 
Instead of long waiting time even for obtaining a date for starting 
negotiations with the EU, these countries should help and support each other 
in order to promote their economic development.  The WBCs need to 
mobilize their human and institutional potential in order to successfully 
complete the process of societal, economic and political modernization and 
finally to wipe out the bad and negative perception and association for the 
WBCs, as countries with large scale of organized crime, corruption and grey 
economy.  

 Greater regional trade integration between the WBCs represents an 
important basis for trade growth and economic development of the region. 
The current level of WBCs regional integration does not represent the 
maximum commercial potential of the region. The change of export structure 
toward higher value added products are a precondition for growth in export 
competitiveness. Also, the insufficiently used potential of the regional trade 
is partly due to the non-tariff barriers to the Intra CEFTA trade, especially 
the administrative barriers which have the most negative impact on the intra-
regional trade.  
 Therefore, their regional cooperation should also include better 
coordination of national policies in various areas and implementation of 
regional initiatives as an impetus for stimulating growth in the medium term. 
This could be implemented very easy considering the small size of these 
economies and economic linkages inherited from the former Yugoslavia.  

In addition, other forms of regional economic cooperation could also 
contribute to further economic growth in the areas of R&D, energy, transport 
or other specific industries. Industrial policies should also be considered at 
the regional level, by creating trans-national networks and supply chains that 
could be mutually beneficial. Also, enterprises from the Western Balkan 
countries could create multinational companies, which can be more 
competitive on EU markets than small national firms.  
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The WBCs should integrate in the intention to become less 
dependence on the EU economy and other countries out of the region, 
because each negative occurrence, insecure and instability that could happen 
in the European region will inevitably escalate on the Western Balkan 
region. No one can guarantee that instabilities and crisis like the last ones 
will never happen again.  
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