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NISMAT LEGJISLATIVE POPULLORE.
SI T’I SHNDËRROJMË NË MJETE REALE PËR ZHVILLIMIN
E DEMOKRACISË?
Prof. Dr. Aurela Anastasi1
Hyrje
1. Referuar Kushtetutës së Shqipërisë, termi “demokraci e
drejtpërdrejtë” është më i përshtatshëm, se sa termi “demokraci
referendare”2. Është ky një refleksion nga leximi i mendimit
të Andreas Auer, kur thekson: “Demokracia e drejtpërdrejtë
karakterizohet nga fakti se populli është një organ i shtetit që
ushtron, përveç kompetencës elektorale klasike, edhe atribute
specifike në fushën kushtetuese, konventore, legjislative, ose
administrative”3. Pra, duket qartë se demokracia e drejtpërdrejtë
i atribuon popullit si një “organ”, jo vetëm kompetencën për të
zgjedhur periodikisht përfaqësuesit e vet, por edhe të drejtën
për të ushtruar “kompetenca” të tjera. Kështu, në bazë të
Kushtetutës së Shqipërisë, përveç zgjedhjeve të drejtpërdrejta4,
populli mund të kërkojë zhvillimin e referendumit (neni 150.1
i Kushtetutës); mund të ushtrojë nismën popullore ligjvënëse;
ka të drejtë për të bërë peticione drejtuar organeve publike
(neni 48 i Kushtetutës), por nuk mund të ndërmarrë nisma për
ndryshimin e Kushtetutës (neni 81.1 i Kushtetutës).
2. Midis instrumenteve të krijuara nga kushtetuta, spikasin
dy prej tyre: nisma popullore legjislative për miratimin e një ligji
dhe ajo referendare për shfuqizimin e një ligji.
1 Pedagoge e të drejtës Kushtetuese, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
2 Në Kushtetutën aktuale të Shqipërisë, sanksionohet shprehimisht: “Populli e ushtron sovranitetin
nëpërmjet përfaqësuesve të tij, ose drejtpërsëdrejti” (neni 2.2). Shfaqet kështu një ndryshim i lehtë
nga Ligji kushtetues nr. 7491, dt 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, i cili afirmonte
Referendumin si mjetin për ushtrimin e demokracisë së drejtpërdrejtë, kur theksonte: “Populli e ushtron
pushtetin nëpërmejt organeve përfaqësuese të tij, si dhe me referendum” (neni 1).
3 Shih: Andreas Auer, La justice Constitutionnelle et la democratie referendaire, Rapport de synthese,
botuar në “Justice Constitutionnelle et democratie referendaire”, Conseil de l’europe, 1996, fq. 168.
4 Për zgjedhjen e Kryetarit të Shtetit, ndryshe nga shumica e shteteve demokratike të krijuara pas rënies
së sistemit komunist, zgjedhësit shqiptarë nuk votojnë drejtpërdrejt, pasi ky i fundit zgjidhet nga Kuvendi.
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Këto dy mundësi, veprojnë si dy kahe të rëndësishme për
pjesëmarrjen popullore në qeverisje. Nga njëra anë, iniciativa
ligjvënëse popullore, e cila mund të veprojë paraprakisht, për të
nxitur dhe iniciuar zgjidhje të nevojshme nga parlamenti dhe,
nga ana tjetër, referendumi legjislativ shfuqizues, përmes të cilit
populli ndërhyn drejtpërdrejt për të kontestuar dhe anuluar
vullnetin e parlamentit, pasi ky i fundit të jetë formalizuar
me një ligj. Deri tani, këto nisma i kemi parë më shumë si një
ndërhyrje në pushtetin ligjvënës, ose si një “plotësues” i këtij të
fundit. Kësaj pikëpamjeje i ka mëshuar vazhdimisht doktrina
kushtetuese. Ka autorë që i shohin në raport me pushtetin e
organeve përfaqësuese si një mjet për të eliminuar mosveprimin
nga ana e anëtarëve të tyre, ose për të balancuar ato5. Por,
duke parë hapësirat e reja që ka fituar debati kushtetues për
ndarjen e re të pushteteve, ky këndvështrim nuk do të ishte
i plotë. Ndoshta është koha për analiza më të thelluara, që
mund të na shpien në konkluzionin se përdorimi efikas i këtyre
instrumenteve nuk synon vetëm pushtetin ligjvënës, por ndikon
drejtpërdrejt në ndarjen dhe balancimin e të tria pushteteve. Në
këtë konkluzion arrijmë duke studiuar doktrinën e “ndarjes së re
të pushteteve, si karakteristikë aktuale e sistemeve demokratike
të qeverisjes”6, mendimin “për shfaqjen e pushteteve të reja”7,
ose doktrinën për “pushtetet”, “kundërpushtetet” dhe rolin e
institucioneve të tjera që ndërhyjnë në sistemin klasik të ndarjes
së pushteteve8. Iniciativat legjislative popullore dhe të gjitha
institucionet e demokracisë së drejtpërdrejtë të parashikuara
nga kushtetutat, ndikojnë padyshim në ndarjen dhe balancimin
midis pushteteve. Kështu, zhvendosja e debatit mbi rolin e
tyre edhe në dimensionin e ri të ndarjes së pushteteve, është i
nevojshëm.
5 Shih: Valbona Pajo, “The culture of referendum in Albania: Technical and theoretical reflections on
the abrogative referendum”, botuar në “Academicus”, International Scientific Journal, Year 2014, Nr. 9,
fq. 29.
6 Michel Troper, Le nuove separazione dei poteri, Editoriale Scientifica, 2007; Bruce Ackerman, La
nuova separazione dei poteri (Presidencializmo e sistemi democratici), Carrocio, 2003; marrë nga Luan
Omari, Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e institucioneve Kushtetuese”, Botimet “Elena Gjika”, Tiranë
2011, fq. 49
7 Vrabie, Genoveva, La trinité des pouvoirs aujourd’hui. Un point de vue, Le VIII eme Congres Mondial
de l’AIDC, Mexico 2010, Website: http://ëëë.juridicas.unam.mx/ëccl/fr/g14.htm
8 Shih më gjerë: Aurela Anastasi, Doctrinal developments for a revised principle of the separation
of powers and constitutional case law, in “Separation and balancing of powers. Role of constitutional
review”, Tirana, on June 7-8, 2012.

6

Nismat legjislative popullore. Si t’i shndërrojmë në mjete reale për zhvillimin e demokracisë?

3. Një këndvështrim i ri i këtyre instrumenteve ndikohet
nga zhvillimet e vazhdueshme të teknologjisë së lartë, si dhe nga
zhvillimet për rritjen e të drejtave të pjesëmarrjes së qytetarëve në
qeverisjen e vendit. Aktualisht, e drejta e pjesëmarrjes po shihet
e lidhur ngushtë me të drejtën parlamentare dhe po kërkohet
rritja e parashikimeve ligjore në rregulloren e parlamenteve
për të garantuar këto të drejta9. Ajo po parashikohet edhe në
kuadrin e ligjeve specifike që rregullojnë publicitetin e punëve
gjatë hartimit dhe miratimit të akteve ligjore e nënligjore përmes
mjeteve të teknologjisë së lartë, me qëllim që publiku të ketë
njohje dhe akses për të shprehur opinione e sugjerime10. Në këto
kushte, studimi i institucioneve kushtetuese të demokracisë së
drejtpërdrejtë është i nevojshëm për t’i dalluar dhe qasur ato me
të drejtat e pjesëmarrjes në qeverisjen e vendit. Për më tepër,
në literaturën juridike janë shfaqur opinione të ndryshme, disa
prej të cilave e shohin iniciativën ligjvënëse popullore si një
instrument të të drejtave të pjesëmarrjes11, kurse opinione të tjera
i shohin ndryshe12. Ndërkohë, ka autorë që nismat legjislative
të drejtpërdrejta i konsiderojnë si institute të demokracisë
përfaqësuese13. Një thellim në analizën e instituteve objekt
trajtimi, do të na shpinte në konkluzione dhe mësime të drejta
lidhur me raportet midis tyre.
4. Nisma e drejtpërdrejtë ligjvënëse popullore është
sanksionuar tashmë edhe në rendin juridik evropian.
Traktati i Bashkimit Evropian, me ndryshimet e sjella nga
Traktati i Lisbonës, i hyrë në fuqi në vitin 2009, sanksionon
shprehimisht:
9 Shih: Daniele Piccione, “Gli istituti di partecipazione nei regolamenti parlamentari all’avvio della
XVII legislatura:cronaca di una riforma annunciata, ma ancora da meditare”, në website: http://www.
associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/OSSERVATORIO_D.
Piccione.pdf
10 Kuvendi i Shqipërisë po diskuton e miraton projektligjin: “Për konsultimin dhe njoftimin publik”
(2014)
11 L’iniziativa legislativa popolare in prospettiva comparata, Seminario di studi e ricerche
parlamentari «Silvano Tosi», Universita degli studi di Firenze, 2013, published in the website:
http://www.centrostudiparlamentari.it/index.php?option=com_docman&Itemid=0&task=doc_
download&gid=346&lang=it, vizituar per here te fundit më18.04.2014, fq.136-137.
12 Shih: Daniele Piccione, “Gli istituti di partecipazione nei regolamenti parlamentari all’avvio della
XVII legislatura:cronaca di una riforma annunciata, ma ancora da meditare”, në ëebsite: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/OSSERVATORIO_D.Piccione.
pdf, vizituar për herë të fundit më 18.04.2013, fq.1-2
13 Po aty.
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“Të paktën 1 milion qytetarë të Bashkimit, që kanë shtetësinë
nga një numër i konsiderueshëm i Shteteve anëtare, mund të
ndërmarrin iniciativë për të dërguar në Komisionin Evropian
një propozim të përshtatur mbi një çështje, në të cilin qytetarët e
konsiderojnë të nevojshëm një akt juridik të Bashkimit me qëllim
zbatimin e traktateve”14. Është e qartë se iniciativa e drejtpërdrejtë
e qytetarëve evropianë, përfaqëson një dimension të ri të vetë
demokracisë në kuadrin e Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë
do të rritet më shumë debati publik mbi politikën evropiane,
gjë që do të ndihmojë në rritjen e hapësirës publike evropiane.
Tashmë që nga viti 2009 është hartuar edhe Libri i Gjelbër
(COM (2009)622)15, i cili përmban rregulla të rëndësishme për
të bërë realitet iniciativa të tilla.
5. Referendumi gjithashtu, është shndërruar në mjetin
kryesor për të ushtruar demokracinë e drejtpërdrejtë nga populli,
ndërsa është evidentuar fakti se, populli nuk mund të ushtrojë
pushtet pa organizimet e nevojshme. Ka qenë kjo arsyeja që
Kushtetutat e pas Luftës së dytë Botërore konstitucionalizuan
shprehimisht partitë politike, si forma të organizimit politik të
popullit, për të ushtruar sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve
të tij. Veçanërisht, Kushtetuta Italiane (1948) dhe ajo e
Republikës së V-të franceze (1958), janë shembuj të qartë të
këtij konstitucionalizimi. Por, qytetarët ushtrojnë presion mbi
politikat qeverisëse edhe nëpërmjet organizimit në organizata
të tjera, të cilat gjithashtu mbrohen nga kushtetuta përmes
sanksionimit të së drejtës për t’u organizuar. Është e vërtetë se
instrumentet e demokracisë së drejtpërdrejtë të parashikuara
në Kushtetutë, si dhe ligjet që rregullojnë ushtrimin e këtyre
nismave u adresohen “zgjedhësve” ose “shtetasve me të drejtë
vote”, ose “popullit” si “organ”16. Por praktikisht, përvoja ka
treguar se organizatat e ndryshme dhe sindikatat kanë qenë
nxitëse të nismave qytetare, dhe një faktor shumë i rëndësishëm
për t’i realizuar ato deri në fund. Megjithatë, roli i tyre nuk
gjen asnjë pohim në ligje, të cilat e anashkalojnë këtë pjesë të
14 Traktati i Lisbonës, , 1 Dhjetor 2009, art. 11, parag.4.
15 Shih më gjerë: Caterina Bova, “Il diritto d’Iniziativa dei cittadini europei ed i confermati limiti
dell’iniziativa legislativa popolre in Italia”, në websit: http://www.forumcostituzionale.it/site/images/
stories/pdf/documenti_forum/euroscopio/note_europa/0008_bova.pdf, vizituar për herë të fundit më
02.09.2014
16 Andreas Auer, vep. E perm., fq.168.
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veprimtarisë për ndërmarrjen e nismave ligjvënëse, apo për
inicimin e kontrollit kushtetues të lidhur me to.
6. Duke vëzhguar praktikat kushtetuese shqiptare në 15 vitet
e fundit, pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës aktuale të Shqipërisë,
konstatojmë se, nisma ligjvënëse popullore është ushtruar vetëm
një herë, në vitin 200617. Madje, në të gjitha vitet e demokracisë
transitore, qysh pas rënies së regjimit monist, kjo është e vetmja
nismë e kurorëzuar. Disa përpjekje të mëparshme të organizatave
të shoqërisë civile për ta ushtruar atë, nuk kanë përfunduar. Edhe
në kuadrin e referendumit legjislativ shfuqizues, janë ndërmarrë
vetëm dy nisma me ndihmën e sindikatave dhe organizatave të
shoqërisë civile, asnjëra prej të cilave nuk përfundoi me kryerjen
e referendumit, për arsye të ndryshme, të cilat do t’i trajtojmë
në vijim18. Përveç kësaj, një heshtje doktrinore e mediatike
pothuajse e ka rrethuar vazhdimisht mjedisin shqiptar, sidomos
mbi iniciativën ligjvënëse popullore. Megjithatë, vitin e fundit,
ka pasur një aktivizim të debatit mbi referendumin shfuqizues
në qarqet politike shqiptare, gjatë zhvillimit të nismës për
referendum për shfuqizimin e disa neneve të ligjit nr. 10463, dt.
22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”19.
7. Nëse i drejtohemi studimit të krahasuar, veçanërisht
përvojës referendare italiane, konstatojmë një zhvillim dhe
vëmendje të veçantë për të dyja këto institute të demokracisë së
drejtpërdrejtë, sidomos pas viteve’70. Madje, këto institute janë
në qendër të një debati politiko-juridik të dukshëm në Itali, si
dhe në shtete të tjera me përvojë e kulturë të njohur në nismat
legjislative popullore, si Austria, Zvicra, Spanja etj20.
Këto zhvillime na mundësojnë një studim të thelluar për
çështjen, në një vështrim të krahasuar.
8. Megjithatë, fokusi i trajtesës që po paraqes është i
kufizuar.
17 Kjo nismë përfundoi me miratimin e ligjit nr.9669, dt 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare”.
18 Në vitin 2003, 50 mijë zgjedhës ndërmorën nismën zhvillimit të nismës për referendum për
shfuqizimin e disa neneve të ligjit nr. 10463, dt. 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”
19 Shih: Valbona Pajo, “The culture of referendum in Albania: Technical and theoretical reflections on
the abrogative referendum”, Academicus, International Scientific Journal”, Year 2014, Nr. 9.
20
L’iniziativa legislativa popolare in prospettiva comparata, Seminario di studi e ricerche
parlamentari «Silvano Tosi», Universita degli studi di Firenze, 2013, published in the website:
http://www.centrostudiparlamentari.it/index.php?option=com_docman&Itemid=0&task=doc_
download&gid=346&lang=it, vizituar per here te fundit më18.04.2014, fq.136-137.
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Ai synon që, përmes analizës së nismave legjislative popullore
dhe të drejtësisë kushtetuese në lidhje me to, të bëjë të njohur
përvojat shqiptare në këtë fushë. Nëpërmjet krahasimit me
përvoja të vendeve të tjera, veçanërisht të përvojës kushtetuese
italiane, ku është mbështetur më tepër legjislacioni dhe
jurisprudenca jonë kushtetuese, studimi synon të evidentojë
nivelin e zhvillimit të këtyre instituteve në demokracinë shqiptare
dhe të ndihmojë në nxjerrjen e mësimeve për të ardhmen.
I. Nisma ligjvënëse popullore
9. Duke lëvizur midis burimeve normative për iniciativën
e drejtpërdrejtë ligjvënëse, evidentojmë se vetëm dy prej tyre
e sanksionojnë këtë nismë: Kushtetuta dhe Rregullorja e
Kuvendit. Sipas Kushtetutës, 20 mijë zgjedhës kanë të drejtën
të propozojnë një ligj në Kuvend. Kjo e drejtë është renditur
si nismë ligjvënëse popullore krahas nismës ligjvënëse të
Këshillit të Ministrave dhe nismës së çdo deputeti (neni 81 i
Kushtetutës), pa bërë dallime midis tyre. Ky fakt, na shpie në
konkluzionin se, parimisht, përmes nismës ligjvënëse popullore
mund të propozohen të gjitha kategoritë e ligjeve, përveç ligjeve
për ndryshimin e Kushtetutës (neni 177 i Kushtetutës). Këto të
fundit, ndërmerren vetëm me nismën e jo më pak se një të pestës
së anëtarëve të Kuvendit. Rregullorja e Kuvendit, bën edhe një
diferencim kur parashikon “propozimin e amendamenteve”
(neni 71 i Rregullores). Në bazë të tij, vetëm çdo deputet ose
Këshilli i Ministrave ka të drejtë të propozojë amendamente
me shkrim të arsyetuara, të cilat paraqiten gjatë shqyrtimit të
projektligjit në komisionin përgjegjës. Nga përmbajtja e nenit
konstatojmë se këtu është fjala për amendamentet që paraqiten
gjatë procesit të diskutimit dhe miratimit të projektligjit,
prandaj duhet kuptuar se nuk ka pengesa që nisma ligjvënëse
popullore të ushtrohet edhe për propozime të amendamenteve
për ndryshimin e një ligji që është në fuqi.
10. Aktualisht, në këto burime janë vendosur disa kushte për
iniciatorët e drejtpërdrejtë, të cilat nuk janë të plota. Rregullorja
e Kuvendit nuk ka dispozita të posaçme për të rregulluar nismën
ligjvënëse popullore. Duke analizuar në një rend sistematik
10
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dispozitat e Kushtetutës dhe ato të Rregullores në lidhje me të
gjitha nismat ligjvënëse dhe procesin ligjvënës në përgjithësi,
evidentojmë disa rregullime ligjore për ushtrimin e kësaj
nisme21. Megjithatë, mjaft çështje u bënë më të kuptueshme
gjatë ushtrimit të nismës së 20400 zgjedhësve për miratimin
e ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
Përgjatë procedurave të paraqitjes dhe diskutimit të tij, dolën në
pah problematika që shkaktoheshin nga vakuumi ligjor, të cilat
u kapërcyen “me vullnetin e mirë” të parlamentarëve.
11. Përvoja e nismës popullore e ushtruar në vitin 2006
në Shqipëri, tregoi se, e gjithë praktika ishte mjaft voluminoze
dhe kërkonte një organizim të detajuar, procedurat e të cilit
nuk rregulloheshin me ligj. Madje, e gjithë puna për hartimin
e projektligjit, procesit të bisedimeve me qytetarët-zgjedhës dhe
mbledhjes së firmave të tyre për t’i paraqitur në Parlament, u bë
e mundur përmes veprimtarisë së një koalicioni të përbërë prej
10 organizatave jofitimprurëse kombëtare, të mbështetura edhe
nga organizata ndërkombëtare22.
Gjatë procesit u evidentuan disa vakuume në legjislacionin
shqiptar, që bëheshin barriera për ushtrimin e nismës në bazë të
Kushtetutës. Këto vakuume mund t’i bëjmë evidente jo vetëm
me metodën empirike nga vëzhgimi i praktikës së ndjekur, por
edhe me metodën krahasimore, veçanërisht me krahasimin me
legjislacionin italian. Nga krahasimi me këtë të fundit, mund
të hartojmë “listën” e mungesave në legjislacionin shqiptar,
të cilat janë të konsiderueshme. Nuk ka dispozita ligjore të
posaçme dhe procedura të përcaktuara për ushtrimin e nismës
ligjvënëse të drejtpërdrejtë. Kështu, në rastin e shqyrtuar, grupi
nismëtar krijoi vetë një format për mbledhjen e firmave, pasi
21 Kushtet ekzistuese mund të vendosen lehtësisht në një listë: a. numri minimal i propozuesve, 20000
zgjedhës (neni 81 i Kushtetutës); b. Projektligjet duhet të jenë të hartuara në formën e një akti normativ; të
jenë të shoqëruara me një relacion, i cili duhet të përmbajë objektivat që synohen të arrihen me miratimin e
tij, argumentet se këto objektiva nuk mund të arrihen me instrumentet ligjore ekzistuese, përputhshmërinë
e projektligjit me Kushtetutën, harmonizimin me legjislacionin në fuqi dhe legjislacionin e Bashkimit
Evropian, si dhe efektet e tij sociale dhe ekonomike (neni 68.2 e Rregullores së Kuvendit); c. Kur është
rasti, propozimi i ligjeve duhet të shoqërohet kurdoherë me raportin që përligj shpenzimet financiare
për zbatimin e tij (neni 82.1 i Kushtetutës); d. mospërmbushja e këtyre kërkesave e legjitimon kryetarin
e Kuvendit që në mënyrë të arsyetuar të kthejë tek nismëtari projektligjet e propozuara (neni 68.4 i
Rregullores së Kuvendit). e. Rregullorja parashikon gjithashtu edhe mundësinë e nismëtarëve për t’u
tërhequr deri në çastin kur ai në parim, nuk është votuar në seancë plenare.
22 Shih më gjerë: “The Albanian institutions for the protection of women against domestic violence”,
Tirana 2006, fq. 118-119
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një format zyrtar i përcaktuar me akt ligjor nuk ekziston. Nuk
ka procedura të përcaktuara për mënyrën e mbledhjes së tyre,
apo parashikime për mbledhjen e firmave elektronikisht, as
për mënyrën e verifikimit të tyre. Mungojnë dispozitat për
publikimin e nismës dhe për ta bërë këtë nismë zyrtare. Deri në
momentin kur firmat depozitohen dhe projektligji regjistrohet
në Kuvend, i gjithë procesi është një proces krejt informal,
gjë që rrezikon seriozisht përfundimin me sukses të tij. Nuk
krijohet asnjë lidhje paraprake midis shpalljes së nismës dhe
organeve shtetërore. Nuk ka afate për paraqitjen e projektligjit
pas publikimit të nismës. Nuk ka procedura për paraqitjen e
nismëtarëve në Kuvend gjatë shqyrtimit të ligjit në komision
dhe seancë plenare.
12. Këto probleme janë të zgjidhura nga legjislacioni
italian, i cili rregullon me akte ligjore e nënligjore, procedurat
garantuese për ushtrimin real të këtyre nismave, jo vetëm në
nivel qendror, por edhe rajonal. Janë përcaktuar modulet për
mbledhjen e firmave, është garantuar firmosja nga qytetari në
harmoni me njohjen e tekstit të ligjit, me qëllim që firmat e
zgjedhësve të mos jenë formale ose të pandërgjegjshme. Është
garantuar shpallja dhe publikimi i nismës përmes Gjykatës së
Kasacionit, është vendosur publikimi i saj në Fletoren Zyrtare,
janë përcaktuar organet që bëjnë autentifikimin dhe ato që bëjnë
kontrollin e firmave, etj23.
13. Konkluzionet e para. Pra, në një vështrim të krahasuar
të legjislacionit tonë me atë italian, konkludojmë se ndodhemi
në faza të ndryshme të zhvillimit të tij. Në Itali po tentohet
përmirësimi i procedurave me qëllim që nisma të jetë efektive dhe
e realizueshme, si dhe të garantohet më mirë mbarëvajtja e saj. Për
këtë kërkohet zyrtarizimi me ligj, i pjesëmarrjes së përfaqësuesve
në komisione dhe në të gjitha procedurat parlamentare, si dhe
aksesi i nismëtarëve në Gjykatën Kushtetuese në rast konflikti
gjatë procedurave të diskutimit e miratimit24.
Në Shqipëri ka nevojë të rregullohet i gjithë legjislacioni
duke filluar nga kriteret bazë formale për mbledhjen e firmave e
deri tek garantimi i miratimit të saj në Kuvend. Kjo diferencë na
23 Shih më gjerë: Legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo”.
24 Shih: «L’iniziativa legislativa popolare in prospettiva comparata», vep. Cit. Fq. VI.
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bën të kuptojmë se përse këto shtete ndodhen në nivele krejt të
ndryshme të zhvillimit të nismave ligjvënëse popullore, si dhe të
debatit juridiko-kushtetues në lidhje me to. Në Itali, të dyja këto
institute kanë një zhvillim të kënaqshëm, që shpesh merret si
referencë edhe nga vende të tjera, sidomos për referendumet. Në
këto kushte, ndikimi institucional dhe recepsioni nga përvoja
të tilla, është një zgjidhje që do të përshpejtojë përmirësimin
e legjislacionit shqiptar, meqenëse ka mundësi të vjelë edhe
përvojën e vendeve të tjera që i kanë zhvilluar dukshëm ato.
14. Nisma e drejtpërdrejtë popullore është e rëndësishme,
prandaj duhet mbështetur nga një legjislacion të përshtatshëm.
Megjithatë, është shprehur edhe dyshimi në lidhje me dobinë e
saj, pasi gjykohet se është shumë më e lehtë të ndiqet procedura
për ushtrimin e nismës ligjvënëse parlamentare ose qeveritare.
Për më tepër, vullneti i drejtpërdrejtë popullor në disa raste ka
qenë tërësisht i harmonizuar me atë parlamentar e qeveritar.
Madje, organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, kanë hartuar
edhe projektligje të tjera të rëndësishme, të cilat janë propozuar
në Kuvend përmes nismës ligjvënëse qeveritare25. Sidoqoftë,
nisma popullore tregoi se ndihmon më tepër për njohjen dhe
ndërgjegjësimin qytetar, për rëndësinë dhe përmbajtjen e ligjit
që propozohet. Gjithashtu, nisma e drejtpërdrejtë ka ndihmuar
në rritjen e debatit qytetar në media si dhe të debatit juridik
midis profesionistëve dhe institucioneve, si ai që u zhvillua
gjatë dhe pas miratimit të ligjit kundër dhunës në familje, të
propozuar drejtpërdrejt nga zgjedhësit.
15. Heshtja ndaj funksionit të organizatave joqeveritare
në ndërmarrjen e nismave legjislative dhe atyre referendare,
veçanërisht në fazat paraprake të ushtrimit të nismës, duket
disi e pavend. Ndoshta, roli i organizatave joqeveritare për
nxitjen dhe zhvillimin e një nisme të drejtpërdrejtë mund të
gjejë njëfarë pasqyrimi edhe nga ligji. Kjo mund të realizohet
përmes akteve ligjore ose administrative që rregullojnë procesin
e mbledhjes së firmave, si dhe përmes pasqyrimit të kontributit
të tyre në relacionet shpjeguese të ligjit, me qëllim që të mos
humbasë dëshmia historike e zhvillimit të nismës së nxitur dhe
mbështetur nga organizata të ndryshme. Këto rregullime nuk
25 Midis tyre mund të përmendim Ligjin “Për barazinë gjinore në shoqëri” (2008), Ligjin “Për mbrojtjen
nga diskriminimi”, (2010), “Për ndihmën juridike” (2009).
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mund të cenojnë aspak autonominë dhe pavarësinë e nismëtarëve
dhe firmëtarëve, por njëkohësisht mund të ndikojnë pozitivisht
në mbarëvajtjen e nismave dhe efektivitetin e tyre.
II. Referendumet
II. 1 Nisma popullore për referendum
16. Kushtetuta e RSh parashikon se nisma popullore
referendare mund të ushtrohet në dy raste (neni 150 i Kushtetutës):
së pari, populli përmes 50 mijë shtetasve me të drejtë vote, ka të
drejtën e referendumit për shfuqizimin e një ligji (Referendumi
legjislativ shfuqizues); së dyti, populli përmes 50 mijë shtetasve
me të drejtë vote, ka të drejtë t’i kërkojë Presidentit të Republikës
zhvillimin e Referendumit për çështje të një rëndësie të veçantë
(Referendumi për një çështje të një rëndësie të veçantë)26. Përpos,
a. Referendumit legjislativ shfuqizues dhe, referendumit
për një çështje të një rëndësie të veçantë me kërkesë popullore,
Kushtetuta shqiptare ka parashikuar disa mundësi për të
kërkuar e zhvilluar Referendum, edhe me vendim të Kuvendit27.
Sikurse theksuam, ajo nuk parashikon nismën popullore për
inicimin e një referendumi kushtetues, pra, për ndryshimin e
Kushtetutës. Kjo, jo vetëm nuk është parashikuar shprehimisht
nga Kushtetuta, por është konfirmuar edhe nga jurisprudenca
e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë28. Kjo e fundit, ka marrë
në shqyrtim kërkesën e një grupi nismëtarësh për zhvillimin e
referendumit, dhe ka interpretuar nenin 150 të Kushtetutës.
26 Kuvendi mund të vendosë kryerjen e një referendumi për një projektligj të një rëndësie të veçantë
(neni 150.2). Në këtë rast, ndryshe nga iniciativa popullore për të cilën vendos Presidenti i Republikës,
Kuvendi vendos vetë, por pas propozimit të 1/5 së deputetëve, ose me propozimin e Këshillit të Ministrave.
Gjithashtu, Kuvendi me dy të tretat e gjithë anëtarëve të tij, mund të vendosë zhvillimin e Referendumit
kushtetues për të miratuar projektamendamentet kushtetuese (neni 177.4). Ndërsa, referendumi për të
miratuar një amendament kushtetues të miratuar tashmë nga Kuvendi, mund të kërkohet nga 1/5 e të
gjithë anëtarëve të tij (neni 177.5). Në kuadrin e referendumeve konventore, Kuvendi mund të vendosë
që një marrëveshje ndërkombëtare që u delegon organizatave ndërkombëtare kompetenca shtetërore për
çështje të caktuara (neni 123), të ratifikohet me referendum.
27 këtu mund të rendisim:
b. referendumi për një çështje të një rëndësie të veçantë
c. referendumi për një projektligj të një rëndësie të veçantë
d. referendumi kushtetues për miratimin e projektamendamenteve të kushtetutës
e. referendumi kushtetues për miratimin amendamenteve të kushtetutës
f. referendumi për miratimin e konventave ndërkombëtare
28 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të RSh, nr.25, dt. 24.09.2009
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Në arsyetimin e saj, Gjykata thekson se, “shqyrtimi i çështjes
nëse neni 150 zbatohet gjithashtu ndaj ligjeve për rishikimin e
kushtetutës nuk mund të vlerësohet pa marrë në konsideratë dhe
nenin 177 të Kushtetutës... Neni 177 nuk parashikon të drejtën
për të thirrur një referendum për shfuqizimin e një ndryshimi të
Kushtetutës nga 50 mijë shtetas me të drejtë vote. Kjo do të thotë
që, përfshirja e drejtpërdrejtë e popullit në procesin kushtetutëbërës
mundësohet vetëm nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në Kuvend....
Më tej, Gjykata Kushtetuese, arsyeton se, Kushtetuta, në mënyrë
të qartë nuk synon mbajtjen gjithmonë të një referendumi mbi
ndryshimet e Kushtetutës, por e kushtëzon atë vetëm në ato raste
kur konsensusi i gjerë politik mungon. Në këtë kuptim, neni 177
parashikon garanci të mjaftueshme për pakicat (një e pesta e
anëtarëve) pa qenë nevoja t’i drejtohet parashikimeve të nenit 150
të Kushtetutës”29.
17. Duke bërë një bilanc të shkurtër në vitet e zhvillimit
të demokracisë tranzitore, konstatojmë se në Shqipëri janë
zhvilluar referendume popullore për miratimin e Kushtetutave,
si dhe për përzgjedhjen e formës së qeverisjes30.
Por, pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së vitit 1998, e cila u
miratua nga Kuvendi dhe me Referendum popullor, nuk kemi
pasur asnjë rast të zhvillimit të referendumit edhe pse kemi
pasur disa nisma nga qytetarët nëpërmjet organizimeve të tyre.
29 Po aty.
30 Në Shqipëri, referendumi si instrument kushtetues për ushtrimin e demokracisë së drejtpërdrejtë,
u zhvillua pas rënies së regjimit monist. Në ligjin kushtetues nr. 7491, dt. 29.4.1991, “Për dispozitat
kryesore Kushtetuese”, ai u njoh si një nga format e ushtrimit të pushtetit të popullit: “...Populli e ushtron
pushtetin nëpërmjet organeve përfaqësuese të tij, si dhe me referendum” (neni 1). Në vitin 1994 u miratua me procedurë të përshpejtuar ligji “Për Referendumet” (ligji Nr. 7866, dt. 06.10.1994), i cili i
parapriu referendumit të parë në shtetin shqiptar, që u organizua në datën 6 Nëntor 1994, për votimin
e projektkushtetutës të hartuar në të njëjtin vit. Ky referendum nuk e miratoi projektin e paraqitur për
miratim drejtpërdrejt në referendum, duke lënë sërish në fuqi ligjin “Për dispozitat Kryesore Kushtetuese”. Bazuar në këtë të fundit, në vitin 1997, Kuvendi Popullor, vendosi thirrjen e një referendumi të
përgjithshëm, në të njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Përmes këtij referendumi,
zgjedhësit shqiptarë mund të shpreheshin për formën e regjimit, Republikë, apo Monarki. Shumica e
votuesve zgjodhën Republikën, ndërkohë që pati ankimime për parregullsi gjatë procesit të numërimit.
Në vitin 1998, u thirr referendumi për miratimin e Kushtetutës së sotme të Shqipërisë, e cila ishte miratuar edhe nga parlamenti në 21 Tetor të atij viti. Thirrja e tij u shoqërua nga një situatë politike mjaft
të acaruar dhe me debate të ashpra. Partia më e madhe opozitare e kohës, nuk mori pjesë në hartimin
e projektkushtetutës dhe bojkotoi procesin e votimit në referendum, i cili u mbajt më 22 Nëntor 1998.
Sidoqoftë, projektkushtetuta e miratuar nga parlamenti, u pranua edhe nga referendumi popullor. Ajo u
shpall nga Presidenti i Republikës më 28 Nëntor 1998 dhe hyri në fuqi në të njëjtën ditë, në përkujtim të
ditës kombëtare të Shqipërisë. Shih më gjerë: “Omari L, Anastasi A., “E drejta Kushtetuese”, Tiranë,
Shtëpia Botuese ABC, 2010. Fq. 289-295
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Ata kanë kërkuar zhvillimin e referendumit të përgjithshëm,
dhe në një rast të vetëm, referendumin në nivel vendor. Kjo
na kushtëzon të analizojmë disa aspekte dhe problematika të
fazës së inicimit të referendumeve me iniciativë popullore, gjë
që puqet edhe me qëllimin kryesor të kësaj trajtese.
II.2. Kufijtë kushtetues të referendumeve
18. Kushtetuta e Shqipërisë angazhohet të vendosë
shprehimisht, disa kufij për të kërkuar dhe zhvilluar
referendume, kurse për rregullimin e hollësishëm të procedurave
të tyre, i referohet ligjit. Konkretisht, ligji Nr. 9087, datë
19.6.2003 “Kodi Zgjedhor i RSh”, ka parashikuar një kre të
posaçëm për zhvillimin e referendumeve. Referuar Kushtetutës,
mund të themi se, krahas përcaktimit të subjekteve të nismave
referendare, të cilat u përmendën më sipër, ajo ka përcaktuar
kategori rregullash e kufizimesh për zhvillimin e referendumeve.
Në radhë të parë, nënvizojmë ndalimet kushtetuese për
kategoritë e çështjeve që përjashtohen nga referendumi. Ajo i
ka numërtuar në një listë pa ekuivoke të gjitha çështjet që nuk
mund të shtrohen për referendum. Konkretisht, nuk mund të
shtrohen në asnjë referendum “Çështjet që lidhen me tërësinë
territoriale të Republikës së Shqipërisë, me kufizimin e lirive dhe
të drejtave themelore të njeriut, me buxhetin, taksat e detyrimet
financiare të shtetit, me vendosjen dhe heqjen e gjendjes së
jashtëzakonshme, me deklarimin e luftës dhe të paqes dhe me
amnistinë...” (neni 151.2).
19. Një kategori tjetër e kufijve të parashikuara nga Kushtetuta
për zhvillimin e referendumeve, janë afatet kohore. Si rrallë në
ndonjë kushtetutë tjetër evropiane, Kushtetuta e Shqipërisë, i ka
qepur veprimet e të gjitha organeve të angazhuara në zhvillimin
e Referendumit, me afate kohorë të përcaktuara qartë e për më
tepër, prekluzivë. Kështu, p.sh., Gjykata Kushtetuese, që shqyrton
paraprakisht kushtetutshmërinë e të gjitha çështjeve të shtruara
për referendum, duhet ta përfundojë të gjithë procesin, brenda
60 ditëve. Ky afat është prekluziv, prandaj çfarëdolloj vendimi
që ajo mund të marrë pas kalimit të këtij afati nuk ka më rëndësi
për çështjen. Kjo bëhet e qartë nga parashikimi kushtetues sipas
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të cilit, Presidenti i Republikës cakton datën për zhvillimin e
referendumit, brenda 45 ditëve pas shpalljes së vendimit pozitiv
të Gjykatës Kushtetuese, ose nga dita e kalimit të afatit brenda
të cilit, Gjykata Kushtetuese duhet të shprehej (neni 152.3).
Ky rigorozitet kohor i Kushtetutës është i lidhur edhe me arsye
historike në Shqipëri. Në praktikën e institucioneve kushtetuese
shqiptare ka ndodhur që këto të fundit të mos përgjigjen brenda
afatit për përmbushjen e detyrave të tyre kushtetuese. Kështu,
ky kufizim kushtetues është i aftë të parandalojë përvoja si ato
të krijuara përpara hartimit të Kushtetutës e konkretisht, raste
si ai që krijoi Gjykata Kushtetuese me vendimin e saj të vitit
1995, me objekt, kontrollin e kushtetutshmërisë së organizimit
të referendumit për miratimin e Projektkushtetutës, në 6 nëntor
1994. Ky vendim, u shpall nga Gjykata Kushtetuese afërsisht, 4
muaj më pas, nga dita e kryerjes së Referendumit, i cili e kishte
rrëzuar projektkushtetutën”31.
20. Kontrolli i kushtetutshmërisë së çështjeve të shtruara
për referendum, është një kontroll paraprak dhe shtrihet mbi të
gjitha nismat për referendum, legjislativ e kushtetues, si dhe për
çështje të një rëndësie të veçantë. Megjithatë, në këto të fundit,
objekt i kontrollit kushtetues është vetëm pajtueshmëria me
kushtetutën e çështjes së rëndësisë së veçantë, ose projektligjit
të rëndësisë së veçantë që shtrohet për referendum dhe jo
rëndësia e çështjes, gjë e cila çmohet nga kërkuesi (neni 152 i
Kushtetutës). Kontrolli paraprak ex ante i kushtetutshmërisë së
çështjeve të shtruara për referendum është i detyrueshëm dhe
nuk lihet në fakultetin e organeve nismëtare. Ky qëndrim është
mbajtur edhe nga doktrina kushtetuese shqiptare, e cila e ka
konsideruar Gjykatën Kushtetuese në këto raste, si një organ me
natyrë ex officio32.
21. Duke vazhduar analizën e mësipërme, konkludojmë
se legjislacioni shqiptar i ka vendosur aktet popullore në tri
momente kryesore të kontrollit dhe verifikimit. Referuar ndarjes
që profesor Auer u bën tri stadeve të procedurës së verifikimit
të akteve popullore, i grupojmë në verifikime përpara mbledhjes
31 Shih: Vendim i Gjykatës Kushtetuese të RSh nr.3/1995, si dhe Sokol Sadushi, “Drejtësia Kushtetuese
në zhvillim”, Botimet Toena, Tiranë, 2012, fq. 184
32 Shih: Sokol Sadushi, vep.e cituar, fq. 187.
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së firmave, përpara votës së popullit dhe pas votës së popullit33.
Pra, kemi një kontroll të kushteve formale dhe materiale, ku
rolin kryesor e luan gjyqtari kushtetues. Por një rëndësi të
veçantë paraqet edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si organ
pavarur i administratës publike. Kështu, kur kemi iniciativën
popullore të 50 mijë zgjedhësve për zhvillimin e referendumit
për shfuqizimin e një ligji (referendumi legjislativ abrogativ), e
gjithë kërkesa u nënshtrohet kushteve formale si, numri i firmave,
mënyra e mbledhjes së firmave, afatet për mbledhjen e tyre nga
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Kurse nga pikëpamja
e kushteve materiale, pra, kushtetutshmëria e çështjes së shtruar
për referendum, kontrolli ushtrohet nga gjyqtari kushtetues.
Çështja që shtrohet në këtë rast është se, cili është momenti kur
gjyqtari kushtetues duhet të ndërhyjë. A mund të verifikoje ai
edhe përmbushjen e kushteve formale? Në këtë këndvështrim,
është e nevojshme të bëhet një dallim midis dy ndërhyrjeve të
gjyqtarit kushtetues ndaj referendumit: a. kontrolli paraprak i
kushtetutshmërisë së çështjes së shtruar për referendum dhe, b.
kontrolli i kushtetutshmërisë së Referendumit dhe verifikimi i
rezultateve të tij (neni 131.ë). Ky i dyti, ushtrohet a posteriori,
pas përfundimit të referendumit, nëse gjykata Kushtetuese vihet
në lëvizje nga subjektet e legjitimueshme. Pra, në raport me
kontrollin paraprak, nuk është një kontroll i detyrueshëm34.
Debati mbi mundësinë e gjyqtarit kushtetues për të ushtruar
verifikimin e kushteve formale, ka mbetur brenda radhëve të
gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese (shih më poshtë).
II.3. Probleme kushtetuese të ushtrimit të nismave
popullore referendare në Shqipëri.
II.3.1 Kontrolli administrativ
22. Në praktikën e KQZ-së janë paraqitur raste të ndryshme
të interpretimit të kërkesave formale të dokumentacionit të
paraqitur35. Kryesisht, e gjithë praktika e saj është përqendruar
33 Shih: Andreas Auer, vep. e cituar, fq. 176
34 Shih më gjerë: Sokol Sadushi, Po aty.
35 KQZ-ja, brenda 20 ditëve nga paraqitja e kërkesës për referendum të përgjithshëm, pajis grupin
nismëtar, kundrejt pagesës, me fletët-tip për mbledhjen e nënshkrimeve të 50 mijë zgjedhësve, të cilët

18

Nismat legjislative popullore. Si t’i shndërrojmë në mjete reale për zhvillimin e demokracisë?

në verifikimin e firmëtarëve, praktikë e cila ka hasur vështirësitë
e saj, sidomos për shkak të vakuumit ligjor. Kështu., p.sh., për
mbledhjen e firmave për referendum, Kodi zgjedhor nuk vendos
ndonjë garanci paraprake, përmes ndihmës institucionale,
sikurse parashikon p.sh., legjislacioni italian36. Në Shqipëri,
mbledhja e firmave sipas formularit të përgatitur nga vetë
KQZ-ja, është detyrë private e nismëtarëve, pa asnjë mbikëqyrje
apo autentifikim zyrtar. Natyrisht, në procese kaq masive,
mosgarantimi i ndihmës për mbledhjen e firmave nga persona
zyrtarë, sikurse parashikohet nga legjislacione të vendeve të tjera,
rrezikon vetë nismën për shkaqe formale, sikurse ka ndodhur
disa herë në Shqipëri. Pavarësia e nismëtarëve në këtë fazë
krijon procedim të shpejtë, por nga ana tjetër, mund të sjellë
të papritura në fazën e verifikimit të firmave, pas depozitimit
të tyre në KQZ nga grupi nismëtar. Kështu, ndodhi me një
kërkesë për referendum vendor në vitin 2005. KQZ-ja vendosi
pranimin e kërkesës së grupimit “Aleanca Qytetare për Mbrojtjen
e Gjirit të Vlorës” dhe verifikoi, emrat e 12.3% të personave, që
kishin nënshkruar në fletët–tip për mbledhjen e nënshkrimeve
për referendum. Nga verifikimi rezultoi se 61 emra ose 3.5% e
emrave të verifikuar, nuk figuronin të regjistruar në listat e
zgjedhësve të komunave dhe bashkive përkatëse. Për këtë arsye,
Komisioni, vendosi rrëzimin e kërkesës së paraqitur nga grupimi
“Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Gjirit të Vlorës” për zhvillimin
e referendumit vendor për lejimin ose jo, të ndërtimit të një Parku
Industrial – Energjetik në bregdetin e Vlorës37. Kufijtë kohorë
që parashikon ligji pas rrëzimit të kërkesës bëhen pengesë për
paraqitjen sërish të nismës, e për më tepër, çështja që ajo shtron,
mund të vjetërsohet. Edhe në rastin e fundit, kërkesa popullore
për referendum, e depozituar në KQZ nga Aleanca Kundër
Importit të plehrave (AKIP), për referendum të përgjithshëm,
për shfuqizimin e një pjese të ligjit nr. 10463, dt. 22.09.2011,
në kohën e paraqitjes së kërkesës, kanë qenë të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve. Në
krye të fletës-tip vendoset titulli i ligjit, dispozitat që kërkohet të shfuqizohen, ose çështja që shtrohet
në referendum. Më tej, KQZ-ja verifikon nënshkrimet dhe saktësinë e dokumenteve identifikuese të
zgjedhësve, në përputhje me aktet nënligjore të nxjerra prej saj. Gjithashtu, ajo vendos për pranimin ose
mospranimin e kërkesës brenda 90 ditëve nga data e paraqitjes së saj, duke e bazuar vendimin vetëm mbi
rregullsinë e dokumentacionit të paraqitur, pra në kërkesat formale të paraqitjes së kërkesës. Vendimi për
mospranimin e kërkesës duhet të përcaktojë qartë shkaqet e mospranimit.
36 Legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo”.
37 Shih Vendimi i KQZ-së, Nr.609, dt. 04.06.2005.
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“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, rrezikoi të rrëzohej
nga KQZ. Fillimisht, në një njoftim për shtyp, Ajo njoftoi se, në
fletët tip ku kishin nënshkruar shtetasit, ishin konstatuar shumë
emra dhe firma të shkruara nga e njëjta dorë, të cilat u dërguan
për verifikim në policinë shkencore. Nga akti i ekspertimit grafik
të nënshkrimit rezultoi se 70% e nënshkrimeve në kampionet
e dërguara, ishin të falsifikuara38. Megjithatë, në përfundim,
KQZ-ja pranoi kërkesën për shqyrtim me arsyetimin se ishin
paraqitur 20% më shumë nënshkrime, sesa minimumi i kërkuar
nga ligji. Në lidhje me këtë arsyetim shtrojmë pyetjen nëse
mund të konsiderohen të vlefshme fletët tip të firmëtarëve kur
konstatohen falsifikime në to, pavarësisht nga numri i tyre?
Pra, edhe njëherë shfaqet “vullneti i mirë” i institucioneve në
mungesë të ligjit, të praktikave dhe të kulturës së punës në
referendume, mungesa të cilat duhet të plotësohen sa më parë.
23. Një rol të rëndësishëm, KQZ-ja ushtron edhe për
klasifikimin e referendumit, mbi bazën e kërkesës së paraqitur.
Vlerësimi i tij në këtë fazë është shumë i rëndësishëm për ndjekjen
e mëtejshme të procedurave. P.sh., në vendimin me objekt:
shqyrtimin e kërkesës së 24 nismëtarëve, për fillimin e procedurave për
zhvillimin e referendumit të përgjithshëm, për shfuqizimin e nenit
5, 7 dhe 8 të ligjit nr. 9904, datë 21.04.2008, “Për disa ndryshime
në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së
Shqipërisë” të ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka
konstatuar se, ligji objekt shfuqizimi, ka ndryshuar Kushtetutën
e Republikës së Shqipërisë dhe përkatësisht nenin 87, nenin 104
dhe nenin 105 të saj. Në rastin konkret, jemi para një kërkese
për referendum kushtetues, dhe jo para kërkesës për referendum të
përgjithshëm, siç e kanë paraqitur kërkuesit. Sipas Kodit Zgjedhor
të Republikës së Shqipërisë, ku përcaktohen procedurat fillestare,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është organi, të cilit i drejtohet
kërkesa për fillimin e procedurave për zhvillimin e referendumit
kushtetues. Procedura fillon me dorëzimin e kërkesës, sekretarit të
përgjithshëm të Kuvendit duke vazhduar më pas me shqyrtimin
paraprak nga Gjykata Kushtetuese. KQZ-ja vihet në lëvizje vetëm
38 Shih Njoftim për shtyp i KQZ, dt. 19. 06.2012, Web site: http://www.cec.org.al/index.
php?option=com_content&view=article&id=311%3Anjoftim-per-shtyp19062012&catid=51%3Adeklar
ata-2010&Itemid=158&lang=en, vizituar për herë të fundit më 18.04.2014
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pas caktimit të datës së referendumit nga Presidenti dhe njoftimit
nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit. Për këto arsye,
Komisioni rrëzoi kërkesën39. Megjithatë, ky rast ka ngjallur debat
për shkak se KQZ-ja, krahas klasifikimit të referendumit ka
kryer edhe një vlerësim të thelbit të kërkesës, ndërkohë që Kodi
Zgjedhor i jep atij atributet e një organi kontrolli formal dhe jo
material40. Kështu, KQZ-ja shprehet, jo vetëm për rregullsinë e
dokumentacionit të paraqitur, por për vetë kushtetutshmërinë
e kërkesës së paraqitur nga grupi nismëtar, gjë që duhet të ishte
kryer nga Gjykata Kushtetuese dhe realisht u krye edhe prej
saj41.
II.3.2. Kontrolli Kushtetues i çështjes referendare
24. Nga studiuesit është folur për një apati për ndërmarrjen
e nismave popullore ligjvënëse “Realiteti shqiptar, është
karakterizuar nga një apati e votuesve në marrjen e iniciativave
popullore ligjvënëse, gjë që ka ndikuar negativisht në vendosjen dhe
nxitjen e kulturës referendare”42. Megjithatë, në studimet e pakta
shqiptare në këtë fushë nuk ka një analizë të thellë e të plotë mbi
arsyet e kësaj apatie, e cila është e nevojshme të kryhet me qëllim
që të nxiten nisma të tilla në të ardhmen.
Nga ana tjetër, duhet mbajtur parasysh fakti se, pranueshmëria
e referendumeve ka tendencë të kufizohet nga Gjykata
Kushtetuese, e cila ka zhvilluar jurisprudencën në drejtim të
shqyrtimit paraprak të çështjeve të shtruara për Referendum.
Kështu ka ndodhur në Itali, ku Gjykata Kushtetuese “me
kalimin e kohës ka nxjerrë një sërë kufizimesh të nënkuptuara
në tekstin e Kushtetutës, duke kufizuar mundësitë e zhvillimit të
referendumit”43.
“Duket se, sa më shumë që demokracia e drejtpërdrejtë është
zhvilluar dhe përdorur, aq më shumë gjyqtari kushtetues është
thirrur që t’i kujtojë popullit kufijtë e pushtetit të tij normativ”44.
39 Vendim i KQZ-së, Nr. 47, dt. 05.06.2008.
40 Omari L., Anastasi A., vep e cit. Fq.
41 Shih: Vendim i Gjykatës Kushtetuese të RSh, nr.25, dt. 24.09.2009
42 Valbona Pajo, “The culture of referendum in Albania: Technical and theoretical reflections on the
abrogative referendum”, Academicus, International Scientific Journal”, Year 2014, Nr. 9.
43 Antonio La Pergola, Fjala e hapjes, Justice constitutionnelle e democratie referendaire, vep. Cit. Fq. 9
44 Andreas Auer, vep.cit.fq.171
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25. Gjykata Kushtetuese shqiptare është shprehur në lidhje
me elementët kufizues, për shkak të të cilave nuk mund të
zhvillohet referendumi, duke u mbështetur dhe referuar në
jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese italiane. Në mënyrë
të veçantë në rastin e shqyrtuar në vitin 2003, Ajo ka marrë
në shqyrtim kërkesën e nismëtarëve të 53 mijë zgjedhësve,
me objekt, kontrollin e kushtetutshmërisë së kërkesës për
zhvillimin e referendumit, për shfuqizimin e dy neneve të ligjit
8889, dt. 25.04.2002, ‘Për disa shtesa e ndryshime në ligjin për
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë’45. Në këto nene,
është parashikuar rritja e moshës për pensionin e Pleqërisë, si
për burrat edhe për gratë, duke ndryshuar për të dyja gjinitë
kushtet e përfitimit të pensionit dhe të përfitimit të pensionit të
pjesshëm të pleqërisë (mosha për burrat nga 60 në 65 vjeç, kurse
për gratë nga 55 në 60 vjeç). Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë
e vlerësoi këtë kërkesë si antikushtetuese në bazë të nenit 151/2
i Kushtetutës, duke arsyetuar se, “Ligji për sigurimet shoqërore ka
lidhje aq të ngushtë dhe të drejtpërdrejtë me buxhetin e shtetit, saqë
shfuqizimi i dispozitave të kundërshtuara do të prishte ekuilibrat
financiare të sistemit të përgjithshëm të sigurimeve shoqërore dhe do
të prekte drejtpërdrejt buxhetin e shtetit”46.
26. Gjykata Kushtetuese gjithashtu, mori në shqyrtim
kërkesën e paraqitur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me
objekt: Shqyrtimi paraprak i kushtetutshmërisë së kërkesës për
zhvillimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e nenit
22, pika 3 dhe nenit 49 të ligjit nr. 10463, dt. 22.09.2011 “Për
menaxhimin e integruar të mbetjeve”. Kërkesa për referendum
ishte paraqitur nga “mbi 50 mijë zgjedhës”, të cilët në këtë
gjykim ishin thirrur si subjekt i interesuar47. Kërkesa u deklarua
nga Gjykata në pajtim me Kushtetutën48.
Por, edhe pse Gjykata i hapi rrugë zhvillimit të këtij
referendumi, ai nuk pati rast të zhvillohej pasi, me propozim të
Qeverisë që erdhi rishtazi në pushtet në shtator të atij viti, ligji
objekt votimi u shfuqizua.
45 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, Nr. 31, viti 2003.
46 Po aty.
47 Për shkak të vakuumit ligjor nuk është e qartë se si duhet të përfaqësohen 50000 zgjedhësit përpara
Gjykatës Kushtetuese.
48 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të RSH, nr. 8, viti 2013.
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27. Nga vendimet e Gjykatës Kushtetuese në këto dy raste
mund të evidentojmë disa tipare të jurisprudencës kushtetuese.
Në radhë të parë, Gjykata, e ka drejtuar kontrollin e saj në çështjet
e kushtetutshmërisë, veçanërisht në verifikimin e ndalimeve të
parashikuara shprehimisht nga Kushtetuta (151/2)49. Këto janë
konsideruar nga kjo gjykatë si ndalime absolute. Megjithatë, në
të dyja vendimet e saj për këtë çështje, Gjykata ka theksuar se
duhet të merren në konsideratë dhe të shqyrtohen, jo vetëm
ndalimet e përcaktuara në Kushtetutë, por edhe pajtueshmëria
e çështjes me parimet themelore Kushtetuese. Për më tepër,
ajo thekson se tërësia e dispozitave të Kushtetutës duhet parë
si një sistem, dhe në këtë kuptim “asnjë dispozitë e Kushtetutës
nuk mund të nxirret jashtë kontekstit të saj dhe të interpretohet më
vete”50. Në këtë kuptim Gjykata Kushtetuese ka identifikuar edhe
“ndalime të nënkuptuara”, të cilat mund të shërbejnë si arsye
bindëse për të vlerësuar se ekziston lidhje e drejtpërdrejtë me
ndalimet kushtetuese, sikurse vendosi në gjykimin e ligjit “Për
sigurimet shoqërore”, referuar rritjes së moshës së pensionit. Së
dyti, Gjykata Kushtetuese është përqendruar edhe në kontrollin
e vetëmjaftueshmërisë së ligjit, në rastin kur me referendum nuk
kërkohet shfuqizimi i tërë ligjit, por i një ose disa dispozitave të
tij. Ky kontroll i referohet Kodit Zgjedhor (neni 126).
28. Sikurse vihet re, qëndrimi i saj i është referuar vetëm
kontrollit për përmbushjen e kushteve materiale dhe jo atyre
formale, për të cilat duket se ajo ka marrë të mirëqenë kontrollin
e ushtruar nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Kundër
këtij qëndrimi të Gjykatës Kushtetuese janë shprehur gjyqtarë
të mbetur në pakicë51. Referuar ekspertizës së Komisionit të
Venecias, Gjyqtari i mbetur në pakicë shprehet se, “Gjykata duhet
të ndalet edhe në verifikimin e vlefshmërisë formale të kërkesës së
prezantuar për referendum, si, uniteti i formës dhe përmbajtjes
së kërkesës, uniteti i hierarkisë së normave etj.”52. Ky mendim
është mbrojtur edhe në doktrinën mbi referendumet, në të cilën
është bërë e qartë se kontrolli i gjyqtarit kushtetues ushtrohet në
49 Po aty.
50 Shih: Vendim i Gjykatës KUshtetuese nr.25, dt. 24.07.2009
51 Mendimi i pakicës, së gjyqtares Vitore Tusha në Vendim i Gjykatës Kushtetuese të RSH, nr. 8, viti
2013.
52 Shih po aty si dhe Valbona Pajo, vep.cit, fq.34.
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radhë të parë mbi kushtet formale të zhvillimit të referendumit,
ndërkohë që përsa i përket kontrollit të vlefshmërisë materiale,
roli i gjyqtarit kushtetues është qendror53.
29. Një tipar tjetër i jurisprudencës kushtetuese shqiptare
është edhe i ashtuquajturi “qarkullim i jurisprudencave”54. Kjo
duket qartë në referimet e drejtpërdrejta që vendimet e Gjykatës
Kushtetuese shqiptare bëjnë në vendimet e gjykatave të vendeve
të tjera, në rastin tonë, të gjykatës kushtetuese italiane dhe asaj
gjermane55. Në fakt, kjo është kthyer tashmë në një tendencë në
jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese shqiptare për të gjitha
çështjet, ndërkohë që referimi në jurisprudencën e Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, kryhet detyrueshëm prej saj.

III. Përmbledhje e konkluzioneve
30. Demokracia shqiptare është një demokraci e re dhe
ndoshta kjo është arsyeja që, qysh nga viti 1998, kur hyri në fuqi
Kushtetuta e sotme e Shqipërisë, kemi vetëm një nismë ligjvënëse
popullore të kurorëzuar, por asnjë referendum të zhvilluar.
Megjithatë, duket se kemi ravijëzuar një drejtësi kushtetuese të
mjaftueshme për të bërë analiza, e cila edhe pse vetëm me tri raste
të gjykuara, nuk ka vendosur vetëm kufij të rinj mbi çështjet e
shtruara për referendum, por edhe e ka mbrojtur referendumin.
Kështu, mund të themi se, jemi në rrugën e zhvillimit të
drejtësisë kushtetuese referendare, e cila po i konkretizon, duke
i bërë më të kuptueshëm elementët e demokracisë së drejtpërdrejtë.
Megjithatë, në terrenin politik, Shqipëria ka nevojë të konkretizojë
nismat duke zhvilluar realisht referendumin, me qëllim që të duken
më mirë tendencat e zhvillimit të instrumenteve kushtetuese për
ushtrimin e demokracisë së drejtpërdrejtë.
31. Ky punim verifikoi se studimi i krahasuar me përvojat
53 Shih më gjerë: Auer, vep.cit, fq. 171-172
54 I referohemi këtij temi të përdorur nga Gustavo Zagebelsky, “1956-2006 Ciunquant’anni di Corte
Constituzionale”, në Corte in-politica, volumi III, 2006, pgs. 1790-1976.
55 Vendimi nr.8 I vitit 2013 I Gjykatës KUshtetuese është referuar shprehimisht në vendimet nr.2, 1994
të Gjykatës Kushtetuese italiane dhe në vendimet 11, 221, 22, 242, 26, 44, (61f) të Gjykatës kushtetuese
Gjermane. Vendim i cituar.
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e vendeve të tjera është metoda më efikase për të evidentuar
zhvillimet e të drejtës dhe nevojat e saj për plotësim. Në këto
kushte del i qartë konkluzioni se legjislacioni aktual shqiptar
mbi nismat ligjvënëse ose abrogative popullore ka zbrazëti të
konsiderueshme dhe duhet të plotësohet sa më parë. Kjo duhet
të bëhet njëkohshëm me përmirësimet ligjore që po ndodhin,
për të përfshirë të drejtat e pjesëmarrjes së publikut në procesin
ligjvënës dhe përqasjen e të drejtës shqiptare me Acqui-në e BEsë. Kështu do të kemi nisma serioze, të njohura zyrtarisht dhe
me më tepër shanse për t’u kurorëzuar me sukses.
32. Studimi i përvojave të deritanishme tregoi qartë se
nisma të tilla popullore nuk mund të realizohen pa nxitjen
dhe mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile, të cilat
neglizhohen pothuaj krejtësisht nga legjislacioni dhe procedurat
e parashikuara shprehimisht prej tij. Është e nevojshme që
ligji të vendosë dispozita që pasqyrojnë edhe veprimtarinë e
OJF-ve me qëllim që më së paku, të bëhet një njohje ligjore e
kontributit të organizatave që procedojnë për nismën. Kjo, jo
vetëm do të evidentonte historikun e nismave, por njëkohësisht
do të nxiste më tepër aktivizmin dhe përgjegjshmërinë e tyre për
ndërmarrjen e nismave të tilla.
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BURIMET NORMATIVE TË PROCESIT KUSHTETUTES
NË KËNDVËSHTRIMIN E JURISPRUDENCËS
Erind Mërkuri1
Gjykata Kushtetuese është një institucion i cili ushtron
aktivitet juridiksional të ngjashëm me aktivitetin që kryejnë
gjykata e zakonshme. Për të realizuar detyrën e saj Gjykata
Kushtetuese kryen një aktivitet të gjerë procedural, aktivitet i
cili duhet që të normohet nga norma juridike për të qëndruar
brenda kornizës së shtetit të së drejtës. Për këtë qëllim është
miratuar edhe një ligj organik nga Kuvendi. Pavarësisht kësaj
rezulton se normat juridike që rregullojnë procedurën e gjykimit
kushtetues janë të shpërndara në shumë ligje të ndryshme, fakt
ky i cili e bën të vështirë shpesh herë identifikimin e tyre në
praktikë, mbi të gjitha kur një pjesë e mirë e zbatuesve të së
drejtës (jurist, avokatë, gjyqtarë etj) kanë një konfuzion mbi
natyrën e gjykimit kushtetues dhe dallimin e tij nga gjykimi i
zakonshëm.
Indentifikimi i burimeve normative dhe zbatimi me korrektësi
i këtyre të fundit në një gjykim kushtetues është një detyrë e
përbashkët e subjekteve procedurale, pjesëmarrësve në proces
dhe vetë gjykatës. Zbatimi i tyre nga palët në proces ndihmon që
çështja e tyre të jetë e suksesshme dhe për më tepër nuk rrëzohet
apo shpallet e papranueshme për shkaqe procedurale. Zbatimi i
tyre nga vetë gjykata sjell si pasojë administrimin sa më të mirë
dhe efektiv të drejtësisë kushtetuese.
Por siç mund të konstatohet normat procedurale kushtetuese
janë shumë të shpërndara në akte të ndryshme juridike që janë
edhe të niveleve të ndryshme në hierarkinë e normave. Njohja e
tyre shpesh herë paraqitet problematike veçanërisht nga zbatuesit
e së drejtës. Kjo ka sjellë në jo pak raste që çështja të mos kalojë
1 Pedagog i së Drejtës Kushtetuese, së Drejtës Kushtetuese të Avancuar dhe Drejtësisë Kushtetuese
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për gjykim pikërisht sepse pretendimet nuk janë ngritur në
mënyrën e duhur nga pikëpamja procedurale. Një tjetër problem
është edhe fakti se i gjithë ky korpus juridik është formuluar me
terma të përgjithshme. Kjo situatë i ka dhënë mundësi Gjykatës
Kushtetuese që të ketë një hapësirë të gjerë veprimi dhe për
rrjedhojë të vendosë nëpërmjet jurisprudencës së saj rregulla
procedurale më të detajuara. Pra, zbatimi i normave procedurale
që rregullojnë gjykimin kushtetues në situata konkrete është
formalizuar nga gjykata nëpërmjet precedentëve të saj. Por
jurisprudenca e Gjykatës në përgjithësi njihet shumë pak. Kështu
mungojnë pothuaj tërësisht, me pak përjashtime, artikuj dhe
komente mbi vendime të ndryshme të saj, si edhe përgjithësime
të praktikës gjyqësore.
Qëllimi i këtij artikulli është pikërisht identifikimi i
burimeve mbi të cilat Gjykata Kushtetuese bazon aktivitetin e
saj procedural dhe evidentimi i kuptimit që u ka dhënë atyre
jurisprudenca kushtetuese dhe ajo e Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut. Identifikimi i normave juridike sjell qartësi
dhe siguri juridike në zbatimin e tyre. Ligjzbatuesit në rolin
e pjesëmarrësit në proces apo vetë gjykata e kanë më të qartë
terrenin juridik ku duhet të veprojnë dhe mënyrën se si duhet të
veprojnë. Kjo është e rëndësishme veçanërisht për pjesëmarrësit
në proces të cilët kanë më shumë mundësi që çështja e tyre të
ketë sukses. Por normat e analizuara në mënyrë abstrakte mbeten
shpesh herë të paplota dhe pa kuptim. Për këtë arsye shihet e
nevojshme që jurisprudenca kushtetuese e cila ka sqaruar dhe
detajuar më tej kuptimin e këtyre normave procedurale dhe
zbatimin konkret të tyre të ketë kujdesin e duhur. Megjithatë
nuk mundet që të lihet jashtë vëmendjes edhe jurisprudenca e
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila në disa raste,
veçanërisht në kuadër të shqyrtimit të kërkesave për një proces
të rregullt ligjor, nëpërmjet vendimeve të saj ka detyruar gjykatat
kushtetuese të vendeve anëtare, përfshirë edhe Shqipërinë, që të
ndryshojnë praktikën e tyre gjyqësore, përfshirë edhe mënyrën
e zbatimit të normave të tyre procedurale. Ky moment është
veçanërisht i theksuar përsa i përket normave procedurale që
rregullojnë juridiksionin e gjykatave kushtetuese dhe në disa
raste edhe mënyrën e marrjes së provave nga ana e tyre.
28

Burimet normative të procesit kushtetutes në këndvështrimin e jurisprudencës

Burimet normative për procesin kushtetues
Me termin burim të së drejtës doktrina ka konsideruar çdo
element, fakt ose akt, pavarësisht nga forma e tij, që përmban një
rregull të detyrueshëm për anëtarët e një shoqërie të caktuar.2 Me
tej këto burime për shkak të formës së tyre, nivelit të hierarkisë,
prejardhjes, natyrës mund të ndahen në burime formale, burime
materiale, burime të brendshme dhe ndërkombëtare, burime
parësore dhe burime dytësore. Në kontekstin e këtij artikulli do të
trajtohet të gjitha këto lloje burimesh për drejtësinë kushtetuese.
Nëse do t’i marrim në nivel hierarkik, duke i qëndruar mënyrës
së formulimit të nenit 116 të Kushtetutës, këto burime janë;
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë; Konventa Evropiane e të
Drejtave të Njeriut; Legjislacioni organik i Gjykatës kushtetuese
dhe ligjet e tjera plotësuese; Rregullorja e Gjykatës Kushtetuese.
Këto burime janë burime formale pasi paraqiten në formë
të shkruar dhe kanë fuqi detyruese të përgjithshme. Por përveç
këtyre nga doktrina njihen edhe burimet materiale të cilat në
rastin tonë janë jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese dhe
jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Nga tërësia e tyre Kushtetuta dhe sipas mendimit tim, për
shkak të parashikimit të nenit 17, pika 2 të Kushtetutës, Konventa
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, janë burime parësore për
procesin kushtetues. Pavarësisht kësaj këto burime dallojnë nga
njëra – tjetra pasi i pari është burim i brendshëm, ndërsa i dyti,
për shkak të natyrës që ka Konventa, e cila është një marrëveshje
ndërkombëtare e ratifikuar, është burim ndërkombëtar.
Për të gjetur një lloj harmonizimi midis llojeve të ndryshme
të klasifikimit të burimeve si edhe për të ruajtur kuptimin e tyre,
trajtimi i tyre do të ndjekë këtë radhë. Në fillim do të trajtohet
Kushtetuta si burim i së drejtës për procesin kushtetues, për
shkak të rëndësisë që ka si akt themelor i vendit por edhe për
shkak të faktit se vetë ky akt i ka dhënë personalitetin juridik
Gjykatës Kushtetuese, pra ka legjitimuar ekzistencën e saj. Më
pas do të vijohet më tej me Konventën Evropiane për të Drejtat e
Njeriut dhe për shkak të rëndësisë që ka për kuptimin e saj edhe
2 Omari, Luan; Anastasi, Aurela; “E drejta kushtetuese”, Shtëpia Botuese “ABC”, Tiranë 2010, fq.14

29

Studime Juridike

jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Ky trajtim i përbashkët bëhet pasi normat e Konventës mund
të kuptohen dhe zbatohen vetëm nëpërmjet jurisprudencës së
gjykatës së saj.
Legjislacioni organik i Gjykatës Kushtetuese dhe ligjet e
tjera duke qenë se janë burime dytësore në raport me aktet e
mësipërme do të jenë pjesa vijuese e këtij trajtimi.
Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese do gjejë trajtim më
vetë pasi në këtë punim synohet që të thyhet mendimi, ende i
përgjithshëm, sipas të cilit në Shqipëri nuk ekziston precedenti.
Për këtë arsye kjo teme ka një trajtim të veçantë.
Së fundmi duke pasur edhe mendim kundërshtues në lidhje
vlerën e saj, si burim i së drejtës do të gjejë pasqyrim edhe
trajtimi për Rregulloren e brendshme të Gjykatës Kushtetuese.
1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Kushtetuta është miratuar nga Kuvendi Popullor me Ligjin
Nr.8417, datë 21.10.1998 dhe me referendum popullor më
datë 22.11.1998. Ajo ka hyrë në fuqi me shpalljen e saj nga
Presidenti i Republikës me Dekretin Nr. 2260, datë 28.11.1998.
Kushtetuta është amenduar më pas me ligjin nr. 9675, datë
13.01.2007, me ligjin nr. 9904, datë 21.04.2008 dhe së fundi
me ligjin nr.88, datë 18.09.2012. Kushtetuta si ligji me fuqinë
më të lartë në vend3 e ka parashikuar Gjykatën Kushtetuese në
nenet 124-134 të saj. Në këto dispozita janë përcaktuar emërimi
i gjyqtarëve kushtetues, garancitë kushtetuese për statusin e
tyre, është përcaktuar juridiksioni i kësaj gjykate, subjektet që
mund ta vënë në lëvizje atë etj. Pra, Gjykata Kushtetuese është
një institucion që ka fituar personalitet juridik për shkak të
parashikimit në vetë aktin themelor të vendit.
Përveç dispozitave kushtetuese që rregullojnë krijimin e këtij
institucioni, vetë Kushtetuta ka parashikuar edhe dispozita të
shumta juridiko-kushtetuese, që kanë të bëjnë si me përcaktimin
e kompetencës së Gjykatës Kushtetuese ashtu edhe me rregulla
procedurale.4
3 Neni 4/2 i Kushtetutës
4 Nëse mund të bëjmë një listë shteruese këto dispozita janë nenet 70, 90, 91, 115, 124, 126, 127, 128, 131,
132, 133, 134, 137, 140, 145, 152 dhe 180 të Kushtetutës.
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Në 13 prej këtyre dispozitave parashikohet kompetenca
lëndore e Gjykatës Kushtetuese, pra mundësia e saj për të
vendosur për çështje që janë përcaktuar qartë në Kushtetutë. Në
11 prej tyre përcaktohet edhe subjekti që mund të vërë në lëvizje
Gjykatën Kushtetuese. Ndërsa 2 dispozita të tjera, përcaktojnë
rregullat ngushtësisht procedurale për gjykimin kushtetues.
Pra, në përgjithësi mund të themi që kemi një rregullim
mëse të mjaftueshëm në Kushtetutë përsa i përket normave
procedurale kushtetuese.
2. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Jurisprudenca
e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Duke u nisur nga rëndësia, një burim i rëndësishëm që ka
lidhje me procedurat kushtetuese është Konventa Evropiane
e të Drejtave të Njeriut, veçanërisht neni 6 i saj. Kjo dispozitë
që rregullon procesin e rregullt, parashikon rregulla që janë
të zbatueshme edhe në gjykimet kushtetuese. Këtu zë vend të
rëndësishëm jurisprudenca e Gjykatës Evropiane e të Drejtave të
Njeriut, e cila në disa vendime ka përcaktuar se deri ku shtrihet
zbatueshmëria e nenit 6 të Konventës në gjykimet kushtetuese.
Gjithsesi zbatueshmëria e nenit 6 të KEDNj-së ndaj procesit
kushtetues ka qenë një çështje që ka krijuar shumë debat në
jurisprudencën e GjEDNj-së. Kështu në çështjen Ortenberg –
Austria, GjEDNj mbajti qëndrimin se gjykata kushtetuese nuk
mund të konsiderohet “tribunal“, sepse nuk përcakton të gjitha
faktet kryesore të çështjes.5
Në këtë drejtim GjEDNj nuk ka mbajtur një qëndrim të
qartë në lidhje me faktin nëse të gjitha garancitë e nenit 6 të
Konventës janë të zbatueshme edhe për gjykatat kushtetuese.
Disa shtete që janë palë në Konventë, nuk e kanë konsideruar
Nenin 6 të zbatueshëm, pasi në këndvështrimin e tyre procedurat
përpara gjykatave kushtetuese nuk bien brenda nocionit të “të
drejtave dhe detyrimeve të tij civile“. Ky qëndrim është mbajtur
edhe nga komisioni në çështjet e tij të para6 dhe nga GjEDNj
5 Shih Kuijer, Martin, Applicability of Article 6 ECHR, material i marrë nga interneti në adresën
elektronike www.blhr.org/media/documents/Applicability_of_Article_6.doc, fq.19 (parë për herë të
fundit më datë 4.8.2013)
6 See J.A. Frowein & Ë. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, Kehl /
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në çështjen Bucholz.7 Në disa çështje të tjera GjEDNj gjithsesi
ka mbajtur qëndrimin se një gjykatë kushtetuese duhet të
veprojë në përputhje me standardet e përcaktuara në nenin 6 të
Konventës, përsa i përket dhënies së vendimit “brenda një afati të
arsyeshëm”.8 Një konkluzion i ngjashëm u arrit nga GjEDNj në
çështjen Ruiz-Mateos 9 përsa i përket parimit të barazisë së armëve
dhe në çështjen Krčmář përsa i përket të drejtës për t’u dëgjuar.10
Në çështjen Ruiz-Mateos qeveria Spanjolle (e mbështetur edhe
nga qeveritë Gjermane dhe Portugeze që ndërhynë në këtë
gjykim), shprehimisht argumentuan se neni 6/1 nuk zbatohet
në procedurat përpara gjykatave kushtetuese. Gjykata Europiane
pranoi që procedurat përpara gjykatave kushtetuese kanë
karakteristikat e tyre, por megjithatë konstatoi se pavarësisht
këtij parashikimi, nenit 6 ishte cënuar. Duke vepruar në këtë
mënyrë GjEDNj-ja në mënyrë të shprehur rrëzoi mënyrën e
arsyetimit të paraqitur nga qeveria Spanjolle. Ky rast u konfirmua
në çështjet Pammel dhe Pierre-Bloch ku sipas GjEDNj ...fakti që
procedurat janë zhvilluar përpara një gjykate kushtetuese nuk është
argument i mjaftueshëm për ta konsideruar çështjen jashtë zbatimit
të nenit 6/1.11 Në gjykimet e tjera GjEDNj-ja duket sikur ajo vetë
orientohet më shumë nga drejtimi për të pranuar ankesa të tilla.
Në shkurt të vitit 2000, në çështjen Gast & Popp, GjEDNj-ja u
shpreh se...procedurat përpara gjykatave kushtetuese parimisht nuk
janë jashtë qëllimit të nenit 6/1 të Konventës...12
Në Mars të vitit 2000 GjEDNj-ja formuloi pikëpamjen e saj
në një mënyrë më të qartë duke deklaruar se ...Për më tepër, sipas
precedentëve të Gjykatës, neni 6/1 zbatohet në procedurat përpara
Gjykatave Kushtetuese.13
Nga sa më sipër me të drejë mund të themi se procedurat
e gjykatave kushtetuese konsiderohen se janë brenda qëllimit
Strasbourg / Arlington: Engel, 1996, p. 169.
7 ECHR, 6 May 1981, Buchholz - Germany (Series A-42), §48.
8 ECHR, 29 March 1989, Bock - Germany (Series A-150), §37. See also: ECHR, 25 February 2000,
Gast and Popp Germany (appl. no. 29357/95), §69 and ECHR, 27 July 2000, Klein - Germany (appl. no.
33379/96), §27.
9 ECHR, 23 June 1993, Ruiz-Mateos - Spain (Series A-262), §63.
10 ECHR, 3 March 2000, Krčmář - the Czech Republic (appl. no. 35376/97), §45.
11 ECHR, 1 July 1997, Pammel - Germany (Reports 1997, 1096), §53 and ECHR, 21 October 1997, PierreBloch - France (Reports 1997, 2206), §48.
12 ECHR, 25 February 2000, Gast & Popp - Germany (appl. no. 29357/95), §64.
13 ECHR, 3 March 2000, Krčmář - the Czech Republic (appl. no. 35376/97), §36.
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të zbatimit të nenit 6 të KEDNj-së. Megjithatë, ato gëzojnë
një status të posaçëm. Si shembull shërben çështja Süssmann.
Süssmann u ankua për kohëzgjatjen e procedurave përpara
Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane. Süssmann depozitoi
një ankim në të njëjtën kohë me një ankim të ish-nëpunësve civile
të Republikës Demokratike Gjermane, të cilët kundërshtonin një
parashikim të Traktatit mbi Bashkimin e Gjermanisë, sipas të cilit
kontratat e punës për rreth 300.000 persona konsideroheshin
të zgjidhura. Në këtë rast GjEDNj u shpreh se:...roli si garante
e Kushtetutës e bën veçanërisht të nevojshme për një Gjykatë
Kushtetuese që ndonjëherë të marrë në konsideratë interesa të tjera
sesa thjesht rendin kronologjik mbi bazën e të cilave janë regjistruar
çështjet në listë, si natyra e çështjes dhe rëndësia sipas kushteve
politike dhe sociale... duke pasur në konsideratë kontekstin e vetëm
politik të bashkimit të Gjermanisë dhe pasojat serioze shoqërore që
kanë mosmarrëveshjet në lidhje me zgjidhjen e kontrata të punës,
Gjykata Kushtetuese Federale kishte të drejtë të vendoste për t’u
dhënë përparësi këtyre rasteve...14
Si konkluzion, gjykatat kushtetuese duhet të kenë në
konsideratë kërkesat thelbësore të nenit 6/1 të KEDNj në parim,
por kanë një hapësirë të gjerë vlerësimi. Ky diskrecion i bazuar
në rolin dhe statusin e veçantë të gjykatave kushtetuese, duhet
marrë në konsideratë me të drejtën për tu gjykuar brenda një
afati të arsyeshëm, të drejtën për një gjykim publik dhe në disa
raste të lidhura me mënyrën e marrjes së provave. Megjithatë
ky diskrecion nuk mund të shtrihet edhe përsa i përket parimit
të paanshmërisë. Mungesa e paanshmërisë do të cenonte
thelbin e gjykimit të drejtë duke cenuar besimin e publikut në
administrimin e drejtësisë.15
Nga sa më sipër rezulton se neni 6 nuk zbatohet përpara
gjykatave kushtetuese, kur ato nuk mund të vendosin mbi
themelin e një rasti konkret dhe që janë të lidhura vetëm me
të drejta kushtetuese dhe të vendosin mbi pajtueshmërinë me
kushtetutën kombëtare të një ligji të brendshëm (Valasinas
kundër Lituanisë dhjetor 2000). Megjithatë, neni 6 zbatohet në
procedurat kushtetuese kur vendimi i Gjykatës Kushtetuese prek
14 ECHR, 16 September 1996, Süssmann - Germany (Reports 1996, 1158), §§38-46.
15 Shih: Kuijer, Martin, Applicability of Article 6 ECHR, material i marrë nga interneti në adresën
elektronike www.blhr.org/media/documents/Applicability_of_Article_6.doc, fq.23-25.
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zgjidhjen e një çështje ndaj së cilës neni 6 gjen zbatim (Deumeland
v Germany (1986)).16
Në jurisprudencën e saj GjEDNj, ka ndërhyrë edhe në
procedurat që janë zhvilluar para Gjykatës sonë Kushtetuese. Si
shembuj mund të përmendim çështjet Qufaj kundër Shqipërisë17
dhe Marini kundër Shqipërisë18, Shkalla kundër Shqipërisë19 ku
GjEDNj ka gjetur shkelje të nenit 6 të Konventës, për shkak
të procedurave që kishte ndjekur Gjykata jonë Kushtetuese
në trajtimin e këtyre çështjeve. Në rastin e parë GjEDNj ka
përcaktuar se Gjykata Kushtetuese ka cenuar të drejtën e aksesit
në gjykatë nëpërmjet refuzimit të saj për të marrë në shqyrtim
ankesat për mosekzekutim të vendimeve gjyqësore të formës
së prerë. Ky qëndrim i GjEDNj-së u reflektua më vonë në
jurisprudencën kushtetuese. Përsa i përket rastit të dytë, çështja
Marini, Gjykata jonë Kushtetuese u konsiderua në shkelje të
parimit të sigurisë juridike për shkak të paaftësisë së saj për të
marrë vendim, që erdhi si rezultat i barazisë së votave. Edhe ky
vendim ndërhyn në procedurat e Gjykatës Kushtetuese, por deri
më sot legjislacioni përkatës nuk është ndryshuar dhe fatkeqësisht
Gjykata jonë vazhdon ende të vendosë për refuzimin e çështjes.
Përsa i përket vendimit të tretë GjEDNj gjeti shkelje të së drejtës
për akses në gjykatë për shkak të mënyrës se si Gjykata jonë
Kushtetuese kishte përllogaritur afatin 2 vjeçar. Në këtë rast
Gjykata Kushtetuese nuk kishte marrë në konsideratë faktin se
dita e fundit e ankimit ishte ditë pushimi, dhe për rrjedhojë ky
afat shtyhet për ditën pasardhëse të punës.
3. Legjislacioni i brendshëm
Legjislacioni i brendshëm, i cili për nga rëndësia e tij është
me natyrë dytësore, në raport me aktet e mësipërme përbëhet
nga ligji organik i Gjykatës Kushtetuese por edhe nga ligje të
tjera plotësuese, të cilat mbulojnë boshllëqet që ka ligji organik.
16 Shih: INTERIGHST MANUAL - RIGHT TO A FAIR TRIAL UNDER THE EUROPEAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (ARTICLE 6), Viti 2009, marrë në internet nga adresa elektronike
www.interights.org/files/.../INTERIGHTS%20Article%206%20Manual.pdf , fq.18.
17 ECHR 18 November 2004 Qufaj - Albania
(appl.54268/00)
18 ECHR 18 December 2007 Marini – Albania (appl.3738/02)
19 ECHR 10 May 2011 Shkalla – Albania (appl. 26866/05)
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Më konkretisht këto akte janë:
a – Ligji nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë”.20 Qëllimi i këtij ligji është përcaktuar që në nenin
1/1 ku parashikohet se: “Ky ligj përcakton rregullat e organizimit
dhe të funksionimit të Gjykatës Kushtetuese, statusin e gjyqtarit,
paraqitjen e kërkesave dhe shqyrtimin e tyre, parimet dhe rregullat e
gjykimit kushtetues, marrjen e vendimeve dhe ekzekutimin e tyre”.
Nga formulimi i kësaj dispozite, rezulton qartë se ky ligj është
burimi kryesor i detajuar që rregullon në mënyrë të plotë të gjithë
procesin kushtetues në tërësinë e tij. Ky ligj është i ndarë në nëntë
krerë me një total prej 88 nenesh, të cilat ndahen si më poshtë:
Kreu I: Dispozita të Përgjithshme (nenet 1-6)
Kreu II: Organizimi i Gjykatës Kushtetuese (nenet 7-15)
Kreu III: Statusi i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese (nenet 16-19)
Kreu IV: Parimet e gjykimit kushtetues (nenet 20-26)
Kreu V: Paraqitja dhe shqyrtimi paraprak i kërkesës (nenet 2731)
Kreu VI: Funksionimi i Gjykatës Kushtetuese (nenet 32-48)
Kreu VII: Procedurat e veçanta (nenet 49-71)
Kreu VIII: Vendimet e Gjykatës Kushtetuese (nenet 72-81)
Kreu IX: Dispozita kalimtare dhe të fundit (nenet 82-88)
Në hartimin e këtij ligji kanë kontribuar anëtarë të Gjykatës
Kushtetuese të asaj kohe, deputetë, specialistë të Ministrisë së
Reformës Institucionale, ekspertë të Komisionit të Venecias.
Si modele janë përdorur legjislacioni respektiv i Polonisë,
Gjermanisë, Sllovenisë, Italisë, Maqedonisë, Hungarisë etj.
Diskutimi dhe hartimi i tij, ka zgjatur mbi një vit derisa më në
fund u miratuar nga Kuvendi.21
Nga mënyra se si është strukturuar, kuptojmë që ky
ligj rregullon bazat e veprimtarisë proceduriale të Gjykatës
Kushtetuese, megjithatë rregullimi që bën ky ligj nuk është
shterues. Në këtë drejtim duket sikur ligjvënësi është treguar i
20 Ky ligj shfuqizoi ligjin e mëparshëm nr.8373, datë 15.7.1998 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.
21 Shih: Abdiu, Fehmi, “Kushtetuta dhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, Shtëpia Botuese
Redona 2001, Tiranë, Dhjetor 2000, fq.20-26.
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kursyer, duke parashikuar vetëm dispozitat që janë karakteristike
për këtë lloj gjykimi, të cilat qëndrojnë në thelb të tij, ndërsa për
sa i përket procedurave të tjera që nuk rregullohen nga ky ligj,
legjislatori në nenin 1/2 të ligjit, ka parashikuar se “Për çështje
që lidhen me procedura që nuk rregullohen nga ky ligj, Gjykata
Kushtetuese merr parasysh edhe dispozitat ligjore që rregullojnë
procedurat e tjera, duke marrë në konsideratë natyrën ligjore të
çështjes.”
Ky parashikim kushtetues na tregon se ekzistojnë edhe akte
të tjera normative që rregullojnë veprimtarinë procedurale të
Gjykatës Kushtetuese dhe që duhet të merren në konsideratë
në gjykimin kushtetues. Këto dispozita do t’i konsiderojmë
si burime dytësore, pasi janë legjislacion plotësues i akteve të
mësipërme.
b – Një nga këto burime që zë edhe një vend të rëndësishëm
në kategorinë e burimeve dytësore është Kodi i Procedurës
Civile i Republikës së Shqipërisë.22 Në pjesën më të madhe të
rasteve ky është ligji plotësues që zbaton Gjykata Kushtetuese
në veprimtarinë e saj përkrah ligjit të saj organik. Nga Kodi
i Procedurës Civile janë përdorur dispozitat për bashkimin
apo ndarjen e çështjeve, rregullat për përllogaritjen e afateve
procedurale, njoftimi dhe pushimi i çështjeve etj.
c – Një burim tjetër dytësor që është përdorur nga Gjykata
Kushtetuese në veprimtarinë e saj (ndonëse më rrallë se
K.Pr.C.), është edhe Kodi i Procedurës Penale i Republikës
së Shqipërisë.23 Ky akt rezulton të jetë përdorur në rastin
e bashkimit të çështjeve që kanë pasur si objekt shkeljen e të
drejtave për një proces të rregullt ligjor, me karakter penal si
edhe në rastin e përcaktimit të mënyrës së marrjes së provave.
ç – Për disa nga llojet e gjykimit kushtetues burim normativ
për procesin kushtetues është Ligji nr.10019, datë 29.12.2008
“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
Ky ligj merr rëndësi si burim për shkak të parashikimit të
nenit 131, shkronja “e” e Kushtetutës, ku sipas së cilës Gjykata
Kushtetuese ka të drejtë që të verifikojë zgjedhjen e deputetëve.
Për realizimin e kësaj kompetence, e cila nuk ka gjetur zbatim që
22 Miratuar me ligjin nr.8116, datë 29.03.1996, i ndryshuar.
23 Miratuar me ligjin nr.7905, datë 21.03.1995, i ndryshuar.
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pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2001, është e nevojshme
që Gjykata Kushtetuese të bazohet edhe në kuadrin ligjor që
rregullon zgjedhjet në përgjithësi.
ç – Si burim normativ për procesin kushtetues është edhe
Ligji Nr. 9087, datë 19.06.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës
së Shqipërisë” dhe konkretisht pjesa e Nëntë e tij me titull
“Referendumet”. Kjo pjesë e Kodit Zgjedhor “të vjetër”, e cila
është ende në fuqi24 përban rregullime ligjore që kanë të bëjnë
me procedurat që duhen ndjekur edhe nga Gjykata Kushtetuese
përsa i përket zhvillimit të llojeve të ndryshme të referendumeve,
veçanërisht nenet 123, 124 dhe 129 të tij.
d – Së fundmi mund të përmendim edhe ligjin nr. 49/2012
“Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative
dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.25
Dispozitat e këtij ligji relativisht të ri, megjithëse në
vetvete rregullojnë aktivitetin e gjykatave administrative, në
këndvështrimin, mund të rregullojnë edhe procesin kushtetues,
të paktën për disa lloje gjykimesh. Kështu nga tërësia e
kompetencave të saj rezulton se objekt gjykimi në Gjykatën
Kushtetuese janë edhe aktet administrative. Për ta konkretizuar
më mirë mund të përmendim, kompetencën e gjykatës për
të gjykuar vendimet e Kuvendit për shkarkimin e Presidentit,
anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë,
vendimin e Kuvendit për konstatimin e papajtueshmërisë së
mandatit të deputetit, vendimin e Këshillit të Ministrave për
shkarkimin apo shpërndarjen e organeve vendore të zgjedhura
drejtpërsëdrejti. Duke qenë përpara kësaj situate jemi të mendimit
që disa parashikime si për shembull gjykata vendos rrëzimin e
padisë dhe kur vlerëson se, pavarësisht shkeljeve procedurale të
konstatuara të veprimtarisë administrative, pasojat do të ishin
24 Ligji nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar në nenin 185
të tij përcakton:
1. Me hyrjen në fuqi të këtij Kodi, ligji nr. 9087, datë 19.6.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe çdo akt tjetër ligjor ose nënligjor, që bie në kundërshtim me të, shfuqizohet.
2. Pavarësisht nga përcaktimet e bëra në pikën 1 të këtij neni, pjesa e nëntë “Referendumet” e ligjit
nr. 9087, datë 19.6.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe çdo pjesë
e dispozitave të tij që ka lidhje me të mbetet në fuqi deri në miratimin e ligjit të ri për referendumet e
përgjithshme dhe vendore. Administrimi i procesit të referendumeve dhe nxjerrja e rezultatit të tyre bëhen
në përputhje me këtë Kod.
25 Referuar parashikimit të nenit 70 pika 5 të ligjit nr.49/2012 dhe Dekretit të Presidentit të Republikës
nr.8349, datë 14.10.2013, neni 1, ky ligj ka filluar efektet e tij me datë 04.11.2013.
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të njëjta,26 mund të gjejë zbatim si parim edhe në ato raste kur
nga organet proceduese si Kuvendi apo këshilli i Ministrave ka
pasur shkelje procedurale. Megjithatë, zbatueshmëria e këtij ligji
në gjykimin kushtetues mbetet ende një çështje për debat dhe
deri më sot nuk kemi pasur raste konkrete që të verifikojmë
zbatueshmërinë e këtij ligji në praktikën gjyqësore të Gjykatës
Kushtetuese.
4. Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese
Praktika kushtetuese ose më mirë precedentët e saj janë
një tjetër burim i rëndësishëm për veprimtarinë procedurale
të Gjykatës Kushtetuese. Nëpërmjet vendimeve të saj Gjykata
Kushtetuese, i jep kuptimin e duhur normave kushtetuese dhe
ligjore që ajo duhet të zbatojë në veprimtarinë e saj. Kështu
normat abstrakte që rregullojnë procesin kushtetues, marrin
“jetë” dhe bëhen të aplikueshme në raste dhe situata korrekte.
Pavarësisht se është theksuar vazhdimisht në doktrinën
juridike shqiptare se në sistemin e burimeve, por edhe në sistemin
hierarkik të normave juridike, precedenti nuk parashikohet
dhe si i tillë nuk është burim i së drejtës, personalisht ndaj një
mendim të ndryshëm.
Në thelb të tij, precedenti është një zgjidhje e dhënë nga
një gjykatë, zgjidhje e cila është e detyrueshme për tu ndjekur
në çështje të tjera të ngjashme. Duke qenë se në zgjidhjen e
konflikteve të ndryshme që mund të lindin midis organeve
shtetërore, por edhe midis atyre dhe shtetasve, fjalën e fundit
e ka pushteti gjyqësor, atëherë kjo zgjidhje e dhënë nga gjykata
bëhet detyruese edhe për organet administrative, për shkak se
ato janë të detyruara që sjelljen e tyre ta modifikojnë tashmë
në përputhje me qëndrimin që ka mbajtur gjykata. Në thelb ky
është zbatimi i parimit stare decisis, parim i cili është i lidhur
ngushtësisht me natyrën e precedentit.
Precedenti shfaqet në dy forma, në formën horizontale dhe
në atë vertikale. Në formën e tij horizontale kemi të bëjmë me
precedentë të cilët ndiqen nga gjykata që e ka dhënë atë, ndërsa
në formën vertikale gjykatat më të ulëta janë të detyruara që
26 Neni 40, pika 3 e ligjit nr.49/2012
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të ndjekin precedentët e vendosur nga gjykatat më të larta.
Në rast të një konflikti midis tyre prevalojnë precedentët e
dhënë nga gjykatat më ta larta. Një gjykatë mund ta ndryshojë
precedentin e dhënë më parë prej saj, por kurrsesi nuk mundet
që të ndryshojë precedentin e dhënë nga një gjykatë më e lartë.
Nëse i referohemi Kushtetutës së Shqipërisë konstatojmë
se në asnjë dispozitë të saj nuk përmendet fjala ‘precedent’.
Neni 116 i Kushtetutës në listimin e akteve normative që kanë
fuqi juridike në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë
nuk e përmend precedentin si akt. Gjithashtu neni 124/2 i
Kushtetutës thekson se Gjykata Kushtetuese i nënshtrohet
vetëm Kushtetutës, ndërsa neni 145/1 përcakton se gjykatat e
zakonshme i nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Po
kështu, po të vërejmë dispozitat e tjera kushtetuese, nuk rezulton
që precedenti të parashikohet shprehimisht si burim.
Kjo analizë e shkurtër të krijon përshtypjen se pikëpamjet
tradicionaliste në lidhje me precedentin në Shqipëri janë
juridikisht, të justifikuara. Megjithatë jam i mendimit se një
analizë më e kujdesshme e dispozitave kushtetuese do të na
çonte në një përfundim të ndryshëm.
Kështu, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si shumë
kushtetuta në botë, është në formë të shkruar dhe të kodifikuar.
Duke qenë një fushë e cila rregullohet nga një akt i vetëm është
e nevojshme që të merret në konsideratë fakti se dispozitat e
një akti të tillë nuk mundet që të interpretohen të shkëputura
nga njëra-tjetra, por duhet të interpretohen të lidhura me njëratjetrën, pra Kushtetuta është një akt i cili interpretohet në tërësi.
Për rrjedhojë, aktet normative të renditura në nenin 116 të
Kushtetutës nuk janë të vetmet e parashikuara prej saj. Kështu,
jurisprudenca kushtetuese, por edhe doktrina kanë identifikuar
edhe akte të tjera të cilat kanë fuqi të përgjithshme.
Nga një vështrim i kujdesshëm i Kushtetutës, rezulton se në
nenin 132 të saj, ky akt parashikon se:
1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë fuqi detyruese të
përgjithshme dhe janë përfundimtare. Gjykata Kushtetuese ka
vetëm të drejtën e shfuqizimit të akteve që shqyrton.
2. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese hyjnë në fuqi ditën e botimit
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në Fletoren Zyrtare. Gjykata Kushtetuese mund të vendosë që ligji
ose akti tjetër normativ të shfuqizohet në një datë tjetër. Mendimi i
pakicës botohet bashkë me vendimin.
Në mënyrë të përmbledhur nga kjo dispozitë, rezultojnë këta
elementë:
1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë fuqi detyruese të
përgjithshme.
2. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë përfundimtare.
3. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese hyjnë në fuqi ditën e
botimit në Fletoren Zyrtare.
4. Në vendimin e saj Gjykata Kushtetuese mund të përcaktojë
që ligji ose akti tjetër normativ të shfuqizohet në një datë tjetër.
Nga krahasimi i përmbajtjes së kësaj dispozite me dispozita
te tjera dhe veçanërisht me nenet 84 dhe 117 të Kushtetutës,
rezulton se vendimet e Gjykatës Kushtetuese hyjnë në fuqi
në të njëjtën mënyrë që hyjnë në fuqi edhe ligjet apo aktet e
tjera normative, pra me publikimin e tyre ne Fletoren Zyrtare.
Gjithashtu është parim i njohur tashmë, që aktet normative
kanë fuqi detyruese të përgjithshme, karakteristikë që sipas
nenit 132 e kanë edhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Duke
përfunduar arsyetimin mendoj se nga krahasimi i mësipërm,
rezulton qartë së vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë të gjitha
karakteristikat e një ligji. Por, duke qenë se ligje, në kuptimin
formal të fjalës mund të cilësohen vetëm aktet normative me
fuqi të përgjithshme, të miratuara nga Kuvendi, atëherë i vetmi
emërtim që mund t’u jepet vendimeve të Gjykatës Kushtetuese
është ai i precedentit.
Në jurisprudencën e saj Gjykata Kushtetuese është shprehur
se …Zbatimi i detyrueshëm i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese
është i garantuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila
në nenin 132 dhe 145 të saj sanksionon shprehimisht këtë koncept
kushtetues. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë fuqi detyruese të
përgjithshme dhe janë përfundimtare. Ato përbëjnë jurisprudencë
kushtetuese dhe për rrjedhojë kanë efektet e forcës së ligjit…
…Prandaj jurisprudencë kushtetuese përbën çdo vendim i
Gjykatës Kushtetuese.27
27 Pasazhe të shkëputura nga Vendimi Nr. 5, datë 7.2.2001 i Gjykatës Kushtetuese
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Nga pasazhet e mësipërme, rezulton se Gjykata Kushtetuese,
për të shmangur debatin që mund të lindte, qëllimisht përdor
termin jurisprudencë dhe jo precedent. Por nga mënyra se
si është shprehur, konkluzioni i saj është një dhe i vetëm –
vendimet e Gjykatës kushtetuese janë precedentë.
Kështu Gjykata ka theksuar se vendimet e saj janë detyruese
për të gjitha organet e tjera shtetërore dhe kanë forcën e ligjit.
Vendimet e kësaj Gjykate janë të detyruara t’i zbatojnë jo vetëm
gjykatat e zakonshme dhe organet e ndryshme administrative,
por edhe Kuvendi si organi i vetëm ligjvënës në vend. Parimisht
Kuvendi nuk mundet që një normë, apo ligj të shfuqizuar nga
Gjykata Kushtetuese si të papajtueshëm me aktin themelor në
vend, ta miratojë përsëri pavarësisht ndryshimeve në formë që
mund t’i bëjë aktit të ri. Kjo për faktin se Gjykata Kushtetuese
ka të drejtë të mbajë të njëjtin qëndrim, duke e shfuqizuar përsëri
normën e re të miratuar nga parlamenti.28 Të njëjtin qëndrim
mban edhe jurisprudenca kushtetuese gjermane. Kështu Senati
i Dytë i kësaj Gjykate, me Vendimin e datës 23.10.1951 është
shprehur se një vendim që shpall një ligj të pavlefshëm, jo vetëm
që ka fuqinë e ligjit (31 parag. 2 BVerfGG), por në bazë të 31
parag. 1 BVerfGG, i detyron të gjitha organet kushtetuese federale,
që bazuar në pjesën arsyetuese të vendimit, të mos miratojnë përsëri
një ligj federal me të njëjtën përmbajtje.29
Së fundi në jurisprudencën e saj Gjykata Kushtetuese ka
pranuar që t’i konsiderojë precedentë vendimet e saj duke
mbajtur këtë qëndrim:
…Ky efekt detyrues ka të bëjë si me pjesën urdhëruese, ashtu
edhe me pjesën arsyetuese të vendimit. Në respekt të doktrinës dhe
të jurisprudencës kushtetuese, Gjykata thekson se efekti detyrues që
pasqyrohet mbi argumentet thelbësore të vendimit të saj përbëjnë
edhe një ‘ratio decidendi’, eliminimi i të cilave do ta bënte
vendimin, në tërësinë e tij, të pakuptimtë. Nga kjo pikëpamje,
Gjykata thekson se nga standardi i detyrueshmërisë së zbatimit të
vendimmarrjes kushtetuese nuk mund të bëjë përjashtim as vetë
Gjykata Kushtetuese.
28 Një një rast “ekstrem” Gjykata Kushtetuese u shpreh për konstatimin e pavlefshmërisë konstitucionale
të disa amendamenteve kushtetuese, me arsyetimin se Kuvendi duhet t’i bindej një vendimi të mëparshëm
të kësaj Gjykate. Më shumë shih Vendimin Nr,57, datë 5.12.1997 të Gjykatës Kushtetuese.
29 BVerfGE 1, 14, Vendime të Përzgjedhura të Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane, faqe 48.
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Çdo ndryshim i “precedentëve të Gjykatës Kushtetuese apo
korrigjim i doktrinës kushtetuese zyrtare nuk mund të bëhet mbi
bazën e faktorëve të rastit, siç mund të jetë edhe ndryshimi i
përbërjes së saj”.30
Nga analiza tërësore e dispozitave kushtetuese, jurisprudencës
së kësaj gjykate, por edhe praktikave të huaja, rezulton qartë
se Vendimet e Gjykatës Kushtetuese, duke pasur tiparet e një
precedenti, kanë forcën e ligjit dhe si të tilla janë të detyrueshëm
për të gjithë organet dhe subjektet e tjera, si dhe për vetë Gjykatën
Kushtetuese. Këto vendime kanë fuqi juridike, normative, në të
gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pra e thënë ndryshe,
përbëjnë precedent.
5. Rregullorja e Gjykatës Kushtetuese
Burimi i fundit që mund të citojmë është Rregullorja e
Brendshme mbi gjykimin kushtetues dhe funksionimin e
administratës, e miratuar me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve
dhe ka hyrë në fuqi më datën 15.06.2009. Ky akt është i përbërë
nga 32 nene dhe është i ndarë në dy pjesë. Sipas nenit 1/1, gërma
“a” të kësaj rregullore rezulton se:
Objekti i Pjesës së Parë është përcaktimi i rregullave të
hollësishme lidhur me kontrollin kushtetues duke përfshirë: pranimin
administrativ të kërkesave, shqyrtimin paraprak të tyre, mënyrën
e funksionimit dhe vendimmarrjes së kolegjeve dhe Mbledhjes së
Gjyqtarëve në këtë proces, rregulla të posaçme të gjykimit kushtetues
si dhe marrjen e vendimit nga Gjykata Kushtetuese (më poshtë:
Gjykata) e publikimin e tij.
Kjo rregullore përcakton edhe rregulla procedurale, veçanërisht
ato rregulla që kanë të bëjnë me veprimtarinë procedurale të
Gjykatës Kushtetuese gjatë shqyrtimit të një kërkese në të gjitha
fazat e saj. Hartimi i rregullave procedurale nga vetë Gjykata
Kushtetuese, konsiderohet nga doktrina e huaj si element i
domosdoshëm, pa të cilin do të vihej në rrezik autonomia dhe
30 Paragrafi 16 i Vendimit Nr.21, datë 29.04.2010 i Gjykatës Kushtetuese
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pavarësia e kësaj gjykate kundrejt ligjvënënësit, për faktin se
baza e pushtetit rregullues të kësaj gjykate, do të ishte vetëm
ligji i zakonshëm.31 Për ta argumentuar arsyetimin e mësipërm
i referohemi Italisë, ku rezulton se është vetë ligji organik i
Gjykatës Kushtetuese Italiane që e autorizon këtë institucion të
ketë pushtetin për të vendosur rregulla procedurale në lidhje me
gjykimin kushtetues dhe kjo rregullore duhet që të publikohet në
Gazetën Zyrtare.32
Në rastin e Gjykatës Kushtetuese Shqiptare, ligji organik
e parashikon rregulloren e kësaj Gjykate në dy raste dhe me
konkretisht:
Neni 13/d – Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese ka
këto kompetenca:
d) Miraton rregulloren e brendshme për veprimtarinë e
administratës së Gjykatës Kushtetuese.
Neni 14/5 – Të drejtat dhe detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm
dhe të nëpunësve e punonjësve të tjerë të shërbimeve përcaktohen
nga ky ligj dhe Rregullorja e Brendshme.
Nga përmbajtja e këtyre dispozitave rezulton se Rregullorja
e brendshme e Gjykatës shërben për disiplinimin e veprimtarisë
së administratës, përcakton të drejtat dhe detyrat e Sekretarit
të Përgjithshëm si dhe punonjësve të tjerë të administratës
gjyqësore. Në asnjë pjesë të ligjit nuk rezulton asnjë dispozitë që
të autorizojë Gjykatën për të vendosur vetë rregulla procedurale.
Nëse bëjmë një vështrim historik na rezulton se edhe ligji i
mëparshëm që rregullonte veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese
nr. 8373, datë 15.7.1998, në nenin 47 të tij, parashikonte se:
Për veprimtarinë e administratës së Gjykatës Kushtetuese
përgatitet rregullorja e brendshme që miratohet nga kryetari i saj.
Nga përmbajtja e kësaj dispozite del qartë se edhe në këtë rast
qëllimi i rregullores së Gjykatës ka qenë disiplinimi i veprimtarisë
administrative të Gjykatës Kushtetuese dhe jo përcaktimi i
31 Zagrebelesky, Gustavo; Marceno, Valerio, “Giustizia costituzionale”, Shtëpia Botuese “Il Mulino”,
Bologna 2012, fq.138
32 Ligji Nr.87 i vitit 1953, nenet 14 dhe 22.
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rregullave procedurale gjyqësore. Po kështu edhe gjatë hartimit
të ligjit nr.8577, rregullorja e brendshme e Gjykatës ka qenë e
konceptuar si një akt që do të disiplinonte vetëm veprimtarinë
administrative dhe jo atë procedurale – gjyqësore. Kështu në librin
e tij Kushtetuta dhe Gjykata Kushtetuese, autori Fehmi Abdiu33
shprehet se ...Drejtimi administrativ gjen vend tek rregullorja ...
që është konceptuar si dokument që ka të bëjë me veprimtarinë
administrative të gjykatës, pa pasur vend për të vendosur rregulla të
veçanta për veprimtarinë gjyqësore...34
Për me tepër kjo rregullore nuk është publikuar në Fletoren
Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, sipas parashikimeve të nenit
117/135 të Kushtetutës, fakt që përforcon argumentin se kjo
rregullore nuk është një akt me karakter normativ, por një akt me
karakter të brendshëm dhe për këtë arsye konsiderohet brenda
fushëveprimit të nenit 119 të Kushtetutës dispozitë e cila ka këtë
përmbajtje:
1. Rregulloret e Këshillit të Ministrave, të ministrive e të
institucioneve të tjera qendrore, si dhe urdhrat e Kryeministrit, të
ministrave e të drejtuesve të institucioneve qendrore kanë karakter të
brendshëm dhe janë të detyrueshme vetëm për njësitë administrative
që varen prej tyre.
2. Këto akte nxirren në bazë të ligjit dhe nuk mund të shërbejnë
si bazë për të marrë vendime në lidhje me individët dhe subjektet
e tjera.
3. Rregulloret dhe urdhrat nxirren në bazë dhe për zbatim të
akteve që kanë fuqi juridike të përgjithshme.
Si konkluzion mund të themi se Rregullorja e Brendshme e
Gjykatës Kushtetuese, vlen vetëm për personelin administrativ
që varet prej saj dhe nuk mund të përdoret kurrsesi kundrejt
subjekteve kërkuese në Gjykatën Kushtetuese. Për këto arsye
33 Fehmi Abdiu, ka qenë anëtar i Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës 1998-2010 dhe Kryetar i kësaj
Gjykate në periudhën 1998-2004, pra ai ka pasur funksion të rëndësishëm në momentin e hartimit të
Ligjit Nr.8577. Për këtë arsye mendoj se qëndrimi i tij duhet marrë si autoritar në këtë rast, në lidhje me
qëllimin e ligjvënësit në hartimin e këtyre dispozitave.
34 Abdiu, Fehmi, “Kushtetuta dhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, Shtëpia Botuese
“Redona 2001”, Tiranë, Dhjetor 2000, fq.24.
35 Ligjet, aktet normative të Këshillit të Ministrave, të ministrave, të institucioneve të tjera qendrore
marrin fuqi juridike vetëm pasi botohen në Fletoren Zyrtare.
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vlefshmëria e pjesës së parë të kësaj rregulloreje e cila vendos
rregulla procedurale për faza të ndryshme të gjykimit kushtetues
është e diskutueshme. Madje vetë Gjykata Kushtetuese duket se
është në dijeni për këtë fakt sepse në nenin 1/2 të Rregullores kjo
gjykatë ka përcaktuar se Këto rregulla nuk shmangin detyrimin për
zbatim të dispozitave të ligjit organik të Gjykatës, të KPC si dhe
ligjeve e akteve të tjera për aq sa ato lidhen me çështjet e trajtuara
nga kjo rregullore.

Konkluzione
Nga analiza e mësipërme e këtij punimi mund të themi se
përsa i përket rregullave procedurale që rregullojnë gjykimin
kushtetues mund të individualizojmë këto problematika:
Problematika e parë është shpërndarja e normave
procedurale në akte të ndryshme juridike. Këtu mund të
përmendim 11 akte të tilla të cilat janë trajtuar në këtë punim.
Është mëse kuptueshme që një shpërndarje e tillë e legjislacionit
sjell probleme me parimin e sigurisë juridike dhe të qartësisë së
normës.
Problematika e dytë është edhe natyra e veçantë e gjykimit
kushtetues. Duke qenë i ndryshëm nga gjykimi i zakonshëm
pjesëmarrësit në një gjykim kushtetuese e kanë shumë të vështirë
që të zbatojnë mutatis mutandis normat juridike që rregullojnë
gjykime të tjera në një gjykim kushtetues.
Për të zgjidhur këto problematika dhe me qëllim qartësimin e
situatës juridike për procedurat që ndjek Gjykata Kushtetuese do
të ishte e rekomandueshme kodifikimi i rregullave procedurale
të gjykimit kushtetues në një akt të vetëm juridik, i cili do të
rregullonte të gjitha llojet e proceseve gjyqësore etj.
Ky veprim mund të realizohet tashmë pasi, Gjykata jonë
Kushtetuese ka një jurisprudencë të pasur të formuar ndër vite e
cila ka sqaruar mjaft mirë kuptimin e normave procedurale dhe
mënyrën e zbatimit të tyre. Po kështu në këtë kodifikim duhet
që të merret në konsideratë edhe jurisprudenca e GJEDNj-së e
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cila ka vërejtur shpesh herë shkelje të së drejtës për një proces
të rregullt ligjor nga vetë Gjykata jonë Kushtetuese. Në këtë
drejtim, nën dritën e kësaj jurisprudence, duhet që të rregullohen
me norma konkrete juridike procesi kushtetues për gjykimin e
ankesave për mosekzekutim të vendimeve gjyqësore. Një tjetër
aspekt që do rregulluar është edhe gjykimi kushtetuese për
ankesat për shkeljen e së drejtë për një gjykim brenda një afati të
arsyeshëm, në mënyrë që ky mjet të jetë sa më efektiv. Një tjetër
aspekt është edhe mënyra e përllogaritjes së afatit ankimor si edhe
mënyra e marrjes së provave në gjykimin kushtetues, me qëllim
verifikimin e pretendimit për shkelje kushtetuese.
Të gjitha këto aspekte që Gjykata Evropiane për të Drejtat e
Njeriut ja ka vënë në dukje Gjykatës sonë Kushtetuese, por edhe
vendime të tjera të cilat kanë pasur ndikim në gjykata të tjera
kushtetuese të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës duhet që të
merren ne konsideratë nga ligjvënësi shqiptar në hartimin e një
kuadri të ri procedural për gjykimin kushtetues.
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burimeve të krijimit të tyre. 5.Konkluzione. 6. Biblografia.
Hyrje
Për shkak të natyrës dhe formave të ndryshme të shfaqjes
së korrupsionit, mënyrat që një shtet zgjedh për t'iu
përgjigjur korrupsionit dhe risqeve që paraqet ky fenomen,
domosdoshmërisht përfshijnë një sërë masash të koordinuara
në nivel institucional. Shtetet mund të veprojnë përmes
institucioneve ekzistuese, të krijojnë të reja, ose të zgjedhin
një kombinim të të dyjave, duke përcaktuar qartë mandatet
dhe funksionet e institucioneve përkatëse, mënyrat se si do
të bashkëveprojnë me njëri-tjetrin në funksion të arritjes së
rezultateve efektive.
Në vitin 1998 në vendin tonë, u bë një përqasje integruese
gjithëpërfshirëse e fokusuar në miratimin e kuadrit ligjor dhe
zbatimin e legjislacionit përkatës, në një pjesëmarrje aktive në
iniciativat ndërkombëtare antikorrupsion dhe në zbatimin e
një strategjie antikorrupsion, nëpërmjet planeve të veprimit për
parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit, të monitoruara
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nga struktura parandaluese të specializuara e të ngritura për këtë
qëllim.
Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit (MSA)
në 12 qershor 2006, përafrimi i legjislacionit shqiptar me acquis
communautaire dhe zbatimi i saj, përbënte një proces shumë të
ndërlikuar dhe shumë kërkues. Kjo kërkonte që Shqipëria jo
vetëm të ndërtonte kuadrin e saj rregullator sipas kërkesave të
tij, por edhe që të siguroheshin strukturat administrative dhe
kushtet e tjera të nevojshme për zbatimin e acquis.
Një ndër këto ligje ka qenë dhe ai që ka pasur të bëjë me
pastërtinë e figurës së funksionarëve publikë nëpërmjet futjes së
formave për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të tyre.
Prioritetet e institucioneve shqiptare dhe kërkesat e
vazhdueshme të organizmave të ndryshme ndërkombëtare
për forcimin e luftës kundër fenomenit të korrupsionit në
administratën publike, kanë bërë që në fund të vitit 2004 të
miratohet një paketë ligjore për ndryshime në Kodin Penal dhe
Kodin e Procedurës Penale. Këto ndryshime prekin kryesisht
fenomenin e korrupsionit në drejtim të përcaktimit më të qartë
të veprës penale, si dhe në drejtim të përcaktimit të mjeteve dhe
metodave speciale të hetimit në ndihmë të mbledhjes së provave
dhe arritjes së provueshmërisë së kësaj vepre penale.
Pjesë e kësaj pakete ka qënë dhe miratimi i ligjit nr.9049, datë
10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve
financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” si dhe
ligji nr.9367 datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të
interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.
Gjithashtu, pjesë e këtyre rregullimeve ligjore janë dhe
sanksionet e vëna në Kodin Penal nëpërmjet ndryshimeve që i
janë bërë atij, duke u shtuar nenin 257/a me titull “Refuzimi për
deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive të
personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë”1.

1 Shtuar me ligjin nr.9030, date 13.3.2003 neni 1, ndryshuar paragrafi i pare me ligjin nr.9686, date
26.2.2007 neni 22 dhe ndryshuar me ligjin nr.23/2012 neni 33.
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1. Qëllimi i sistemit të deklarimit të pasurive dhe standartet
ndërkombëtare.
Deklarimi i pasurisë në Republikën e Shqipërisë është
sanksionuar për herë të parë me ligjin nr. 7903, datë 8.3.1995
“Për deklarimin e pasurisë të të zgjedhurve dhe disa drejtuesve
e punonjësve të shërbimit publik”2. Zbatimi në praktikë i këtij
ligji ka ndeshur në një seri pengesash dhe rezultatet e zbatimit
të tij pothuajse janë konsideruar minimale. Sipas këtij ligji,
organi që merrej me kontrollin dhe verifikimin e deklarimit të
pasurive të nëpunësve të lartë ishte Komisioni i Përbashkët i
caktuar nga Kuvendi Popullor, Këshilli i Ministrave, Gjykata e
Lartë dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit. Mandati i këtij komisioni
ishte për një vit. Ky Komision nuk zbuloi parregullsi ose fshehje
të pasurisë apo përfitim të tyre në mënyrë të paligjshme, në
një kohë që vendi ynë ishte i radhitur në vendet me nivel të
lartë korrupsioni ndër zyrtarët e administratës shtetërore dhe
gjyqësore. Koha provoi se ky ligj nuk ishte i përshtatshëm dhe
nuk funksionoi si duhet.
Duke pasur parasysh faktin se pengesat në zbatimin e këtij
ligji ishin serioze, ndryshimet që mund të propozoheshin do të
dëmtonin strukturën e ligjit dhe për më tepër do të shkaktonin
konfuzion në interpretimin dhe zbatimin e tij. Për këtë arsye u
arrit në përfundimin se do të ishte më mirë që të hartohej një
ligj i ri.
Ligji i ri nr.9049 datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe
kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe
të disa nëpunësve publikë” u shpall me dekretin nr.3805, date
5.5.2003 të Presidentit të Republikës.
Si objekt i drejtpërdrejtë i këtij ligji është përcaktuar pasuria
dhe legjitimiteti i burimeve të krijimit të saj për atë kategori
zyrtarësh që janë më shumë të ekspozuar ndaj korrupsionit, si
të zgjedhurit, kategori të caktuara zyrtarësh të administratës
publike si dhe personat e lidhur me ta.
Ligji ka parashikuar dhe deklarimin e pasurisë para fillimit
të punës për funksione që mbartin detyrimin për deklarim3.
2 Shpallur me dekretin nr.1042 datë 20.3.1995 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
3 Neni 9, i ligjit nr.9049,dt. 10.4.2003, me titull ‘Deklarimi para fillimit të punës’ parashikon që: “Të gjitha
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Kjo ndër të tjera është konsideruar dhe vlerësuar si një masë
parandaluese për personat që përfshihen rishtazi në radhët e
administratës publike.
Po kështu, është bërë kujdes që detyrimit për deklarimin
e pasurisë t’i nënshtrohen dhe subjektet që janë larguar nga
funksioni.
Vëmendje të veçantë ligji i ka kushtuar ndërtimit të strukturave
të qëndrueshme dhe të pavarura. Krijimi i Inspektoratit të Lartë
të Deklarimit e Kontrollit të Pasurive (ILDKP) dhe Inspektorit
të Përgjithshëm, si organ drejtues i këtij institucioni, pavarësia
e tij nga ekzekutivi4, qëndrueshmëria e strukturës që drejton,
mbrojtja e veçantë që i garanton ligji, pastërtia e figurës së tij
dhe përfitimet që ai gëzon, kanë qenë garancitë për realizimin e
qëllimit për të cilën është krijuar ky ligj.
Qëllimi kryesor për miratimin e ligjit nr.9049, datë 10.4.2003
“Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve
financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” ka
qenë:
- Marrja e masave sa më efektive për intensifikimin e luftës
kundër korrupsionit,
- Rritja e besimit në institucionet shtetërore,
- Transparenca,
- Parandalimi i rasteve të abuzimit me pushtetin shtetëror
dhe pasurimit të paligjshëm të personave të zgjedhur ose të atyre
që kryejnë funksione të caktuara shtetërore.
Transparenca mbi pasuritë e zyrtarëve publikë, është
konsideruar si një instrument i rëndësishëm që synon rritjen e
rolit të publikut në luftën kundër korrupsionit.
Sipas ligjit të deklarimit, të dhënat e deklaruara nga subjektet
deklarues janë të lejueshme për publikun sipas ligjit për të
drejtën e informimit5.
Çështja e aksesit të publikut në të dhenat personale të
deklaruara nga zyrtarët, është bërë objekt i gjykimit të Gjykatës
subjektet e përcaktuara në nenin 3, që mbartin detyrimin për deklarim, duhet të deklarojnë para fillimit të
punës të gjitha pasuritë e akumuluara, detyrimet financiare dhe burimet e origjinës së tyre”.
4 Shiko nenin 11-16 të ligjit nr. 9049, dt.10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve
financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”
5 Të dhënat, që grumbullohen nga deklarimi, sipas këtij ligji, janë të lejueshme për publikun vetëm në
përputhje me ligjin nr. 8503, datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” dhe me
ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar
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Kushtetuese, e cila me Vendimin nr.16, datë 11.11.2004, ndër
të tjera është shprehur se: “..publiku ka interes të ligjshëm, që
përmes transparencës, të informohet më në detaje jo vetëm mbi
punën dhe veprimtarinë, por edhe mbi të ardhurat, pasurinë dhe
burimet e saj të personave të zgjedhur ose zyrtarë. Pra, balanca e
gjetur vlerësohet si e drejtë dhe e bazuar..”.
1.1 Standartet ndërkombëtare
Sistemi i deklarimeve të pasurive të zyrtarëve publikë dhe
vendosja e standarteve ndërkombëtare për këtë qëllim gjeti
përhapje në vitet 90’ kryesisht në vendet në tranzicion. Një nga
dokumentet e parë ndërkombëtare që parashikonte deklarimin
e interesave private të zyrtarëve publikë ishte, Konventa ndërAmerikane kundër Korrupsionit6.
Konventa vendoste një kërkesë për shtetet palë të saj, për të
shqyrtuar masat, për të krijuar, ruajtur dhe forcuar, sistemet për
regjistrim të të ardhurave, aseteve dhe detyrimet e personave
që kryejnë funksione publike në poste të caktuara, sipas
përcaktimit me ligj dhe vecanërisht kohën e përshtatshme7, për
të bërë të tilla regjistrime publike. Ndërsa sipas Konventës
së Bashkimit Afrikan për Parandalimin dhe Luftën kundër
Korrupsionit (të miratuar në vitin 2003) shtetet palë marrin
përsipër tiu kërkojë të gjithë zyrtarëve publikë të kategorive të
caktuara, që të deklarojnë pasuritë e tyre në kohën e marrjes së
detyrës, gjatë dhe pas mandatit të tyre në shërbimit publik8.
Standartet më të hershme evropiane janë gjetur në
Rekomandimin Nr.R (2000) 10 të Komitetit të Ministrave për
shtetet anëtare, mbi kodet e sjelljes për zyrtarët publikë (miratuar
më 11 maj 2000), ku neni 14 i saj, i referohet deklaratave të
pasurisë,
"Zyrtari publik, i cili mban një detyrë publike në të cilën interesat
e tij personale ose private, ka të ngjarë të ndikohen nga detyrat e
tij zyrtare, me emërimin e tij duhet të deklarojë, në intervale të
6 Konventa Ndër-Amerikane kundër Korrupsionit, miratuar në vitin 1996
7 Neni III, paragrafi 4 i Konventës Ndër-Amerikane kundër Korrupsionit, shiko www.oas.org/juridico/
english/Treaties/b-58.html
8 Neni 7, paragrafi 1 i Konventës Bashkimit Afrikan për Parandalimin dhe Luftën kundër Korrupsionit ,
shiko www.africa-union.org/Official_documents/TreatiesConventionsProtocols/
ConventionCombatingCorruption.pdf.
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rregullta dhe sa herë që ndodhin ndryshime në llojin dhe sasinë e
atyre interesave”.
Duhet përmendur fakti se ky rekomandim fokusohet vetëm
në deklarimin e interesave private me qëllim kontrollin e
konfliktit të interesit – jo atë të kontrollit të pasurisë, e cila është
vlerësuar si e rëndësishme në një numër të konsideruar vendesh.
Kushtet që aplikohen për vendet që duan të aderojnë në
Bashkimin Evropian në përgjithësi nuk përmbajnë një kërkesë
të qartë për të vendosur një sistem të deklarimit të interesave
private për zyrtarëve publikë. Qëndrimi i BE, përcaktuar në
terma të përgjithshëm, përfshin kërkesën që “vendi kandidat ka
arritur stabilitetin e institucioneve që garantojnë demokracinë,
sundimin e ligjit, të drejtave të njeriut ...9”. Vendet kandidate
pritet të përmbushin kërkesat e standardet relevante
ndërkombëtare dhe të prezantojnë futjen e procedurave të
caktuara anti-korrupsion. Ndërkohë që, shteteve të caktuara,
iu janë paraqitur kërkesa konkrete, për të zbatuar ose forcuar
masat për kontrollin e konfliktit të interesave dhe të verifikojnë
pasuritë e zyrtarëve publikë, si pjesë e kërkesës së BE-së në
kuadrin e masave për të kontrolluar korrupsionin.
Deklarimi i interesave private të zyrtarëve publikë, është
bërë tashmë de facto, një standard i Bashkimit Evropian për
vendet kandidate. Siç është vënë në dukje tashmë, të dhjetë
vendet e Europës Qendrore dhe Lindore që u pranuan në BE
në shekullin e 21, prezantuan sisteme të tilla, me efikasitetit
të madh, edhe përpara anëtarësimit të tyre. Ndërkohë që
funksionimi i sistemeve të deklarimit të pasurisë, vazhdon të
jetë nën vëzhgimin dhe vlerësimin e Komisionit Evropian në
vendet kandidate.
Aktualisht, deklaratat e interesave private të zyrtarëve publikë,
janë bërë një pjesë e standardit global që është mishëruar në
Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit (të
miratuar në 2003)10 ratifikuar me ligjin tonë nr.9492, datë
13.3.2006, ku ndër të tjera sanksionohet se:
“Secili shtet palë, në përputhje me principet themelore të ligjit të
vet të brendshëm, përpiqet të miratojë, ruajë dhe forcojë sistemet që
9 Kjo ishte pjesë e ta ashtuquajtures kriteri iKopenhagenit, shiko www.europarl.europa.eu/enlargment/
ec/pdf/cop_en.pdf
10 Ratifikuar me ligjin nr.9492, datë 13.03.2006
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nxisin transparencën dhe të parandalojnë konfliktet e interesave11.
Neni 8 (paragrafi 5) i kësaj konvente përmban një standard
të rëndësishëm, e cila kërkon që shtetet palë, "kur është e
përshtatshme dhe në pajtim me principet themelore të ligjit të
brendshëm, përpiqet të caktojë masa dhe sisteme që u kërkojnë
nëpunësve publikë të bëjnë deklarata tek autoritetet e duhura,
ndërmjet të tjerash, në lidhje me aktivitetet e jashtme, punësimin,
investimet, pasuritë dhe dhuratat ose privilegjet e mëdha nga të
cilat mund të lindë një konflikt interesash për shkak të funksioneve
të tyre si nëpunës publikë ".
Neni 5 pika 1 parashikon se:
“Secili shtet palë, në përputhje me principet themelore të sistemit
ligjor të tij, zhvillon dhe zbaton ose ruan politika të efektshme dhe të
koordinuara kundër korrupsionit që nxisin pjesëmarrjen e shoqërisë
dhe reflektojnë principet e shtetit ligjor, administrimin e rregullt
të punëve publike, pasurisë publike, integritetit, transparencës dhe
përgjegjësisë.12
***
Neni 20 parashikon se:
Në përputhje me Kushtetutën dhe principet themelore të sistemit
të tij ligjor, secili shtet palë shqyrton marrjen e masave legjislative
dhe të tjera që mund të jenë të nevojshme për të parashikuar si vepër
penale, kur kryhet me qëllim pasurimin e paligjshëm, që është një
rritje e madhe e pasurisë së një nëpunësi publik që ai ose ajo nuk
mund ta justifikojë me të ardhurat e tij ose të saj të ligjshme13.
Konventa i rikthehet çështjes së deklarimit në kontekstin e
kontrollit të pasurive kur parashikon që:
"Secili shtet palë do të marrë parasysh të ngrejë, në përputhje
me të drejtën e brendshme, sisteme të efektshme të hapjes financiare
për zyrtarë të përshtatshëm publikë dhe do të sigurojë sanksione për
moskryerje. Secili shtet palë do të konsiderojë gjithashtu të marrë
masa të tilla siç mund të jetë e nevojshme për të lejuar organet e
11 Neni 7 pika 4 e Konventes se Kombeve te Bashkuara kunder Korrupsionit
12 Neni 5 pika 1 e Konventes se Kombeve te Bashkuara kunder Korrupsionit
13 Neni 20 i Konventes se Kombeve te Bashkuara kunder Korrupsionit
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saj kompetente në shtete të tjera palë kur është e nevojshme për të
investiguar, marrë përsipër dhe rikuperojë të ardhura nga krimet e
ngritura në përputhje me këtë Konventë.” 14
Rekomandime të mëtejshme janë dhënë në Udhëzuesin
Teknik të Konventës së OKB 15, dhe përfshijnë sa më poshtë :
- Deklarimi përfshin të gjitha llojet e konsiderueshme të të
ardhurave dhe aseteve të zyrtarëve (të gjithë zyrtarët ose një
kategori e caktuar të emërimit apo të sektorit dhe /ose të afërmit
e tyre);
- Formularët e deklarimit të lejojnë vit pas viti krahasimet e
pozitës financiare të zyrtarëve;
- Procedurat e deklarimit të përjashtojë mundësitë për të fshehur
pasuritë e zyrtarëve me mjete të tjera, ose, për aq sa është e
mundur, asetet e mbajtura nga personat kundrejt të cilëve një
shtet palë nuk mund të ketë akses për kontroll (p.sh. të mbajtura
jashtë shtetit ose nga një jorezident);
- Një sistem të besueshëm për kontrollin e të ardhurave dhe
pasurive për të gjithë personat fizikë dhe juridikë - të tilla si
brenda administratës tatimore - për të hyrë në lidhje me personat
ose personat juridikë të lidhur me zyrtarët;
- Zyrtarët kanë një përgjegjësi të madhe për të provuar burimet
e të ardhurave të tyre;
- Për aq sa është e mundshme, zyrtarët janë të përjashtuar nga
deklarimi i pasurive inekzistente, të cilat më vonë mund të
përdoren si arsyetim për pasuri të tjeta të pashpjegueshme;
- Agjencitë verifikuese, duhet të kënë kapacitete të mjaftueshme,
ekspertiza, kapacitetet teknike dhe autoritet ligjor, për kontrolle
të plota;
- Ekzistenca e dënimeve të përshtatshme për rastet e shkeljeve të
këtyre kërkesave.
Duke bërë një analizë të gjërë mbi mënyrën e rregullimit ligjor
në vendin tonë të sistemit të deklarimit të pasurive dhe konfliktit
të interesave, parë nën një këndvështrim krahasues me vendet
e tjera të rajonit dhe ato që aktualisht janë pjesë e Bashkimit
Evropian, mund të themi se Shqipëria tashmë ka një sistem që
është në përputhje të plotë me standartet ndërkombëtare.
14 Neni 52, paragrafi 5 i Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit
15 Shiko faqe 25-26 te Udhezuesit Teknik te Konventes se OKB
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2. Subjektet që mbartin detyrimin për deklarim të
interesave private
Në nenin 3 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin
dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të zgjedhurve
dhe të disa nëpunësve publike” i ndryshuar janë përcaktuar
kategoritë e zyrtarëve që detyrohen të bëjnë deklarim periodik
të interesave private. Mbartin detyrimin për deklarim në
Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive,
zyrtarë dhe funksionarë të lartë duke filluar nga:
a) Presidenti i Republikës, deputetët e Kuvendit, Kryeministri,
Zëvendëskryeministri, ministrat e zëvendësministrat;
b) Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, gjyqtari i Gjykatës
së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i
Përgjithshëm, Avokati i Popullit, anëtari i Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve, anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe
Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit
dhe Kontrollit të Pasurive;
c) zyrtarët e nivelit të lartë dhe të mesëm drejtues, sipas
legjislacionit në fuqi për nëpunësin civil16;
ç) prefektët, nenprefektet, kryetarët e këshillave të qarqeve,
kryetarët e bashkive, të njësive bashkiake dhe të komunave;
d) drejtorët e drejtorive dhe komandantët e Forcave të
Armatosura në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Shërbimin
Informativ Shtetëror;
dh) prokurorët, gjyqtarët dhe përmbaruesit e të gjitha
niveleve;
e) drejtuesit e institucioneve të pavarura publike dhe anëtarët
e enteve rregullatore;
ë) drejtorët e përgjithshëm, drejtorët e drejtorive dhe shefat
e sektorëve, (komisariateve) në qendër, rrethe e rajone, të
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, Drejtorisë së Përgjithshme
të Tatimeve dhe asaj të Doganave dhe nivelet drejtuese në
Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave;
f ) zyrtari i administratës doganore dhe tatimore, që merret
me mbledhjen e të ardhurave doganore ose tatimore, me
16 Ndryshuar me ligjin nr.45/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9049, date 10.04.2003..”
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përjashtim17 të zyrtarëve tatimorë të njësive të qeverisjes vendore;
g) drejtuesit e të gjitha niveleve të strukturave të kthimit
e kompensimit të pronave, të privatizimit dhe regjistrimit të
pasurisë,
gj) zyrtarët, që zgjidhen dhe emërohen nga Kuvendi,
Presidenti i Republikës, Kryeministri, ministrat ose personat e
barazuar me ta;
h) Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zëvendësguvernatori
dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të saj.
i) drejtuesit e institucioneve publike në varësi të institucioneve
qendrore në nivel qarku;
j) drejtuesit e shoqërive anonime me pjesëmarrje të kapitalit
shtetëror mbi 50 për qind dhe me më shumë se 50 punëtorë.
2. Mbartin detyrimin për deklarim edhe personat që, sipas
nenit 9 të këtij ligji, mbartin detyrimin e deklarimit me kërkesë.
Për qëllim të deklarimit periodik të interesave, ndër personat
e lidhur18 me zyrtarin, mbartin detyrimin për deklarim
bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/sja dhe fëmijët madhorë të
zyrtarit19.
Për këtë arsye, në rastet kur pasuria e personit të lidhur me
zyrtarin është e regjistruar veçmas, deklarimi paraqitet veçmas
nga çdo anëtar i familjes, i cili mban përgjegjësi ligjore për
vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave të deklaruara.
Konkretisht në nenin 22 të ligjit të deklarimit të pasurive,
parashikohet se:
“Kur pasuria e pjesëtarëve të familjes është e ndarë dhe e
regjistruar si e tillë në organet e administratës shtetërore ose gjyqësore,
deklarimi paraqitet veçmas nga çdo anëtar i familjes, me pasuri të
regjistruar në emër të vet dhe i bashkëlidhet deklaratës së personit që
ka detyrimin për deklarim.
Anëtari i familjes dhe personi i lidhur me subjektin deklarues
mban përgjegjësi ligjore për vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave të
deklaruara”.
Veç deklarimeve periodike, në ndihmë të ushtrimit të
17 Ndryshuar me ligjin nr.45/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9049, date 10.04.2003..”
18 Neni 3/11 i ligjit nr.9367, datë 7.4.2005, i ndryshuar, përcakton se « Person i lidhur me një zyrtar" është
çdo person fizik ose juridik, i cili rezulton të ketë pasur ose të ketë lidhje interesi, pasurore ose vetjake jo
pasurore, sipas nenit 5 të këtij ligji, me zyrtarin”.
19 Shih nenin 21 te ligjit nr. nr.9367, datë 7.4.2005, i ndryshuar
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kontrollit të të dhënave të deklaratës së subjekteve deklarues,
ligjvënësi në nenin 7 të ligjit Nr.9049, datë 10.04.2003, ka
parashikuar dhe aplikimin e “Deklarimit me kërkesë”, ku thuhet
se:
“Inspektori i Përgjithshëm ka të drejtë të kërkojë deklarimin e
pasurive dhe burimet e krijimit të tyre, sipas kërkesave të këtij ligji,
si dhe të urdhërojë kontrollin për saktësinë e këtyre deklarimeve
edhe për personat fizikë e juridikë, kur, nga verifikimet e kryera,
rezulton se këta të fundit janë persona të lidhur me subjektet që
mbartin detyrimin për deklarim”.
Por, krahas këtyre instrumentave ligjorë, praktika ka treguar
se gjithmonë e më shumë verehej si një fenomen në rritje fakti që
zyrtarët deklaronin të ardhura në rrugë informale (huamarrje dhe
huadhënie apo dhurata në vlera të konsiderueshme), nëpërmjet
familjarëve apo personave të lidhur me ta në marrëdhënie të
tjera juridiko civile.
Verifikimi i vërtetësisë së burimit të krijimit të këtyre të
ardhurave kërkonte që procedurialisht jo vetëm të administrohen
deklarimet e vet këtyre personave, por edhe të ushtrojë kontroll
i drejtpërdrejtë mbi ta. Ndërkohë që mosshoqërimi me një
masë shtrënguese dhe një sanksioni në Kodin Penal në rast
mosplotësimi të detyrimit për deklarim nga ana e personave
të lidhur me zyrtarin, u krijon kushte vetë subjekteve për t’i
përdorur ata si burim, si dhe vetë këtyre te fundit mundësinë
për mosplotësim të detyrimit.
Në praktikë janë konstatuar probleme në zbatimin e kësaj
kërkese ligjore (deklarimin me kërkesë të personit të lidhur)
sepse në ndryshim nga ligji për konfliktin e interesave, i cili
parashikon kufizime apo sanksione si për zyrtarin dhe për
personin e lidhur, Kodi Penal në nenin 257/a të tij, ashtu si për
rastin e zyrtarit që refuzon të deklarojë pasurinë, nuk ka patur
të parashikuar një rregullim të tillë për personin e lidhur me të.
Me futjen e dispozitës 257/a në Kodin Penal pas ndryshimeve
të vitit 2003, u plotësua kuadri ligjor për rregullimin e
deklarimit të pasurisë të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve
publikë (subjekte deklarues) në rastin e refuzimit për deklarim
apo fshehjes së pasurisë, por nuk i ishte dhënë zgjidhje rastit kur
ndodhemi para një refuzimi per deklarim nga ana e personit
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të lidhur me subjektin deklarues, për ato raste kur institucioni
përgjegjës në zbatim të nenit 9 të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003
i kërkon të bëjë “Deklarimin me kërkesë”.
Për të garantuar një hetim të plotë administrativ dhe për
të rritur efektivitetin e institucionit përgjegjës në kuadër të
luftës kundër korrupsionit, doli si domosdoshmëri amendimi
i nenit 257/a të Kodit Penal, duke shtuar tashmë si subjekte të
veprës penale të “Refuzimit për deklarim, mosdeklarimi..” edhe
personat e lidhur me zyrtarin deklarues.
Konkretisht, neni 257/a i Kodit Penal parashikonte:
“Refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i
rremë i pasurive të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publike”.
• Refuzimi për deklarimin ose mosdeklarimi i pasurisë së
personave të zgejdhur ose nëpunësve publike sipas ligjit, kur më
parë janë marrë masa administrative, përben kundërvajtje penale
dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.
• Fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive të personave të
zgjedhur dhe nëpunësve publike dënohet me gjobë ose me burgim
deri në tre vjet.
Kjo dispozitë në Kodin Penal nuk i jepte zgjidhje rastit kur
ndodhemi para një refuzimi nga ana e personit të lidhur me
subjektin deklarues sepse, subjekt i figurës së veprës penale
të “Refuzimit për deklarim, mosdeklarimi...” është subjekt i
posaçëm.
Ndodhur para këtij fakti dhe pengesave ligjore të kontatuara
gjatë procedurave të kontrollit të pasurive të zyrtarëve, me
ndryshimet e fundit ligjore të Kodit Penal, është zgjeruar rrethi i
subjektit të veprës penale të parashikuar nga neni 257/a.
Me miratimin e ligjit nr. 23/2012, “Për disa shtesa dhe
ndryshime në Ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 "Kodi Penal i
Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, shtohen si subjekte të
posaçëm të kësaj dispozite edhe personat e lidhur me zyrtarin.
Me këtë ndryshim ligjor, institucioni i ngarkuar me kontrollin
e pasurive të zyrtarëve, tashme ka një instrument të rëndësishëm
ligjor dhe efektiv, së pari në drejtim të parandalimit të rasteve
të pasurimit të paligjshëm të zyrtarëve nëpërmjet personave të
lidhur, dhe së dyti një mjet ndëshkim për rastet abuzive.
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Ndërkohë që me ndryshimet e fundit të Kodit Penal, miratuar
me ligjin nr.98/2014, për të shmangur keqinterpretimet në
praktikë, krahas pasurive është saktësuar se është i dënueshëm
penalisht edhe deklarimi i rremë apo fshëhja e interesave private,
për konceptin e së cilës tashmë duhet ti referohemi kuptimit
të dhënë në ligjin nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e
konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i
ndryshuar.
3. Objekti i deklarimit të interesave private
Objekt i drejtpërdrejtë i ligjit nr.9049, datë 10.4.2003 është
përcaktuar pasuria dhe legjitimiteti i burimeve të krijimit të saj
për atë kategori zyrtarësh që janë më shumë të ekspozuar ndaj
korrupsionit, si të zgjedhurit, kategori të caktuara zyrtarësh të
administratës publike si dhe personat e lidhur me ta.
Sipas nenit 4 të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003, të ndryshuar
subjektet e këtij ligji detyrohen të deklarojnë në Inspektoratin
e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit
të Interesave brenda datës 31 mars të çdo viti, gjendjen deri më
31 dhjetor të vitit paraardhës të interesave private, burimet e
krijimit të tyre, si dhe të detyrimeve financiare si më poshtë:
a) pasuritë e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to;
b) pasuritë e luajtshme, të regjistrueshme në regjistrat
publikë;
c) sendet me vlerë të veçantë mbi 300 00020 leke;
ç) vlerën e aksioneve, të letrave me vlerë dhe pjesët e kapitalit
në zotërim;
d) vlerën e likuiditeteve, gjendje në cash jashtë sistemit
bankar, në llogari rrjedhëse në depozitë, në bono thesari dhe në
huadhënie, në lekë ose në valutë të huaj21;
dh) detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë,
të shprehura në lekë ose në valutë të huaj;
e) të ardhurat personale për vitin, nga paga ose pjesëmarrja
20 Ndryshuar shkronja c) me ligjin nr.45/2014, date 24.4.2014“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.
9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve
dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar.
21 Ndryshuar shkronja d) me ligjin nr.45/2014, date 24.4.2014.
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në borde, komisione ose çdo veprimtari tjetër që sjell të ardhura
personale;
ë) licencat dhe patentat që sjellin të ardhura.
f ) dhuratat dhe trajtimet preferenciale, përfshirë
identitetin e personit fizik ose juridik, prej nga vijnë apo krijohen
dhuratat a trajtimet preferenciale. Nuk deklarohen dhurata
ose trajtim preferencial kur vlera e tyre është më e vogël se 10
000 (dhjetë mijë) lekë, si dhe kur dy e më shumë dhurata ose
trajtime preferenciale, të dhëna nga i njëjti person, së bashku,
nuk e kalojnë këtë vlerë, gjatë së njëjtës periudhë deklarimi;
g) angazhime në veprimtari private me qëllim fitimi ose
çdo lloj veprimtarie që krijon të ardhura, përfshirë çdo lloj të
ardhure, të krijuar nga kjo veprimtari ose ky angazhim;
gj) interesa privatë të subjektit, që përputhen, përmbajnë,
bazohen ose burojnë nga marrëdhëniet familjare apo të
bashkëjetesës;
h) çdo shpenzim i deklarueshëm, me vlerë mbi 300 000
22
(treqind mijë) lekë, i kryer gjatë vitit të deklarimit.
Me ndryshimet e ligjore të ligjit të deklarimit të pasurive,
miratuar me ligjin nr.85/2012 datë 18.9.2012 dhe më pas me
ligjin nr.98/2014 datë 24.4.201423, subjektet detyrohen që
krahas pasurive të krijuara gjatë vitit, të ardhurave, detyrimeve,
të deklarojnë edhe shpenzimet e deklarueshme, me vlerë mbi
300.000 lekë. Në kuptim të ligjit të deklarimit të pasurive,
shpenzim i deklarueshëm është tërësia monetare, e paguar për
arsim, mjekim shëndetësor, pushime, aredim, si dhe të tjera
shpenzime të këtij lloji, të kryera nga subjekti deklarues.
4. Verifikimi i ligjshmërisë së aseteve dhe burimeve
të krijimit të tyre
Në ligjin nr.9049 datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe
kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve
dhe të disa nëpunësve publikë” i ndryshuar, është përcaktuar
qartësisht rrethi i zyrtarëve që mbartin detyrimin për deklarim
22 Ndryshuar shkronja h) me ligjin nr.45/2014
23 Me ligjin nr.98/2014 eshte ulur shuma e detyrueshme per deklarim nga 500.000 leke ne 300.000 leke
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në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive,
funksione që nisin me Presidentin e Republikës, dhe vazhdijnë
deri te nëpunësit e administratës doganore dhe tatimore.
Me dorëzimin e deklaratave të interesave private nga ana e
zyrtarëve, fillon procesi i verifikimit për vërtetësinë dhe saktësinë
e tyre, një proces që kalon fillimisht në kontroll paraprak e
kontroll aritmetik e logjik.
Rezultatet e këtij kontrolli, mund të orientojnë kontrolle të
plota të thelluara apo fillimin e hetimit administrativ. Ky hetim
bëhet konform dispozitave të Kodit të Procedurës Administrative
dhe duhet të respektojë kërkesat e një analize paraprake për të
dhënat e mbledhura apo të paraqitura nga subjekti.
Sipas nenit 25 paragrafi i parë të ligjit Nr. 9049 datë
10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve
publike” i ndryshuar te gjitha deklarimet i nënshtrohen
kontrollit aritmetik e logjik. Një kërkesë e tillë e ligjit është
bazuar mbi vlerësimin e rreziqeve që mund të përmbajë saktësia
e plotësimit të deklaratës si dhe mbi rëndësinë që paraqet kjo
procedure në zbulimin e rasteve të fshehjes apo deklarimit të
rreme të pasurive dhe interesave private.
Një ndër proceset e rëndësishme të veprimtarisë dhe
kompetencave të Inspektoratit të Lartë, është dhe ushtrimi
i kontrollit të plotë. Në nenin 25/1 të ligjit Nr. 9049, datë
10.04.2003, i ndryshur janë përcaktuar kategoritë e zyrtarëve
dhe frekuenca e kontrollit të plotë të deklarimeve. Sipas kësaj
dispozite, kontrolli i plotë për verifikimin e vërtetësisë dhe
saktësisë së të dhënave që përmbahen në deklarate kryhet :
a) çdo 2 vjet për Presidentin e Republikës, Kryeministrin,
Zëvendëskryeministrin, ministrin, zëvendësministrin, gjyqtarin
e Gjykatës Kushtetuese, gjyqtarin e Gjykatës së Lartë, Kryetarin
e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurorin e Përgjithshëm,
Avokatin e Popullit, anëtarin e Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve, anëtarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, anëtarin
e organeve rregullatore ose të mbrojtjes së konkurrencës,
Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zëvendësguvernatorin dhe
anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të saj;
b) çdo 3 vjet për deputetët, prefektët, kryetarët e bashkive,
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komunës dhe këshillit të qarkut (vetëm për kryetarët e bashkive
ose të komunave me mbi 10 000 banorë), nëpunësin civil të
nivelit të lartë drejtues të administratës publike, zyrtarët e nivelit
të lartë drejtues të administratës doganore dhe tatimore, gjyqtarët
e apelit, prokurorët e apelit dhe të Prokurorisë së Përgjithshme;
c) çdo 4 vjet për titullarët e institucioneve shtetërore,
qendrore ose vendore, dhe anëtarët e organeve kolegjiale të
këtyre institucioneve, të papërfshira në shkronjat e mësipërme
të kësaj pike.
ç) çdo katër vjet për të gjithë gjyqtarët e shkallës së parë dhe
prokurorët e rrethit gjyqësor të shkallës së parë;
d) çdo shtatë vjet për zyrtarët e tjerë të papërfshirë më lart.
Kontrolli i plotë i deklaratës ka objekt të drejtpërdrejtë,
kontrollin e vërtetësisë së të dhënave të deklaratës, nëpërmjet
vlerësimit dhe verifikimit të saktësisë së dokumenteve justifikuese
të paraqitura krahasuar me informacionet shtesë të mbledhura
gjatë kontrollit. Në rastet kur rezulton se asetet e deklaruara të
zyrtarit nuk justifikohen me të ardhurat e përfituara, si dhe kur
ka raste të fshehjes së pasurisë, apo deklarime të rreme të aseteve
apo të ardhurave të deklaruara, organi kompetent e paraqet
çështjen për kallëzim penal në organin e prokurorisë, bazuar në
nenin 257/a të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.
Duke patur parasysh faktin që qëllimi dhe objekti i ligjit të
deklarimit të pasurive është verifikimi dhe kontrolli i pasurisë,
legjitimitetit të burimeve të krijimit të saj, të detyrimeve
financiare për të zgjedhurit publikë, për familjarët e tyre dhe
personat e lidhur me ta, qartësohet dhe pozicioni i palëvë në
procesin administrativ lidhur me barrën e provës. Subjekti që
mbart detyrimin për deklarim, ka barrën e proves që në procesin
administrativ të kontrollit, të provojë ligjshmërinë e pasurive
dhe të ardhurave të krijuara gjatë vitit të deklarimit. Pavarësisht
rolit aktiv që ka organi administrativ në mbledhjen e të dhënave,
informacioneve, dokumentave, është vet zyrtari që duhet të
argumentojë dhe justifikojë me dokumenta ligjorë që pasuria
e deklaruar prej tij është krijuar me burime të ligjshme. Kur
gjatë hetimit administrativ evidentohet se subjekti ka fshehur
pasurinë apo ka bërë deklarim të rremë, institucioni kontrollues
përcjell rastin pranë organit të prokurorisë me qëllim fillimin e
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ndjekjes penale në zbatim të nenit 281 të K. Pr. Penal.
Fshehja e pasurisë ose deklarimi i rremë, në të shumtën e
rasteve vjen si rrjedhojë e veprave penale të kryera gjate ushtrimit
të funksionit publik, si psh: shpërdorimi i detyrës; përfitimi i
paligjshëm i interesave; shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në
tendera apo ankande publike; korrupsioni pasiv i personave që
ushtrojnë funksione publike etj. Ndërkohë që e përbashkëta në të
gjitha këto vepra penale është shprehja “përfitimi i paligjshëm”.
Duke u përqëndruar në objektin e nenit 257/a të Kodit Penal,
që konkretisht janë marrëdhëniet juridike të vendosura me ligj
për të siguruar saktësinë e burimeve të pasurisë së personave të
zgjedhur dhe nëpunësve publikë, të mbrojtura posaçërisht me
legjislacionin penal nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme24,
vërehet se qëllimi kryesor i ligjvënësit në sanksionimin e kësaj
vepre penale, ka qënë parandalimi dhe ndëshkimi i përfitimeve
të padrejta dhe abuzimeve në ushtrimin e funksionit të tyre
publik. Në çdo rast, si në trajtimin teorik të kësaj vepre, por
edhe në zbatimin në praktikë të zbulimit të rasteve të dyshuara
për fshehje apo deklarim të rremë, kjo vepër penale nuk mund
të veçohet dhe të trajtohet vetëm brenda kornizave të një figure
të vetme vepre penale.
Gjithashtu, organit të prokurorisë që ushtron ndjekjen penale
në çështjet e kallzuara për deklarim të rremë apo fshehje pasurie,
i lind detyrimi të zgjerojë hetimin në gjetjen e veprimtarisë
kryesore që ka sjellë përfitimin e paligjshëm. Kjo për vet faktin
se “fshehja” dhe “deklarimi i rreme” i pasurisë është gjithmonë
e lidhur me një veprim ose mosveprim tjetër që paraprin,
shoqëron ose pason deklarimin e rreme në dokumentin zyrtar,
“Deklaratë e interesave private”. Ky veprim mund të kryhet
me anë të dhurimit të pasurisë personave të tjerë, me anë të
huamarrjeve apo huadhënueve fiktive, shitjes se padeklaruar
në organet kompetentë ose shitjeve fiktive, me anë të kryerjes
se veprimeve të tjera financiare ose transaksioneve të copëzuar,
por mund të kryhet dhe me mos veprim duke heshtur dhe mos
deklaruar pasuri apo likuiditete pavarësisht se si dhe ku i mban
ato.
Me sanksionimin në Kodin Penal të nenit 257/a “Refuzimi
24 E drejta Penale e Shqipërisë (pjesë e posaçme) Pr.Dr.Ismet Elezi
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për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurisë
së personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë” 25 u afrua një
mundësi dytësore zbulimi, që ndryshon në mënyrë thelbësore
me veprat e tjera, duke identifikuar kryerjen e një krimi me
vendosjen e barrës së provës, tek pala përfituese për të provuar
burimin e fitimit.

Konkluzione
Sistemi i deklarimit të pasurive i Republikës së Shqipërisë
i krijuar prej vitit 1995 dhe reformuar në vitin 2003 është në
përputhje me standartet ndërkombëtare dhe reflekton kërkesat
kryesore të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër
Korrupsionit në këtë drejtim. Deklarimi i interesave private
aktualisht është një ndër instrumentat kryesorë në luftën kundër
korrupsionit.
Qëllimi kryesor për miratimin e ligjit nr.9049, datë
10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve
publikë”, ka qenë marrja e masave sa më efektive në luftën
kundër korrupsionit, rritja e besimit në institucionet shtetërore
vecanërisht nëpërmjet transparencës me publikun, si dhe
parandalimi i rasteve të abuzimit me pushtetin shtetëror dhe
pasurimit të paligjshëm të personave të zgjedhur ose të atyre që
kryejnë funksione të caktuara shtetërore.
Ndryshimet themelore që janë bërë në vitin 2012 në ligjin
nr. 9049, datë 10. 4. 2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e
pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa
nëpunësve publikë” i ndryshuar dhe amendimi i nenit 257/a
të Kodit Penal me ligjin nr.23/2012, duke shtuar subjekte të
veprës penale të “Refuzimit për deklarim, mosdeklarimi..” edhe
personat e lidhur me zyrtarin deklarues, i kanë dhënë më shumë
mundësi ligjore institucioneve përgjegjëse në identifikimin dhe
hetimin administrativ të rasteve të fshehjes apo deklarimit të
25 Shtuar në Kodin Penal me ligjin nr.9030 datë 13.3.2003.
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rremë të pasurive.
Ndërkohë, zbatimi i sugjerimit të Komisionit Evpropian
në Raport Progresin për vitin 2014 për Shqipërinë, ku citoj:
“Shqipëria inkurajohet të futë veprën penale të pasurimit të
paligjshëm si një sinjal pozitiv” duke e shoqëruar me masa të
tjera siç është konfiskimin nga shteti të pasurive të pajustifikuara
me burime të ligjshme, do të ishte një tjetër instrument i
rëndësishëm ligjor për parandalimin e rasteve të korrupsionit,
abuzimit me detyrën apo pastrimin e parave.
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JURIDIKSIONI I GJYKATAVE TË REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË NË SHQYRTIMIN E CËSHTJEVE ME
ELEMENTE TË HUAJA
Doktorante Ilda Muçmataj1
Hyrje
Problematikat që lidhen me juridiksionin e gjykatave të
Republikës së Shqipërisë në shqyrtimin e cështjeve me elemente
të huaja nuk mund të shqyrtohen jashtë vëmëndjes të objektit të
rregullimit juridik të së Drejtes Ndërkombëtare Private.
‘E Drejta Ndërkombëtare Private, është ajo dege e se drejtës
te sistemit juridik te një shteti konkret qe përfaqëson teresinë
e normave juridike me anën e te cilave rregullon mardhëniet
juridike-private ku paraqitet i pranishëm elementi i huaj.’2
Duke qene pjese e se drejtës se brendshme te një shteti te
caktuar, del e qarte se normat e te Drejtës Ndërkombëtare
Private ne Shqipëri mund te jene te ndryshme nga rregullimet
qe mund te kenë shtete te tjera ne lidhje me ketë te drejte. E
Drejta Ndërkombëtare Private përcakton se një marrëdhënie
juridike private e karakterizuar nga elementi i huaj do te
rregullohet nga sistemi ligjor i një shteti apo një shteti tjetër
me te cilin marrëdhënia ligjore ka pika kontakti. Objekti i te
Drejtës Ndërkombëtare Private ne Shqipëri është: ‘përcaktimi i
rregullave për ligjin që zbatohet në marrëdhëniet juridike civile,
të cilat kanë elemente të huaja si dhe juridiksionin dhe rregullat
procedurale të gjykatave Shqiptare për marrëdhëniet juridike
civile, të cilat kanë elemente të huaja’3.
1 Lecturer, Civil Department, Faculty of Law, UT.
2 Dr. Hajredin KUCI, Dr. Asllan BILALI, ‘E Drejta Nderkombetare Private’ (Pjesa e Pergjithshme),
Prishtine 2008, fq.16.
3 Neni 1/a i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’
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K. Pr. Civile, ne nenin 37/a, ka parashikuar se ‘Juridiksioni
i gjykatave shqiptare për personat fizikë dhe juridikë të huaj
rregullohet me ligj’.
Ligji aktual i posaçëm qe merret me rregullimin e juridiksionit
ndërkombëtar te gjykatave Shqiptare është Ligji Nr. 10428 date
02.06.2011’ Për të Drejtën Ndërkombëtare Private’. Ky ligj
erdhi si nevoje e pasqyrimit te zhvillimin e ekonomik, politik e
shoqëror të vendit. Me lirinë e lëvizjes te njerëzve, mallrave dhe
kapitalit, lindi nevoja dhe evolucioni i të Drejtës Ndërkombëtare
Private në Shqipëri e cila deri me 02/06/2011 rregullohej në
mënyre specifike nga Ligji Nr. 3920, datë 21.11.1964 ‘Mbi
gëzimin e të drejtave civile nga të huajt dhe zbatimin e ligjit të
huaj’.
Ligji i ri ‘Për të Drejtën Ndërkombëtare Private’ përbehet
nga 89 dispozita dhe është i ndare në XI krerë. Ku përfshihen
dispozita të përgjithshme të ligjit, subjektet e së drejtës, veprimet
juridike, dispozita për martesën dhe familjen, trashëgimina,
pronësia, detyrimet dhe kontratat, detyrimet jashtë kontraktore,
juridiksionin e gjykatave Shqiptare ne shqyrtimin e çështjeve me
elemente te huaja duke u shtrire ne nenet 71-80 te tij, dispozita
procedurale dhe dispozita të fundit dhe kalimtare. Gjerësisht
vihet re se dispozitat e Ligjit Nr. 10428 date 02.06.2011’
Për të Drejtën Ndërkombëtare Private’ janë ndikuar nga
fryma e Rregullores te KE Nr. 44/2001 e datës 22.12.2000
mbi “Juridiksionin Gjyqësor, Njohjen dhe Ekzekutimin e
Vendimeve për Çështjet Civile dhe Tregtare” për sa i përket
çështjeve që lidhen me juridiksionin ndërkombëtar, në kuadrin
te harmonizimit te legjislacioneve. Republika e Shqipërisë nuk
është ende anëtare e BE-së megjithëse aspiron të jetë në një të
ardhme jo të largët. Në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së
Stabilizim Asocimit që Republika e Shqipërisë ka nënshkruar
me Komunitetin dhe vendet anëtare të BE-së, ajo ka marrë
përsipër të përafrojë legjislacionin Shqiptar me atë komunitar.
Rregullorja e KE Nr. 44/2001 e datës 22.12.2000 mbi “Për
njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore në çështjet
civile dhe tregtare”, e cila njihet si Rregullorja e Brukselit, ka
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zëvendësuar4 Konventën e Brukselit të vitit 19685.
Kjo e fundit, e hartuar si një marrëveshje ndërkombëtare,
fryt i bashkëpunimit ndërqeveritar si dhe konventën paralele me
të Brukselit, atë të Luganos së 16 shtatorit 19886.
1.

Juridiksioni i përgjithshëm ndërkombëtar dhe ai ekskluziv

1.1. ‘Fjala juridiksion vjen nga fjala latine jus dicere, e cila
do të thotë të deklarosh ligjin. Kjo fjale është përdorur për te
shpjeguar pushtetin që kishte një gjykatë për të interpretuar
dhe zbatuar ligjin. Ndërsa, fjala latine jus dare, do të thotë të
bësh ligjin dhe përdoret për të treguar pushtetin që i ishte dhëne
legjislativit për të bërë ligje. Ne shtetet moderne kushtetuese, e
drejta për të interpretuar dhe zbatuar ligjin, pra për të gjykuar, i
është dhëne pushtetit gjyqësor. Në këto shtete, pushteti gjyqësor
është i ndare dhe i pavarur nga dy pushtetet e tjera, pushteti
legjislativ dhe pushteti ekzekutiv’.7 ‘Pra, do të quhet juridiksion,
në sensin me të pastër te tij, pushteti i akorduar shtetit për të
zgjidhur konfliktet, për të vënë në vend të drejtën’8. ‘Ne menyre
te percaktuar juridiksioni gjyqesor eshte e drejte dhe detyre qe
ju jane njohur nga shteti gjykatave qe te zbatojne ne ceshtje te
caktuara, me ane te gjykimit vullnetin e popullit, te permbajtur
ne ligje.9’
‘Sipas llojit te natyres te ceshtjeve dhe llojit te ligjit qe do te
zbatohet, juridiksioni gjyqesor ndahet ne: juridiksion gjyqesor
penal dhe juridiksion gjyqesor civil. Juridiksion gjyqesor civil
kemi kur ceshtjet qe do te shqyrtohen jane ceshtje civile dhe ligji
qe do te zbatohet eshte ligji civil’10
1.2. Ndersa ne planin nderkombetar me juridiksion
ndërkombëtar do te kuptojme pjesen e së drejtës ndërkombëtare
4 Pika 5 e preambulës së Rregullores te KE Nr. 44/2001 e datës 22.12.2000 mbi “Juridiksionin
Gjyqësor, Njohjen dhe Ekzekutimin e Vendimeve për Çështjet Civile dhe Tregtare”.
5 F. Mosconi , ‘Diritto Internazionale Privato e Procesuale’ (Parte Generale e Contratti), Seconda
Edizione, Torino UTET, Fq. 32.
6 Ne 16 shtator 1988 shtetet anëtare të BE dhe ato të EFTA nënshkruan konventën e Luganos “ Mbi
Juridiksionin Gjyqësor, Njohjen dhe Ekzekutimin e Vendimeve për Çështjet Civile dhe Tregtare ”,
paralele kjo me konventën e Brukselit të 1968.
7 Alban Abaz Brati, ‘Procedura Civile’ (Botimi i pare) Botimet Dudaj 2008, fq 51.
8 Flutura Tafaj, Dr. Vitore Tusha ‘Procedure Civile, Cikel Leksionesh)’, Tirane 2003, fq. 54.
9 Alqiviadh Lamani ‘Procedura Civile e Republikes Popullore te Shqiperise’, fq. 62.
10 Stavri Ceco ‘E Drejta Procedurale Civile e RPSSH’ (Ribotim), Botimi I pare 1986, fq. 130.
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private që synon të përcaktojë kur dhe në ç’kushte, gjykatat e
Republikes te Shqiperise kanë juridiksion për të shqyrtuar
çështjet që karakterizohen nga elementi i huaj. Rregulli i
përgjithshëm i juridiksionit ndërkombëtar në përputhje me
nenin 71 te Ligji Nr. 10428 datë 02.06.2011’ Për të Drejtën
Ndërkombëtare Private’ parashikon se: ‘Gjykatat e Republikes
te Shqiprise kanë juridiksion në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
juridiko-civile me elemente të huaja, nëse pala e paditur ka
vendqëndrimin e zakonshëm në Republikën e Shqipërisë,
përveçse kur rregullat e këtij kreu parashikojnë ndryshe’.
Në ketë dispozite vihet re se si parim bazë për përcaktimin
e juridiksionit paraqitet si kriter lidhjeje ‘vendqëndrimi i
zakonshëm’ i subjektit, i cili duhet të jetë në Shqipëri. ‘Koncepti
i ‘’vendqëndrimit të zakonshëm’’ është i parapëlqyer sidomos
nga Konferenca e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare
Private. Por, pavarsisht se ajo nuk ka dhëne ndonjë përkufizim
të mirëfillte për te, ky koncept vihet re se ka patur një shtrirje
te gjerë ne përdorimet e tij si kriter lidhjeje ne shumë akte
të Bashkimit Evropian qe rregullojnë konflikte të ligjeve’11.
Kështu, mund të përmendim: Rregulloren (EC) Nr. 593/2008
e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Mbi ligjin e zbatueshëm
për detyrimet kontraktore”; Rregulloren (EC) Nr. 864/2007 e
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Mbi ligjin e zbatueshëm
për detyrimet jashtëkontraktore, Rregulloren (EC) 2201/2003
’Mbi juridiksionin, njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve për
çështjet martesore dhe pergjegjesise prindërore’ e tje.
1.3. ‘’Vendqëndrimi i zakonshëm’’12 i personit fizik, futet
si një koncept i ri nga e Drejta Ndërkombëtare Private. Vetë
ligji Nr. 10426/2011 jep një përkufizim të tij në nenin 12,
nëpërmjet të cilit synon të të sqaroj përdorimet e tij në praktikë.
Kështu, parashikohet se me “vendqëndrim të zakonshëm të një
personi fizik kuptohet vendi, në të cilin ai ka vendosur për të
qëndruar në pjesën më të madhe të kohës, qoftë dhe në mungesë
të regjistrimit dhe pavarësisht nga leja apo autorizimi për të
qëndruar. Në përcaktimin e këtij vendi, gjykata mban parasysh
rrethanat e natyrës personale apo profesionale, që tregojnë lidhje
11 http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130427/LDM_
BRI(2013)130427_REV1_EN.pdf.
12 J.G.Collier, ‘Conflicts of Laws’, Third Edition, Cambridge University Press 2006, fq. 55.
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të qëndrueshme me këtë vend, apo synimin e personit për të
krijuar lidhje të tilla’.
Sikurse vihet re, në interpretim të kësaj dispozite përcaktimi i
vendqëndrimit të zakonshëm, paraqet nevojë për një interpretim
te përgjithshëm, duke provuar ose duke mbajtur parasysh
rrethanat e natyrës personale apo profesionale që tregojnë lidhje
të qëndrueshme me këtë vend, apo synimin e personit për të
krijuar lidhje të tilla nga njëra anë, dhe faktin që jo detyrimisht
ky vendqëndrim i zakonshëm e ka të domosdoshme regjistrimin
apo marrjen e lejes apo te autorizimit për të qëndruar nga organet
kompetente. Me fjale te tjera, ne gjykimin tim, regjistrimi ne
Zyrën e Gjendjes Civile apo edhe marrja e lejes apo autorizimi
nga organet përkatëse, nuk është kusht thelbësor për të provuar
vendqëndrimin ne Republikën e Shqipërisë.
Po kështu, ligji jep edhe kuptimin e vendqëndrimit të
zakonshëm të personave juridik, ku në përputhje me nenin 17,
parashikohet se: ‘vendqëndrim i zakonshëm i personit juridik,
i shoqatave apo organizatave pa personalitet juridik, është
vendi ku ndodhet selia qendrore. Vendqëndrimi i zakonshëm
i një personi fizik, që ushtron veprimtari biznesi, është vendi i
tij kryesor i biznesit. Kur kontrata lidhet gjatë operacioneve të
një dege, agjencie a institucioni tjetër ose nëse sipas kontratës,
përmbushja është përgjegjësi e kësaj dege, agjencie ose
institucioni, vendi ku ndodhet dega, agjencia ose një institucion
tjetër trajtohet si vendi i vendqëndrimit të zakonshëm. Për
qëllimet e përcaktimit të vendqëndrimit të zakonshëm, momenti
përkatës në kohë është koha e lidhjes së kontratës’. Në logjikën
e mësipërme është dhe parashikimi i nenit 43 të K. Pr. Civile,
në të cilin shprehimisht thuhet: “Kur i padituri është person
juridik, paditë ngrihen në gjykatën e vendit ku personi juridik
ka qendrën e tij. Paditë që rrjedhin nga marrëdhënie juridike me
një degë ose agjenci lokale të personit juridik, mund të ngrihen
edhe në gjykatën e vendit ku ka qendrën dega ose agjencia, si dhe
në gjykatën e shkallës së parë ku personi juridik ka një ndërtesë
me aktivitet ose një përfaqësues të autorizuar që të paraqitet në
gjykim për objektin e padisë”.
1.4. Ligji Nr. 10428 date 02.06.2011’ Për të Drejtën
Ndërkombëtare Private’, ka paraqitur risi edhe në nenin 72 te
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tij, dispozite kjo që rregullon juridiksionin ekskluziv të gjykatave
Shqiptare pavarsisht vendqëndrimit, në rastet e mëposhtme:
- për çështjet me objekt të drejtën e pronësisë dhe të drejta të
tjera reale mbi sende të paluajtshme, si dhe qiranë dhe të drejtat
që rrjedhin nga përdorimi i pasurive të paluajtshme kundrejt
shpërblimit, kur këto ndodhen në Republikën e Shqipërisë;
- për çështjet me objekt vendimet e organeve të shoqërive
tregtare, kur shoqëria ka vendqëndrimin e zakonshëm në
Republikën e Shqipërisë;
- për çështjet me objekt themelimin, mbarimin e personave
juridikë, si dhe paditë me objekt vendimet e organeve të tyre,
kur personi juridik ka selinë në Republikën e Shqipërisë;
- për çështjet me objekt vlefshmërinë e regjistrimit në
regjistrat e gjykatave ose organeve shtetërore Shqiptare;
- për çështjet me objekt vlefshmërinë e regjistrimit të drejtave
intelektuale, për sa kohë që këto regjistrime ose kërkesa për këto
regjistrime është bërë në Republikën e Shqipërisë;
- për çështjet, të cilat lidhen me ekzekutimin në Republikën
e Shqipërisë të titujve ekzekutivë.
2. Juridiksioni i caktuar me marrëveshje
2.1. Kushtetuta në nenin 16 parashikon se: ‘Të drejtat e
liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë
për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për
personat pa shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me
përjashtim të rasteve kur kjo lidhet në mënyrë të posaçme me
shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara.
Të drejtat dhe liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara
ne Kushtetutë vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa
përputhen me qëllimet e përgjithshme të këtyre personave
dhe me thelbin e këtyre të drejtave, lirive dhe detyrimeve’. Po
ashtu një nga parimet thelbësore të së drejtës tonë është ‘barazia
përpara ligjit’ e parashikuar nga neni 18 i Kushtetutës.
Pra, në përgjithësi, mund të themi se nëse i referohemi të
drejtës sonë procedurale dhe normave kushtetuese, rezulton
qartë fakti se duke përjashtuar liritë dhe të drejtat themelore
si dhe detyrimet kushtetuese, ushtrimin e të cilave Kushtetuta
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e lidh shprehimisht me shtetësinë shqiptare, shtetasve të huaj
në territorin e Republikës së Shqipërisë u është njohur gëzimi
i të gjitha të drejtave civile që u njihen dhe shtetasve shqiptarë.
Të njëjtat parime kanë vlerë dhe për personat juridikë apo për
personat pa shtetësi. Kjo sjell si pasojë që shtetasi i huaj në
pozitën procedurale të paditësit, në çdo rast mund të ngrejë padi
përpara organeve gjyqësore Shqiptare në kushte të barabarta me
një shtetas shqiptar.
2.2. Ligji i mëparshëm Nr. 3920, datë 21.11.1964 “Mbi
gëzimin e të drejtave civile nga të huajt dhe zbatimin e ligjit
të huaj” që rregullonte mosmarrëveshjet me elemente të huaja,
në nenin 1 të tij parashikonte se: “Shtetasit e huaj gëzojnë në
Republikën e Shqipërisë po ato të drejta civile që u njihen
shtetasve shqiptarë. Me dispozita të Qeverisë mund të vihen
kufizime të veçanta për shtetasit e atyre shteteve që kanë caktuar
kufizime të posaçme në gëzimin e të drejtave civile nga shtetasit
shqiptarë. Dispozitat e dy paragrafëve të mësipërm, zbatohen
edhe për personat juridikë të huaj për sa u përket marrëdhënieve
pasurore”. Po kështu, neni 27, paragrafi i parë të ligjit të
mësipërm, parashikon shprehimisht se: “Shtetasit e huaj kanë
të drejtë t’u drejtohen gjykatave të Republikës së Shqipërisë dhe
gëzojnë të drejta procedurale civile ose të barabarta me shtetasit
shqiptarë”. Pikërisht këto parime të përgjithshme dhe kjo frymë
përshkon dhe Ligjin Nr. 10428, datë 02.06.2011 “Për të Drejtën
Ndërkombëtare Private”, ku në nenin 82 të tij shprehimisht
parashikohet se: “ Gjykimi i çështjeve gjyqësore me elementë
të huaj para gjykatave Shqiptare bëhet sipas ligjit procedural
Shqiptar”. Subjektet e huaja, si dhe personi pa shtetësi gëzojnë
në gjykimet civile, të cilat zhvillohen para gjykatave Shqiptare, të
njëjtat të drejta dhe garanci procedurale si subjektet Shqiptare”.
Por, ndryshe nga sa u parashtrua më lart, duke ju referuar
nenit 37/2 të K.Pr.Civile i cili parashikon se: “Juridiksioni i
gjykatave Shqiptare nuk mund t’i kalohet me marrëveshje një
juridiksioni të huaj, përveç kur gjykimi ka lidhje me një detyrim
ndërmjet të huajve ose ndërmjet një të huaji e një shtetasi
shqiptar, ose personi juridik pa banim ose qëndrim në Shqipëri,
si dhe kur këto përjashtime janë parashikuar në marrëveshje
ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë”, duket
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se shtetasi i huaj (qoftë ky person fizik apo juridik), në pozitën
procedurale të palës së paditur, vetëm në raste të posaçme mund
të jetë subjekt i juridiksionit shqiptar’13.
Pra, sipas interpretimit literal të kësaj dispozite mund
të themi se si parim i përgjithshëm, juridiksioni i gjykatave
Shqiptare nuk mund ti kalohet një juridiksioni te huaj, përveç
kur kemi një marrëveshje ndërmjet:
- dy subjekteve te huaj (persona fizik ose juridik),
- një subjekti te huaji dhe një personi juridik Shqiptar,
- një subjekti te huaj dhe një shtetasi Shqiptar pa banim ose
qëndrim në Shqipëri.
Ndryshe shfaqet situata në rregullimin që i bën Ligji Nr.
10428, datë 02.06.2011 “Për të Drejtën Ndërkombëtare
Private” në frymën edhe të Rregullores te Brukselit Nr. 44/2001
e datës 22.12.2000, ky ligj bën një rregullim me elastik në ketë
pikë, duke e rregulluar lirinë e zgjedhjes të juridiksionit në nenin
73 dhe lirinë e përcaktimit të ligjit të zbatueshëm në nenin 45.
Sipas Ligjit ‘Për të Drejtën Ndërkombëtare Private’, në rastet
kur nuk aplikohen normat e juridiksionit ekskluziv, mund të
ndodhë që palët me marrëveshje të përcaktojnë t’i nënshtrohen
një juridiksioni të një gjykate të huaj apo gjykatës të brendshme.
Juridiksioni i gjykatave te Shqiperise mund të zgjidhet në mënyre
të shprehur nga palët me anë të një marrëveshjeje. Marrëveshja,
që të jetë e vlefshme duhet të lidhet me shkrim ose me gojë, por
duke u vërtetuar kjo e fundit me shkrim; marrëveshja duhet të
jetë në përputhje me zakonet tregtare ndërkombëtare, të cilat
janë ose konsiderohen të njohura nga palët.
Por, juridiksioni ndërkombëtar i gjykatave Shqiptare mund
të zgjidhet edhe në mënyre të heshtur, nëse i padituri merr pjesë
në gjykim pa ngritur pretendime për mungesën e juridiksionit
ndërkombëtar, megjithëse është i përfaqësuar në proces nga një
avokat, ose gjykata ka sqaruar për mundësinë e kundërshtimit
të juridiksionit dhe, ky sqarim, është shënuar në procesverbalin
e seancës gjyqësore.
Del e qartë se nëse juridiksioni nuk është paraqitur në
mënyre të shprehur, duke plotësuar kushtet e mësipërme, në
rast se njëra nga palët kundërshton juridiksion personal dhe/
13 Vendim i Kolegjit Civil te Gjykates te Larte Nr. 337 date 26.06.2011.
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ose vendin e gjykatës ku paditësi ka ngritur padinë e tij, çështja
nuk mund të jetë në juridiksionin e kësaj gjykate. Kundërshtimi
i juridiksionit sipas një interpretimi të zgjeruar të nenit 59 K.Pr.
Civile, mund te pretendohet në çdo fazë të gjykimit.
Nëse zgjidhet shprehimisht juridiksioni i gjykatave Shqiptare
ose pala e paditur nuk e kundërshton atë, është e kuptueshme
që palët mendojnë se mosmarrëveshja e tyre do të zgjidhet më
mirë në Shqipëri.
3. Raste të tjera te juridiksionit ndërkombëtar
të gjykatave Shqiptare
3.1. Po kështu ligji parashikon edhe disa raste të tjera të
juridiksionit ndërkombëtar të gjykatave Shqiptare si më poshtë:
1. ‘Gjykatat shqiptare kanë juridiksion për shpalljen e një
personi të zhdukur ose të vdekur kur:
a) personi, i cili shpallet i zhdukur ose i vdekur, ka pasur
shtetësinë shqiptare në kohën e zhdukjes ose të vdekjes;
b) personi, i cili shpallet i zhdukur ose i vdekur, ka pasur
vendqëndrimin e fundit në Republikën e Shqipërisë;
c) personi, i cili paraqet kërkesën, ka një interes të ligjshëm
në shpalljen e zhdukjes ose të vdekjes së një personi nga një
gjykatë shqiptare’14.
Vihet re se kriteret e aplikueshme në ketë rast, nga njëra anë
janë shtetësia apo vendqëndrimi i zakonshëm në Republikën
e Shqipërisë dhe, rendësi merr koha e kësaj shtetësie apo
vendqëndrimi të zakonshëm. Këto lidhen me subjektin e
zhdukur apo te deklaruar të vdekur dhe nga ana tjetër shfaqet si
element lidhës interesi i ligjshëm i personit që paraqet kërkesën.
Ai mund të jetë për shembull trashëgimtarë i tij ose mund të jetë
një person që nga ky fakt fiton ose humb të drejta.
Këto kritere nuk janë kumulative, që do të thotë, mjafton që
të plotësohet njeri prej këtyre rasteve dhe gjykata Shqiptare të
ketë juridiksion ndërkombëtar për shpalljen e zhdukjes të një të
huaji apo një personi pa shtetësi.
3. 2. ‘Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin e
14 Neni 74 i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’.
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çështjeve që lidhen me martesën kur:
a) njëri nga bashkëshortët është ose ka qenë në kohën e
lidhjes së martesës shtetas shqiptar;
b) bashkëshorti, kundër të cilit është ngritur padia, apo
paditësi, në rastin për zgjidhjen e martesës, ka vendqëndrimin e
tij të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë;
c) njëri nga bashkëshortët është pa shtetësi dhe ka
vendqëndrimin e tij të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë’15.
Në këto padi, përfshihen rastet për zgjidhjen dhe shpalljen
e pavlefshmërisë së martesës, vërtetimin e lidhjes së martesës, si
dhe ato që lidhen me regjimet pasurore martesore. Nga dispozita
e ligjit, vihet re se edhe për pasojat që vijnë nga zgjidhja, shpallja
e pavlefshmërisë së martesës, nga regjimet pasurore martesore
si dhe mbi masat e përkohshme, të cilat merren nga gjykata në
këto raste aplikohen te njëjtat kritere lidhjeje.
3. 3. Po kështu, gjykatat shqiptare kanë juridiksion të
gjykojnë çështjet, që lidhen me të drejtat dhe detyrimet, që
rrjedhin nga martesa midis prindërve dhe fëmijëve, njohjen apo
kundërshtimin e atësisë dhe të amësisë, kur njëra nga palët ka
shtetësinë shqiptare ose ka vendqëndrimin e saj në Republikën
e Shqipërisë16.
3.4. ‘Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin e
çështjeve, që lidhen me heqjen ose kufizimin e zotësisë për të
vepruar, kur personi, të cilit do t’i kufizohet ose do t’i hiqet ajo,
është shtetas shqiptar ose ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm
në Republikën e Shqipërisë’17.
3.5. ‘Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin e
çështjeve, që lidhen me birësimin, nëse të paktën njëri nga
birësuesit është shtetas shqiptar, si dhe kur fëmija që birësohet
është shtetas shqiptar ose ka vendqëndrimin e tij të zakonshëm
në Republikën e Shqipërisë’18.
15
16
17
18

Neni 75 i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’.
Neni 76 i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’
Neni 78 i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’
Neni 77 i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’
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3.6. ‘Gjykatat shqiptare kanë juridiksion në gjykimin
e çështjeve, që lidhen me kujdestarinë, nëse i mituri ose
personi, i cili vihet në kujdestari, është shtetas shqiptar ose ka
vendqëndrimin e tij të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë’19.
3.7. Raste të tjera të juridiksionit ndërkombëtar jo ekskluziv
nga gjykatat e Republikes te Shqipërisë janë:
‘ - rastet kur paditen njëkohësisht disa persona së bashku
dhe njëri prej tyre ka vendqëndrimin e tij në Republikën e
Shqipërisë, si dhe kur personi juridik i paditur ka selinë e tij në
Republikën e Shqipërisë;
-rastet kur padia ka për objekt një kontratë ose pretendime që
rrjedhin nga një kontratë dhe vendi, në të cilin është përmbushur
ose duhej përmbushur detyrimi, ndodhet në Republikën e
Shqipërisë;
-nëse objekt i gjykimit janë pretendimet, që rrjedhin nga
shkaktimi i dëmit dhe vendi, ku është kryer apo ka ndodhur
veprimi që ka shkaktuar dëmin, është në Republikën e Shqipërisë;
-rastet kur padia ka për objekt mosmarrëveshje, që rrjedhin
nga veprimtaria e një dege ose filiali të një personi juridik, me
seli në Republikën e Shqipërisë;
-rastet kur padia rrjedh nga detyrimi për ushqim që ka një
person kundrejt një personi, i cili ka vendqëndrimin e tij të
zakonshëm në Republikën e Shqipërisë;
-rastet për paditë, që burojnë nga trashëgimia ligjore dhe ajo
testamentare kur: i) trashëgimlënësi ka pasur vendqëndrimin e
tij, në kohën e vdekjes, në Republikën e Shqipërisë; ii) pasuria
trashëgimore ose pjesa më e madhe e saj ndodhet në Republikën
e Shqipërisë’20.
Nga këto dispozita vihet re se të paktën njëra nga palët duhet
të ketë një faktor lidhës ‘connecting factor’ me Shqipërinë, psh:
mund te jete shtetas Shqiptar apo te ketë vendbanimin apo
vendqëndrimin e zakonshëm në Shqipëri, personi juridik mund
ta ketë selinë në Shqipëri, martesa është lidhur në Shqipëri,
pasuria e paluajtshme ndodhet në Shqipëri, demi është shkaktuar
këtu etje.
19 Neni 77 i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’
20 Neni 80 i Ligjit Nr.10428 date 02.06.2011’ Per te Drejten Nderkombetare Private’
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4. Imuniteti i diplomatik dhe konsullor
4.1. Imuniteti diplomatik dhe konsullor rregullohet nga
akte ndërkombëtare të miratuara nga shteti Shqiptar, të tilla si
Karta e OKB-së dhe Konventa mbi Privilegjet dhe Imunitetet
e Kombeve te Bashkuara, Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet
Diplomatike (e vitit 1961, hyrë në fuqi për Shqipërinë më
08.02.1998), Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore
(1963), Konventa për Privilegjet dhe Imunitetet e Agjencive të
Specializuara dhe anekset e saj është përcaktuar rrethi i subjekteve
që janë të përjashtuar nga juridiksioni territorial i brendshëm
gjyqësor dhe administrativ dhe si pasojë nuk mund të jenë
subjekte të padive, kërkimeve apo procedurave të ekzekutimit
në vendin tonë. Përjashtimi nga juridiksioni territorial i vendit
pritës Shqipërisë, përfshin të gjitha funksionet zyrtare të këtyre
subjekteve dhe është i paprekshëm, me përjashtim të rastit kur
ata heqin dore në mënyrë eksplicite.
Po kështu, K.Pr. Civile ne nenin 39, parashikon se :
‘Anëtarët e përfaqësive diplomatike e konsullore të vendosura
në Republikën e Shqipërisë nuk i nënshtrohen juridiksionit të
gjykatave Shqiptare, përveç kur:
a) pranojnë vullnetarisht,
b) ekzistojnë rastet dhe kushtet e parashikuara nga Konventa
e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike’.
I njëjti qëndrim mbahet edhe ne Ligji për të Drejtën
Ndërkombëtare Private, i cili në nenin 84, parashikon se: ‘Prona
dhe pasuritë e personave fizikë dhe juridikë, që gëzojnë imunitet
diplomatik, i nënshtrohen juridiksionit të gjykatave Shqiptare,
sipas rregullave të përcaktuara në marrëveshjet ndërkombëtare,
të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, ose në rast se një gjë e
tillë pranohet vullnetarisht’.
Qëndrim të ngjashëm ka mbajtur edhe praktika gjyqësore
ne Shqipëri. Kështu, si parim i përgjithshëm, mund të themi
se kur midis subjekteve që gëzojnë imunitet nga juridiksioni
gjyqësor shqiptar, sipas Marrëveshjes Dypalëshe të lidhur
midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë të një
shteti te huaj, janë lidhur kontrata punësimi me punëmarrës
shqiptarë, pavarësisht nga ligji i aplikueshëm për zgjidhjen
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e mosmarrëveshjes, gjykatat shqiptare nuk kanë juridiksion
për shqyrtimin e mosmarrëveshjeve që mund të lindin nga
këto marrëdhënie, përveç kur akti, ku vullneti i subjektit për
të hequr dorë nga imuniteti, është shprehur qartë. Në ketë
rast, çështja futet në juridiksionin e gjykatave Shqiptare. Në
ketë pikë, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës të Lartë, e kanë
interpretuar si një shprehje të qartë të vullnetit për të hequr
dorë nga imuniteti, i cili derivonte nga Marrëveshja Dypalëshe
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë
së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, datë 10.06.1992, faktin
që palët kane përpiluar dhe nënshkruar një kontratë pune, e
cila në mënyrë të qartë ka pranuar juridiksionin e një gjykate
Shqiptare për mosmarrëveshjet që mund të lindin midis palëve
në kontratë. Për më tepër, Kolegjet e Bashkuara vlerësojnë se në
rastin konkret nuk gjen zbatim dispozita 7/3 të Kodit të Punës,
i cili parashikon se: “Marrëveshjet që lidhen me juridiksionin
janë të vlefshme vetëm nëse përcaktohen pas lindjes së
konfliktit’. Ky ndryshim bëhet në dobi të palës më vulnerabël
në një kontratë punësimi. Punëmarrësit, me qëllim rritjen e
aksesit të tij në gjykatë, duke rritur shkallën e garancive që ai
gëzon në lidhje me zbatimin e kontratës, i shërben gjithashtu
arritjes së një zgjidhjes sa më të shpejtë e më të drejtë lidhur
me mosmarrëveshjen, duke qenë kështu larg të qenit “alteration
in pejus”. Kështu Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë
kane arritur në përfundimin njehsues se: nëse në kontratat e
punësimit të lidhura midis subjekteve të mësipërme me cilësinë e
punëdhënësve dhe punëmarrësve shqiptarë është përcaktuar se për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të lindura për shkak të marrëdhënies
së punës palët mund t’i drejtohen gjykatës shqiptare, një gjë e tillë
do të konsiderohet si pranim vullnetar i juridiksionit të gjykatave
shqiptare, në kuptim të nenit 39/a të K. Pr. Civile’21.

21 Vendim Unifikues i Gjykates te Lartë Nr. 8 date 10.06.2011
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5. Juridiksioni për masat për sigurimin e padisë
5.1. Ligji Nr. 10428 date 02.06.2011’ Për të Drejtën
Ndërkombëtare Private’ parashikon një dispozite për masat
për sigurimin e padisë, e cila nuk ishte e rregulluar më parë
me ligjin 3920/1964. Sipas kësaj dispozite ‘Gjykatat shqiptare
kanë juridiksion për masat për sigurimin e padisë, kur ato
duhet të ekzekutohen në Republikën e Shqipërisë ose nëse
gjykatat Shqiptare kanë juridiksion ndërkombëtar për objektin
e gjykimit’. Pra, dispozita e lidh juridiksionin e gjykatave
Shqiptare me mundësinë e realizimit në mënyre alternative ose
të ekzekutimit të padisë në Shqipëri ose kur objekti i gjykimit
është nën juridiksionin Shqiptar.
Pavarësisht se vendi ynë ende nuk është bërë anëtar i
Bashkimit Evropian me të drejta të plota, direktivat (rregulloret)
e miratuara prej tyre janë udhërrëfyese në praktikën tonë
ligjore. Ne lidhje me ketë çështje Rregullorja e Këshillit
Europian (KE) Nr. 44/2001, datë 22.12.2000 “Për njohjen dhe
zbatimin e vendimeve gjyqësore në çështjet civile dhe tregtare”
(Rregullorja e Brukselit) ne nenin 31 te saj parashikon se: “Një
kërkesë në gjykatat e shteteve anëtare mund të bëhet për masa të
tilla të përkohshme, përfshirë masa mbrojtëse, siç mund të jenë
të disponueshme sipas ligjit të atij shteti, edhe në qoftë se, sipas
rregullores, gjykata e një shteti tjetër anëtar kanë juridiksion në
lidhje me thelbin e çështjes”. Pra, sipas kësaj rregulloreje, vihet re
se masat per sigurimin e padisë mund të kërkohen në gjykatën e
një shteti anëtar, edhe pse kompetente për të shqyrtuar çështjen
e themelit, mund të jetë një gjykatë e një shteti tjetër.
Ketë qëndrim ka mbajtur edhe Kolegji Civil i Gjykatës te
Larte, i cili argumenton se për pyetjen: A është në juridiksionin e
gjykatave Shqiptare shqyrtimi i kërkesës për marrjen e masës për
sigurimin e padisë, kur palët me marrëveshje kanë përcaktuar
një juridiksion jo ekskluziv gjyqësor tjetër për shqyrtimin e
konflikteve që mund të lindin mes tyre?
‘Qëllimi i marrjes së masës për sigurimin e padisë, referuar
si legjislacionit Shqiptar, por dhe legjislacionit ndërkombëtar
është, jo vetëm sigurimi i së drejtës, e cila përbën dhe tërësinë
e kërkimeve që do të parashtrojë paditësi në padinë e tij, por
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në të njëjtën kohë dhe ajo që është më e rëndësishmja është që
të sigurojë efektivitetin dhe dobishmërinë e proçesit gjyqësor,
i cili do të realizohet mes palëve në të ardhmen, në mënyrë që
kjo e drejtë, të cilën paditësi kërkon të realizojë dhe të njohë
nëpërmjet një proçesi gjyqësor, të mos jetë e kërcënuar nga
një dëm i menjëhershëm dhe i pariparueshëm dhe që vendimi
përfundimtar të mos mbetet i paekzekutueshëm. Sipas nenit
204 të K.Pr.Civile, shohim se kompetente për shqyrtimin e këtij
kërkimi është gjykata e vendit ku ka banimin paditësi dhe/ose
gjykata e vendit ku ndodhet pasuria me të cilën do të sigurohet
padia, ç’ka nënkupton se gjykata Shqiptare mund të ketë
juridiksion për shqyrtimin e këtij lloji kërkimi, dhe pse mund
të mos jene kompetentë për shqyrtimin e padisë për themelin e
çështjes.
Përsa i përket shqyrtimit të padisë së themelit, kompetenca
do të rregullohet: (a) me ligj siç parashikohet në nenet 42 e
vijues të Kodit të Proçedurës Civile, ose (b) me vullnetin e lirë të
palëve siç mund të jetë në çështjen objekt gjykimi, në rast se ky
juridiksion është i vlefshëm.
Gjykimi për marrjen e masës për sigurimin e padisë është një
proces i shpejtë, ku gjykata nuk shqyrton dhe vlerëson të gjitha
provat në mënyrë të hollësishme për të parë nëse qëndrojnë
apo jo pretendimet e kërkuesit, nëse qëndron apo jo e drejta.
Në gjykime të këtij lloji, gjykata vetëm heton nëse plotësohen
këto kushte: (a) ekzistenca e mundshme e një të drejte për të
cilën kërkohet mbrojtje në proçesin e gjykimit të padisë, dhe
(b) ekzistenca e frikës, që ekzekutimi i vendimit për të drejtën
që kërkohet të mbrohet do të bëhet i pamundur ose i vështirë.
E kundërta ndodh në gjykimin e themelit të padisë gjatë të cilës
gjykata duke respektuar të gjitha normat proçeduriale shqyrton
në themel nëse ekziston apo jo e drejta e pretenduar nga paditësi,
nëse kërkimet e tij janë të mbështetura apo jo në prova dhe në
ligj’.
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Përfundime dhe rekomandime
Me intensifikimin e zhvillimit të mardhënieve personale
dhe tregtare me karakter ndërkombëtar janë shtuar ceshtjet qe
karakterizohen nga elementi i huaj dhe qe paraqiten për zgjidhje
përpara gjykatave Shqiptare. Në ketë pikë, për rregullimin e
tyre, vihet re pasurimi i kritereve te lidhjes dhe dispozitave, te
cilat janë përfshire në Ligjin Nr. 10428, datë 02.06.2011 “Për
të Drejtën Ndërkombëtare Private’, i cili është mbështetur në
frymën e përgjithshme rregulluese të Rregullores te Brukselit
Rregullorja e Këshillit Europian (KE) Nr. 44/2001, datë
22.12.2000 “Për njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore
në çështjet civile dhe tregtare”, duke shfaqur një natyre me
elastike dispozitash ne raport me Kodin e Procedurës Civile të
Republikës të Shqipërisë.
‘Megjithatë, në përcaktimin e juridiksionit ndërkombëtar
kur vendosin në lidhje me mosmarrëveshje civile, gjykatat
marrin juridiksionin mbi një nga tri bazat e poshtëshënuara:
a) - Pëlqimi i palëve- Pëlqimi i palëve tregohet ose nga një
marrëveshje midis palëve për ta çuar çështjen në gjykatë, ose nga
paraqitja e të paditurit në procesin gjyqësor për të kundërshtuar
themelin e mosmarrëveshjes.
b)- Vendi i banimit/Prania e te paditurit-gjykata e
vendbanimit të paditurit shërben si baze standard për juridiksion
të përgjithshëm në lidhje me padi kundër të paditurit.
c)- Lidhja thelbësore/Juridiksioni special-të paditurit e
huaj që nuk kanë dhëne pëlqimin për juridiksionin e gjykatës,
megjithatë mund të jenë subjekt i tij kur ka lidhje thelbësore
midis vendit te gjykimit dhe çështjes.’22 Gjithashtu, mund të
themi se shumica e të paditurve të pranishëm në territorin e
vendit të gjykimit, kanë lidhje të ngushta më ketë vend. Ata
mund të jetojnë dhe punojnë këtu, pasuritë e tyre mund të jenë
në ketë vend dhe sjellja kundër të cilës behet ankimi mund të
ketë ndodhur në ketë vend.
22 Prof. Asoc. Dr. Arta Madro Balili, Ganet Walker, Ardian Kalia, “E Drejta Nderkombetare Private’,
Tirane 2005, Botim: Shkolla e Magjistratures, fq. 83-84.
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KLINIKA E LIGJIT, PJESË E EDUKIMIT JURIDIK
Alban Koçi
1. Çfarë është klinika e ligjit?
Klinika e ligjit është zbatim i ligjit në praktikë me qëllim
jofitimprurës, që i shërben interesit publik. Klinika e ligjit lindi si
një metodë mësimdhënie për të ndihmuar studentët në mësimin
praktik të së drejtës, dhe u zhvillua më vonë edhe në formën
e ndihmës juridike falas, pa lidhje me fushën akademike. Në
kuptimin akademik, klinikat e ligjit ofrojnë përvojë praktike për
studentët e të drejtës në fakultetet e drejtësisë si edhe shërbime
të ndryshme ligjore në drejtim të shtesave, kryesisht vunerabël
të popullësisë që nuk kanë mundësi të sigurojnë një ndihmë
të tillë profesionale kundrejt pagesës. Klinikat akademike janë
programe të drejtuara zakonisht nga profesorët e klinikës.
Shumë klinika ligjore ofrojnë punë pro bono në një ose më
shumë të fusha të së drejtës, duke ofruar shërbime ligjore falas
për klientët.
Studentët japin kontributin e tyre me anë të punës
kërkimore, hartimit të dokumentave ligjorë, apo takimit me
klientët. Në shumicën e rasteve janë profesorët e klinikës që
përfaqësojnë klientët në gjyq duke realizuar edhe mbrojtjen e
tyre. Megjithatë, në disa vende ekzistojnë rregulla që i lejojnë
studentët të paraqiten në gjykatë dhe të mbrojnë klientët e tyre.
Klinika e ligjit i jep mundësi studentëve të mësojnë nga
praktika. Nuk kemi më të bëjmë me leksione nëpër salla
auditorësh, apo me seminare, provime, detyra kursesh. Në
klinikën e ligjit çdo gjë është e fokusuar në përvojën praktike,
eksperiencën që fitohet në sallat e gjyqit, prej vëzhgimit,
diskutimit dhe trajtimit të problemeve të ndryshme ligjore,
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por tashmë jo në salla leksionesh por në sallat e gjyqeve, zyrat
e avokatisë apo terrenin ku kërkohet të praktikohet realisht e
drejta.
Kjo është një fushë e të drejtës që është përhapur në shumë
fakultete të drejtësisë, për shkak të avantazheve që sjell dhe
horizonteve të reja që ofron për studentët por edhe profesorët e
së drejtës. Ajo sjell disa risi në shumë aspekte të edukimit juridik,
prandaj është parë si pjesë e pandarë e tij. Asnjëherë nuk mund
të flasim për një formim të plotë juridik pa praninë e praktikës
juridike dhe aftësive të pazëvendësueshme që studentët fitojnë
duke praktikuar ligjin.
Klinikat e ligjit ekzistojnë në të gjithë botën dhe janë të
dizajnuara për të siguruar aplikime relevante shoqërore të
arsmimit ligjot. Megjithatë, klinikat mund të ndryshojnë nga
vendi në vend dhe shpesh edhe brenda vendit. Këto dallime tek
klinikat mund të jetë rezultat i faktorëve të ndryshëm socioekonomik dhe politik. Megjithatë, pavarësisht dallimeve të tilla
në strukturën dhe përmbajtjen e klinikave, ata janë të ngjashme
në misionin e tyre. Shumica e klinikave kanë zhvilluar në
fakultetet e drejtësisë klinikat e ndihmës që ndjekin një motiv
fisnik, atë të ofrimit të ndihmës ligjore falas për të varfërit.
Shumëllojshmëri të programeve klinike kanë filluar të aplikohen
në fakultetet e drejtësisë si rezultat i plotësimit të nevojave të
paplotësuara të komunitetit lokal.
2. E drejta për ndihmë ligjore - standardet ndërkombëtare
Është e drejta për ndihmë juridike pjesë e të drejtave
themelore të njeriut? A është e garantuar me Kushtetutë dhe
dispozitat e së drejtës ndërkombëtare ? Ekzistojnë normat ligjore
detyruese që do t’u sigurojnë qytetarëve të paktën një standard
minimal të ndihmës ligjore dhe cili do të ishte ky standart?1
Deklarata Universale e të drejtave të Njeriut parashikon se"
të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe kanë të drejtë pa
asnjë diskriminim të mbrohen barabar nga ligji".2 Ajo gjithashtu
formulon të drejtën për gjykim të drejtë.3
1 Cf. H. Brayne,Is legal aid a human right ? “The Laë Society Gazette” 25 janar, 1989
2 Neni 7 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut
3 Neni 9 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut
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Dokumenti nuk parashikon asnjë detyrim të dhënies
e ndihmës juridike, megjithatë ai ka theksuar se të gjithë
individët gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë e parashikuara
nga Deklarata, pa asnjë lloj diskriminimi.4 A mund të flasim
për barazinë para ligjit, të mbrojtjes së barabartë ligjore, e
drejta e barabartë për një gjykim të drejtë të njerëzve të cilët
dy të mungesës së mjeteve, nuk mund të përfitojnë nga ndihma
juridike? Është mungesa e aksesit në ndihmën juridike një akt
që çon në diskriminimin e më të varfërve? Të gjitha këto janë
pyetje që lindin po të shohim dispozitat e Deklaratës por edhe
po të bëjmë një reflektim se sa mund të zbatohen njësoj për të
gjithë këto të drejta dhe liri themelore, përfshirë këtu ndihmën
juridike, që është edhe objekt trajtimi.
Një dokument tjetër akti i Kombeve të Bashkuara , Konventa
Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe politike. Ky akt në
mënyrë të ngjashme me Deklaratën Universale, parashikon
garancitë qdhe të drejtat themelore, ndër të cilat përmendim të
drejtën për një gjykim të drejtë:" Në përcaktimin e çdo akuze
penale kundër tij, ose të drejtat dhe detyrimet e tij në një proces
ligjor".5 Ajo gjithashtu ndalon diskriminimin e çdo lloji, duke
përfshirë edhe diskriminimin kundër statusit financiar, në
ekzekutimin e të drejtave të njohura nga Konventa. Konventa
gjithashtu parashikon të drejtën për mbrojtje në akuzat penale,
personalisht ose nëpërmjet ndihmës ligjore të zgjedhur ng vet
personi i pandehur. Në lidhje me këtë të drejtë lind pyetja nëse
duhet të caktohet ndihma ligjore falas për të gjithë ata që kanë
nevojë për ndihmën profesionale të avokatit mbrojtës dhe që
nuk mund të përballojnë financiarisht ta paguajnë atë.
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut është një
instrument tjetër i Këshillit të Europës, e cila është e detyrueshme
për tu zbatuar nga shtetet ratifikuese, formulon të drejtën e të
gjithë të akuzuarve për një vepër penale për asistencë ligjore,
përmes avokatit mbrojtës që e zgjedhin vetë, ose avokatit
kryesisht të caktuar nga organet kompetente në qoftë se ata nuk
kanë mjete për të siguruar vetë ketë ndihmë ligjore ose ndihma
e ofruar "në qoftë se është në interes të drejtësisë”. Në këtë rast
4 Neni 2. Po aty.
5 Neni 14 i KEDNJ
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lind pyetja cilat janë situatat në të cilën "interesat e drejtësisë"
kërkojnë dhe e bëjnë të nevojshme caktimin e ndihmës ligjore
falas?
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg ka
theksuar një numër të elementeve të cilat duhet të merren në
konsideratë përveç mungesës së mjeteve financiare si shkak për
caktimin e ndihmës ligjore falas; paaftësia e të akuzuarit për të
mbrojtur vet veten e tij, kjo do të pengojë ose bëjë të pamundur
mbrojtjen e tyre; kompleksitetin faktik apo ligjore të çështjes,
ashpërsia e dënimit që përfshin mundësinë e burgimit ndaj
tij etj. Prandaj, Gjykata mund të vendosë një shtet ka cënuar
detyrimet e KEDNJ kur nuk i ka siguruar të pandehurit ndihmë
ligjore falas, edhe pse ai mund të mos ketë qënë në kushtet e
mungesës së mjeteve financiare. Konventa shkelet duke mos
siguruar avokatin mbrojtës një të akuzuari të privuar nga mjetet
financiare ose edhe kur janë plotësuar një ose më shumë kritere
të konsideruar si " në interes të drejtësisë ".
Konventa nuk i referohet vetëm ndihmës juridike në akuza
penale , ajo gjithashtu garanton të drejtën për gjykim dhe një
dëgjim të drejtë të çështjes nga një gjykatë gjatë një procesi në
lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile dhe siguron gëzimin e
të drejtave të parashtruara në Konventë pa diskriminim në asnjë
bazë , duke përfshirë këtu edhe mjetet financiare.
Me anë të interpretimit, Gjykata e lidh "të drejtën për gjykim"
në rastet civile ku shteti është i detyruar të sigurojë ndihmë
juridike jo vetëm në çështjet penale por edhe ato civile nëse është
e nevojshme për të garantuar akses efektiv në gjyq në funksion
të një përfaqësimi të detyrueshëm nga një avokat mbrojtës.6
Edhe pse kriteret e mësipërme të Gjykatës japin bazën për
të nxjerrë konkluzione të përgjithshme megjithatë ajo është
shprehur se nëse ndihma ligjore falas është e nevojshme në një
rast të caktuar varet nga kompleksiteti dhe rrethanat e saj dhe
kjo vlerësohet rast pas rasti. Konventa dhe Gjykata e ka lënë
këtë në vlerësimin diskrecional të shteteve nënshkruese për të
përcaktuar sistemin e tyre të brendshëm të ofrimit të ndihmës
juridike për personat pa mjete financiare apo që ndodhen në
kushte të tjera që e bëjnë të nevojshme atë.
6 Shih Airey k. Irlandës, 9 tetor , 1979.
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Gjithashtu një instrument tjetër është karta për të drejtat
dhe liritë themelore në Bashkimin Europian e cila parashikon
se "të gjithë duhet të kenë mundësinë për të qenë të këshilluar,
përfaqësuar dhe mbrojtur " si të drejta themelore. Megjithatë nuk
sqarohet se a duhet ndihma ligjore falas të vihet në dispozicion
për ata që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare.
Direktiva e Këshillit të Bashkimit Evropian përcakton se të
gjithë personat e përfshirë në një mosmarrëveshje civile kanë të
drejtë për ndihmë ligjore adekuate sipas detyrës zyrtare nëse ata
nuk mund të përballojnë vet shpenzimet për ta siguruar vet atë
në lidhje me ushtrimin e të drejtave të tyre përpara një gjykate.
Kjo ndihmë përfshin dy elementë; këshillimi ligjor i dhënë para
gjyqit dhe e drejta për përfaqësim gjatë gjykimit.7 Megjithatë,
kjo dispozitë ekskluzivisht i referohet mosmarrëveshjeve
ndërkufitare, prandaj është e mundur dhe e realizueshme që
qytetarët e Bashkimit Evropian do të kenë qasje më të mirë për
ndihmë juridike në vendet anëtare.
Si pjesë e sistemit ligjor të brendshëm, ndihma ligjore është
e organizuar duke u konsideruar si një çështje e brendshme e
vendit në fjalë, dhe modele të ndryshme të saj ekzistojnë në
botë dhe në praktikën evropiane. Ndër këto modele mund të
përfshijmë mbrojtjen ligjore falas që caktohet me vendim të
organit të akuzës në rastin e çështjeve penale. Gjithashtu ajo
mund të ofrohet nga gjykata, apo edhe nga zyra avokatie që
ofrojnë dica çështje pro bono në vit. Një grup organizatash joqeveritare kanë këtë mision dhe ofrojnë ndihmë ligjore falas.
Gjithashtu ekzistojnë sisteme që njihen si skema e sigurimit
juridik, ku lidhet një policë sigurimi e cila mbulon shpenzimet
gjyqësore deri në një vlerë të caktuar.
Megjithatë kjo e drejtë lidhet ngushtësisht me faktorë të
brendshëm të vendit, si faktorë ekonomikë, socialë, politikë
etj. Prandaj, duke marrë parasysh këtë element, Konventa dhe
GJEDNJ i ka lënë një fushë të gjerë diskrecioni shteteve anëtare.

7 Neni 13 i Direktivës
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3. Përfitimet e klinikës ligjore
Studentët mësojnë në auditorë rreth të drejtës, parimet dhe
normat ligjore. Megjithatë e drejta duhet aplikuar në praktikë,
duhet ushtruar dhe duhet prekur nga secili për t’u përvetësuar
siç duhet. Prandaj juristët nuk krijohen vetëm në sallat e
leksioneve, ata rriten, zhvillohen dhe aftësohen në praktikë.8
Kjo e bën të domosdoshme praktikën, si një element kyç në
procesin e edukimit juridik për secilin student.
Arsyet pse stidentët zgjedhin klinikën si lëndë të formimit të
tyre janë disa:
- Për të përcaktuar qëllimet që do të realizojnë në studimet
e tyre. Në universitet studentët mësojnë çdo gjë që mund të
mësohet nga librat. Por, ata kanë nevojë të mësojnë edhe
aftësohen më shumë, prandaj i vënë vetes qëllime që mund t’i
përmbushin vetëm me anë të klinikës së ligjit.
- Për të aplikuar mësimin teorik në botën e vërtetë. Parimet,
ligjet, normat ata mund t’i zbatojnë në të vërtetë, duke i aplikuar
për zgjidhjen e çështjeve konkrete, për të parë rezultatet dhe
pasojat që do të vijnë prej zbatimit ose jo të tyre.
- Për të realizuar rritje dhe zhvillim personal. Klinika i
ndihmon studentët jo vetëm të realizohen profesionalisht duke
i mësuar aftësi të mira dhe të pazëvendësueshme nga çdo proces
tjetër, por i ndihmon edhe të zhvillohen personalisht. Ata bëhen
të zftë të përballojnë problemet, për të zgjidhur situatat, bëhen
të pavaruar, fitojnë vetbesim, dhe krijojnë kontakte të reja.
- Për të eksploruar interesat e tyre në karrierë. Duke praktikuar
të drejtën ata vendosin se ku përshtaten më shumë, cila fushë e
të drejtës i tërheq më mirë, dhe ku do të ishin më të aftë. Prandaj
klinika bëhet një udhërrëfyes për karrierën e tyre profesionale.
- Për t’u bërë të dobishëm në shoqëri. Ofrimi i ndihmës falas
për komunitetin i bën ata të ndihen të dobishëm, të shfaqin
karakterin e tyre altruist, të japing një ndihmë në komunitet.
Thjesht, klinika i ndihmon ata të bëhen njerëz më të mirë.
- Për të rritur dijeninë rreth nevojave të komunitetit. Ata
bëhen të ndërgjegjshëm reth problememve më shqetësuese në
8 Learning from practice – J.P.Ovigly, Leah Ëortham , Lisa G. Lerman , vëllimi II, faqe 173
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komunitet, cilat janë shtresat në nevojë, si mund t’u vihet në
ndihmë etj.
- Të punojnë me persona të ndryshëm. Diversiteti dhe
përshtatja ndaj tij është një mësim i mirë që ta ofron klinika.
Studentët kuptojnë diferencat midis tyre, mundohen t’i pranojnë
dhe kapërcejnë ato dhe të bashkëpunojnë pavarësisht atyre.
- Të përmirësojnë mundësitë për punësim. Klinika sjell një
përvojë të dobishme e cila do të vlerësohet si e tillë nga punëdhësi
i ardhëshëm. Një student i klinikës është më i aftësuar në disa
aspekte se të tjerët që nuk e kanë zgjedhur atë dhe kjo natyrisht
do t’i shërbejë edhe në tregun e punës.
- Të krijojë kontakte me njerëz të rinj. Kjo natyrisht do
t’shërbejë në jetën e tij profesionale, pasi këto kontakte do t’i
vijnë në ndihmë edhe në të ardhmen.
Pra, benefitet e klinikës janë disa, madje ne mund të
përmendim edhe të tjera.9 Megjithatë këto përfitime nuk janë të
garantuara, ato kërkojnë një process të mirëmenduar të klinikës,
zgjedhja me kujdes e praktikës, vendosja e qëllimeve dhe
objektivave, dhe sidomos refketimi mbi eksperiencën personale.
Pavarësisht se student mund të jetë i përgatitur të punojë fort në
vendin e punës ai duhet edhe të reflektojë mbi ato që mëson.10
Pra, reflektimi është një proces thelbësor për të maksimizuar
përfitimet e klinikës në mënyrë që studentët të marrin atë feedback të dëshiruar nga klinika e ligjit.
4. Të mësosh nga praktika
Përpara se studentët të zgjedhin klinikën e ligjit duhet të
marrin në konsideratë përfitimet që do të vijnë prej saj. Të
aplikosh klinikën do të thotë të aplikosh të drejtën, prandaj kjo
natyrisht që përkthehet në përfitime për studentët. Megjithatë që
të merret feed-backu i përmendur më sipër është e domosdoshme
që të reflektohet mbi atë që mësohet dhe të ndiqen disa hapa të
domosdoshëm.
Në këtë drejtim është e domosmdoshme të aplikohet të
mësohet prej përvojës. Në fakt, çdo i mësuar , në çdo lloj fushe
lidhet me përvojën që fitohet nga aplikimi në praktikë i asaj që
mëson. Megjithatë te klinika e ligjit kjo është thelbësore dhe
9 Po aty.
10 Clinical Anthrology.Readings for live-client clinics – A.J.Hurder, F.S.Bloch, S.L.Brooks, S.L.Kay.
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përbën thelbin e kësaj praktike të ligjit.
Dija e përfituar prej praktikës rrallë herë është e mjaftueshme
për t’u përgatitur për një vend pune, kryesisht një të vështirë.
Kjo dije duhet të shoqërohet me me aplikimin e dijeve teorike
dhe empirike të fituara në përvoja të tjera. Shumë punë, qoftë
edhe të thjeshta bazohen në leksione të shkruara ose instruksione
të marra në auditorë për t’i mësuar punëmarrësve atë që kanë
nevojë të dinë për atë vend pune. Në një klasë klinike ligjore ose
gjatë praktikës së studentit, do të testohen dijet empirike që janë
përfituar gjatë leximit të librave shkolloë. Kjo mundëson ofrimin
ndaj studentëve të një dimensioni të shtuar të të eksperiencës së
avokatëve apo procesit të avokatisë.11
Megjithatë dija e fituar nga praktika duhet të dallohet nga
eksperiencat e zakonshme të përfituara kudo. Është ajo se çfarë
do të bësh me përvojën e përfituar që bën dalimin nëse do të
marrësh fryte prej saj apo jo. Studentët do të përfitojnë dije rreth
të drejtës gjatë viteve të tyre të studimit. Mësimdhënia është
një proces aktiv, kurse i mësuari një proces pasiv. Fatmirësisht,
shumë profesorë të së drejtës sot përdorin metoda alternative
të mësimdhënies që i ndihmojë studentët të dalin nga procesi
pasiv, të jenë aktiveë dhe të përfitojnë maksimalisht nga dija e
ofruar atyre. Megjithatë, ka padyshim një limit se si dija mund
të përfitohet aktivisht një sallë leksioni. Sado efikase të jenë
metodat e përdorura kjo dije nuk mund të jetë maksimlaisht
frytdhënëse nëse nuk shoqërohet me praktikë. Klinika e ligjit
ashtu si praktika mund të rrisi në mënyrë të konsiderueshme
mundësitë e studentëve për të mësuar aktivisht.
Shumë student janë mjaft entuziastë për programin e
klinikës së ligjit. Ata mendojnë se do të jenë tashmë të aftë
të dalin në terren për të parë dhe bërë atë që juristët e vërtetë
bëjnë në praktikë. Shumica e njerëzve preferojnë të jenë aktivë
në procesin e të mësuarit, megjithëse jo të gjithëve iu jepet
një mundësi e tillë. Studentët do të përfitojnë më shumë nëse
realizojnë një lidhje midis procesit të mësimit pasiv në auditorë
dhe vendosejs së qëlimeve për t’i praktikuar ato realisht në
çështje të caktuara ligjore. Secili student është individual në
11 Adam Babich – Controversal, conflicts and laë clinics, artikull i botuar në Clinical laë Revieë , vol
17. Nr 2 , Pranverë 2011, Fakulteti i Drejtësisë Neë York
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stilin e vet të të mësuarit por edhe praktimin e të drejtës. Kjo
do të thotë se edhe rezultati i marrë nga secili prej tyre do të
variojë në varësi të këtyre karakteristikave thelbësore që ata
kanë. Ne të gjithë jemi të vetdijshëm që mësojmë në mënyrë të
ndryshme. Ajo që është efektive dhe frytdhënëse për dikë nuk
është për një tjetër, prandaj duhet edhe rezultate të vlerësohen
në këtë këndvështrim. Për shembull nstudentit mund t’i duhet
të mësojë për të paraqitur një dëshmi, si një nga provat në
procesin penal. Ai këtë mund të mësojë duke lexuar libra, duke
lexuar ligjin në fuqi. Gjithashtu ai mund të zgjedhë të ndjekë
procese penale duke vëzhguar performancën e prokurorëve ose
mënyrën se si avokatet mbrojnë klientët e tyre. Gjithashtu ata
mund të ngrenë një model të tyrin dhe të kërkojnë në lidhje me
të mendimin e një eksperti të fushës. Ndoshta ai do t’i aplikojë
që të treja këto mënyra. Çështjet ligjore apo fushat e ligjit që
secili zgjedh tregojnë diçka për stilin e preferuar të të mësuarit të
gjithsecilit. Zgjidhja e bërë nuk është domosdoshmërisht rruga
më e mirë ose më e arsyeshme midis metodave të tjera të të
mësuarit, megjithatë është zgjedhja personale e inidividit.12

Konkluzione
Si përfundim mund të themi se klinika e ligjit është pjesë e
pandarë e edukimit juridik. Ajo jep përfitime të konsiderueshme
jo vetëm për aftësimin e studentëve të së drejtës por jep edhe një
kontribut të madh për komunitetin. Ofrimi i ndihmës ligjore
falas, këshilimi, përfaqësimi falas në gjyq për disa kategori
vunerabël të popullësisë është padyshim një ndihmë për
komunitetin dhe një mundësi jo vetëm ëpr të shërbyer por edhe
për t’u rritur profesionalisht. Secili student dëshiron të apikojë
të drejtën në praktikë dhe kjo është një mundësi që atyre ia u
ofron klinika e ligjit. Megjithatë dija e përfituar nga praktika
nuk mund të merret kurrsesi pa pasur dijen empirike, pra pa
përvetësuar teorinë e së drejtës, e cila të jep zgjidhjen për situata
12 The legal clinic- The idea, organization, methodology – botim i The legal clinic Foundation, Warsaw
2005
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të ndryshme ligjore. Prandaj kemi të bëjmë me një proces zinxhir
i cili nuk mund të funksionojë pa të gjitha hallkat dhe as të japë
rezultatet e kërkuara. Fillimisht mësohet e drejta në aspektin
teorik dhe më pas ajo plotësohet me anë të praktikës . Kjo është
një rradhë e detyrueshme për t’u ndjekur në të kundërt klinika
nuk do të funksionojë dhe as të japë rezultat.
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VESHTRIM ANALITIK I KRIMEVE KUNDER
PERSONIT NE KANUNIN E DIBRES
Msc. Doktorant Engjëll Likmeta

1. Hyrje
E drejta zakonore është një nga burimet më fleksibile të
së drejtës por njëherësh edhe mjaft e pasigurt, për shkak të
vështirësisë që hasej në vërtetësinë e përmbajtjes së saj.1 Të
marrësh dhe të shkruash diçka për të drejtën dokësore shqiptare
në kuadër të historisë së ligjit është një ndihmesë sa modeste
aq dhe delikate, kjo për shkak të vlerës dhe rëndësinë së madhe
historike–juridike që mbart kjo e drejtë.
E drejta dokësore është zhvilluar gjatë shekujve me zhvillimin
e shoqërisë shqiptare, si dhe gjithnjë ka qëndruar si bosht për
ruajtjen e bashkësisë të shqiptarëve.2 Normat e së drejtës doksore
vepronin edhe në fushën e marrëdhënieve penale.
Burimi kryesor për të drejtën zakonore penale mbetet deri
tani gojëdhëna popullore, nga është mbledhur dhe materiali
në kanune.3 Mbi bazën e tyre, është arritur në përfundimin se,
kanunet shqiptare përmbajnë normat e së drejtës zakonore, dhe
një ndër kanunet më kryesorë është Kanuni i Dibrës.4

1 Hilmi Ismaili, Fatmir Sejdiu, “Historia e shtetit dhe e së drejtës”, pjesa e përgjithshme, Universiteti i
Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2002, faqe 161.
2 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, “Historia e Popullit Shqiptar”, Vëllimi I, Botimet TOENA, Tiranë
2002, faqe, 432.
3 Me kanun duhet kuptuar ligji i pashkruar që vepronte në Shqipërinë mesjetare.
4 Ismet Elezi, “E drejta zakonore penale e shqiptarëve”, shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1983, faqe
32.
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2. Fusha e zbatimit të Kanunit të Dibrës
Krahina e Dibrës është njësi etnokulturore me traditë e
kulturë, që përbëhej prej nëntë njësive vetëqeverisëse5, që
udhëhiqeshin nga traditat normative të Kanunit të Dibrës. Ky
kanun shtrinte efektet e tij në krahinën qëndrore shqiptare të
Dibrës, që shtrihej në të dy anët e Drinit të Zi dhe kishte në
përbërje të saj vise të tilla si Gryka e vogël, Gryka e madhe,
Bulqiza, Reçi, Dardha, Çidhna, Muhurri, Luznia, si dhe
Topalltia.
3. Parimet e Kanunit të Dibrës
Normat kanunore të Dibrës, ndryshe nga normat e çdo
kanuni tjetër shqiptar, sanksiononin faktin që krimi i vrasjes
ishte rrjedhojë e një këshillimi parapak midis meshkujve të
familjes së viktimës dhe kryhej, gjithnjë si rregull në pikëpamje
të anës subjektive, me dashje të drejtëpërdrejtë. Një gjë e tillë
vihej re lehtësisht, nëse do të marrim në konsideratë normën
kanunore që thonte ndër të tjera se: “Pushka në Dibër bahet
kuvend”.6
Kanuni i Dibrës lejonte që për gjakmarrje të dënohej me
vdekje jo vetëm fajtori por dhe çdo burrë i familjes, fisit a
vëllazërisë së tij. Madje, synohej më i miri prej tyre. Kështu,
sipas normës kanunore kemi: “krye për krye, tue mos pa krenat që
shkuen për njani –tjetrin”.7
Kanuni i Dibrës përsa i takon krimit të vrasjes sanksionte të
drejtën e përzgjedhjes së subjektit pasiv, sipas normës dibrane:
“vrasja në Dibër nuk e ka dil e mblidh por dil e zgjidh”.8 Me këtë
nënkuptohej fakti, që të diturit në fis a bashkësi duhej të ushtronin
ndikimin e tyre për ndalimin e veprimeve të kundërligjshme,
si dhe në mënyrë të tërthortë për to parashikohej përgjëgjësia
penale referuar normës kanunore “I miri duhet me ja mbajt
dorën të keqit”.9
5
6
7
8
9

Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, faqe 23.
Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1460, faqe 326.
Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1455, faqe 325.
Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1508, faqe 334.
Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1509, faqe 334.

98

Vështrim analitik i krimeve kundër personit në Kanunin e Dibrës

Kanuni i Dibrës njihte parimin e reciprocitetit në dëm.
Sipas këtij parimi, krimi i vrasjes ligjërohej për të marrë gjakun
e humbur si rrjedhojë e një vrasjeje të ndodhur më parë, por
gjithnjë në përputhje me normat kanunore si dhe dëmi i
shkatuar nuk duhet të ishte më i madh se dëmi i ardhur. Kështu,
“...Gjaku duhet marrë, duke respektuar rregullat e Kanunit, duke
mos me lanë gja mangut, por ene mos me ba dam ma shumë se të
kan ba”.10
Kanuni i Dibrës sanksiononte parimin që “gjaku falej dhe
nuk shitej”.11 Në këtë kuadër, kanuni njihte institutin e faljes
si një organ që shërbente për parandalimin e krimeve kundër
personit. Falja në çdo rast bëhej sipas një procedure të caktuar
në kanun.12 Kështu, Kanuni ishte ai që përcaktonte mënyrën e
faljes së gjakut, dhe subjektet që njiheshin nga norma popullore
për të realizuar atë.13 Duhet të kihet parasysh që falja e gjakut
ishte pararendëse e procesit të pajtimit midis palëve. Dhe ky
i fundit nënkuptonte në vetevete vënien e drejtësisë midis
palëve.14
Mos nxitja e krimit të vrasjes ishte një parim i ngritur në nivel
kanunor, ndryshe nga shumë kanune të tjera shqiptare. Nxitja
e gjakut nga Kanuni i Dibrës konsiderohej veprim i nxituar, i
turpshëm, një gabim i madh i dënueshëm në pikëpamje morale
dhe fetare.
Sipas kanunit të Dibrës nuk mund të vritej asnjë mashkull
që nuk kishte mbushur moshën njëzet vjeç. Kanuni i Dibrës
ndalonte vrasjen e mashkullit të vetëm të familjes. Më
konkretisht, norma kanunore thonte: “Në Dibër nuk është vra
as djali i vetëm që shkret shpinë”.15
Kanuni sanksiononte rregullin se: “çdo njeri që vret nji tjetër,
pavarësisht shkakut, shtëpisë së të vramit i ka gjakun”.16 Nga kjo,
10 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1454, faqe 325.
11 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, faqe 359.
12 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007 n.1556-1559, faqe
350.
13 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1628-1629, faqe
359.
14 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1653-1662, faqe
368.
15 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1513, faqe 334.
16 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1468, faqe 329.
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kuptohej se Kanuni i Dibrës sanksionte lindjen e përgjegjësinë
penale personale. Por duhet patur parasysh se jo në çdo rast,
kanuni sanksiononte përgjegjesinë penale personale, pasi kanuni
parashikonte dhe se: “gjaku nuk shkonte përherë për gisht”.17
Parimi i talionit zinte vend dhe në këtë rregullator ligjor sa të
lashtë po aq dhe të urtë, ndonëse nuk ligjëronte krimet kundër
personit. Kështu, sipas normës kanunore dibrane “gjaku lahet
me gjak”, dhe “krye për kye”.18
Kanuni i Dibrës në çdo rast merrte në mbrojtje vlera
njerëzore dhe ndalonte në mënyrë të shprehur veprime të
padenja shoqërore sikurse mund të ishin dëmtimi i kufomës,
apo marrja e armës viktimës. Madje, ndërrmarja e veprimeve
të tilla konsiderohej nga kanuni si një veprim pa bazuar në
moral, i dënueshëm si dhe me pasoja të rënda. Për fajtorin lindte
detyrimi kanunor për respektimin e dinjitetit dhe personaliteti të
viktimës.19 Urdhërimi për respektimin e dinjitetit të viktimës në
rastin e vrasjes për hakmarrje, ishte një tjetër parim që vlerësohej
nga Kanuni i Dibrës.
Kanuni i Dibrës njihte institutin e bashkëpunimit, por
përgjegjësia penale për vrasjen në bashkëpunim lindte vetëm
për organizatorin dhe në asnjë rast për ndihmësit apo për
ekzekutorin.
4. Krimet kundër jetës
Rregullimi juridik i krimeve kundër jetës në të drejtën
zakonore penale në përgjithësi si dhe në Kanunin e Dibrës në
veçanti paraqet interes të madh teorik dhe juridik, jo vetëm për
historinë e së drejtës penale por edhe për historinë e shtetit të së
drejtës në Shqipëri, për periudhën kohore që nga shekulli XV
deri në krijimin e shtetit të pavarur kombëtar shqiptar.20
Kanuni i Dibrës parashikonte krimet kundër jetës në pjesën e
tij të dymbëdhjetë me titull: “Gjaku”.21 Krimet kundër personit,
17 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1494, faqe 333.
18 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1454, 1455,
faqe 325.
19 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”,Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1462-1466, faqe
326-329.
20 Ismet Elezi, “Krimet kundër jetës”, SHBLU, Tiranë, 1989, faqe 14.
21 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, faqe 317.
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zinin rreth 10% të vëllimit të përgjithshëm të normave kanunore
të parashikuara në Kanunin e Dibës.
Krimet kundër jetës parashikohen në dispozitat kanunore
nr.1422-1685, dhe në raport me normat e tjera me natyrë
penale zënë 66% të vëllimit të përgjithshëm të tyre. Ndërsa,
normat penale që mbrojnë pronën dhe nderin zënë respektivisht
20% dhe 2%, të vëllimit të përgjithshëm të normave kanunore
me natyrë penale parashikuara në kanun.
4.1 Vrasja
Kanuni i Dibrës, nisur nga motivet për të cilat kryhet krimi,
kualifikon krimin e vrasjes në dy lloje kryesore, në vrasje për
hakmarrje dhe në vrasje për gjakmarrje.22
4.2 Gjakmarrja
Gjakmarrja ishte një formë e shfaqjes së vetëgjyqësisë, ndonëse
rregullimi juridik i saj nga kanunet tregon ajo ishte e kufizuar
dhe jo kolektive.23 E parë në këtë prizëm, edhe, Kanuni i Dibrës
njihte si një ndër instucionet kryesore të tij gjakmarrjen, ç’ka
nënkuptonte faktin se vrasja për gjakmarrje ishte e ligjëruar nga
tradita normative dokësore. Ndërsa, sipas kanunit të Dibrës,
krimi i gjakmarrjes, kishte të bëntë me cënimin e të drejtës për
të jetuar të një njeriu, për shkak shpagimit të gjakut, si rrjedhojë
e një veprimi krimnal që kishte cënuar jetën e personave të
afërm të subjektit të krimit në fjalë.
Lidhur me kohën e kryerjes së veprës së vrasjes për gjakmarrje,
kanuni nuk sanksiononte një periudhë kohore të caktuar për
kryerjen e veprës penale të gjakmarrjes. Pra, ajo mund të kryhej
në çdo kohë.
Sipas së drejtës zakonore gjakmarrja kryhej si rregull nga
meshkujt. Në pikëpamje të anës subjektive kryhej vetëm me
dashje të drejtëpërdrejtë dhe nxitur nga motive për të marrë
gjakun e të afërmit të vrarë më parë.24 Njëkohësisht, në dallim
22 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1422, faqe 317.
23 Prof.Dr. Ismet Elezi, Ma. Ela Elezi, “Historia e së drejtës penale”, shblu, Tiranë, 2010, faqe 103.
24 Ismet Elezi, “E drejta zakonore penale e shqiptarëve”, shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1983,
faqe 181.
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nga Kanuni i Lek Dukagjinit, ku nxitej fenomeni negativ i
gjakmarrjes, Kanuni i Dibrës sanksiononte: “Kush nxit marrjen
e gjakut i shkoftë tokës përmbys”.25
E drejta dokësore si shprehje e kulturës shpirtërore të popullit
shqiptar caktonte rregullla të forta e të detyrueshme për t’u
zbatuar nga të gjithë lidhur me gjakmarrjen.26 Në këtë kuadër
mund të themi se, në asnjë rast, nuk ligjërohej vrasja në vende
publike si në shkolla, kuvende, etj, si dhe në vendet e ushtrimit
të besimit fetar apo në situate të tilla si në ngrënie e sipër, në
gjumë apo kur njeriu ishte i paarmatosur.27
Gjithashtu ndalohej që fajtorit t’i merrej jeta gjatë ceremonive
festive apo mortore, apo kur tentonte të jepte ndihmën e parë
pjesëtarëve të bashkësisë në raste të fatkeqësive natyrore si në
raste përmbytjesh, rënie të zjarreve, apo tërmeteve.28 Ndonëse,
mënyrat e kryrjes së krimit të vrasjes, sipas kanunit, ishin të
papërcaktuara, të ndryshme si dhe të larmishme, në çdo rast
vrasja bëhej në largësi nga viktima.29
Kanuni i Dibrës ndalonte kurdoherë ushtrimin e veprimit
kriminal të vrasjes kundrejt një kategorie të caktuar personash
sikurse ishin fëmijët, gratë, të moshuarit, personat e paarmatosur
si dhe personat me aftësi të kufizuara mendore.30 Nisur kjo,
nga zakonet e mira të gëzimit të vazhdimsisë së trashëgimisë së
familjes. Për çdo sjellje kriminale të kryer nga gruaja përgjegjësia
penale lindte për bashkëshortin e saj, sikurse për çdo veprim
kundërkanunor të kryer nga fëmijët lindte pasoja për atin e tyre.
Mekanizmat kryesore që kanë luajtur një rol të madh në
kufizimin e gjakmarrjes kanë qenë instituti i besës shqiptare si
dhe ai i pajtimit të gjaqeve.

25 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, n.1514, faqe 335, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007.
26 Prof.Dr. Ismet Elezi, Ma. Ela Elezi, “Historia e së drejtës penale”, SHBLU, Tiranë, 2010, faqe 80.
27 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1480-1486, faqe
331-332.
28 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1487- 1490, faqe
332.
29 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1461, faqe 326.
30 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1496- 1501, faqe
333.
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4.3 Hakmarrja
Ndërsa, nga ana tjetër, Kanuni i Dibrës nuk ligjërontë
për asnjë arsye e rast krimin e vrasjes për hakmarrje, duke
sanksionuar: “Gjaku nuk jepet për huj”.31 Përtej kësaj, Kanuni
i Dibrës na jep kuptimin e vrasjes së kryer për hakmarrje.
Kështu,sipas kanunit, do të ndodhemi para veprës kanunore të
vrasjes për hakmarrje: “kur një person fyen, godet me dorë e me çdo
mjet tjetër, dëmton me ndonji mënyrë e, në rastin më të keq vret një
person tjetër për çfarëdo arsyeje ja pa arsye fare”.32 Sikurse shohim,
do të ndodheshim para kryerjes së kësaj vepre penale kur prekej
drejtëpërdrejtë jeta e njeriut, si një e drejtë themelore e njeriut,
gëzimi i së cilës, përbën kusht edhe për gëzimin e të gjitha të
drejtave të tjera.33 Po ashtu, vepra penale e vrasjes për hakmarrje
legjitimohej të kryhej kur cënohej objekti i rëndësishëm që
mbrohej nga norma kanunore sikurse ishte dinjiteti dhe nderi
personal i njeriut.
Ajo që kuptojmë nga kjo normë kanunore është fakti se krimi
i vrasjes për hakmarrje kryhej në pikëpamje të anës objektive për
shkak të goditjes me dorë apo çdo lloj mjeti tjetër. Me këtë të
fundit, duhet kuptuar çdo mjet që shërbente për të realizuar
cënimin fizik të personit, të tilla mjete mund të ishin shkopinjt
e drurit të barinjve, veglat e punës, etj.
Për efekt të cilësimit të veprës penale të hakmarrjes nuk
kishte rëndësi motivet, arsyet e kryerjes së saj.
4.4 Prita
Parimi i përgjegjësisë penale personale për krimin e vrasjes
zbatohej jo gjithmonë referuar normave të traditës dibrane. Si
rregull, ky parim gjente zbatim në raste të pritës, ku përgjegjësia
për ndërrmarrjen e veprimeve kriminale lindte për organizatorin
e vrasjes së kryer në bashkëpunim, që referuar normave kanunore
quhej ndryshe dhe si kryetari i pritës34 apo dorës.35
31
32
33
34
35

Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1426, faqe 317.
Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1423, faqe 317.
Prof.Dr. Aurela Anastasi, “E drejta kushtetuese”, shtëpia botuese “PEGI”, Tiranë, 2001, faqe 59.
Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1428, faqe 317.
Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1453, faqe 325.
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Në pikëpamje të anës objektive, krimi i vrasjes bëhej me anë
të pritës, sipas një proçedure të caktuar në kanun, në të cilën
merrnin pjesë disa persona, në cilësinë e bashkëpunëtorëve.36
Bashkëpunëtorët në krimin e vrasjes quheshin pritarë dhe nuk
ishin vrasës profesionistë, pra, ç’ka do të thonte se ata zgjidheshin
nga organizatori pasi mund të ishin të njohur miq a dashamirës
së tij, të cilët nuk vlerësoheshin në pikëpamje financiare.
Prita, zakonisht organizohej në vende të fshehura që krijonin
siguri të mjaftueshmë për realizimin e veprës penale të vrasjes.37
Në rast se viktima shoqërohej me persona të tjerë gjatë momentit
që ishte zënë prita, për këta të fundit lindte detyrimi moral për
të ndihmuar viktimën. Në rast të kundërt, ata cilësoheshin nga
normat shoqërore të kohës si të turpëruar- me faqe të zezë.38
Kanuni i Dibrës, lidhur me krimin e vrasjes, organizmin e
pritës, dhe përgjegjësitë në to, sanksionte se normat kanunore
zbatoheshin sipas vlerësimit të lirë të çdo njësie vendore.
Kështu, sipas kanunit, kishte njësi të qeverisjes vendore që
ndalonin në mënyrë kategorike vrasjen e bërë për çfarëdo lloj
arsye pavarësisht mënyrës. Në të kundërt, fajtorët detyroheshin
të nënshtroheshin dy dënimevë të rënda sikurse ishte lënia e
vendbanimit që shoqërohej me shkatërrimin e pasurisë së
patundshme sikurse ishte banesa e tyre.39
4.5 Vrasja mbi kanun
Do të ndodheshim përpara kësaj lloj vrasjeje, sipas Kanunit
të Dibrës, kur dëmi i shkaktuar familjeve në konflikt nuk ishte
në përpjestim të drejtë me dëmin e ardhur. Kanuni këto lloj
vrasjeje i kualifikonte si“vrasje mbi Kanun”.40 Kjo për shkak se
një krim i tillë binte ndesh me parimet kanunore – penale të
Kanunit të Dibrës.
Norma kanunore edhe në rastin e ligjërimit të krimit të
vrasjes për gjakmarrja kishte si qëllim final vënien e drejtësisë
36 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1427, faqe 317.
37 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1430-31, n.1442,
faqe 318- 323.
38 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1433, faqe 318.
39 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1451-1452, faqe
324.
40 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1423, faqe 325.
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nëpërmjet shpagimit të dëmit dhe jo thjesht cënimin e jetës.
Dhe, po ashtu, kërkonte me forcë zbatimin e respektimit të
parimit të reciprocitetit në dëm.
4.6 Vrasja pas pajtimit
Kanuni i Dibrës parashikonte që vrasja e bërë pas pajtimit
të palëve në konflikt kishte pasoja të mëdha. Ishte një vepër
kriminale që shkaktonte përshtjellim në rendin shoqëror
të vendosur nga drejtësia dhe si e tillë fajtori i nënshtrohej
ndëshkimit me vrasje nga bashkësia vendore ku jetonte ose ishte
i detyruar të largohej nga aty, së bashku me familjen e tij.41
4.7 Vrasja pa hiri
Instituti i vrasjes pa dashje njihej dhe pranohej nga Kanuni
i Dibrës. Zakonisht, një vepër e tillë penale kishte një sanksion
më të lehtë dhe në asnjë rast nuk ndëshkohej me vdekje.
Në veprën penale të kryer pa dashje, mungonte qëllimi i
posaçëm kriminal për realizimin e veprës penale të vrasjes së
personit.
Sanksioni çmohej të zbatohej rast pas rasti nga ana e të
dëmtuarve nga vepra penale e vrasjes dhe në varësi të mënyrës
sesi kërkohej falja.42 Sanksioni kryesor në një vrasje të kryer
pa dashje ishte detyrimi moral për të vlerësuar dhe respektuar
ngahera palën e dëmtuar, nga ana e fajtorit dhe familjarëv të tij.
Për veprën penale të kryer pa dashje, përgjegjësia lindte
gjithnjë për të zotin e armës së zjarrit kur vrasja ishte bërë
si rrjedhojë e pakujdesisë në sigurimin e armës. Kanuni
parashikonte përgjegjësinë penale të të zotit të shtëpisë kur arma
e mikut të shtëpisë si rrjedhojë e pakujdesisë së shkaktuar për
shkaqe të tilla si këputja e mbajtëses së armës së zjarrit vriste një
njeri.43
41 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1651, faqe 367.
42 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1554, faqe 348.
43 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007 n.1622-1623, faqe
358.
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Kanuni i Dibrës, theksonte se, kjo, ishte e vetmja vepër penale
ku ndëshkimi kryesor ishte ai financiar, me qëllim shpagimin e
veprimit të dëmshëm nga fajtori. Vlera monetare ishte e fshehtë
dhe nuk përcaktohej në mënyrë taksative nga kanuni. Por, në
çdo rast, norma kanunore theksonte që: “vlera monetare duhet të
jetë e përballueshme”.44
4.8 Vrasja e gruas
Vrasja e gruas ndalohej nga normat e Kanunit të Dibrës.
Kanuni sanksiononte se: “Mbi gruan nuk shtihet pushkë…aty ku
është gruaja ka paqe dhe qetësi”.45
Në kanun cilësohej se shpagimi i gjakut të gruas ishte tepër i
madh, me vlerën e e shtatë gjaqeve. Në rast të cënimit të jetës së
gruas si rezultat i veprimeve kundërshoqërore dhe morale të saj,
vrasja e saj cilësohet “vrasje pa hiri”.46
Në një rast të tillë do të ndodheshim para veprës penale të
kryer padashje. Pra, kanuni justifikonte në mënyrë të tërthortë
vrasjen e gruas nisur nga në të tilla motive, që mbronin vlerat
dhe dinjitetin njerëzor. Në rast se një person kryen veprën penale
të vrasjes pa dashje ndaj një gruaje, fajtori detyrohej të paguante
gjysmën e gjakut në rast se nuk falej nga familja e viktimës.47
4.9 Vrasja për shkak të tradhëtisë bashkëshortore
Normat e së drejtës dokësore vepronin fort në fushën
e marrëdhënieve martesore, ndonëse këtu pretendonte të
mbizotëronte e drejta kishtare. Kurorëthyerja paguhej me jetë.48
Kanuni i Dibrës ligjëronte vrasjen e kryer në kushtet e
flagrancës si rrjedhojë e tradhëtisë bashkëshortore. Një vrasje
e tillë cilësohej e vlerësuar nga kanuni, pasi mbronte vlerat
njerëzore dhe në të tilla raste thuhej: “… të lumtë pushka”.49
44 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1565, faqe 350.
45 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1517, faqe 337.
46 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1533, faqe 339.
47 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1605, faqe 356.
48 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, “Historia e Popullit Shqiptar”, Vëllimi I, Botimet TOENA,
Tiranë 2002, faqe, 332.
49 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1595, faqe 355.
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Pra, vetëm për bashkëshortin kur merrte një veprim të
tillë nuk lindte përgjegjësia penale. Ndërsa, për fëmijën lindte
përgjegjësia penale kur kryente një vepër të tillë penale ndaj
nënës së tij. Pasi, kjo justifikohej nga norma kanunore se: “…
nderin e nënës nuk e ruan biri i tij”.50
Kanuni i Dibrës, për këtë kategori veprash penale parashikonte
faktin që instituti i faljes nuk mund të gjente zbatim, pasi ato
ishin në çdo rast të panegociushme dhe palët ishin gjithnjë në
largësi me njëra-tjetrën.51
4.10 Vrasja për nderin vetjak
Vrasja për nderin vetjak ishte një tjetër lloj krimi kundër
personit i parashikuar nga Kanuni i Dibrës. Kështu, kanuni
sanksionte që: “Burri për dy gisht nder në ballë jeton. Burri kur
preket në nder, përgjigjet me pushkë”.52
Objekt kryesor dhe në këtë vepër penale ishte jeta e njeriut,
si dhe vlerat dhe parimet e njeriut që prekeshin nga veprimet
kriminale. Në pikëpamje të anës objektive krimi kryhej me
armë zjarri, si pushka etj. që konsiderohej “pushkë e naltë”53, pasi
mbronte parime të rëndësishme shoqërore.
Subjekt në çdo rast ishte mashkulli që kishte mbushur
moshën për lindjen e përgjegjësisë si dhe ishte i përgjegjshëm.
Në pikëpamje të anës subjektive rëndësi kishte motive për të
cilin kryhej krimi. Madje, ishte ky motiv që nxiste kryerjen e një
krimi të tillë, duke u konsideruar vlerë e lartë shoqërore. Këto
motive përfshinin veprime që shkonin “në favor” të fyerjes së
personit mashkull në publik a jo, goditjen e tij, apo dhe cënimin
e nderit personal të femrës, në sy të prindërve a bashkëshortit
të saj.
Fajtori dënohej me vdekje, dhe se, për dalzotësin nuk lindte
përgjegjësia penale a morale për kryerjen e vrasjes për shkaqet e
lartëpërmendura.
50 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1603, faqe 355356.
51 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1604, faqe 356.
52 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1569, faqe 352.
53 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1571, faqe 352.
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4.11 Vrasja në familje
Një tjetër lloj vrasjeje që ishte e ndaluar në kanun ishte
dhe vrasja në familje, midis pjestarëve të saj. Në rast të vrasjes
midis bashkëshortëve lind përgjegjsia penale për secilin prej
tyre që është fajtor. Ndërsa, në rast të vrasjes midis vëllezervë
sanksionohej dënimi moral në dallim nga ai penal që zbatohej
për krimin e vrasjes midis bashkëshortëve54 (kur njëri prej tyre
vriste bashkëshortin tjetër).
Përgjegjësia penale55 lindte dhe në rast të vrasjes së nënës nga
djali i saj.56
4.12 Vrasja në kushtet e mbrojtjes së nevojshme
Vrasja e kryer në kushtet e mbrojtjes së vetës ishte e ndaluar
nga Kanuni, ç’ka të bën të mendosh se kanuni, në parim, nuk
ishte një institut që shërbente për nxitjen e krimit të vrasjes.
Në analizë të fundit, përsa më lart, llojet kryesore të krimeve
kundër personit mund të veçohen në vrasje dhe plagosje.
Vrasjet ndahen në vrasje me ose pa dashje. Dhe kualifikohen
në, disa lloje si gjakmarrje, hakmarrje, vrasje mbi kanun, vrasja
e gruas, vrasja me pahiri, vrasja pahiri e gruas, vrasja në rastin
e rrëmbimi të gruas, vrasja për nderin vetjak, vrasja e vetvetes,
vrasja e prindërve. Në grupin e veprave penale kundër personit
parashikohen dhe plagosja si dhe rrëmbimi i gruas.
4.13 Plagosja
Kanuni parashikonte se në rast të plagosjes së një personi
fajtori detyrohej me një dënim që shkonte në favor të
viktimës në vlerën e një gjysme gjaku. Ndërsa, dy të plagosura
konsideroheshin nga kanuni si një gjak, apo e thënë ndryshe
ishin të barazvlefshme me krimin e një vrasjeje.
54 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1584, faqe 353.
55 Me përgjegjsi penale në kanun duhet kuptuar detyrimi për të shpaguar gjakun e viktimës me anë të
gjakmarrjes.
56 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1603, faqe 356.
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Nisur nga ky rregull, mund të themi se kanuni nuk lejonte
asnjë person të vriste një person për gjakmarrje ndërkohë që më
parë e kishte plagosur atë po për të njëjtin motiv.57 Të krijohet
me të drejtë mendimi se në këtë rast merrte jetë parimi i njohur
i së drejtës penale bashkëkohore: “Nuk lejohet dënimi dy herë
për të njëjtën vepër penale”, apo thënë ndryshe parimi latin i
së drejtës civile “Ne bis in idem” apo ai i common law “double
jeopardy”.
Në rast të dhënies së armës së zjarrit pë t’u përdorur në
një vrasje, si ekzekutori ashtu dhe ndihmësi mbajnë përgjegjsi
penale të njëllojtë kundrejt familjes së viktimës.
4.14 Rrëmbimi i personit
Një veçori tjetër e Kanunit të Dibrës është fakti se njihte
veprën penale të rrëmbimit të personit. Në një rast të tillë,
objekt kryesor dhe i vetëm ishte femra, që cënohej nga veprimet
e subjektit. Ky i fundit, në një vepër të tillë kundërkanunore
ishte mashkulli që kishte arritur moshën e armëve.58
Në pikëpamje të anës subjektive, vepra në fjalë mund të
kryhej gjithmonë me dashje përsa i takon subjektit aktiv dhe
me ose pa dashje lidhur me subjektin pasiv.59 Fajtori që kryente
në vepër të tillë kriminale ndëshkohej me vdekje, sikurse kur
gruaja ikte me vullnet të lirë, nga bashkëshorti i saj.60
4.15 Vetvrasja
Një parashikim i veçantë, që nuk e hasim në parashikimet
e sotme ligjore, është ndalimi i vetëvrasjes. Kanuni i Dibrës
ndalonte në mënyrë të shprehur marrjen e jetës së personit nga
vet ky i fundit. Kanuni sanksionte ndër të tjera: “…Kanuni e
ndalon vrasjen e vetes”.61 Një parashikim i tillë në Kanun mendoj
se është bërë për arsye njerëzore, duke patur në konsideratë
57 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1607-1610, faqe
356.
58 Mendoj se me këtë duhet të kihet parasysh arritja e një moshe të caktuar fizike dhe mendore.
59 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1543, faqe 343.
60 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1548-1549, faqe
343.
61 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1579, faqe 353.
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faktin se e drejta për jetë është një e drejtë e veçantë, respektimi
i së cilës është kushti i parë dhe themelor për ekzistencën e të
gjitha lirive dhe të drejtave të tjera të njeriut62. Kanuni shkonte
më tej, duke sanksionuar se i vetëvrari varrosej me të gjitha
nderimet63. Nga ana tjetër, ai parashikonte se gjaku i atij që
vriste veten, nuk i kërkohej askujt, dhe se të vetëvrarit nuk
duhej t’i cënohej dinjiteti për asnjë rast. Madje, e parë në këtë
këndvështrim, duket sikur Kanuni e justifikonte një veprim të
tillë, kur shprehej se pavarësisht si ka qënë puna, ai gjithësesi
ishte treguar burrëror, se kishte përbuzur atë që të gjithë e kanë
frikë, vetë vdekjen64.
5. Dënimi
Kanuni i Dibrës në dispozitat e tij parashikonte se dënimi
ishte rregullatori kryesor i individëve që cënonin vlerat e traditës
popullore. Dënimit jepeshin nga bashkëisa vendore bazuar në
normat kanunore.
Kanuni i Dibrës për krimet kundër personit parashikonte
dënime të rënda sikurse ishin largimi nga vendilindjes, djegia e
shtëpisë etj.
Djegia e shtëpisë ishte një sanksionon që zbatohej ndaj
përkrahësit të krimit të vrasjes, në atë që priste mikun në
besë, për atë që kryente vrasjen e vllait për të përfituar pasuri
të palujtshme si toka e tij, vrasja e armikut pasi i ishte dhënë
garanci për mos cënimin e jetës së tij etj.
6. Përfundime
Të krahasosh legjislacionin e sotëm penal, e veçanërisht
normat që sanksionojnë mbrojtjen e jetës duke sanksionuar si
vepra penale veprimet që cënojnë në çfarëdo lloj forme jetën,
me parashikimet që bënte Kanuni, gjithnjë të bën të reflektosh.
62 Marek Antoni Nowicki, “Rreth Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut”, Botim i Qendrës
Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, Botimet “Morava”, Tiranë, 2003, faqe 94.
63 Xhaferr Martini, “Kanuni i Dibrës”, Botim i dytë, shtëpia botuese “emal”, 2007, n.1579, faqe 353.
64 Po aty.
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Parashikimet e tij janë tepër të detajuara dhe përpiqen të
mbulojnë çdo rregullim të jetës së përditshme. Në shumë
prej normave mund të kuptohet rëndësia e madhe që i jepet
mbrojtjes së jetës, shëndetit, marrëdhënieve familjare dhe
shoqërore, e në veçanti nderit dhe dinjitetit të individit. Edhe
dënimet e ashpra janë të parashikuara në funksion të mbrojtjes
së këtyre marrëdhënieve, që konsideroheshin aq të rëndësishme
në shoqërinë e asaj kohe.
Sot, për shkak të zhvillimeve ekonomiko-shoqërore, dhe
kushteve në të cilat ndodhet vendi ynë, synohet vazhdimisht
ndryshimi i legjislacionit, e veçanërisht i atij penal, jo vetëm për
t`iu përgjigjur në kohë ndryshimeve të shoqërisë, por edhe për
të përfaruar këtë legjislacion me atë të Bashkimit Evropian. Sa
herë bëhet fjalë për ndryshime, zgjidhja më e shpejtë është ajo
ndjekjes së shembujve që kanë këto vende. Por asnjëherë, para
se të bëhen ndryshimet, nuk vlerësohet historiku i ndryshimeve
të normave penale të vendin tonë. Edhe studimet e mirëfillta në
këtë drejtim janë të pakta. Njohja e historisë ligjore të vendit
tonë do ndihmonte në pasjen e një legjislacioni më të mirë. Për
këtë arsye, këtë punim dua ta mbyll me një falënderim.
Mirënjohje punës së palodhur të z. Xhaferr Martini, pa ndihmën
e të cilit nuk do të ishte e mundur patja sot në duart e secilit prej
nesh e këtij mjeti të çmuar të së drejtës dokësore shqiptare, sikurse
është Kanuni i Dibrës.
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MBYKQYRJA ELEKTRONIKE NË FUSHËN PENALE
RASTI I SHQIPËRISË
Bojana Hajdini1
I. Hyrje
Mbikëqyrja Elektronike, (në vijim ME) është përdorur në
Evropë që prej viteve 90 dhe sot aplikohet në një sërë shtetesh
si: Anglia, Belgjika, Franca, Danimarka, Suedia, Italia, Holanda,
Zvicra, Austria, Turqia, Skocia etj. Pavarësisht se është përmendur
në disa prej instrumentave të Këshillit të Evropës, si mjet që
ndihmon në zbatimin e masave dhe sanksioneve në komunitet
(si psh. në Rekomandimin e Komitetit të Ministrave (2000)22
“Mbi përmirësimin e zbatimit të masave dhe sanksioneve në
komunitet”2, apo në Rekomandimin (2010)1 “Mbi rregullat
evropiane të shërbimit të proves”3), deri më sot nuk ka ekzistuar
një rregullim specifik e i të detajuar i saj. Vetëm në shkurt të
këtij viti, Komiteti i Ministrave të vendeve anëtare të Këshillit
të Evropës nxorri Rekomandimin (2014)4 “Mbi mbikqyrjen
elektronike”, i cili vendosi standardet bazë mbi të cilat shtetet
anëtare të KE duhet të orientojnë praktikat dhe ligjet e tyre me
qëllim përdorimin e mbikqyrjes elektronike gjate procesit penal,
në mënyrë te drejte, efektive, si dhe në respektim të plotë të të
drejtave të personave mbi të cilat aplikohet4.
Sot është pranuar që zbatimi në procesin penal i Mbikëqyrjes
Elektronike duhet te përdoret në mënyrë proporcionale që të
mund të balacojë mbrojtjen e publikut dhe parandalimin e
kryerjes së krimeve, me të drejtën e personit mbi të cilin vendoset
1 Doktorante pranë Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës
2 Apendix 2 i Rekomandimit (2000)22 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës
3 Regulli 57 dhe 58 i Rekomandimit (2010)1 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës
4 Për më tepër shih: Recommendation CM/Rec(2014)4 of the Committee of Ministers to member
States on electronic monitoring. https://ëcd.coe.int/VieëDoc.jsp?id=2163631&Site=CM
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për riintegrim në shoqëri, duke iu respektuar njëkohësisht
dinjiteti, jeta private dhe ajo familjare.
Pikërisht në këtë frymë është hartuar në Shqipëri ligji nr.
10494, datë 22.12.2011 “Për mbikëqyrjen elektronike të
personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor”,
qëllimi i të cilit është është rritja e sigurisë publike dhe garantimi
i ekzekutimit efektiv të vendimeve gjyqësore5. Ky ligj erdhi në
vazhdën e zhvillimeve cilësore të legjislacionit penal shqiptar të
cilat sollën reformimin e alternativave të dënimit me burgim
dhe krijuan Institucionin e Shërbimit të Provës. Së bashku me
këto reforma, ligji për ME përbën një hap të rëndësishëm për
shndërrimin e sistemit peniteciar në një sistem i cili ndikon
drejtëpërsëdrejti në rehabilitimin social dhe në ri-integrimin e
personave që kanë kryer vepra penale me rrezikshmëri të ulët
shoqërore, duke sjellë njëkohësisht uljen e mbipopullimit në
institucionet e vuajtjes së dënimit. Ligji hyri në fuqi në prill
të 2012-ës dhe në mars 2013, filloi një program pilot ndaj
subjekteve që gjykohen në Gjykatën e Shkallës së Parë, Tiranë
dhe Gjykatën e Apelit, Tiranë 6.
II. Mekanizmi i Mbikqyrjes Elektronike, sipas legjislacionit shqiptar
1. Kuptimi i Mbikqyrjes Elektronike dhe mënyra e aplikimit.
Mbikqyrja elektronike, eshte një term i përgjithshëm i
cili i referohet formave të monitorimit dhe mbikqyrjes të
vendndodhjes, levizjes dhe sjelljeve specifike të personave qe u
kufizohet levizja, në kuadër të procesit penal7.
Zbatimi i përdorimit të saj bazohen në përdorimin e valëve
të radios, teknologjive biometrike apo satelitore, dhe kryhet
nëpërmjet pajisjeve që vendosen në trupin e personit, duke kryer
5 Neni 2 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011“Për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u
kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor”
6 Sipas Udhëzimit të Përbashkët të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme dhe Prokurorit të
Përgjithshëm, nr. 827/7, datë 28.2.2013, “Për bashkëpunimin ndërinstitucional, në kuadër të realizimit
të mbikëqyrjes elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor”, ME do të
aplikohet vetëm ndaj subjekteve të parashikuara nga neni 4 i ligjit nr. 10 494, datë 22.12.2011 : a) të cilët
paraqesin rrezikshmëri të ulët shoqërore, ku përfshihen personat e mitur dhe personat që akuzohen për një
vepër penale që dënohet në maksimum jo më shumë se 5 vjet; b) ndaj të cilëve është lëshuar, me vendim
gjyqësor, një urdhër mbrojtjeje ose një urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, sipas neneve 17 dhe 19 të ligjit
nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar.
7 Referuar përkufizimit të dhënë për ME ne Rec (2014)4 mbi mbikqyrjen elektronike, https://ëcd.coe.
int/VieëDoc.jsp?id=2163631&Site=CM
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monitorimin në distancë të tij.8 Lista e pajisjeve që përdoren
nuk është shteruese dhe nuk i referohet një teknologjie të vetme.
Ajo ndryshon nga shteti në shtet dhe mund të aplikohet në
të gjitha fazat e procesit penal duke u përdorur si mjet për të
garantuar zbatimin efektiv të disa prej masave dhe sanksioneve
në komunitet, apo edhe si sanksion më vete9.
Menaxhimi dhe mbikqyrja e ME, gjithashtu është e
ndryshme, dhe mund të realizohet nga:
- Sistemi peniteciar, si psh. Franca dhe Spanja,
- Sherbimi i Provës, si psh. Belgjika, Danimarka, Holanda,
Zvicra, Turqia
- Shërbimi i Provës dhe policia, si psh. Angia, Ëells, Suedia
- Ministria e Brendshme, si psh. Italia
Sa i përket implementimit në praktikë të saj ndiqen modele
të ndryshme. Disa vende ia lënë këtë detyrë kompanive private
të kontraktuara, nga agjencitë shtetërore, për kryerjen e këtij
shërbimi (p.sh Itali, Suedi, UK), ndërkohë që të tjera e aplikojnë
nëpërmjet agjencive shtetërore, si psh Shërbimi i Provës (Austri,
Gjermani, Rusi)10.
Referuar legjislacionit shqiptar, ME është mekanizmi që
garanton zbatimin efektiv të vendimit gjyqësor që kufizon
lëvizjen, nëpërmjet përcaktimit në kohë reale të vendndodhjes
së një personi, me anë të përdorimit të mjeteve elektronike të
vendosura në trupin e tij11. Teknikisht Mbikqyrja Elektronike
funksionon në bazë të një pajisje elektronike (byzylyku), e cila
vendoset në një vend të padukshëm në trupin e personit dhe
është e lidhur me një sallë operative12. Informacioni i siguruar
8 Po aty
9 Një rast i tillë është Anglia, ku kjo mentodë përdoret për të mbajtur disa persona me sjellje të dhunshme
larg mbledhjeve apo manifestimeve publike, si psh ndeshjet e futbollit.
10 Referuar në Komentarin e Rec (2014)4 mbi mbikqyrjen elektronike, http://ëëë.coe.int/t/DGHL/
STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202013/PC-CP%20(2013)%202%20E%20
rev%20Final%2012.04.13%20-%20Commentary.pdf
11 Neni 3, shkronja a) e ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
12 Referuar faqes së ËEB të Shërbimit të Provës, mbikëqyrja elektronike funksionon nëpërmjet një
byzylyku elektronik (njësia personale) dhe një njësie qendrore (njësia e shtëpisë). Byzylyku vendoset mbi
kyçin e këmbës së personit dhe mbahet nga personi në çdo moment. Ai ka peshë të lehtë, është rezistent
ndaj goditjeve dhe ujit gjë që bën të mundur vazhdimin e aktiviteteve normale të përditshme pa u penguar
nga pajisja. Njësia qendrore (njësia e shtëpisë), vendoset në shtëpinë e personit dhe merr sinjale në çdo
kohë nga byzylyku elektronik, informacion i cili përçohet drejt salles operative nga ku bëhet mbikëqyrja
elektronike. Nëse personi largohet nga zona e lejuar, komunikimi mes këtyre dy pajisjeve shkëputet. Në
këtë moment, sinjalizohet salla operative për ndodhinë. Procesi i anasjelltë vlen për hyrjen në zonën e
ndaluar. Sinjale të tjera që i dërgohen sallës operative sipas rastit janë ato kur pajisja dëmtohet, tentohet
të hiqet, lëvizet, apo nëse nuk është e lidhur me energjinë elektrike.
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nga pajisja shfaqet në harta, të cilat mundësojnë perceptimin e
vendndodhjes së subjektit në mënyrë të vazhdueshme dhe në
përputhje me sistemin rrugor dhe administrativ të Republikës
së Shqipërisë13. Sistemi sinjalizon vetëm shkeljet e detyrimeve
nga mbajtësit e pajisjeve elektronike, duke ruajtur privatësisë
e mbajtëst të pajisjes dhe, duke rritur efiçencën e organeve
mbikqyrëse14. Pajisja është ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë
e imunizuar nga ndërhyrjet për ta dëmtuar ose hequr atë, dhe
sinjalizon çdo rast tentativash për dëmtim apo heqje.
Organ përgjegjës për menaxhimin dhe kontrollin e mënyrës
së realizimit të ME-së është Shërbimi i Provës, i cili ndihmohet
në këtë detyrë nga policia e shtetit. Në funksion të këtij qëllimi
Shërbimi i Provës në mënyrë periodike, informon Ministrinë e
Drejtësisë për mënyrën e realizimit të saj, si dhe vendos çdo javë,
në dispozicion të gjykatave, të dhëna të përditësuara për numrin
e pajisjeve në dispozicion, për përdorim dhe mundësinë teknike
të realizimit të ME-së. 15 Në ekzekutimin e vendimit, Shërbimi
i Provës mbikëqyr përmbushjen e detyrimeve dhe të kushteve
të përcaktuara në vendimin e gjykatës, asiston dhe këshillon
subjektin në përmbushjen e këtyre detyrimeve dhe jep ndihmë
në riintegrimin social të tij. 16
Sa i përket realizimit teknik të ME-së në praktikë, ligji
lejon që të mund bëhet nga një agjenci shtetërore ose kompani
e kontraktuar private17, në përbërje të së cilës ka personel të
specializuar që disponon njohuritë dhe teknikën e nevojshme
dhe të domosdoshme për realizimin e këtij sistemi18. Ky organ
bën vendosjen, heqjen dhe realizon funksionimin e rregullt të
pajisjes, ndërkohë që vendi, koha dhe rregullat për vendosjen
dhe heqjen e pajisjes përcaktohen në urdhrin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, të nxjerrë nga prokurori ose gjykata19.
13 Neni 15 I ligjit
14 Po aty
15 Neni 12 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
16 Pikat 14 dhe 15 të Udhëzimit të Përbashkët, nr. 827/7, datë 28.2.2013, “Për bashkëpunimin
ndërinstitucional, në kuadër të realizimit të mbikëqyrjes elektronike të personave, të cilëve u kufizohet
lëvizja me vendim gjyqësor”
17 Referuar përkufizimit të dhënë nga ligji për “organin që realizon ME-në”
18 Pavarësisht kësaj hapësire ne ligj, aktualisht kryerja e këtij shërbimi bëhet nëpërmjet një kompanie
private të kontraktuar për këtë qëllim
19 Neni 11, paragrafi 1 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
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2. Parimet e aplikimit të mbikqyrjes elektronike
Me qëllim sjelljen e impaktit të dëshiruar në drejtim të:
ruajtjes së rendit publik; parandalimit të krimeve; aplikimit
me sukses te vendimeve që kufizojnë lëvizjen e personit, si dhe
rehabilitimit social dhe riintegrimit të të dënuarve, aplikimi i
ME-së duhet të bazohet dhe të udhëhiqet nga disa parime bazë.
Ligji e bazon vendosjen e ME-së dhe veprimtarinë e organeve që
i aplikojnë ato në parimet e mëposhtme:
- Parimin e ligjshmërisë, i cili nënkupton që ME duhet
të përdoret vetëm në rastet dhe sipas kritereve e procedurave të
parashikuara nga ligji, duke lejuar një zbatim me objektivitet
sipas rrethanave konkrete, si dhe duke shmangur në këtë mënyrë
subjektivizmin.
- Parmimin e mbrojtjes së rendit dhe sigurisë publike.
Aplikimi i ME-së, nëpërmjet mbikqyrjes dhe kontrrollit të
vendodhjes të subjekteve gjatë zbatimit të sanksioneve apo
masave që realizohen në komunitet, duhet të ketë për qëllim
primar parandalimin e kryerjes së veprave penale dhe mbrojtjen
e sigursë publike.
- Parimin e garantimit të lirisë personale të të dëmtuarit nga
vepra penale apo të viktimës. Për rastet e masave të sigurimit,
dënimeve plotësuese apo dhe urdhrave mbrojtës të lëshuar në
kuadër të legjislacionit për dhunën në familje, aplikimi i ME-së
ka për qëllim kryesor garantimin e lirisë personale të të dëmtuarit
e veprës penale apo viktimat e saj.
- Parimin e respektimit të të drejtave dhe lirive themelore,
dinjitetit njerëzor dhe sigurisë personale të subjektit të ligjit.
Pavarësisht se subjekte të vendosjes së ME janë personat në
kundërshtim me ligjin, të dyshuar apo dënuar për kryerjen e
një vepre penale, gjatë çdo dënimi, trajtimi human, respektimi
i të drejtave dhe mbrojtja e dinjitetit nuk duhet të cënohen.
Për këtë arsye, aplikimi i saj bëhet në mënyrë proporcionale me
rrezikshmërinë e individit dhe të drejtat nuk mund të kufizohen
në një masë më të madhe se ajo çfarë ka parashikuar vendimi
i cili e vendos atë. Vendimi i gjykatës përmban në mënyrë të
detajuar kufizimet e vendosura për personin në rastin e aplikimit
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të saj. Pavarësisht se ligji i referohet të drejtave të subjektit mbi
të cilin ME aplikohet, gjatë vendosjes dhe aplikimit të saj, duhet
të mbahen në konsiderate edhe impakti mbi të drejtat dhe
interesat e familjarëve ose palëve të treta, në mënyrë që edhe ato
të mbeten të pacenuara.
- Parimin e mosdiskriminimit. Në vendosjen e kësaj mase
duhet respektohet parimi i barazisë dhe të shmanget çdo shkak
apo rrethanë e mundshme që përbën diskriminim, siç mund të
jetë: gjinia, raca, ngjyra, shtetësia, gjuha, besimi fetar, orientimi
seksual, bindjet politike, origjina kombëtare apo sociale, pasuria,
përkatësia në ndonjë grup minoritar, gjendja shëndetësore, apo
çdo shkak a rrethanë tjetër e mundshme.
- Parimin e proporcionalitetit të ME-së me rrethanat e rastit
dhe personalitetin e subjektit. Vendosja dhe mënyra e aplikimit
të ME-së duhet të jetë proporcionale në raport me rëndësinë e
veprës për të cilën personi dyshohet të ketë kryer apo që ka kryer,
dhe duhet të marrë në konsideratë rrezikshmërinë, rrethanat
personale, si dhe individualitetin e të dënuarit. Ajo në çdo rast
duhet t’i nënshtrohet rishikimit.
- Parimin e objektivitetit dhe efektivitetit. Vendosja e
ME-së duhet të aplikohet vetëm në raste dhe rrethana të cilat
justifikojnë përdorimin e saj dhe sjellin impaktin e duhur dhe
maksimal, referuar qëllimit pse ajo vendoset.
3. Rastet e aplikimit të Mbikqyrjes Elektronike
ME aplikohet në të gjitha fazat e procesit penal, si në atë
të gjykimit ashtu edhe pas përfundimit të tij. Ajo aplikohet si
gjatë vendosjes së masave shtërnguese të sigurimit, ashtu edhe
pas dënimit të personit dhe ekzekutimit të një dënimi plotësues
apo një prej alternativave të dënimit me burg. Legjislacioni
shqiptar e parashikon atë edhe në një rast të vecantë, siç është
ai i mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje, ku në një lloj
gjykimi sui generis që zhvillohet në këto raste, gjykata lëshon
një urdhër mbrojtjeje ose urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje,
ku parashikon masa mbrojtëse për viktimën dhe detyrime për
dhunuesin. Në kuadër të mbrojtjes, urdhri mund të përcaktojë
për dhunuesin ndalime për të frekuentuar vende të caktuar apo
për të ruajtur distancë nga viktima.
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Konkretisht, referuar ligjit, aplikimi i mbikëqyrjes elektronike
ndaj personave në procesin penal, bëhet për rastet kur ndaj tyre,
me vendim gjyqësor20, është:
- vendosur një nga masat shtrënguese të cilat kufizojnë
lëvizjen apo detyrojnë apo ndalojnë qendrimin në një vend të
caktuar, siç është masa e:
· ndalimit të daljes jashtë shtetit;
· ndalimit dhe detyrimit për qëndrimin në një vend të
caktuar;
· arrestit në shtëpi21;
- vendosur një nga alternativa e dënimit me burgim,
· gjysmëliria
· pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia
në provë
· qëndrimi në shtëpi
· lirimi me kusht22
- vendosur dënimi plotësues i ndalimit për të qëndruar në një
apo disa njësi administrative23
- lëshuar, me vendim gjyqësor, një urdhër mbrojtjeje ose një
urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, 24
Megjithatë, aplikimi i masave të sipërpërmendura nuk
kërkon detyrimisht edhe aplikimin e ME-së, përdorimi i së cilës,
vlerësohet nga Gjykata, rast pas rasti25.
Në ndryshim nga disa shtete që bëjnë përjashtim dhe nuk
aplikojnë ME-në për të miturit, legjislacioni shqiptar i përfshin
ata në kategorinë e individëve që përfitojnë prej saj. Por, në
rastin e të miturit duhet të mbahet në konsideratë interesi më
i lartë i fëmijës dhe duhet të bëhet një vlerësim i kujdesshëm
20 Neni 4 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
21 Masa të parashikuara nga nga shkronjat “a”, “c” dhe “d” të nenit 232 të Kodit të Procedurës Penale;
22 Masa të parashikuara nga nenet 58, 59, 59/a dhe 64 të Kodit Penal;
23 Dënim i përcaktuar në paragrafin e shtatë të nenit 30 të Kodit Penal;
24 Masë e vendosur sipas neneve 17 dhe 19 të ligjit nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës
në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar. Këto janë urdhra të lëshuara me vendim të gjykatës ku
parashikohen masa mbrojtëse për viktimën
25 Referuar Udhëzimit të Përbashkët, nr. 827/7, datë 28.2.2013, gjatë zbatimit të projektit pilot ndaj
subjekteve që gjykohen në Gjykatën e Shkallës së Parë, Tiranë dhe Gjykatën e Apelit, Tiranë, mbikëqyrja
elektronike do të vendoset vetëm ndaj subjekteve të parashikuara nga neni 4 i ligjit nr. 10 494, datë
22.12.2011 “Për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor”: të
cilët paraqesin rrezikshmëri të ulët shoqërore, ku përfshihen personat e mitur dhe personat që akuzohen
për një vepër penale që dënohet në maksimum jo më shumë se 5 vjet; si dhe ndaj atyre që është lëshuar,
me vendim gjyqësor, një urdhër mbrojtjeje ose një urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, sipas neneve 17
dhe 19 të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar.
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i rrethanave, në mënyrë që kjo metodë të mos ketë ndikim
negativ në personalitetin e tij.
4. Organi kompetent për aplikimin e ME dhe procedura26
për vendosjen e saj
ME është parashikuar si një mjet që synon të garantojë
zbatimin korrekt dhe me efektivitet të vendimeve gjyqësore,
pasi vetëm një zbatim efektiv i tyre sjell imaktin e dëshiruar në
publik dhe në mirëadministrimin e drejtësisë. Përdorimi i MEsë urdhërohet nga gjykata në vendimin gjyqësor të dhënë ndaj
subjekteve dhe vetëm pasi ky i fundit është bërë i zbatueshëm,
mund që, në përputhje me ligjin, të bëhet vendosja e ME.
Gjykata e vendos ME:
- kryesisht
- me kërkesën e prokurorit,
- subjektit apo mbrojtësit të tij,
- të dëmtuarit nga vepra penale, apo viktimës
- prindërve ose kujdestarit, për rastin e të miturit të të
miturit27.
Në përcaktimin e subjekteve ligji ka marrë në konsideratë
të gjitha interesat që mund të mbrohen nëpërmjet aplikimit
të kësaj metode. Gjykata vendos përdorimin e ME-së ndaj
subjektit, kryesisht, në rast se gjykon që ME do të mund të
garantojë zbatimin korrekt të vendimit, i cili vendos një masë
sigurimi, alternativë dënimi, dënim plotësues apo urdhër
mbrojtjeje. Gjatë gjykimit të një çështjeje, që vendos një dënim
plotësues apo alternativë dënimi, gjykata përpara dhënies së
vendimit i kërkon Shërbimit të Provës një raport vlerësimi për
të pandehurin dhe nevojën e përdorimit të ME-së.
Prokurori e kërkon vendosjen e saj për rastet kur mendon se
është një mënyrë për të garantuar që publiku i gjerë nuk do të
cenohet nga veprime të dënueshme të subjektit. Pala e dëmtuar
apo viktima e kërkojnë ME për të garantuar sigurinë e tyre
personale. Vetë subjekti e kërkon me qëllim që të mundësohet
26 Kjo procedurë është ë përcaktuar në ligjin Nr.10 494, datë 22.12.2011, si dhe në mënyrë të detajuar në
Udhëzimit të Përbashkët, nr. 827/7, datë 28.2.2013

27 Neni 6 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
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aplikimi i masave apo dënimeve në komunitet, duke garantuar
sjelljen korrekte të tij, nëpërmjet aplikimit të kësaj mase
mbikqyrëse dhe kontrolluese. Avokati, prindi apo kujdestari e
kërkojnë me qëllim garantimin e të drejtave të personave që
përfaqësojnë apo mbrojnë.
Vendimi gjyqësor që urdhëron përdorimin e ME-së, përveç
kërkesave të parashikuara28 në Kodin e Procedurës Penale dhe
në ligjin “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, në
rastin e vendosjes së ME duhet të përmbajë, edhe:
- dhënien e pëlqimit nga subjekti, dhe/ose prindërit apo
kujdestari i të miturit, për përdorimin e ME-së;
- zonat e lejuara dhe zonat e ndaluara të lëvizjes së subjektit;
- detyrimin e subjektit për të qëndruar brenda zonës së lejuar
ose për të mos hyrë në zona të ndaluara;
- kohën e përdorimit të ME-së, nëse gjykata urdhëron
përdorimin e saj, sipas një afati të caktuar29.
Pas marrjes së vendimit për vendosjen e ME, gjykata ia njofton
atë menjëherë prokurorit, Shërbimit të Provës dhe Policisë së
Shtetit. Ndërkohë urdhri i ekzekutimit të vendimit gjyqësor, i
nxjerrë nga prokurori apo gjykata, i cili përmban vendin dhe
kohën për vendosjen dhe heqjen e pajisjes, i njoftohet subjektit
dhe Shërbimit të Provës.30Shërbimi i Provës merr të gjitha masat
për ekzekutimin e vendimit të gjykatës, ndërkohë prokurori
mbikqyr rregullshmërinë e procesit. 31
5. Pëlqimi i subjektit për zbatimin dhe vendosjen e ME
Ligji shqiptar përcakton si kusht për aplikimin e ME-së,
pëlqimin e subjektit mbi të cilin ajo vendoset32. Dhënia e pëlqimit
nga subjekti shihet si një shenjë paraprake e gadishmërisë së
aplikimit të masës që vendoset dhe pranimit të detyrimeve që
rrjedhin prej saj. Kjo është arsyeja që për rastet që subjekti nuk
jep pëlqimin, gjykata jo vetëm nuk vendos përdorimin e ME-së,
por mban këtë fakt në konsideratë së bashku me rrethanat e tjera
28 Kerkesave për llojet përkatëse të vendimeve që vendosin një masë sigurimi, dënim
plotësues, alternativë dënimi me burg, urdhër mbrojtjeje
29 Neni 10 I ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
30 Shih për më teper procedurën e parashikuar në pikat 6, 7 dhe 8, 10, 12 të Udhëzimit të
Përbashkët, nr. 827/7, datë 28.2.2013.
31 Pika 11 e Udhëzimit të Përbashkët, nr. 827/7, datë 28.2.2013
32 Neni 7 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
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të çështjes, në përcaktimin e masës shtrënguese apo dënimit që
do të japë. Vetëm përjashtimisht, në rastin e sigurimit të zbatimit
të një urdhri mbrojtjeje apo urdhri të menjëhershem mbrojtjeje
të lëshuar për personin që ushtron dhunë në familje, gjykata
mund të vendosë përdorimin e saj edhe pa pëlqimin e subjektit,
nëse vlerëson se është e domosdoshme për të garantuar të drejtat
e të të tretëve. Por kjo, vetëm nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm,
i bazuar në prova, se subjekti paraqet rrezikshmëri për cenimin e
këtyre të drejtave.33 Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim,
nëpërmjet ankimit të vendimit gjyqësor që lëshon urdhrin e
mbrojtjes ose urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes34.
6. Përfshirja e familjarit në skemën e përdorimit të ME
Legjislacioni shqiptar njeh edhe të drejtën e përfshirjes së
një familjari në skemën e ME-së35, duke parashikuar se, kur
është e mundur, subjekti përcakton edhe një person të tij të
afërt, i cili ndihmon në zbatimin e vendimit për përdorimin
saj. Përfshirja e familjarit shihet e rëndësishme jo vetëm në
efektivitetin e masës, pasi, me bindjen se po vepron në interes
të të afërmit, ata kanë tendencën të jenë më bashkëpunues me
autoritetet, por edhe në zbatimin praktik të saj, pasi eliminon
ndërprerjen e ME për arsye të parëndësishme, siç janë psh.
problemet aksidentale në komunikim me subjektin, apo shkelje
e shmangie të parëndësishme nga detyrimet, të cilat nuk kanë
për qëllim moszbatimin e urdhërimeve të gjykatës. Natyrisht
që dhënia e pëlqimit të familjarit është kusht në përfshirjen e
tij. Pavarësisht se rrethi i familjarëve nuk është i përcaktuar,
ata duhet të përzgjidhen ndër personat që kanë kontakt me
subjektin dhe kanë mundësi reale të monitorojnë atë.36.
7. Të drejtat dhe detyrimet e subjektit mbi të cilin aplikohet
ME
Gjatë vendosjes dhe aplikimit të ME-së, individi gëzon
disa të drejta dhe gjithashtu mbart detyrime, të cilat janë të
33 Neni 7, paragrafi 2
34 Procedura e ankimit në këtë rast bëhet sipas parashikimeve të nenit 21 të ligjit nr. 9669,
datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar.
35 Neni 8 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
36 Po aty
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rëndësishme në mënyrë që ME të sjellë impaktin e dëshiruar.
Pavarësisht se kemi të bëjmë me një individ, ndaj të cilit
vendosen masa kufizuese të lëvizjes, për shkak se ka kryer apo
dyshohet të kete kryer një vepër penale, ai duhet të trajtohet
me dinjitet dhe t’i respektohen të gjitha të drejtat e tjera të cilat
nuk janë kufizuar nga vendimi i gjykatës. Për këtë arsye, ME-ja
realizohet nëpërmjet pajisjeve dhe metodave që nuk vendosin
në rrezik jetën apo shëndetin e individit, dhe nuk e stigmatizojë
atë, duke e lejuar të kryejë pa vështirësi të gjitha veprimtaritë
e tij të zakonshme37. Gjithashtu informacioni i evidentuar
dhe mbledhur për efekt të ME-së, lidhur me vendndodhjen
dhe lëvizjen e subjektit, është konfidencial dhe i nënshtrohet
rregullave në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Ai
ndalohet t’u jepet personave të tretë, agjencive ose organeve të
paautorizuara nga ligji38.
Ndërkohë, sa i përket detyrimeve39, subjekti mbi të cilin
vendoset ME, duhet:
- të zbatojë kushtet e përcaktuara në vendimin gjyqësor;
- të vendosë në dispozicion të gjykatës, prokurorit dhe
organit që realizon ME-në adresën e saktë të banimit dhe të
punës, si dhe numra telefonikë kontakti, të cilët duhet të jenë të
disponueshëm në çdo kohë;
- të kthehet brenda zonës së lejuar të lëvizjes ose të largohet
nga zona e ndaluar, brenda 30 minutave nga çasti kur është
kontaktuar nga salla operative;
- të mos dëmtojë ose heqë në asnjë rast pajisjen;
- të njoftojë menjëherë organin që realizon ME-në për
çdo dëmtim aksidental të pajisjes ose funksionimin në kushte
jonormale të saj.

37 Shih për më tepër nenin 13 të ligjit I cili parashikon se: ME-ja realizohet nëpërmjet
vendosjes së një pajisjeje të posaçme në trupin e subjektit, e cila duhet:a) të ketë përmasa të
vogla, në mënyrë që të mbulohet lehtësisht nga veshjet dhe të mos shikohet nga të tretët;b)
të mos lëshojë tinguj ose dritë;c) të përbëhet nga materiale të parrezikshme për jetën dhe
shëndetin e subjektit dhe të të tretëve;ç) të vendoset në një pjesë të trupit që e bën të pamundur
shikimin e saj nga të tretët;d) të lejojë subjektin të kryejë pa vështirësi të gjitha veprimtaritë
e tij të zakonshme. 2. Pajisja duhet të plotësojë karakteristikat teknike të mëposhtme:a) të
jetë në gjendje të transmetojë sinjal nga çdo pjesë e territorit të Republikës së Shqipërisë;b)
të ketë rezistencë të lartë ndaj elementeve natyrore, e cila mundëson funksionimin normal
edhe gjatë ekspozimit ndaj tyre;c) të jetë e vështirë për t’u hequr; ç) të transmetojë sinjal të
posaçëm nëse dëmtohet ose hiqet.
38 Neni 16 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
39 Neni 17 i ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
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8. Shkelja e detyrimeve për vendosjen dhe përdorimin e
ME
Kuptohet që cdo shkelje e urdhërimeve që përmban vendimi
i gjykatës që vendos ME, si dhe mosrespektimi i detyrimeve
që burojnë prej saj, do të shoqërohet me masa apo sanksione.
Ligji përcakton këto masa në mënyrë të përshkallëzuar, në
varësi të llojit të shkeljes dhe rëndësisë së saj. Masat mund të
jenë paralajmëruese, dhe synojnë për të korrigjuar sjelljet apo
devijimet e ndodhura në mënyrë aksidentale, duke mos u
shoqëruar me asnjë masë nëse nëse sjellja korrigjohet.40 Kur këto
paralajmërime rezultojnë të pasuksesshme, atëherë prezumohet
shmangie e qëllimshme ndaj urdhërimeve të jetë dhe për
këtë arsye duhet bërë ndalimi i tij. Në këto raste, njoftohet
menjëherë Policia e Shtetit, të cilës i përcillet dhe informacioni
për vendndodhjen e subjektit.41 Në rast të shkeljeve të kushteve
të ME-së, Policia e Shtetit dhe Shërbimi i Provës vënë në dijeni
menjëherë prokurorin. Nëse ky i fundit vlerëson se janë shkelur
qëllimisht, ose në mënyrë të përsëritur, kushtet për përdorimin
e saj, pasi merr dhe mendimin e Shërbimit të Provës, i paraqet
një raport për rastin gjykatës. Gjykata pasi dëgjon prokurorin,
përfaqësuesin e Shërbimit të Provës, si dhe subjektin dhe, pasi
vlerëson të gjitha rrethanat, vendos: vazhdimin e ME-së me të
njëjtat kushte, ose revokimin, ndryshimin apo zëvendësimin42 e
masës së sigurimit, dënimit alternativ apo urdhrit të mbrojtjes.43

40 Për më tepër shih nenin 18 të ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
41 Po aty
42 Në këto raste aplikohen rregullat dhe procedurat e parashikuara nga neni 260 i Kodit të
Procedurës Penale; neni 31/10 I ligjit nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve
penale”, të ndryshuar; apo nga neni 22 pika 2 të ligjit nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj
dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar
43 Për më tepër shih nenin 19 të ligjit Nr.10 494, datë 22.12.2011
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Konkluzione
Mbikëqyrja elektronike në fushën penale, në realitetin
shqiptar, vjen si zgjidhja me e mirë e problemeve që vijnë nga
mbikëqyrja e vendimeve gjyqësore që kufizojnë lirinë e lëvizjes
të personave që kanë kryer apo dyshohen të kenë kryer një vepër
penale. Aplikimi i saj realizon një sërë përfitimesh, si:
- Ulje të mbipopullimit të institucioneve të vuajtjes së
dënimit, që shihet si një ndër shkaqet e shkeljes së standardeve
të të drejtave dhe lirive në sistemin peniteciar
- Ulje të kostos së shtetit për mbajtjen në burg të të
dyshuarve apo dënuarve për një vepër penale, të cilat janë shume
herë më të larta, në raport me mbikqyrjen e tij gjatë aplikimit të
masave apo alternativave të dënimit me burg
- Menaxhim më eficent të subjekteve mbi të cilat vendoset
ME dhe një lehtësim të punës së punonjësve të Policisë së Shtetit
dhe Shërbimit të Provës në ushtrimin e detyrës për mbikqyrjen e
masave apo sanksioneve që aplikohen në komunitet
- Aplikim më të madh të alternativave të dënimit me
burg, nga sistemi gjyqësor, prokuroria, sherbimi i proves, pasi
një mbikqyrje e sigurt dhe efektive, nxit këtë proces
- Mbrojtje efektive të viktimave të dhunës në familje
- Rritje e mundësisë për riintegrim të sukseshëm të të
dënuarve në shoqëri
- Rritje të sigurisë së publikut.
Megjithatë, zbatimi i sukseshëm dhe efektiv i këtij
mekanizmi kërkon ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e saj, si dhe
bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të përfshirë, si gjyqtareve
dhe prokuroreve, policies së shtetit, administratës së burgjeve, si
dhe vetë publikut.
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marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar.
17. Ligji nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve
penale”, i ndryshuar;
18. J. Robert, Lilly, Electronic monitoring of offenders: key
developments issues in community and criminal justice
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monograph 5, Chase college of law, Northern Kentucky
University, USA
19. The Quaker Council for European Affairs, Investigating
Alternatives to Imprisonment
20. Within Council of Europe Member States http://www.qcea.org/
wp-content/uploads/2011/06/rprt-alternatives-en-jan-2010.pdf
21. OSCE ALBANIA, A Guide to Electronic Monitoring
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EUROPIANIZIMI I SË DREJTËS ADMINISTRATIVE
KOMBËTARE
					
Ana Golloshi (Doktorante)1
Dr. Elsa Toska2
Hyrje
E drejta administrative evropiane është duke u zhvilluar në
dy forma të ndryshme por që mbivendosen me njëra tjetrën: në
kuptimin e ngushtë, si një e drejtë administrative që rregullon
zbatimin e akteve komunitare ndërsa në kuptimin e gjerë, si
proces i harmonizimit të standarteve ligjore për veprimtarinë
administrative mes BE-së dhe organeve kombëtare (evropianizimi
i së drejtës administrative)3. Krijimi i së drejtës administrative
evropiane ka kaluar në dy procese; së pari, ndikimi i së drejtës
administrative franceze4, gjermane5, angleze6 apo vendeve
nordike7 u bë mbështetje kryesore për të drejtën administrative
komunitare; dhe së dyti, e drejta komunitare u bë mjet ndikimi
dhe ndryshimi i të drejtave administrative kombëtare nëpërmjet
legjislacionit komunitar, jurisprudencës së Gjykatës Europiane
të Drejtësisë (GJED) apo përqasjes voluntariste të vetë shteteve
për të përafruar të drejtat kombëtare aty ku kishin diskrecion
për ta bërë8.
1 Aktualisht është në pozicionin Përgjegjëse e Sektorit Juridik pranë Rektoratit të Universitetit të
Tiranës.
2 Aktualisht është në pozicionin Këshilltare e Kryetarit në Gjykatën Kushtetuese.
3 European Parliament; Policy Department Citizen’s right and constitutional affairs; Ëorkshop on EU
administrative Laë; State of Play and future prospect; Spain; 2011; fq.9
4 Kjo e drejtë ka ndikuar në zhvillimin e koncepteve kryesore të së drejtës administrative evropiane
5 Kjo e drejtë ka ndikuar fort në zhvillimin e parimit të porpocionalitetit
6 Kjo e drejtë ka ndikuar fort në zhvillimin e garancive proceduriale
7 Kjo e drejtë ka ndikuar fort për zhvillimin e së drejtës për informimin dhe standardeve të transparencës
8 European Parliament; Policy Department Citizen’s right and constitutional affairs; Ëorkshop on
EU administrative Laë; State of Play and future prospect; Spain ; fq.11-12
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Rendi ligjor administrativ është subjekt i influencës
evropiane. Ndikimi i ligjit komunitar është më tepër i dukshëm
në ato fusha ku organet komunitare veprojnë si legjislator,
duke detyruar shtetet anëtare të ndryshojnë ligjet e brendshme
kombëtare.
E drejta administrative mund të konsiderohet e ndarë
në dy disiplina, në të drejtë administrative të përgjithshme
dhe të posaçme. Tek e drejta administrative e përgjithshme
përfshihen dispozitat mbi parimet e përgjithshme, procedimet
administrative, vlefshmërinë e akteve administrative, dispozita
që duhet të aplikohen pavarësisht fushës së posaçme në
strukturimin e organeve, funksionimin dhe ushtrimin e
veprimtarisë së tyre. Ndërsa e drejta administrative e posaçme
trajton studimin e fushave specifike të së drejtës administrative
si; p.sh. arsim, shëndetësi, financë, mjedis, strehim, kërkim
shkencor, ku sigurisht që ka procedime specifike dhe rregulla
specifike mbi elementë konkrete të lidhura pazgjidhshmërisht
me fushën, etj.
Ky punim ka për qëllim të japë një pamje të përgjithshme se
si e drejta administrative është ndikuar nga procesi i anëtarësimit
(evropianizimit) të vendit në BE. Gjithashtu punimi do të synojë
prezantimin e transplanteve të nevojshme ligjore posaçërisht
në fushën e arsimit (Arsimi i Lartë), si një nga fushat tipike
e ndikuar ndjeshëm nga kërkesat e harmonizimit dhe njësimit
të legjislacionit arsimor brenda BE-së. Këto transplante kanë
ndryshuar dhe ridimensionuar totalisht sistemin arsimor në
vendin tonë, sidomos sistemin universitar.
Europianizimi i së drejtës administrative shqiptare
Çdo shtet ka karakteristikat e strukturimit të administratës
publike, sipas problematikave dhe specifikave përkatëse. Një
administratë efiçente gjithsesi është një nga faktorët kryesorë të
zbatimit të politikave komunitare. Në këtë kontekst, shteteve u
është dashur dhe do t’u duhet të bëjnë ndryshime strukturore,
që vijnë si rrjedhojë e bashkëpunimit të organeve komunitare
me organet kombëtare, gjithmonë me synim harmonizimin
e zbatimit të legjislacionit komunitar dhe efektivitetit të këtij
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legjislacioni. P.sh ligjet kombëtare për statusin e nëpunësit
publik, për konceptimin e administratës publike, kanë qenë
objekt i ndryshimeve dhe njëhsimeve konceptuale mes shteteve
për shkak të domosdoshmërisë, që të respektohet e drejta e
lëvizjes së lirë të punonjësve sipas legjislacionit komunitar dhe
jurisprudencës së GJED. Më konkretisht, neni 48/4 (aktualisht
neni 459) i Traktatit të Romës, 25 Mars 1957 “Mbi krijimin
e Komunitetit Europian Ekonomik” (KEE) lidhur me lirinë
e lëvizjes së punonjësve brenda Komunitetit, përcaktoi një
kufizim, duke u shprehur se kjo dispozitë nuk aplikohej në
lidhje me “të punësuarit në shërbimet publike”. Ky nen ka
përjashtuar administratën publike10. GJED e ka ngushtuar
aplikimin e kësaj dispozite, duke u shprehur se ky kufizim, i
përket vetëm posteve të cilat përfshijnë pjesëmarrje në ushtrimin
e pushtetit publik drejpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë
dhe pozicioneve të përcaktuara si mbrojtëse të interesave të
përgjithshme të shtetit apo autoritete të tjera publike dhe për të
cilat prezumohet ekzistenca e një lidhjeje të veçantë besnikërie
ndaj shtetit11. Sipas GJED-së, koncepti i administratës publike
nuk mund të shkatërrojë aplikimin e rregullave të Komunitetit
mbi lëvizjen e lirë të punonjësve12. Sipas GJED, kriteri i
përjashtimit duhet të jetë funksional, dhe jo institucional bazuar
në detyrat, përgjegjësitë e zyrtarit në postin e caktuar me qëllim
që përcaktimet kombëtare sipas ligjeve të vendeve përkatëse,
mbi konceptin funksionar publik, apo të punësuar në shërbime
publike të mos pengojnë zbatimin e legjislacionit komunitar.13
Komisioni Europian me Komunikatën e 18 Marsit 1988, i
9 I referohemi variantit të konsoliduar mbi funksionimin e Bashkimit Europian C.083, 30 Mars 2010;
10 Study intended for the Ministers responsible for Public Administration of the Member States of the
European Union, Luxembourg, 8 June 2005, in collaboration ëith the Luxembourg Presidency of the
Council of the European Union Á neë space for public administrations and services of gjeneral interest
in an Enlarged Union; fq.7 http://ëëë.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/
ETUDE_un_nouvel_espace_pour_les_adm.pub_EN.pdf
11 Judgment of the Court of 17 December 1980. - Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. - Free movement of ëorkers. - Case 149/79.
12 Study intended for the Ministers responsible for Public Administration of the Member States of the
European Union, Luxembourg, 8 June 2005, in collaboration ëith the Luxembourg Presidency of the
Council of the European Union Á neë space for public administrations and services of gjeneral interest
in an Enlarged Union
http://ëëë.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/ETUDE_un_nouvel_espace_pour_les_adm.pub_EN.pdf
13 Commission of the European Economic Community v Grand Duchy of Luxembourg, vendim i datës
2 Korrik 1996.
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vuri theksin faktit se një pjesë e gjerë e posteve të përjashtuara
nga neni 48/4, në realitet nuk kanë lidhje me ushtrimin e
pushtetit publik apo me mbrojtjen e interesave të përgjithshme
shtetërore. Prandaj dhe ky komision listoi postet publike që
përjashtohen nga kufizimi sepse janë të lidhura me ushtrimin e
pushtetit publik drejpërdrejt ose tërthorazi, dhe ato të cilat nuk
përjashtohen. Sipas Komisionit, përjashtimi mbulon funksione
specifike shtetërore apo të autoriteteve të ngjashme, si forcat e
armatosura, forcat e policisë, apo forca të tjera kompetente për
mbrojtjen publike, gjyqësori, autoritetet tatimore dhe trupat
diplomatike. Ky përjashtim mbulon gjithashtu funksione në
organe ministrore, autoritete lokale, bankën qendrore, dhe
organe të tjera publike ku funksionet implikojnë ushtrim të
autoritetit publik si nxjerrja e akteve ligjore, zbatim i këtyre
akteve, monitorim i zbatimit të akteve nga organet mbikqyrëse.
Përjashtimi nuk mbulon funksione dhe detyra të funksionarëve,
të cilët ekzistojnë dhe në sektorin privat dhe të cilat nuk kërkojnë
ushtrim pushteti publik edhe pse realizohen si shërbime
publike, si: – organe përgjegjëse për shërbime tregtare (p.sh.
transporti publik, ajror, furnizime me ujë, gaz, energji elektrike
posta telekomunikacione, media), – shërbime shëndetësore; –
mësimdhënie – kërkime për qëllime jo ushtarake në sektorin
publik. Disa shtete tentojnë të harmonizojnë legjislacionin e
shërbimit civil me legjislacionin mbi punësimin në përgjithësi,
ndërsa në shtete të tjera definicioni mbi shërbimin civil i mbetet
një legjislacioni të posaçëm.14
Gjithsesi, duke u kthyer tek domosdoshmëria e përafrimit
të legjislacionit shqiptar me Acquis, ky proces është një nga
detyrimet kryesore që buron nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA).
Në kuadrin e zbatimit të MSA-së, shumë institucione të
administratës publike kanë filluar procesin e gjatë dhe në
zgjerim të përafrimit të legjislacionit shqiptar, një proces, i cili
i paraprin anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
14 Për më tepër shih Toska E. “Testi Eskelinen në legjislacionin dhe praktikën gjyqësore shqiptare lidhur
me të drejtën e aksesit në gjykatë të funksionarëve publikë”, Simpozium shkencor mbi të drejtën administrative, Qendra L.I.S.T., 31 Mars 2012, Tiranë, pranuar për botim edhe pranë revistës Obiter Dictum.
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Ky proces kërkon që ligjet shqiptare të hartohen në përputhje
me Acquis, duke pasqyruar në tekstet e tyre parimet apo standardet
e parashikuara me Direktivat e Këshillit dhe të Parlamentit
Europian. E drejta administrative mund të konsiderohet një nga
disiplinat më të prekura dhe të ndikuara nga ky proces, sepse si
në kuptimin organizativ edhe në atë funksional, ajo duhet t’i
përshtatet kërkesave të këtij procesi si e tërë, por edhe në çdo
fushë të posaçme.
Dy nga parimet më të rëndësishme të Komunitetit, ai i epërsisë
së ligjit komunitar dhe i efektit të drejtpërdrejtë janë krijuar nga
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, për të interpretuar qëllimin e
krijimit të BE, si bashkim mes shteteve, dhe si i tillë, duhet që
ligjet e këtij komuniteti të aplikohen me të njëjtën shtrirje dhe
të njëjtat efekte në secilin vend anëtar. Sipas GJED, duhej që
gjykatat kombëtare kur gjykojnë çështje të ndryshme t’i japin
prioritet ligjeve të Komunitetit përpara ligjeve kombëtare. Për më
tepër, në përputhje me parimin e epërsisë së ligjeve komunitare,
këto ligje janë pjesë integrale dhe marrin precedencë në rendin
ligjor të çdo shteti anëtar - gjithashtu ato prodhojnë adoptim të
vlefshëm të masave legjislative të reja, deri aty sa ato mund të
bëhen të papajtueshme me ligjet e komunitetit 15.
Këto parime në fakt të aplikueshme për vendet anëtare të BEsë, tregojnë detyrueshmërinë e një rendi ligjor të përbashkët, që
duhet të kenë vendet anëtare apo vendet aspirante për të qenë
pjesë e Bashkimit Europian. Sa i përket vendit tonë, rëndësia e
reformave ligjore del në pah në nenin 70 të MSA ku theksohet
se:
“Palët njohin rëndësinë e përafrimit të legjislacionit ekzistues
shqiptar me atë të Komunitetit dhe zbatimin e tij me efektivitet.
Shqipëria do të përpiqet të sigurojë që ligjet e saj ekzistuese dhe
legjislacioni i ardhshëm të shkojë gradualisht drejt përputhjes
me acquis e Komunitetit. Shqipëria do të sigurojë që legjislacioni
ekzistues dhe i ardhshëm të zbatohet dhe imponohet si duhet”.
Neni 116/1 i Kushtetutës përcakton se aktet normative që
kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërsië janë:
a) Kushtetuta, b) marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, c)
ligjet, ç) aktet normative të Këshillit të Ministrave. Mjafton të
15 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administartie der Belastingen
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përmendim faktin që MSA është marrëveshje ndërkombëtare që
në hierarkinë e normave juridike vjen pas Kushtetutës dhe është
burim i së drejtës administrative, kuptohet rëndësia e madhe që
ka plotësimi i detyrimeve që vjen nga kjo marrëveshje16.
MSA përcakton ato parime të cilat në fakt i sanksionon
edhe K.Pr.Administrative, pra një administratë publike të
përgjegjshme dhe efiçente (neni 16), por dhe transparencën në
rekrutimin e nëpunësve civilë, sistemin e karrierës, promovimin
e etikës, aktualisht elementë të sanksionuar në ligjin për statusin
e nëpunësit civil dhe ligjin për etikën. MSA i ka prekur si
parime themelore, ligjet ekzistuese i njohin këto elemente,
por shpesh herë vetëm në nivel parimesh, gjë që nuk mjafton,
nëse këto parime nuk gjejnë pasqyrim në nivel përcaktimesh të
sakta ligjore materiale dhe proceduriale, që do arrinin të jepnin
si produkt efiçencën dhe përgjegjshmërinë e administratës
(pa harruar rëndësinë e zbatimit). Po tí referohemi rrugës së
anëtarësimit të disa shteteve në Bashkimin Europian, si Bullgaria
apo Rumania sipas udhëzimeve të Komisionit Europian
konstatohet se në mënyrë që t’ía dalin me sukses vendet që janë
në rrugën e anëtarësimit duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet për
përqasjen, zbatimin dhe forcimin e Acquis, nëpërmjet reformave
në administratën publike dhe në gjyqësor, me qëllim pajisjen
me kapacitete të mjaftueshme profesionale për këtë sipërmarrje.
Sipas Komisionit, vëmendje duhet t’i jepet procedurave
transparente në rekrutim, në promovim në qëndrueshmëri në
administratë17.
Duke mbajtur në fokus prioritetin që i është dhënë procesit të
integrimit, Këshilli i Ministrave ka ngritur strukturat përkatëse
me ekzistencën edhe të një ministrie të posaçme, si Ministria e
Integrimit. Po kështu një sërë organesh të tjera si Komisioni i
Përhershëm i Integrimit në Kuvend apo Komiteti Ndërministror
për Integrimin Europian, Komiteti i Koordinimit Ndërministror
të Integrimit Europian janë krijuar në funksion të këtij qëllimi.
16 Vendimi nr.24/2009 i Gjykatës Kushtetuese, sipas të cilës, kërkuesi pretendonte se vendimi objekt
shqyrtimi, cenon parimin e ekonomisë së lirë të tregut dhe qarkullimin e lirë të mallrave, të mbrojtur nga
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, e zbatueshme në rastin konkret. Në zbatim të nenit 131 të Kushtetutës,
Gjykata Kushtetuese vlerësoi, nëse kufizimi i lirisë ekonomike, i vendosur nga vendimi objekt shqyrtimi, është
në përputhje me Marrëveshjen e Stabilizim - Asociimit....”
17.http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50011_en.htm
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Për më tepër, janë siguruar hapësirat edhe për një sitje të fundit
të fazës së krijimit të draft /legjislacionit para se të miratohet me
qëllim përshtatjen e tij me Acquis. Në Rregulloren e Kuvendit në
nenin 68/2 përcaktohet se:
“Projektligjet duhet të jenë të hartuara në formën e një akti
normativ dhe të jenë të shoqëruara me një relacion, i cili duhet
të përmbajë objektivat që synohen të arrihen me miratimin e tij,
argumentet se këto objektiva nuk mund të arrihen me instrumentet
ligjore ekzistuese, përputhshmërinë e projektligjit me Kushtetutën,
harmonizimin me legjislacionin në fuqi dhe legjislacionin e
Bashkimit Europian...”.
Pjesë e ndryshimeve të organeve administrative, si kusht
për eficencën e shërbimeve është dhe shpërndarja e pushtetit,18
(decentralizimi), pra kalimi i kompetencave nga organet
klasike në organe të tjera më autonome dhe më afër individëve
në dhënien e shërbimeve publike. Ky parim i quajtur dhe si
parimi i subsidiaritetit bën të mundur kalimin e vendimmarrjes
organeve më të imëta strukturore, por që njëkohësisht janë larg
politikës së përgjithshme dhe pranë problematikës konkrete.
Gjithashtu, pjesë e reformimit është dhe kalimi i disa
shërbimeve specifike tek entet publike si organe joshtetërore
që veprojnë për interes publik, si p.sh. shërbimi përmbarimor,
apo dhe reformimi i këtyre enteve si në rastin e Akademisë
së Shkencave, reformim i cili i ishte i domosdoshëm për t’íu
përgjigjur standardeve të kërkuara bashkëkohore mbi kërkimin
shkencor dhe përdorimin e tij për përparimin dhe zhvillimin e
vendit19.
18 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.29/2006: Kështu, në një sistem të qeverisjes vendore që bazohet në
devolucionin (kalimin e kompetencave) dhe dekocentrimin (shpërqendrimin e autoritetit) njësitë vendore
nuk vetëqeverisen, por vetë-administrohen. Në sistemin e vetë-administrimit, zgjidhja e çështjeve vendore
është deleguar nga qendra dhe ato shihen si çështje publike të përgjithshme që lindin në terren vendor. Dhënia
me ligj e kompetencave nga parlamenti, (për rrjedhojë, edhe modifikimi i tyre) ose delegimi i kompetencave
të pushtetit qendror njësive vendore (logjikisht, edhe tërheqja e tyre) shpien në sistemin, ku njësitë lokale
vetadministrohen; pra, ato zgjidhin çështjet e tyre në mënyrë autonome vetëm brenda kufijve të përcaktuar
nga ligji. Vetë-administrimi në këtë formë nuk është gjë tjetër veçse çlirim dhe lehtësim barre i pushtetit qendror. Kjo mënyrë organizimi nuk mund të quhet vetëqeverisje.
Në një sistem vetëqeverisës, parimi i subsidiaritetit kërkon që problemi të vështrohet në drejtim të anasjelltë, si çështje vendore që ka ndikim në interesin e përgjithshëm. Kjo do të thotë se ndërsa vetë-administrimi ndërtohet nga lart, vetëqeverisja ndërtohet nga poshtë. Pra, vetëqeverisja vendore është institucion,
me anë të të cilit sanksionohet e drejta e vetëqeverisjes së shtetasve, si e drejtë politike e tyre. Njësitë vendore vetëqeverisëse nuk mund të pengohen dhe as të reduktohen, në hapësirën juridiksionale të tyre, nga
organet qendrore të pushtetit, pasi ato kanë fushën e tyre të veprimtarisë të parashikuar nga Kushtetuta.
19 Vendimi nr.18/2008 i Gjykatës Kushtetuese
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Po pjesë e ndryshimit është dhe privatizimi i disa shërbimeve
dhe vënia e tyre në menaxhimin e subjekteve private, duke
deburokratizuar administratën publike, me qëllim përmirësimin
e standardit të shërbimeve publike si dhe harmonizimin juridik
me BE20. Mund të përmendim Institutin e Ekspertëve Kontabël
të Autorizuar, krijimi i të cilit shënon fillimin e organizimit
të profesioneve të lira e të pavaruara me bazë kontabilitetin.
Organizimi i profesionit të audituesit në të gjitha vendet e
BE-së ka në themel Direktivën 2006/43/EC të BE-së “Për
auditimin e detyrueshëm të llogarive vjetore” dhe i detyron të
gjitha shtetet e Bashkimit Europian të përshtasin legjislacionin
e tyre për auditimin dhe audituesit me këtë direktivë, brenda
vitit 2008. Në pothuaj të gjitha vendet e BE-së, por edhe ato
aspirante, ka vetëm një organizëm profesional për audituesit,
që buron nga ligjet apo aktet rregullatore bazë, pavarësisht
faktit që në disa vende, për shkak të traditës së tyre, organizmat
profesionale grupojnë përveç audituesve edhe kontabilistët e
miratuar. Neni 3, paragrafi i dytë i pikës 2 të Direktivës së Tetë
të BE-së shprehet se, organizata profesionale mund të caktohen
nga shtetet anëtare si autoritete kompetente per rregullimin dhe
mbikqyrjen e profesionit. Pra, në këtë kuptim roli i IEKA, si
autoritet kompetent mbikqyrës, është të rregullojë një pjesë të
aspekteve të profesionit, duke bërë të mundur që profesionistët
(audituesit ligjorë) të japin shërbime cilësore në interes të
publikut.
Sa i përket ndryshimeve dhe përafrimeve konceptuale në
procedurat administrative, ato duhet të reflektojnë patjetër ligjet
komunitare, edhe pse mospërputhjet mes shteteve dhe ligjeve
komunitare nuk kanë hendeqe të thella, për shkak të ndihmës
që ka dhënë jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat
e Njeriut në këtë aspekt21, apo e drejta franceze dhe gjermane
që kanë qenë të drejta frymëzuese dhe lider/udhërrëfyese, për
pjesën më të madhe të ligjeve proceduriale administrative të
vendeve evropiane22. Afati i shqyrtimit të kërkesave, arsyetimi
20 P.sh. Shërbimi i furnizimit me energji elektrike nga operatorë private, ngjyrimi i karburanteve, kolaudimi i makinave, etj.
21 Kujtojmë se neni 6 i KEDNJ “procesi i drejtë gjyqësor” reflekton nenin 42 të Kushtetutës “procesi i
rregullt ligjor” (gjyqësor dhe administrativ)
22 Schëarze Jurgen; The europeanization of national administrative laë.
http://scholarship.laë.duke.edu/cgi/vieëcontent.cgi?article=1305&context=lcp
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i vendimeve, informimi i pjesëmarrësve në një procedurë
administrative janë të gjithë elementë të rëndësishëm të
një procesi të rregullt ligjor, që shtrihen si në procedura
administrative, ashtu dhe gjyqësore. Gjithashtu parime si, ai
i ligjshmërisë, proporcionalitetit, mosdiskriminimit, të një
procesi të drejtë administrativ, të një kontrolli efektiv gjyqësor,
janë një kombinim i së drejtës administrative kombëtare me
të drejtën administrative evropiane. Edhe pse të sanksionuara
ligjërisht dhe të zhvilluara me jurisprudencën e gjykatave tona,
ato vijnë thellësisht të elaboruara dhe të evoluara edhe nga
GJEDNJ dhe GJED23.
Ndikimi i së drejtës europiane në fushën e arsimit
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit në nenin 100 përcakton se:
“Palët bashkëpunojnë me synim ngritjen e nivelit të arsimit të
përgjithshëm dhe arsimit dhe trajnimit profesional në Shqipëri,
ashtu si edhe të politikave për rininë dhe punës me rininë. Një nga
përparësitë për sistemin e arsimit të lartë është arritja e objektivave
të Deklaratës së Bolonjës.
Palët bashkëpunojnë gjithashtu për të garantuar që aksesi në të
gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit në Shqipëri të mos i nënshtrohet
diskriminimit në bazë të gjinisë, ngjyrës, origjinës etnike ose fesë.
Programet dhe instrumentet përkatës të Komunitetit do të
kontribuojnë për rritjen e nivelit të strukturave dhe veprimtarive
arsimore dhe trajnuese në Shqipëri.
Bashkëpunimi do të marrë në konsideratë fushat prioritare që
lidhen me acquis e Komunitetit në këtë fushë”.
Kjo marrëveshje theksoi faktin se, palët duhet të
bashkëpunojnë me synim ngritjen e nivelit të arsimit dhe
trajnimit profesional në Shqipëri, ashtu si edhe të politikave
për rininë dhe punës me rininë. Për më tepër, u theksua se një
nga përparësitë për sistemin e arsimit të lartë është arritja e
objektivave të Deklaratës së Bolonjës.
23 Toska E. “Parimi i sigurisë Juridike në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese”; botuar në Jeta Juridike,
Shkolla e Magjistraturës, nr.4, Dhjetor/ 2008.
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Një vit para Deklaratës së Bolonjës u nënshkrua Deklarata e
Sorbonës, si pararendëse e saj. Më 25 maj 1998, më shumë se
2.000 akademikë dhe politikëbërës nga të gjitha anët e Evropës
u mblodhën në Paris dhe hodhën themelet e një "Europe
të dijes" për shekullin e njëzetë e një. Ministrat e Arsimit të
katër shteteve Francës, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe
Gjermanisë nënshkruan deklaratën, e cila u përqëndrua në
harmonizimin e përshkallëzuar të kuadrit të përgjithshëm të
diplomave në një zonë të hapur evropiane për arsimin e lartë, në
një nivel të përbashkët sistemi për studentët (Bachelor) dhe të
diplomuarit (master dhe doktoraturë), si dhe rritjen e mobilitetit
ndërkombëtar të studentëve, pedagogëve dhe kërkuesve. Sipas
kësaj deklarate, “Europa që ne po ndërtojmë nuk është vetëm
e Euros, bankave dhe ekonomisë. Ajo duhet të jetë gjithashtu
edhe një Europë e dijes.”24 Në të theksohet krijimi i hapësirës
evropiane të arsimit të lartë, si një rrugë kyçe për promovimin
e mobilitetit dhe punësimit të qytetarëve nga njëra anë dhe për
zhvillimin e përgjithshëm të kontinentit nga ana tjetër.
Këto objektiva vazhduan të jenë përparësi pasi në Traktatin
mbi funksionimin e Bashkimit Europian theksohet kontributi
që duhet të japë ky i fundit në zhvillimin e arsimit cilësor, kur
përcakton se ka për qëllim inkurajim të lëvizshmërisë së studentëve
dhe mësuesve, duke nxitur ndër të tjera, njohjen akademike të
diplomave dhe periudhave të studimit. Nxitja e bashkëpunimit
midis institucioneve arsimore, zhvillimi i shkëmbimit të
informacionit dhe përvojës në çështje të përbashkëta me sistemet e
arsimit të Shteteve Anëtare.25
Vendi ynë e nënshkroi zyrtarisht Deklaratën e Bolonjës në
datën 18 shtator 2003.
Me këtë akt, ajo u bë pjesëmarrëse me të drejta të plota në
një proces i cili fillimet e veta i pati në vitin 1999, dhe që si
qëllim final ka krijimin e një Hapësire Europiane të Arsimit
të Lartë. Nënshkrimi i kësaj deklarate, do të shtronte për
Shqipërinë detyrën që sistemi i arsimit të lartë të reformohej
sipas standardeve të përcaktuara në të, duke e bërë këtë sistem
të krahasueshëm dhe të përputhshëm me sistemet e tjera
24 Deklarata e Sorbonës, 25 maj 1998
25 Traktati mbi funksionimin e Bashkimit Europian, Gazeta Zyrtare; C.083, 30 Mars 2010, version i
konsoliduar, Titulli 12
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evropiane të arsimit të lartë. Një rol të rëndësishëm në arritjen
e standardeve që kërkohen përpara arsimit të lartë të lartë në
Shqipëri kanë luajtur organe të tilla si, Këshilli i Akreditimit dhe
Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë. Akreditimin
e gjejmë për herë të parë si koncept në Ligjin nr.7810, datë
06.04.1994 “Për arsimin e lartë në RSH”, në nenin 43, të të
cilit përcaktohej se:
“Akreditimi akademik dhe vlerësimi i cilësisë së institucioneve
të shkollave bëhet me vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave”.
Pra, vërehet se legjislatori nuk ka ngarkuar ndonjë organ të
posaçëm me detyrën e akreditimit, por ky proces kryhet vetëm
nëpërmjet akteve normative të organit më të lartë ekzekutiv.
Në kushtet kur në Republikën e Shqipërisë arsimi i lartë kishte
karakter vetëm publik, kryerja e një procesi të tillë ishte lehtësisht
e menaxhueshme dhe e kontrollueshme për shkak të numrit të
kufizuar të institucioneve të arsimit të lartë që funksiononin
në vend. Ligji nr. 8461, datë 25.2.1999 “Për arsimin e lartë
në Republikën e Shqipërisë”, solli ndryshime të rëndësishme si
përsa i përket procesit të akreditimit dhe vlerësimit institucional,
ashtu edhe organeve të cilat ligji ngarkon që t’i kryejnë ato.
Dhënia edhe e karakterit jopublik arsimit të lartë26 në vend e
bëri mjaft të rëndësishëm procesin e akreditimit. Kjo për faktin
se, pas daljes së aktit normativ,27 i cili përcaktonte kriteret për
dhënien e lejes së hapjes, të financimit, të investimeve dhe të
infrastrukturës së institucioneve jopublike të arsimit të lartë,
në Shqipëri u hapën dhe funksionojnë mjaft të tilla, aktualisht
rreth 44. Sistemi i akreditimit ka për funksion:
- Vlerësimin dhe akreditimin e institucioneve dhe programeve
ekzistuese të arsimit të lartë;
- Vlerësimin dhe akreditimin paraprak të programeve të
studimit dhe njësive të reja të arsimit të lartë.
Me qëllim kryerjen e këtij procesi, ligji parashikoi krijimin
e dy organeve, Këshillit të Akreditimit dhe Agjencisë së
Akreditimit.28 Me VKM nr. 303 datë 01.07.1999 “Për krijimin
26 Ligji nr. 8461, datë 25.2.1999 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 1: Në Republikën e Shqipërisë arsimi i lartë është publik dhe jopublik.
27 VKM nr.156, datë 22.3.2001 “Per shkollat e larta jopublike në Republikën e Shqipërisë”.
28 Ligji nr. 8461, datë 25.2.1999 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 10 përcaktohet
se: “Vlerësimi i cilësisë së shkollave të larta dhe akreditimi akademik kryhen nga Agjencia e Akreditimit
dhe Këshilli i Akreditimit”.
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e sistemit të akreditimit në arsimin e lartë”, është përcaktuar në
mënyrë të hollësishme misioni i këtyre dy organeve: menaxhimi
i të gjithë sistemit të akreditimit i cili kishte për qëllim drejtimin
dhe kryerjen e këtij procesi në shkollat e larta. Detyrat e Këshillit
të Akreditimit konsistojnë në miratimin e kritereve të vlerësimit
të brendshëm, programor dhe institucional; miratimin e
kërkesës së shkollës së lartë për vlerësimin përkatës, si dhe
marrjen e vendimit për rezultatin përfundimtar të vlerësimit.
Detyrat e Agjencisë së Akreditimit konsistojnë në hartimin
e kritereve të vlerësimit të programeve dhe institucioneve,
regjistrimin e kërkesave të shkollave të larta për vlerësim
institucional, si dhe kryerjen e vlerësimit të programeve dhe
vlerësimit institucional, rezultatet e të cilave ia paraqet Këshillit
të Akreditimit. Domosdoshmëria e kryerjes së procesit të
vlerësimit dhe akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë u
bë edhe më e ndjeshme për shkak të implementimit të proçesit
të Bolonjës në sistemin e arsimit të lartë në Shqipëri. Realizimi
i procesit të Bolonjës përbën një revolucionarizim të thellë të të
gjithë sistemit të arsimit të lartë. Reforma për realizimin e këtij
proçesi ka filluar dhe vazhdon të kryhet në të gjitha institucionet
e arsimit të lartë. Hapat e parë të proçesit të akreditimit janë
hedhur në vitet 2001-2003, kohë në të cilën janë kryer vetëm
vlerësime, në nivel institucional dhe/ose programesh29. Në
periudhën në vijim, dhe sidomos me hyrjen në fuqi të Ligjit të ri
për arsimin e lartë në vitin 2007, akreditimi si proçes u bë mjaft
i ndjeshëm veçanërisht me hapjen e mjaft institucioneve private
të arsimit të lartë. Ky proçes do të çertifikonte në fund të fundit
vlerësimin për plotësimin e standarteve shtetërore të cilësisë pra,
vlerësimin e cilësisë së programeve të studimeve të ofruara, të
mësimdhënies, kualifikimit shkencor të personelit akademik,
menaxhimit të burimeve njerëzore, atë financiar dhe të sistemeve
të informacionit si dhe të infrastrukturës së përshtatshme për
veprimtarinë mësimdhënëse dhe atë akademike shkencore etj.

29 Në vitin 2004 janë kryer të dy proçeset, si vlerësimi ashtu dhe akreditimi në të gjitha programet e
studimit “Infermieri” në institucionet publike të arsimit të lartë.
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Reformimi në përputhje me proçesin e Bolonjës
Hapat e parë të reformimit sipas objektivave të Deklaratës
së Bolonjës janë shënuar me ndryshimet që iu bënë Ligjit për
arsimin e lartë me Ligjin nr.9120, datë 28.7.2003, në nenin
9, ku është përcaktuar se, kohëzgjatja e studimeve të plota në
shkollat e larta universitare llogaritet në vite akademike dhe nuk
është me pak se tre vjet si dhe në nenin 10, ku është përcaktuar se
“Diploma e studimeve të thelluara pasuniversitare" zëvendësohet
me "Master".
Me Udhëzimin e MASh nr. 20, datë 29.07.2004, gjejmë për
herë të parë futjen e konceptit “kredit”, përcaktimin e skemës
së studimeve 3+2+3 (të paktën 3 vjet studime universitare + 2
vjet studime Master + 3-5 vjet studimet e doktoratës), të cilët
janë elemente me një përqasje më të pastër drejt Deklaratës së
Bolonjës. Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr.9741, datë 21.05.2007
“Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, u bë imediat
reformimi i institucioneve të arsimit të lartë në përputhje me
procesin e Bolonjës.
“Institucionet publike të arsimit të lartë, të cilat janë krijuar
para hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet të riorganizojnë strukturimin
e brendshëm të tyre dhe programet e studimit, sipas këtij ligji,
brenda një viti nga hyrja në fuqi e tij”.30
Pra, thelbi i reformave qëndronte në detyrën e riorganizimit
të programeve të studimit dhe të strukturimit të brendshëm të
institucioneve të arsimit të lartë, në përputhje me 6 parimet
themelore të Bolonjës të domosdoshme për t’u inkuadruar
brenda hapësirës europiane të arsimit të lartë.
1. Përshtatja e një sistemi diplomash lehtësisht të lexueshëm
dhe të krahasueshëm, nëpërmjet zbatimit të Suplementit të
Diplomës, për të promovuar punësimin e qytetarëve europianë dhe
përputhshmërinë ndërkimbëtare të sistemi europian të arsimit të
lartë.
2. Përshtatjen e një sistemi të bazuar kryesisht në dy cikle,
universitar dhe pasuniversitar. Kriteri për të hyrë në ciklin e
30 Ligji nr. 9741, datë 21.05.2007“Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 83

140

Europianizimi i së drejtës administrive kombëtare

dytë duhet të jetë kryerja e ciklit të parë të studimeve, që zgjasin
minimalisht 3 vjet. Diploma e fituar pas ciklit të parë, duhet të
ketë peshë për tregun europian të punës, si një nivel i përshtatshëm
kualifikimi.
3. Vendosjen e një sistemi kreditesh (ECTS) si mjete të
përshtatshme të promovimit të lëvizjes së studentëve.
4. Promovimin e qarkullimit, duke kapërcyer pengesat drejt
ushtrimit efektiv të lëvisjes së lirë me vëmendje të veçantë tek:
- Studentët, akses për të studiuar dhe mundësi kualifikimi dhe
shërbime të lidhura me to.
- Mësuesit/pedagogët, kërkuesit dhe stafin administrativ.
5. Promovimi i një bashkëpunimi europian në vlerësimin e
cilësisë, në pikëpamjen e zhvillimit të kritereve dhe metodologjive
të krahasueshme.
6. Promovimi i dimensioneve të nevojshme evropiane në
arsimin e lartë, në mënyrë të veçantë në zhvillimin e kurrikulave,
bashkëpunimin ndërinstitucional, skemat e mobilitetit dhe
programe të integruara studimi, trajnimi dhe kërkimi.
Riorganizimi i strukturimit të brendshëm
Ligji i ri për arsimin e lartë parashikoi ndryshime në strukturën
e institucioneve të arsimit të lartë. Kështu u parashikua krijimi
i një organi kolegjial drejtues siç është Këshilli i Profesorëve,
i ngarkuar me organizimin dhe drejtimin e studimeve të
doktoratës si dhe të kualifikimit të mëtejshëm shkencor që çon
në marrjen e titujve akademikë “Docent”, “Profesor i Asociuar”
dhe “Profesor”. Gjithashtu, u parashikua ngritja e një organi
kolegjial vendimmarrës Këshillit të Administrimit, me detyrën e
mbikqyrjes dhe kontrollit të veprimtarisë së institucionit lidhur
me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe të
pronave të tij. Një element që vlen për t’u theksuar është edhe
përbërja e këtij organi, pasi përveç përfaqësuesve nga njësitë
kryesore të IAL-së dhe të studentëve, anëtarë të tij janë edhe
të caktuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, nga fushat e
shkencës, ekonomisë, kulturës, autoritete të pushtetit qendror
dhe vendor. Krijimi dhe funksionimi i një organi të tillë, do të
sillte për pasojë efikasitet më të madh të përdorimit të fondeve, si
141

Studime Juridike

nga Buxheti i Shtetit ashtu edhe të burimeve të tjera të ligjshme
nga të cilat mund të financohen institucionet e arsimit të lartë.
Ndryshimet në organizimin e strukturës së brendshme
të institucioneve të arsimit të lartë, do të sillnin më shumë
frymëmarrje në veprimtarinë e tyre si drejt zgjerimit të lirisë
akademike sa i përket lirisë së mësimdhënies, të kërkimit
shkencor, të krijimit, ashtu edhe të autonomisë universitare
në aspekte të ndryshme të saj, si në të drejtën për organizuar
vetë strukturën e brendshme të tyre, të drejtën për të mbledhur
fonde publike dhe për t’i administruar vetë ato, etj.
Riorganizimi i programeve të studimit
Ky proçes ka në thelbin e tij organizimin e programeve të
studimeve në tre cikle: Programet e studimit të ciklit të parë, të
cilat realizohen me 180 kredite europiane (ECTS) (kredite) dhe
kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike; programet
e studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave” të cilat,
realizohen me 120 kredite, ku përfshihen 30-40 kredite për
projektin kërkimor dhe tezën dhe kohëzgjatja normale e tyre
është 2 vite akademike dhe programet e studimeve "Master
profesional" të cilat, realizohen me 60-90 kredite dhe kohëzgjatja
normale e tyre është 1,5 (një vit e gjashtë muaj) vit akademik;
si dhe programet e studimeve doktoratës të cilat zgjasin të
paktën 3 vite akademike dhe përfshijnë 60 kredite për studime
të organizuara teorike31. Riorganizimi i programeve të studimit
përfshinte gjithashtu edhe reformimin e kurrikulave të të gjitha
programeve të studimit. Reformimi i programeve të studimit
ishte një detyrim që buronte nga Ligji për Arsimin e Lartë.
Në zbatim të tij, Ministria e Arsimit dhe Shkencës me
Udhëzimin nr. 5, datë 22.01.2008, përcaktoi standartet
akademike të nevojshme për hapjen, mbylljen dhe riorganizimin
e programeve të studimit të doktoratës në institucionet e arsimit
të lartë.
Në bazë të këtij udhëzimi, të gjitha institucionet e arsimit të
lartë që plotësonin kriteret për hapjen e një programi studimi
të doktoratës, filluan procedurat për hapjen apo riorganizimin
31 Ligji nr. 9741, datë 21.05.2007“Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 26
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e tyre. Hapja apo riorganizimi i këtyre programeve kryhet sipas
standarteve të përcaktuara:
- Prani të personelit akademik akademik me titull “Profesor”,
“Profesor i Asociuar”, ose me gradë shkencore “Doktor” të fituar
në universitete perëndimore dhe me së paku dy vjet eksperiencë
mesimore-kërkimore post-doktorale.
- Numër të nevojshëm të personelit akademik për të kryer
udhëheqjen e çdo studenti të doktoratës në aktivitetet e kërkimit
dhe detyrat respektive didaktike.
- Struktura specifike operative dhe kërkimore për aktivitetet e
parashikuara në programin e studimit (laboratore, biblioteka,
studime, etj).
- Burime financiare mbështetëse.
- Bashkëpunim me universitete të huaja apo subjekte publike
dhe private të kërkimit që garantojnë programe të shkëmbimit të
personelit akademik dhe studentëve të doktoratës.
- Modalitetet e verifikimit të veprimtarisë kërkimore apo krijuese
të studentëve të doktoratës, veçanërisht lidhur me përgatitjen e tezës
së doktoratës.32
Ndryshimi thelbësor që solli Ligji i ri për Arsimin e Lartë,
është se në legjislacionin e mëparshëm studimet e doktoratës
ishin pjesë e kualifikimit shkencor pasuniversitar, ndërkohë me
Ligjin e ri studimet në kuadrin e shkollës doktorale janë studime
të ciklit të tretë, pasi të jenë fituar më parë diploma “Bachelor” dhe
“Master i Shkencave”. Ligji për arsimin e lartë ka përcaktuar fazat
procedurale nëpërmjet të cilave kalon hartimi dhe miratimi i një
programi të tillë studimi. Konkretisht hapja apo riorganizimi i
një programi studimi të doktoratës kalon nëpërmjet procedurave
vlerësuese të tilla, që të sigurojnë zbatimin e standardeve
akademike, të domosdoshme për hapjen e tyre. Këto procedura
vlerësimi fillimisht kryhen brenda vetë institucionit të arsimit të
lartë nga strukturat apo organet kolegjiale të ngarkuar me ligj.
Kështu konceptimi dhe hartimi i programit të studimit kryhet
nga njësia bazë-departamenti dhe shqyrtohet fillimisht nga
Këshilli i Profesorëve si organ i ngarkuar me ligj për organizimin
dhe drejtimin e studimeve të doktoratës. Më pas, procedohet
32 Udhëzimi i MASH nr. 5 datë 22.01.2008 “Për përcaktimin e standarteve akademike të nevojshme për
hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimit të doktoratës si dhe të elementëve bazë sipas
të cilave IAL-të duhet të përgatisin rregulloren përkatëse”, pika 8.
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me miratimin paraprak të këshillit të njësisë kryesore, dhe të
Senatit Akademik si organi kolegjial i ngarkuar me ligj për
vlerësimin dhe miratimin e programeve të reja të studimit33.
Më pas procedura vazhdon jashtë strukturave të institucionit
të arsimit të lartë, Vendimi i Senatit Akademik përcillet në
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, e cila i propozon Këshillit të
Ministrave miratimin e hapjes së një programi doktoral, vetëm
pasi merr vlerësim pozitiv nga Agjencia e Akreditimit. Ndjekja e
një procedure të tillë, ku në mënyrë të përshkallëzuar vlerësohet
hapja, mbyllja apo riorganizimi i një programi studimi, bën që
njësitë propozuese të vlerësojnë me mjaft kujdes nevojat e tyre
për hapjen e programeve të tilla, domosdoshmërinë e hapjes së
një programi specifik studimi si dhe impakti që do të ketë ky
program në zhvillimin si të vetë institucioneve ashtu edhe për
shoqërinë.

Konkluzione
Përafrimi i legjislacionit shqiptar me Acquis për të gjitha
fushat e mbuluara nga kjo marrëveshje përbën një ndër objektivat
kryesorë të MSA-së34.
Realizimi i detyrimeve që rrjedhin nga MSA do të përmbushte
realizimin e kritereve politike, ekonomike dhe ligjore për t’ú
anëtarësuar në BE35. Praktika e vendeve që janë bërë anëtare të
BE-së tregon se në procesin e përafrimit të legjislacionit, rol të
rëndësishëm luajnë edhe punonjësit e administratës publike me
33 Neni 14, pika 2, gërma “e” përcaktohet se: “Senati Akademik……..vlerëson dhe miraton programet
e reja të studimit, të kërkimit e zhvillimit.....”.
34 Neni 70/2,3: Ky përafrim fillon në datën e nënshkrimit të Marrëveshjes dhe do të shtrihet gradualisht
në tërë elementët e acquis të Komunitetit të përmendura në këtë Marrëveshje brenda periudhës tranzitore
të përcaktuar në Nenin 6 të kësaj Marrëveshjeje. Gjatë fazës së parë të përcaktuar në Nenin 6 të kësaj
Marrëveshjeje, përafrimi do të përqendrohet në elementët thelbësorë të acquis së Tregut të Brendshëm
ashtu si dhe në fusha të tjera të rëndësishme si konkurrenca, të drejtat mbi pronësinë intelektuale, industriale dhe tregtare, prokurimi publik, standardet dhe certifikimi, shërbimet financiare, transporti detar
dhe tokësor – duke i kushtuar rëndësi të veçantë sigurisë dhe standardeve mjedisore si dhe aspekteve
sociale –, ligji për kompanitë tregtare, kontabiliteti, mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e të dhënave,
shëndeti dhe siguria në punë dhe mundësi të barabarta. Gjatë fazës së dytë, Shqipëria përqendrohet në
pjesët e mbetura të acquis.
35 Kellerman Alfred, “Impakti i anëtarësimit të Shqipërisë në BE në rendin e brendshëm ligjor”, revista
Europian nr.14, korrik-dhjetor 2008, botim i Ministrisë së Integrimit, fq.13

144

Europianizimi i së drejtës administrive kombëtare

mënyrën e tyre të të kuptuarit dhe të përafrimit të legjislacionit
komunitar. E drejta administrative e mbështetur vetëm në
parimin e territorialitetit sigurisht nuk do tí përgjigjej kërkesave
të kohës apo procesit të Bashkimit Evropian, që në themel ka
komunikimin ndërkufitar.
Ky botim me natyrë informuese shpresojmë të ketë dhënë
një shikim më të qartë të një pjese të legjislacionit për Arsimin
e Lartë, se si ka ndryshuar për shkak të dinamikës së kërkesave
dhe standardeve europiane dhe se si në çdo lloj fushe tjetër
të prekshme nga ndryshimet për shkak të përafrimit me
legjislacionin komunitar, informacioni mbi këtë proces e të
gjithë aktorëve të përfshirë, por edhe përgatitja e stafit teknik
administrativ që ka përgjegjësinë e zbatimit, duhet të jenë
elementë kyç për mirëfunksionimin e legjislacionit dhe arritjen
e rezultateve të dëshiruara.
Sugjerime: Në fushën e arsimit, vendi ka bërë progres duke
riorganizuar të gjithë sistemin e arsimit të lartë në përputhje me
Kartën e Bolonjës si duke i dhënë vlefshmëri edhe jashtë vendit,
në vendet anëtare të BE-së, produktit final që nxjerr arsimi ynë
– diploma. Gjithsesi ka vend për përmirësime; duke thjeshtuar
procedurat e vendimmarrjes, duhet forcuar siguria juridike në
kuptimin e efekteve që sjellin në praktikë ndryshimet e shpeshta
për subjektet e prekura në mënyrë regresive, pra në përkeqësim
nga ligji arsimor, duhen informuar personat e afektuar nga
ndryshimet ligjore dhe duhen ndihmuar që të kuptojnë dhe
t’í përshtaten këtyre ndryshimeve, të cilat nëse janë frekuente
shoqërohen me paqartësi në target grupin e studentëve aktualë
apo potencialë apo të gjithë të interesuarit nga procedimet në
fushën e arsimit.
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PROCESI ADMINISTRATIV I PËRJASHTIMIT TË
OPERATORËVE EKONOMIKË NGA PJESËMARRJA NË
PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK;
TRAJTIMI I KËTIJ PROCESI NGA PRAKTIKA GJYQËSORE
MSc. Reida Kashta (Shahollari)1
Përmbajtja: 1. Hyrje; 2. Prokurimi publik dhe operatorët
ekonomikë; 3. Kompetenca e Agjencisë së Prokurimit Publik
për përjashtimin e operatorëve ekonomikë; 3.1. Rastet e marrjes
së masës së përjashtimit dhe trajtimi nga praktika gjyqësore 4.
Përfundime dhe rekomandime. Bibliografia.
1. Hyrje
Duke qënë se procesi i prokurimit publik, është një proces
administrativ, vendimi përfundimtar për përjashtimin për një
periudhë të caktuar të operatorëve ekonomikë nga e drejta për
të marrë pjesë në një procedurë prokurimi, jepet nga një organ i
administratës publike dhe konkretisht nga Agjencia e Prokurimit
Publik (në vijim referuar si APP). Vendimi administrativ i
përjashtimit mund të ankimohet në gjykatë.
Nëpërmjet diskutimit të kësaj teme, synohet të analizohen
kompetencat që i jep ligji për prokurimin publik, një organi
administrativ, si dhe përqasja që i bën praktika gjyqësore këtij
procesi.
Ky diskutim synohet të bëhet nëpërmjet analizës së një
numri vendimesh gjyqësore me objekt anullimin e akteve
administrative të APP-së, për përjashtimin nga pjesëmarrja në
prokurimin publik të operatorëve ekonomikë.
1 MSc. Reida Kashta (Shahollari), Studente doktorate në Universitetin e Tiranës Fakultetin e Drejtësisë,
Departamenti i të Drejtës Publike dhe në Universitetin e Torinos (Itali), Fakultetin e Drejtësisë; Drejtoreshë
në Drejtorinë Juridike, të Monitorimit dhe Publikimit në Agjencinë e Prokurimit Publik; Eksperte e
jashtme në lëndën e Prokurimit Publik në Programin e Trajnimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës.
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Përfundimi që arrihet në fund të trajtimit të temës është se
procesi i prokurimit publik është një proces dinamik dhe shumë
i ndjeshëm dhe njohja e kuadrit rregullator prej gjyqtarëve është
shumë e rëndësishme për realizimin e qëllimit kryesor të këtij
procesi, siç është efikasiteti, apo vlera për para2.
2. Prokurimi publik dhe operatorët ekonomikë
Prokurimi publik është procesi i përzgjedhjes nga Autoritetet
Kontraktore (AK), me anë të një procesi konkurrimi publik, të
operatorëve ekonomikë (OE) me të cilët do të lidhë një kontratë
publike për ofrimin e një malli, shërbimi ose pune (ndërtimi),
kundrejt pagesës nga fondet publike3. Pas çdo procesi prokurimi
publik, qëndron një qëllim publik dhe një detyrë publike të
cilën Autoritetet Kontraktore e realizojnë nëpërmjet procesit të
prokurimit4. Ky është një proces që kryhet nga administrata
shtetërore, për t’u shërbyer në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose
të tërthortë qytetarëve. Këto karakteristika, nevoja “publike”
dhe fondi “publik”, e bëjnë procesin shumë të ndjeshëm dhe
natyrshëm lind nevoja dhe domosdoshmëria për një rregullim të
posaçëm të këtij procesi. Nevoja për këtë rregullim të posaçëm
është e justifikuar me njohjen e ndryshimit që ka midis një organi
shtetëror dhe një sipërmarrje tregtare; një organ shtetëror nuk
udhëhiqet dhe as nuk ndikohet nga “forcat” e tregut, kur kryen
një procedurë prokurimi. Përzgjedhja e një operatori ekonomik
të caktuar, edhe pa pasur në konsideratë optimizimin e çmimit
dhe të cilësisë, në përfundim të një procedure prokurimi, mund
të rezultojë me kosto në buxhetin e organit shtetëror që kryen
procedurën, por në asnjë rast ky i fundit nuk ka të njëjtat risqe
dhe kosto financiare sikurse mund të ketë një sipërmarrje private
në të njëjtat kushte.
Sipërmarrja private mund të rrezikojë dhe falimentimin
në situata të tilla, kurse organi shtetëror nuk e ka asnjëherë
2 S. Arrowsmith , J. Linarelli and D. Wallace, Regulating Public Procurement: National and International
Perspectives (Kluwer Law International, 2000).
3 Neni 3, pika 1 e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
4 S.T. Poulsen, P.S. Jakobsen and S.E. Kalsmose-Hjelmborg, EU Public Procurement Law; The Public
Sector Directive, The Utilities Directive, 2nd Edition, pg.26, © 2012 DJØF Publishing.
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këtë kosto5. Këtë qëndrim e gjejmë dhe në çështjen
Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen6, ku është shprehur
qartë konsiderata për ndryshimin në “sjelljen ekonomike” midis
një organi shtetëror dhe një sipërmarrje private.
Qëllimi kryesor i procesit të prokurimit publik është
efektiviteti i kostos dhe vlera për para7. Përveç se proces
konkurimi, sikurse është përkufizuar më sipër, prokurimi
publik është edhe aktivitet ekonomik, i cili synon të përdorë/
shpenzojë paratë e taksapaguesve në mënyrën më efektive të
mundshme. Kurse vlera për para në kontekstin e prokurimit
publik është cilësia më e mirë, për çmim të arsyeshëm, në kohën
e duhur. Thënë sa më sipër, cilësia e sistemit të prokurimit
publik është drejtpërdrejtë e lidhur me mbarëvajtjen e të gjithë
ciklit të prokurimit, i cili duhet të realizohet në kohën dhe në
mënyrën e duhur, në përputhje me legjislacionin e prokurimit
publik. Kryerja e një procedure prokurimi kërkon egzistencën
dhe pjesëmarrjen aktive të dy palëve: Autoritetin Kontraktor
(pala publike) nga njëra anë dhe Operatorin Ekonomik (pala
private) nga ana tjetër. Pjesëmarrja e operatorëve ekonomikë në
një procedurë prokurimi është e domosdoshme për realizimin
me sukses të procesit të prokurimit. Nga ana tjetër duke qënë
se kontrata që synohet të realizohet do të paguhet nga fondet
publike, që një operator ekonomik të fitojë një kontratë publike,
duhet të plotësojë një sërë kriteresh, të vendosura nga ligji i
prokurimit publik (në vijim referuar si LPP).8
Pasur në konsideratë ndjeshmërinë e këtij procesi, nëpërmjet
të cilit shpenzohen fonde publike, rregullat në fuqi parashikojnë
dy kategori kriteresh për operatorët ekonomikë; kriteret për
skualifikim nga një procedurë konkrete prokurimi dhe kritere
për përjashtim nga e drejta për të marrë pjesë në një procedurë
prokurimi për një periudhë nga një deri në tre vjet.
5 S.T. Poulsen, P.S. Jakobsen and S.E. Kalsmose-Hjelmborg, EU Public Procurement Law; The Public
Sector Directive, The Utilities Directive, 2nd Edition, pg.28, © 2012 DJØF Publishing.
6 Në çështjen C-18/01 Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen v.Varkauden Taitotalo Oy, parag.51. është
shprehur sa vijon: “[a] një sipërmarrës që ka si qëllim të fitojë dhe merr përsipër dhe risqet e aktivitetit të
tij, normalisht nuk përfshihet në një procedurë për dhënie kontrate tek të tretët, me kushte që nuk janë
ekonomikisht të justifikuara”.
7 Sue Arrowsmith, Understanding the purpose of the EU’s procurement directives: the limited role
of the EU regime and some proposals for reform, published at “The Cost of Different Goals of Public
Procurement”, Swedish Competition Authority, 2012, p.47.
8 Ligji 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al, akses më 05.06.20013.
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3. Kompetenca e Agjencisë së Prokurimit Publik për përjashtimin e
operatorëve ekonomikë
Sikurse u tha dhe më sipër, procesi i prokurimit është një
procedurë konkuruese, e zhvilluar nga autoritetet kontraktore
me qëllim përzgjedhjen e operatorit më të mirë ekonomik
në treg për realizimin e një kontrate publike. Për realizimin
me sukses të procedurës dhe arritjen e qëllimeve të veta,
Autoriteti Kontraktor, vendos paraprakisht një sërë kërkesash
për kualifikim9, që duhet të plotësojnë operatorët ekonomikë
për t’u kualifikuar në procedurën e prokurimit10. Vendosja dhe
plotësimi i këtyre kërkesave shërbejnë si garanci për autoritetet
kontraktore, që operatorët ekonomikë të kualifikuar janë të
aftë ligjërisht, teknikisht dhe financiarisht, për të realizuar me
sukses kontratën publike që synohet të lidhet në përfundim të
procedurës së prokurimit. Në rast se kërkesat për kualifikim nuk
plotësohen nga operatori ekonomik, kandidat apo ofertues në
procedurën e prokurimit, ky i fundit do të skualifikohet nga
AK-ja.
Pasur në konsideratë, që procesi i prokurimit publik është një
garë për të fituar kontrata publike, pra operatorët ekonomikë
kandidatë apo ofertues kanë një interes të drejtëpërdrejtë monetar,
legjislacioni i prokurimit publik ka parashikuar dhe mundësinë
e tentativave të operatorëve ekonomikë për të fituar kontrata në
mënyrë të kundraligjshme. Një situatë e tillë është rregulluar
nga neni 47 i LPP-së, i cili parashikon se AK-ja skualifikon çdo
kandidat ose ofertues, që paraqet të dhëna të rreme për qëllime
kualifikimi, në çdo kohë, deri në fazën e shpalljes së kontratës
fituese. Autoriteti kontraktor për çdo skualifikim raporton në
APP, për qëllimet e parashikuara në nenin 13, pika 3 të LPP-së.
Nga ana tjetër në nenin 13/3 të LPP-së parashikohet
kompetenca e Agjencisë së Prokurimit Publik për të përjashtuar
një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e
9 Shihni nenet 45 dhe 46 të ligjit 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al, akses
më 05.06.20013.
10 Kërkesat për kualifikim në LPP, janë përputhur me Direktivën 2004/18/KE të Parlamentit Europian
dhe të Këshillit, datë 31 mars 2004, “Për koordinimin e procedurave për shpalljen fituese të kontratave për
punë publike, furnizime dhe shërbime publike”, nenet 45-48.
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prokurimit, pavarësisht nga çështja penale, që mund të ketë
filluar, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet, në rast se operatori
ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara nga ligji. Kjo
kompetencë e APP-së shërben si një masë parandaluese dhe
ndëshkuese në të njëjtën kohë, për operatorët ekonomikë, me
qëllim shmangien e abuzimit me fondet publike si dhe rritjen
e përgjegjshmërisë së palës private, për të realizuar me sukses
qëllimin e procesit të prokurimit publik.
Nga formulimi i nenit 13/3 del qartë kompetenca e Agjencisë
së Prokurimit Publik për të vendosur një masë administrative,
pavarësisht nëse ka apo jo vend për të filluar një procedim
penal, dhe pavarësisht nëse ky procedim penal mund të ketë
filluar. Në praktikën gjyqësore ka pasur raste kur dhënia e masës
administrative për përjashtimin e operatorëve ekonomikë nga e
drejta për të marrë pjesë në procedura prokurimi, për një shkelje
të caktuar, është interpretuar e lidhur ngushtë me fillimin ose jo
të një çështje penale, për të njëjtën shkelje. Në këtë rast, sipas
një vendimi të gjykatës, thuhet se neni 13/3/a i LPP-së, kërkon
që në rastet e paraqitjes së dokumentave me të dhëna të rreme,
të shoqërohet edhe me një procedim penal dhe vetëm nëse
ndodh kështu, mund të justifikohet masa ekstreme e dënimit
administrativ.11
Ndërkohë sikurse është përshkruar dhe më sipër, dispozita
e ndan qartë çështjen dhe dënimin e mundshëm administrativ,
nga çështja dhe dënimi i mundshëm penal, për të njëjtën
shkelje. Ligji i Prokurimit Publik është një ligj procedural, i cili
përcakton rregulla të caktuara administrative për të realizuar
një procedurë konkuruese. Si i tillë, ky ligj parashikon vetëm
masat administrative, në rastin e shkeljes së këtyre rregullave,
por në asnjë rast nuk mund të përcaktojë detyrimin për të
filluar një procedim penal, pasi kjo është e rregulluar nga
legjislacioni përkatës në fuqi12. Për më tepër, dhënia e një mase
administrative nuk mund të lidhet në mënyrë varësie me fillimin,
ose jo me një procedim penal, sepse nëse do të ndodhte kështu,
dhënia e masës administrative do të ishte në çdo rast e lidhur me
11 Shih vendimin 7195, datë 09.07.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me palë Shoqëria “2LX”
sh.r.f.s kundër Agjencia e Prokurimit Publik me objekt: “Anullimi i vendimit nr. 4357/19, datë 08.03.2012
të Agjencisë së Prokurimit Publik”, fq. 6.
12 Shihni nenin 281 të Kodit të Procedurës Penale.
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dënimin penal që do të rezultonte në fund të procedimit penal.
Nga mënyra se si është formuluar dispozita del qartë, që qëllimi
i ligjvënësit nuk ka qënë që të lidhë këto dy procedime me njëra
tjetrën, apo akoma më shumë të krijojë lidhje varësie midis tyre,
por ka qënë që të mos pengojë marrjen e masave administrative
nga organi administrativ kompetent, edhe në rastet kur për atë
çështje mund të ketë filluar një procedim penal.
3.1. Rastet e marrjes së masës së përjashtimit dhe trajtimi nga
praktika gjyqësore
Rasti i parë në të cilin Agjencia e Prokurimit Publik
legjitimohet të marrë një vendim përjashtimi sipas parashikimit
të mësipërm është kur operatori ekonomik ka keqinformuar
dhe dorëzuar dokumenta që përmbajnë të dhëna të rreme për
qëllime kualifikimi13.
Nga sa parashikon LPP dhe nga interpretimi i të dyja
dispozitave së bashku; nenit 13/3 dhe nenit 47, arrijmë në
konkluzionin që një operator ekonomik, pjesëmarrës në një
procedurë prokurimi në rast se ndodhet në kushtet e nenit 47
të LPP-së, skualifikohet nga procedura e prokurimit nga ana
e Autoritetit Kontraktor dhe përjashtohet nga e drejta për të
marrë pjesë në një procedurë prokurimi nga një deri në tre vjet
nga ana e Agjencisë së Prokurimit Publik.
Nga ana tjetër neni 13, pika 3 referon në nenet 45 dhe 46
të LPP-së. Në të dyja këto nene parashikohen respektivisht
kriteret e përjashtimit të një operatori ekonomik nga një
procedurë prokurimi si dhe kriteret që duhet të plotësojnë
operatorët ekonomikë për t’u kualifikuar në një procedurë
prokurimi. Të dyja këto nene i shërbejnë autoritetit kontraktor
për të kualifikuar, apo skualifikuar një operator ekonomik
nga një procedurë konkrete prokurimi dhe nuk duhet të keq
interpretohen si nene të cilat i shërbejnë Agjencisë së Prokurimit
Publik për përjashtimin e operatorëve ekonomikë nga e drejta
për të marrë pjesë në procedura prokurimi, për një periudhë
të caktuar. Nenet me të cilat Agjencia e Prokurimit Publik
13

Neni 13/3/a i ligjit 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al, akses më

05.06.20013.
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përjashton një operator ekonomik, sikurse përshkruar më sipër,
janë nenet 13/3/a dhe neni 47 i LPP-së.
Në praktikën gjyqësore ka pasur raste kur nenet 13/3/a dhe
neni 45, janë interpretuar si të lidhur ngushtë me njëri-tjetrin,
me argumentin se në themelin e tyre këto dy nene kanë si qëllim
të ndëshkojnë çdo subjekt që nuk i nënshtrohet rregullave dhe
parimeve të përgjithshme të prokurimit të fondeve publike dhe
për këtë arsye aplikimi i njëkohshëm i të dy dispozitave duhet
të jetë në përputhje me parimin e proporcionalitetit, dmth nga
disa mjete efektive, për të arritur qëllimin duhet të përdoren
vetëm ato mjete që shkaktojnë padrejtësinë minimale për
individin.14 Ndërkohë nga leximi dhe interpretimi literal dhe
në kontekst i këtyre dy neneve, kuptohet se këto dy nene kanë
qëllime të ndryshme nga njëri-tjetri. Nene 45 nuk ka qëllim
të ndëshkojë operatorët ekonomikë, por parashikon kushtet
në të cilat këta operatorë ekonomikë nuk duhet të jenë, me
qëllim që të kualifikohen (pra për të mos u përjashtuar) në një
procedurë konkrete prokurimi15. Ky nen parashikon të drejta
dhe detyrime për Autoritetin Kontraktor nga njëra anë dhe
operatorin ekonomik nga ana tjetër. Pra, pasur në konsideratë
rëndësinë që ka besueshmëria e një operatori ekonomik që po
konkuron për një kontratë publike, ky nen liston kushtet në të
cilat nuk duhet të jetë një operator ekonomik16, për të qënë i
aftë të fitojë një kontratë publike. Skualifikimi i një operatori
ekonomik nga një procedurë prokurimi, për arsye se nuk
plotëson kriteret bazë të vendosura nga ligji, në asnjë rast nuk
mund të konsiderohet si ndëshkim.
Nga ana tjetër, neni 13/3/a është një nen, i cili ka si qëllim
ndëshkimin e operatorëve ekonomikë, të cilët edhe pse nuk i
plotësojnë kushtet ligjore të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor,
paraqesin informacion të rremë në një procedurë prokurimi, me
14 Shih vendimin nr. 6703, datë 27.07.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me palë Shoqëria
aksionere”Rafaelo 2002” sh.a, kundër Agjencia e Prokurimit Publik, me objekt: Anullimi tërësisht i
vendimit nr. 1286/6, datë 25.05.2011 i Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përjashtimin nga prokurimet
publike, për një periudhë tre vjecare”, fq.6
15 I njëjti qëndrim për nenin 45 të LPP-së mbahet dhe në vendimin nr. 7038, datë 05.07.2012 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me palë Shoqëria “Eurofab” Sh.p.k, kundër Agjencia e Prokurimit
Publik, meobjekt: Pezullimi i zbatimit të aktit administrativ nr. 8217/8, datë 09.03.2012 i APP-së deri në
përfundim të gjykimit. Shfuqizimi i aktit administrativ, vendimit nr. 8217/8, datë 09.03.2012 të APP-së, si
një vendim i marrë në kundërshtim me ligjin dhe i pabazuar në prova, fq.8.
16 Shih nenin 45 të LPP-së.
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qëllim kualifikimin dhe fitimin e një kontrate publike.
Pra, qëllimet e këtyre dy neneve janë të ndryshme nga njëritjetri dhe si të tillë, zbatimi i tyre duhet të bëhet pavarësisht nga
njëri-tjetri. Kjo do të thotë se fakti që një operator ekonomik
është skualifikuar nga procedura e prokurimit, nga ana e
autoritetit kontraktor për paraqitjen e informacionit të rremë,
nuk shërben si pengesë që për të njëjtën shkelje të operatorit
ekonomik në fjalë, të aplikohet dhe masa nga ana e Agjencisë së
Prokurimit Publik, duke e përjashtuar këtë operator ekonomik
nga e drejta për të marrë pjesë në procedura prokurimi, për
një periudhë të caktuar. Duhet kuptuar se ndryshimi qëndron
në motivimin e vendimeve të dy institucioneve të përfshira;
Autoriteti kontraktor e skualifikon operatorin ekonomik sepse
ai nuk përmbush një nga kriteret e vendosura; kurse APP-ja,
referuar edhe një interesi më të gjërë publik në administrimin
dhe garantimin e mirëfunksionimit të sistemit të prokurimit,
e përjashton operatorin ekonomik në fjalë, sepse ai ka
keqinformuar me qëllim kualifikimin.
Ky qëndrim mbështetet dhe del qartë edhe nga neni 47 i
LPP-së, i cili është analizuar më sipër.
Nga ana tjetër, për përjashtimin e një operatori ekonomik
nga e drejta për të marrë pjesë në procedura prokurimi, për
një periudhë të caktuar, nuk mjafton vetëm keqinformimi
dhe dorëzimi i dokumentave që përmbajnë të dhëna të rreme,
por duhet të plotësohet patjetër dhe kushti që paraqitja e
dokumentave në fjalë të jenë kusht për kualifikimin e operatorit
ekonomik. Ky qëndrim është mbajtur dhe nga gjykata17.
Një diskutim tjetër që lind nga analiza e këtij neni, është
dhe lloji i masës që duhet të jepet në terma kohorë, pasur
në vëmendje periudhën kohore nga një deri në tre vjet që
parashikon LPP, për përjashtimin e operatorëve ekonomikë. Në
praktikën gjyqësore ka pasur raste kur gjykata edhe pse ka dalë
në konkluzionin se një operator ekonomik ka keqinformuar
dhe ka dorëzuar dokumente që përmbajnë të dhëna të rreme
për qëllime kualifikimi, duke ndërhyrë në një dokument për të
17 Shih vendimin nr.3519, datë 02.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me pale Shoqëria
“Tea D” Sh.p.k kundër Agjencia e Prokurimit Publik, me objekt: Anullimi i shkresës nr. 7006/5
prot, date 23.12.2010 te te paditur A.P.P; Sigurimi i padisë duke urdhëruar pezullimin e zbatimit të aktit;
Dhënien e vendimit me egzekutim të përkohshëm, fq.5.
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ndryshuar përmbajtjen e tij, me qëllim përmbushjen e kërkesës
për kualifikim, në lidhje me masën administrative konkludon se
duhet marrë masa administrative e përjashtimit për një periudhë
një vjeçare dhe jo masa maksimale tre vjeçare. Kjo me arsyetimin
se edhe me masën administrative më të ulët, zbatohet ligji18.
Interpretimi i dispozitës në fjalë, edhe në lidhje me periudhën
kohorë për të cilën jepet masa, duhet bërë në kontekstin dhe
frymën e përgjithshme të LPP-së, si dhe duke pasur në konsideratë
kushtet dhe rrethanat në të cilat ka ndodhur shkelja. Fakti që
ligji parashikon një periudhë kohore me një afat minimal dhe
një afat maksimal, do të thotë se masa e shkeljes, brenda një lloji
të caktuar shklejeje, nuk është gjithmonë e njëjtë, por duhet të
vlerësohen rast pas rasti rrethanat e shkeljes për të vendosur masën
e duhur të ndëshkimit, me qëllim zbatimin e ligjit. Kështu p.sh.
nëse keqinformimi dhe dorëzimi i dokumentave që përmbajnë
të dhëna të rreme, për qëllime kualifikimi, ka ardhur si rezultat i
dorëzimit të një dokumenti i cili ekziston si i tillë, por nuk është
më i vlefshëm për të përmbushur kërkesat në një procedurë
prokurimi, e ngarkon operatorin ekonomik me faj, pasi ai e ka
dorëzuar dokumentin në fjalë, pra e ka konsumuar shkeljen e
parashikuar nga dispozita përkatëse e LPP-së. Megjithatë, pasur
në konsideratë faktin që operatori ekonomik nuk ka ndërrmarë
një veprim për ndryshimin e përmbajtjes së dokumentit, por
thjesht ka dorëzuar një dokument që nuk është më i vlefshëm,
mund të shërbejë si rrethanë që argumenton dënimin minimal,
ose mesatar, por jo atë maksimal.
Në një situatë tjetër, kur një operator ekonomik dorëzon një
dokument me të dhëna të pasakta, e konfirmuar kjo dhe nga
organi kompetent që pretendohet se ka lëshuar dokumentin,
operatori ekonomik në fjalë jo vetëm që është në kushtet e
nenit 13/3/a të LPP-së, por është edhe në rrethana rënduese,
pasi ka ndërhyrë në dokument, duke dhënë një informacion
të rremë, me qëllim përmbushjen e kërkesës përkatëse për
kualifikim. Ky është një tregues i qartë që operatorit ekonomik
18 Shih vendimin nr. 9725, datë 01.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me palë Shoqëria
“H.E.L.D.I” sh.p.k, kundër Agjencia e Prokurimit Publik, me objekt: Anullimi i aktit administrativ,
vendimit nr. 5677/4 Prot., datë 13.06.2012 të Agjencisë së Prokurimit Publik; Marrjen e masës së sigurimit
të padisë, për pezullimin e zbatimit të aktit administrativ nr. 5677/4, datë 13.06.2012 të Agjencisë së
Prokurimit Publik, fq. 9.
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i mungon reputacioni dhe besueshmëria, të cilat janë kërkesa
të domosdoshme që operatori ekonomik duhet të plotësojë
për të fituar një kontratë publike19. Në një rast të tillë, pasur
në konsideratë rrethanat në të cilat është kryer shkelja, masa e
dënimit duhet të jetë në përpjestim me masën e shkeljes, duke
iu referuar dhe kufijve maksimal që parashikon ligji, sepse në të
kundërt, ligji realisht nuk do të zbatohej.
Rasti i dytë në të cilin Agjencia e Prokurimit Publik
legjitimohet të marrë një vendim përjashtimi është kur operatori
ekonomik i jep ose premton t’i japë, drejtpërdrejt ose tërthorazi,
një zyrtari apo punonjësi një shpërblim në çfarëdolloj forme,
mundësi punësimi ose mall, shërbim ose vlerë, si stimul për një
akt, vendim apo procedurë, që ndërmerr autoriteti kontraktor
për procedurat e prokurimit20. Sikurse shihet, nëpërmjet këtij
parashikimi synohet të parandalohen dhe te dënohen, nëse është
rasti, veprimet korruptive. Megjithatë deri më sot nuk ka pasur
asnjë rast përjashtimi nga Agjencia e Prokurimit Publik, me këtë
arsyetim21. Kjo është e lidhur dhe me faktin se korrupsioni në
prokurime është një fenomen ku jane të përfshira dhe përfitojnë
të dyja palët (operatori ekonomik dhe përfaqësues nga autoriteti
kontraktor), dhe secila prej tyre tenton të ruajë fshehtësinë dhe
të mos e denoncojë atë22.
Rasti i tretë në të cilin Agjencia e Prokurimit Publik
legjitimohet për të marrë një vendim përjashtimi është kur një
operator ekonomik është dënuar për vepra penale si: pjesëmarrje
në organizata kriminale, korrupsion, mashtrim, pastrim parash
dhe fallcifikim23. Plotësimi i këtij kushti do të ndodhte nëse
një operator ekonomik i dënuar për një nga veprat penale në
fjalë, do të ofertonte në një procedurë prokurimi me qëllimin
marrjen e një kontratë publike. Vendimarrja e APP-së në këtë
rast do të ishte e natyrës deklarative, pasi për çështjen në fjalë
19 Shih nenin 46/1/b të ligjit 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al, akses më
05.06.20013.
20 Shih nenet 13/3/b dhe 26/1/a të ligjit 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.
al, akses më 05.06.20013.
21 Shih Analizat Vjetore të Agjencisë së Prokurimit Publik për vitet 2006-2012, www.app.gov.al, akses
më 30.06.2013.
22 Shih R. Kashta “Corruption and Innovation in the Albanian Public Procurement System”, 2013, akses
http://www.irspm.net/publications/summary.html.
23 Shih nenet 13/3/c dhe 45/1 të ligjit 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al,
akses më 05.06.20013.
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duhet të ketë paraprakisht një vendim gjykate të formës së prerë.
Në praktikë, nuk ka pasur asnjë rast vendim përjashtimi me këtë
arsyetim nga ana e APP-së24.
Rasti i katërt në të cilin Agjencia e Prokurimit Publik
legjitimohet për të marrë një vendim përjashtimi është kur një
operator ekonomik, nuk ka përmbushur detyrimet kontraktuale
në kontratat publike25. Ky parashikim duhet të lexohet dhe
interpretohet në kontekst, pasur në konsideratë qëllimin dhe
frymën e të gjithë ligjit të prokurimit publik. Thënë sa më
sipër, nuk mjafton fakti i mosekzekutimit/realizimit me sukses
i kontratës për të përjashtuar një operator ekonomik nga
pjesëmarrja në një procedurë prokurimi, por duhet të provohet
që mos ekzekutimi i kontratës ka ardhur si rezultat i një veprimi
apo mosveprimi të operatorit ekonomik në fjalë, dhe jo për shkak
të gabimeve apo mosveprimeve të Autoritetit Kontraktor.26
Nga ana tjetër, ka pasur raste kur gjykata ka bërë një interpretim
shumë të zgjeruar të këtij parashikimi, duke u shprehur se
mosekzekutimi vetëm në një rast i një kontrate që është lidhur
në përfundim të një procedure prokurimi, nuk mund të shërbejë
si shkak për përjashtimin e tij nga e drejta për të marrë pjesë në
procedura prokurimi27. Referuar dispozitës konkrete të LPP-së
si dhe duke pasur në konsideratë karakteristikat e procesit të
prokurimit dhe rëndësinë e sjelljes profesionale të operatorëve
24 Shih referencën nr.21.
25 Shih nenin 13/3/ç të ligjit 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al, akses më
05.06.20013.
26 Ky qëndrim është mbajtur edhe nga gjykata në disa nga çështjet e marra në analizë dhe konkretisht:
Shih vendimin nr. 7193, datë 09.07.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me palë “Eurondërtim
2000” sh.p.k, kundër Agjencia e Prokurimit Publik, me objekt: Shfuqizimi i vendimit nr. 5268/6 prot,
datë 03.11.2011, pjesërisht për pikën 1 të tij, ku gjykata në arsyetimin e saj “…vlerëson se pala paditëse ka
treguar gjithë kujdesin e duhur për përmbushjen e detyrimit të saj kontraktor (Neni 455 i K.CiVil) dhe
se mos kryerja e punimeve brenda afatit të kontratës ka ardhur pa faj të tij si sipërmarrës, por për shkak
të mungesës së projektit të zbatimit të kësaj kontrate sipërmarrje që në fazën e procedurave të prokurimit
(Neni 489 i K.Civil)”.
I njëjti qëndrim mbahet në vendimin nr. 4610, datë 01.06.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
me pale: Dorgen sh.p.k. kundër Agjencia e Prokurimit Publik, me objekt: “Anullimi i Vendimit të APP-së
me nr. 12208/3, datë 14.12.2009 për përjashtimin e subjektit Dorgen Sh.p.k. për tre vjet nga prokurimet
publike. Pezullimin e zbatimit të vendimit me nr. 12208/3, datë 14.12.2009 për përjashtimin e subjektit
Dorgen Sh.p.k. për tre vjet nga prokurimet publike” dhe në vendimin nr. 2024, datë 06.09.2012 të Gjykatës
së Apelit Tiranë me paditës Avokatura e Shtetit, me objekt: Rrëzimi i vendimit nr. 4660, datë 01.06.2011 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
27 Shih vendimin nr. 11281, datë 21.01.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me pale: Shoqëria
“Enerisa” Sh.p.k kundër Agjencia e Prokurimit Publik, me objekt: Konstatimi i pavlefshmërisë së aktit
administrative nr. 9963/3 prot, datë 17.10.2001 të APP-së, fq. 4.
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ekonomikë në këtë proces, që burojnë nga fryma e dispozitave
në tërësi të LPP-së, rezulton se nuk është vendosur një numër i
caktuar rastesh të mosekzekutimit të kontratës, të cilat përbëjnë
“kufirin” midis mospërjashtimit dhe përjashtimit. Parashikimi
ligjor është i hapur në këtë rast, duke u shprehur vetëm për
llojin e shkeljes dhe jo për shpeshtësinë e saj. Në këtë mënyrë
organit kompetent i del për detyrë të gjykojë dhe të vlerësojë
masën e shkeljes dhe rrjedhimisht dhe masën e dënimit.
Rasti i pestë në të cilin Agjencia e Prokurimit Publik
legjitimohet për të marrë një vendim përjashtimi është kur
ka një vendim të formës së prerë të Komisionit të Autoritetit
të Konkurrencës për marrëveshje në oferta28. Edhe në këtë
rast qëllimi i ligjit është të parandalojë dhe/ose të ndëshkojë
kur është kryer shkelja, marrëveshjet në oferta të operatorëve
ekonomikë që ofertojnë në procedura prokurimi, me vlera për
të cilat kanë rënë paraprakisht dakort. Këto lloj marrëveshjesh
ndikojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë në efikasitetin e një
procesi prokurimi, pasi cënohet një nga parimet bazë të tij,
sikurse është dhe konkurenca ndërmjet operatorëve ekonomikë.
Megjithatë roli i APP-së në këtë rast, si organi kompetent për
marrjen e një vendimi përjashtimi, është pothuajse formal
(deklarativ), pasi hetimin dhe procedimin administrativ për
të konkluduar nëse ka apo jo marrëveshje në oferta, e kryen
Autoriteti i Konkurrencës29.
Pasur në konsideratë dhe faktin që ky është një rast i shtuar në
ligjin e prokurimit publik, në fund të vitit 201230, në praktikë
nuk ka pasur asnjë rast vendimi përjashtimi me këtë arsyetim
nga ana e APP-së.

28 Shih nenin 13/3/d të ligjit 9643/2006 ‘Për prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al, akses më
05.06.20013.
29 Shih ligjin nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe Vendimin 287, datë 04.06.2013
të Komisionit të Autoritetit të Konkurencës “Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e
prokurimit të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike në Qarkun e Gjirokastrës dhe qytetin e Sarandës”,
www.caa.gov.al, akses më 20.08.2013.
30 Shihni ligjin 131/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, www.app.gov.al, akses më 20.08.2013.
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4. Përfundime dhe rekomandime
Pas çdo prokurimi publik, qëndron një qëllim publik dhe
një detyrë publike të cilën Autoritetet Kontraktore e realizojnë
nëpërmjet procesit të prokurimit31. Nëpërmjet procesit të
prokurimit publik dhe dhënies së kontratës një operatori
ekonomik, institucioni publik, i delegon këtij të fundit një
atribut të vetin, për realizimin e një shërbimi, pune, apo blerjen
e një malli. Me fjalë të tjera nëpërmjet këtij procesi një organ
shtetëror i “delegon” një sipërmarrjeje private të drejtën për të
kryer veprimtari kryesisht të karakterit teknik (jo politikbërës),
në emër dhe për llogari të organit shtetëror, siç mund të jetë
psh, shërbimi i pastrimit të qytetit, ndërtimi i rrugëve rurale apo
urbane etj. Ky “delegim” bëhet bazuar në një kontratë dypalëshe,
për dhënien e së cilës organi shtetëror duhet të ndjekë rregullat
e prokurimit publik. Parë në këtë këndvështrim, është shumë e
rëndësishme që operatorët ekonomikë që konkurojnë për një
kontratë publike, të tregojnë përgjegjshmëri profesionale, si dhe
të gëzojnë besim dhe reputacion të mirë. Pasur në konsideratë këtë
mision të operatorëve ekonomikë, justifikohet dhe parashikimi
ligjor i dënimit administrativ të përjashtimit nga e drejta për të
marrë pjesë në procedurat e prokurimit, për ata operatorë që jo
vetëm nuk plotësojnë kriteret kualifikuese, por synojnë fitimin e
kontratave publike në mënyrë të kundraligjshme. Leximi i drejtë
i kësaj mase ndëshkuese, bëhet nëse mbahen në konsideratë dhe
lexohet në kontekst i gjithë ligji i prokurimit, fryma dhe qëllimi
i tij.
Procesi i prokurimit publik, në vetvete është një konkurs për
fitimin e një kontrate nga një, ose më shumë operatorë ekonomikë
dhe realizimin e saj për llogari të një institucioni publik. Që një
operator ekonomik të kualifikohet në një procedurë prokurimi,
duhet të plotësojë të gjitha kriteret e vendosura për këtë qëllim.
Rregullat e kryerjes së procedurës së prokurimit, dhe kërkesat bazë
31 S.T. Poulsen, P.S. Jakobsen and S.E. Kalsmose-Hjelmborg, EU Public Procurement Law; The Public
Sector Directive, The Utilities Directive, 2nd Edition, pg.26, © 2012 DJØF Publishing.
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që duhet të plotësohen nga operatorët ekonomikë që konkurojnë
në këto procedura, përcaktohen në ligjin e prokurimit publik.
Ky ligj synon normimin e rregullave që duhet të ndiqen, me
qëllim dhënien e kontratës me kushtet më të mira të mundshme.
Që të realizohet ky qëllim, ligji në fjalë parashikon jo vetëm
kërkesat bazë që duhet të plotësohen nga operatorët ekonomikë
për t’u kualifikuar në procedurën e prokurimit, por parashikon
gjithashtu dhe “sjelljet e ndaluara” për operatorët ekonomikë
që synojnë të fitojnë kontrata publike. Në rast të konstatimit
të këtyre sjelljeve, ligji parashikon penalitet për operatorët
ekonomikë, duke i përjashtuar ata nga e drejta për të marrë pjesë
në një procedurë prokurimi për një periudhë të caktuar kohore.
Kompetenca për të marrë një vendim të tillë i jepet një organi
administrativ, sikurse është Agjencia e Prokurimit Publik.
Përjashtimi nga e drejta për të marrë pjesë në një procedurë
prokurimi është një dëmin administrativ që jepet nëpërmjet një
procesi administrativ, të cilin ligji i prokurimit publik, në nenin
13 të tij, e trajton në mënyrë të qartë dhe specifike, të ndarë
nga procesi dhe dënimi penal. Gjithashtu vendimi i përjashtimit
nuk është dhe nuk duhet trajtuar si një vendim alternativ me
vendimin e Autoritetit Kontraktor për skualifikimin e operatorit
ekonomik nga një procedurë e dhënë prokurimi. Sikurse është
analizuar dhe më sipër, skualifikimi nga procedura e prokurimit
bëhet për mosplotësimin e kërkesave për kualifikim, ndërsa
vendimi i përjashtimit merret në rast të konstatimit të një prej
sjelljeve të ndaluara për operatorët ekonomikë që synojnë të
fitojnë kontrata publike, sikurse janë parashikuar në nenin 13
të ligjit të prokurimit. Për më tepër vendimi i përjashtimit, në
rastin kur operatori ekonomik ka keqinformuar dhe dorëzuar
dokumenta që përmbajnë të dhëna të rreme për qëllime
kualifikimi, duhet të paraprihet detyrimisht nga vendimi i
Autoritetit Kontraktor për skualifikimin e operatorit ekonomik
në fjalë nga procedura e prokurimit.
Gjithsesi, megjithë argumentat për parashikimin e një
ndëshkimi të tillë administrativ, ligjvënësi nuk është shprehur
qartë në parashikimin e kritereve për përcaktimin e periudhës
së përjashtimit nga organi kompetent. Sikurse analizuar dhe më
sipër, ligji parashikon kufirin minimal dhe maksimal të dënimit,
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duke e lënë kështu në diskrecionin e organit vendimmarrës,
përcaktimin e afatit konkret të përjashtimit. Mos përcaktimi
i kritereve të qarta për të vendosur periudhën e përjashtimit,
mund të çojë në vendime abuzive dhe të pa unifikuara në
praktikë. Në këto kushte është i domosdoshëm saktësimi i afatit
të përjashtimit, sipas rasteve të parashikuara nga ligji si dhe
rrethanat që duhen mbajtur në konsideratë në përcaktimin e
këtij afati.
Lënia e hapësirave për intrepretim dhe abuzim në
vendimmarrje që lidhen me procesin e prokurimit publik, mund
të rezultojë shumë problematike në praktikë, pasur në konsideratë
faktin që nëpërmjet këtij procesi menaxhohet fond publik. Ky
element thelbësor i procesit të prokurimit është shumë tërheqës
dhe i ekspozuar kundrejt korrupsionit, kryesisht për dy arsye,
të cilat në fakt janë të lidhura drejtëpërsëdrejti me kuptimin e
këtyre dy fjalëve – “fond” dhe “publik” dhe konkretisht: duke
qënë se në bazë të këtij procesi qëndron menaxhimi i “fondeve”,
ka një mundësi teorike që të përfitohen para, nga ata që kanë
detyrën e menaxhimit të tyre dhe së dyti duke qënë se këto
fonde janë “publike”, askush nuk është i “lidhur” personalisht
me to, kështu që teorikisht mund të përfitohet më lehtë duke
abuzuar me menaxhimin e tyre32.
Duke pasur në konsidetarë këto dy tipare të procesit të
prokurimit, është shumë e rëndësishme njohja dhe interpretimi
i drejtë i kuadrit ligjor në këtë fushë, për të arritur qëllimin
kryesor të procesit të prokurimit: efikasitetin. Kjo është detyrë e
të gjitha palëve të administratës publike të përfshira në proces,
si në nivel ekzektutiv ashtu dhe në nivel politikë-bërës, por
e vendosur në “duart” e gjykatës merr një rëndësi edhe më
të madhe. Njohja dhe interpretimi i drejtë i kuadrit ligjor të
fushës, nga ana e gjykatës, është shumë e rëndësishme, duke
qënë se nga vendimmarrja e saj respektohen ose jo parimet e
procesit të prokurimit dhe realizohet ose jo qëllimi kryesor i
këtij procesi. Nëse një operator ekonomik, nuk ndëshkohet
sipas parashikimeve ligjore për një shkelje që ka kryer, atëherë
jo vetëm që shkelet parimi i trajtimit të barabartë të operatorëve
32 Shihni R. Kashta “Corruption and Innovation in the Albanian Public Procurement System”, artikull
i botuar në Academicus International Scientific Journal, Nr. 10, 2014. akses http://www.academicus.edu.
al/?subpage=volumes&nr=10
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ekonomikë, si një nga parimet bazë të ligjit të prokurimit, por
ai është një kosto e shtuar në proceset e prokurimit që do të
zhvillohen në të ardhmen dhe rrjedhimisht, një kosto e shtuar
në jetën tonë të përditshme, si qytetarë të këtij shteti, duke qënë
se fondi publik i analizuar më sipër, në të vërtetë nuk është
“publik”, por është pak nga paratë e seicilit prej nesh.
Me qëlllim zbatimin e drejtë të legjislacionit të prokurimit në
përgjithësi dhe realizimin e qëllimit kryesor të tij, në përfundim
të këtij punimi do ta vija theksin në rëndësinë që merr ngritja
e kapaciteteve, të të gjitha palëve të përfshira në procesin e
prokurimit dhe në mënyrë të veçantë të gjykatës, si hallka e fundit
në zinxhirin e këtij procesi. Pasur në konsideratë tiparet e procesit
të prokurimit dhe dinamizmin e tij për shkak të larmishmërisë
së objektit të kontratave që prokurohen, nevoja për trajnim të
vazhdueshëm të gjyqtarëve kthehet në domosdoshmëri, për të
siguruar efikasitetin e prokurimit publik.
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Konventat e ONP dhe domosdoshmeria e mbrojtjes ne pune

KONVENTAT E ONP DHE DOMOSDOSHMERIA
E MODERNIZIMIT TË MBROJTJES NË PUNË
Msc. Margena Dhuli
Hyrje
Konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës1 përbëjnë
themelin juridik të Kodit e të ligjeve tona të punës edhe në
fushën tepër të rëndësishme të mbrojtjes në punë. Përmbajtja
e konventave shpreh thelbin, emëruesin e përbashkët të
legjislacioneve të punës të vendeve demokratike në botë edhe
në këtë çështje që analizohet. Konventat, pas ratifikimit të tyre
nga vendi anëtar i ONP, u nënshtrohen dy parimeve themelore:
a)Parimit të zbatimit të detyrueshëm të tyre,
b) Parimit të mbrojtjes së minimumit të të drejtave.
Kushtetuta e RSH sanksionon se çdo marrëveshje
ndërkombëtare e ratifikuar, përbën pjesë të sistemit të
brendshëm juridik pasi botohet në Fletoren Zyrtare. Madje,
ajo zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur
nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen
e një ligji. Epërsia e konventave ndërkombëtare të ratifikuara
me ligj, në raport me ligjet e vendit që nuk pajtohen me të,
parashikohet gjithashtu në Kushtetutë (neni 122). Ky thelb
juridik kushtetues transmetohet ne Kodin e Punës (neni 2), ku
sanksionohet se Kodi respekton konventat ndërkombëtare të
ratifikuara nga RSH dhe se bazohet në normat përgjithësisht
të pranuara të së drejtës ndërkombëtare. Kështu, qëndrimet e
mësipërme kushtetuese dhe ligjore vlejnë edhe për ratifikimin
e konventave të ONP (që lidhen me miratimin, ndryshimin,
1 Rëndësi të veçantë në këtë drejtim marrin sidomos konventat e ONP me numër 1-2, 4, 5-6, 24-25, 42,
111, 138, 148, 155, 171, 174, 176, 178, 182.
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plotësimin ose shfuqizimin e ligjeve për mbrojtjen në punë).
Për të evidentuar disa përfundime e rekomandime të
standarteve të mbrojtjes juridike në punë në vendin tonë, është
e domosdoshme të jepet paraprakisht një tablo e qartë e këtij
realiteti normativ.
I. Cili është realiteti i standarteve ligjore të mbrojtes në punë
në Shqipëri?
Qysh në fillim mund të pranohet se legjislacioni i ynë për
mbrojtjen në punë përfaqëson standarte ligjore të zhvilluara.
Sidoqoftë, këto standarte mund dhe duhet të jenë më të lartë,
më modernë, për vet stadin e tanishëm të zhvillimit të vendit, në
kushtet kur Shqipëria gëzon edhe statusin e vendit kandidat të
BE. Ky pohim mban parasysh jo vetëm konceptin e ngushtë, por
edhe atë të gjërë të mbrojtjes në punë. Meriton të sqarohet se në
doktrinën juridike bashkëkohore, me konceptin e mbrojtjes në
punë të punëmarrësve mbahet parasysh, më së shumti, kuptimi i
ngushtë i saj, sepse në kuptimin e gjerë, mbrojtja në punë përfshin
gjithë dispozitat e të drejtës së punës, mbasi të gjitha këto janë
vendosur në interes të punëmarrësve (siç janë për shembull,
dispozitat për mbrojtjen në punë, për kohën e punës dhe të
pushimit, për shpërblimin e punës etj). Ndërsa, në kuptimin
e ngushtë, mbrojtja në punë përfshin atë pjesë të normave të
së drejtës së punës që sanksionojnë posaçërisht (drejtpërdrejtë)
mbrojtjen në punë të punëmarrësve. Në një kuptim të tillë të
ngushtë, mbrojtja në punë përfaqëson tërësinë e masave teknike,
shëndetësore, organizative dhe shoqërore që synojnë sigurimin e
kushteve sa më të përshtatshme në parandalimin e aksidenteve
në punë,2 të sëmundjeve profesionale3 dhe të sëmundjeve të
përgjithëshme4.
2 Aksident në punë quhet çdo plagosje që ka ndodhur gjatë punës ose për shkak të saj si dhe çdo dëmtim
tjetër i shëndetit të punëmarrësit të shkaktuar gjatë punës, që nuk rrjedhin nga sëmundje të përgjithshme,
por që sjell paaftësi të përkohshme, invaliditet ose vdekje.
3
Sëmundje profesionale quhen ato sëmundje që janë ekskluzivisht karakteistike për punën që
kryen punëmarrësi. Në sëmundjet profesionale duhet të përfshihen jo vetëm ato të treguara në listën e
sëmundjeve, por edhe komplikacionet dhe pasojat e tyre.
4 Sëmundjet e përgjithshme quhen të gjitha sëmundjet që nuk kanë prejardhje profesionale, por që lidhen
me mjedisin e punës, me qëllim që të mbrohet jeta dhe shëndeti i punëmarrësve.
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Mbrojtjen në punë e gëzojnë të gjithë punëmarrësit që janë
në marrëdhënie pune. Ajo realizohet dhe përpunohet krahas
organizimit dhe zhvillimit të prodhimit, procesit teknologjik
dhe procesit të punës në përgjithësi. Mbrojtja në punë është një
proces, dinamizmi përbën karakteristikën e pandashme të tij.
Bazën ligjore për mbrojtjen në punë në vendin tonë e
përbëjnë sidomos dispozita juridike kushtetuese (neni 49/
II i Kushtetutës), Kodi i Punës (krerët VIII dhe X); Ligji
“Për inspektoriatin shtetëror të punes”; Ligji “Për mbrojtjen
nga zjarri”; Ligji “Për mbrojtjen e mjedisit” si dhe vendimet
përkatëse të Këshillit të Ministrave.
Standarti ligjor i vlerësueshëm rezulton i shprehur qartë në
legjislacionin tonë, ku përfshihen çështjet e parandalimit dhe të
reagimit ndaj aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale.
Kështu, punëdhënësi, në bazë të nenit 39/1 të Kodit të Punës, për
të parandaluar aksidentet dhe sëmundjet profesionale, detyrohet
të përcaktojë konkretisht rregulla të sigurimit teknik, që janë të
nevojshme, teknikisht të zbatueshme dhe që i përshtaten kryerjes
së punës. Ai, pasi konsultohet me punëmarrësit, duhet të marrë
masat e nevojshme mbrojtëse kundër rreziqeve të veçanta që që
paraqesin substancat helmuese, makinat, transporti i peshave
të rënda, ndotja e ajrit, zhurmat dhe dridhjet, si dhe rreziqeve
në disa degë të ekonomisë, si ndërtim, xhenio civile, miniera
dhe industri kimike. Punëdhënësi duhet të vendosë sinjale të
dallueshme qartë në çdo vend pune, që paraqet rrezik për jetën
dhe shëndetin e punëmarrësve. Kur punimet paraqesin rreziqe
të veçanta, ai duhet të organizojë, vizita mjekësore për marrjen
në punë dhe gjatë saj, në mënyrë periodike me shpenzimet e tij.
Standarti ligjor pozitiv i parandalimit të aksidenteve dhe
sëmundjeve profesionale vijon të ruhet në vazhdimësi në sistemin
tonë ligjor. Në Kodin e Punës parashikohet se punëdhënësi
duhet të marrë leje nga inspektori i punës para vënies në punë
të ndërmarrjes ose një pjesë të saj, hapjes se mjedisit të punës,
si dhe për çdo ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e punës,
prodhimet e përdorura, makinat dhe pajisjet, përjashtuar lejet
që kërkohen në bazë të ligjeve të tjera. Klasifikimi i veprimtarisë,
dokumentacioni që duhet të paraqesë punëdhënësi, si dhe
procedura e dhënies së lejes nga inspektori i punës, përcaktohen
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me vendim të Këshillit të Ministrave. Inspektori i punës duhet t’i
komunikojë punëdhënësit të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore
për veprimtarinë e parashikuar dhe shqyrton me të masat që
duhet të merren. Masat mbrojtjëse të vendosura nga inspektori i
punës nuk duhet të sjellin shpenzime jopërpjestimore në raport
me qëllimin e veprimtarisë. Punëdhënësi zbaton projektin e tij,
nëse brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit të dokumentacionit
nuk është kundërshtuar me shkrim në mënyrë të motivuar nga
inspektori i punës.
Standartet e mira ligjore të mbrojtjes në punë shprehen
edhe në atë se në të gjitha rrethanat, në bazë të Kodit të Punës,
punëdhënësi duhet të mbajë gjithmonë në ndërmarrje dhe t’i
paraqesë inspektorit të punës dokumentet e duhura si: a) një
kopje të deklarateve të aksidenteve në punë që kanë ndodhur të
paktën që prej tre vjetësh; b) planin, projektin e vendeve të punës;
c) listën e lëndëve të rrezikshme, që përdoren në ndërmarrje.
Kjo listë duhet të mbajë të dhëna të mjaftueshme që lejojnë
njohjen e përbërjes së substancave të përdorura, rrezikshmërinë,
masat mbrojtëse si dhe numrin e punëmarrësve që punojnë me
to.
Mbrojtja në punë, krahas rëndësisë shoqërore, ka edhe
rëndësinë e vet ekonomike, sepse duke u mbrojtur jeta dhe
shëndeti i punëmarrësve, bëhet e mundur rritja e prodhimit,
ngritja e rendimentit, rritja ekonomike dhe sigurohet kështu
perspektiva europiane në zhvillimin ekonomik të vendit tonë si
vend kandidat i BE.
Në kuadrin e mbrojtjes në punë të punëmarrësve,
administrata e ndërmarrjes dhe institucionit punëdhënës
detyrohet të përmbushë një varg detyrimesh juridike. Detyrimi
më kryesor i punëdhënësit është që të marrë masa efektive të
gjithanëshme të mbrojtjes në punë të punëmarrësve, në mënyrë
që të parandalohen faktoret negative dhe rreziqet e punës, të
cilët prekin jetën ose shëndetin e punëmarrësve5. Një nga masat
më thelbësore të këtij detyrimi është organizimi i instruktimit të
punëmarrësve për mbrojtjen në punë me qëllim që ata të njihen
5 Jean Pelissier “Droit du travail”, Paris 2012, f.854-892; Edoardo Ghera “Diritto del lavoro”, Bari
2012, f.121-123.
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me dispozitat ligjore në fushën e mbrojtjes në punë, me rregullat
e sigurimit teknik dhe higjienosanitar, me mënyrat e montimit,
përdorimit të makinave, të rrjetit elektrik si dhe me pasojat
që mund të vijnë nga shkelja e këtyre rregullave. Kualifikimi
dhe informimi i punëmarrësve bëhet gjatë marrjes në punë
dhe përsëritet sipas nevojës, veçanërisht në rast të ndryshimit
të kushteve të punës. Punëdhënësi, detyrohet t’u shpjegojë
punëmarrësve të ekspozuar ndaj rreziqeve domosdoshmërinë
e respektimit të masave të sigurimit teknik e të higjienës në
punë. Nga përmbajtja e dispozitës të Kodit të Punës, rezulton
se në funksion të masave të mbrojtjes në punë, është parësor
instruktimi i punëmarrësit nga punëdhënësi, gjë që dëshmon
për seriozitetin e standartit ligjor përkatës.
Një tjetër standart ligjor të vlerësueshëm përfaqëson edhe
sistemi i dispozitave kundër zjarrit. Zjarri është një nga rreziqet
më të mëdhenj në botë. Prandaj, në kuadrin e detyrimeve që
burojnë nga mbrojtja në punë, në nenin 66 të Kodit të Punës,
parashikohet se punëdhënësi duhet të verë në dijeni punëmarrësit
për rreziqet nga zjarri dhe shpërthimet e ndryshme si dhe mbi
mjetet mbrojtëse për të parandaluar shfaqjen e rreziqeve të tilla.
Punëdhënësi, u mëson punëmarrësve, mënyrën e përdorimit të
fikësave dhe mjeteve të tjera mbrojtëse kundër zjarrit, rrugët
e daljes në rast zjarri dhe organizon të paktën një herë në vit
ushtrime të luftës kundër zjarrit dhe mënyrën e evakuimit të
personave. Sipas legjislacionit tonë, punëdhënësi duhet të bëjë
analizën e rrezikut të zjarrit ose shpërthimit, dhe të marrë masat
e nevojshme për parandalimin e tyre, duke mbajtur parasysh
natyrën e lëndëve të përdorura dhe të proçeseve të punës.
Ndërsa, mjediset ku përpunohen ose magazinohen lëndë që
lëshojnë avuj të ndezshëm, kërkohet të ventilohen dhe në asnjë
rast të mos ketë flakë ose aparatura, instalime ose mjete që mund
të shkaktojnë shkëndija. Është e kuptueshme se ndalimi i pirjes
së duhanit është i qartë dhe meriton të kujtohet me të gjitha
mjetet e mundëshme. Në funksion të rregullave të mbrojtjes
kundër zjarrit, çdo mjedis pune pajiset me fikësa zjarri në sasi
të mjaftueshme, të cilët duhet të mbahen në gjendje të mirë
funksionimi. Në afërsi të vendeve të punës, të cilët paraqesin më
shumë rrezikshmëri, mbahen rezervë uji dhe rërë. Gjithashtu,
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punëdhënësi ka për dëtyrë të sigurojë që ndriçimi i mjedisit,
i vendit të punës, dhe i hyrjes në to, të jetë i mjaftueshëm për
të siguruar kryerjen normale të punës. Me ligj, përcaktohen
në mënyrë të hollësishme detyrime të tjera të punëdhënësit që
lidhen me rregullat për vendin e punës, për qëndrueshmërinë
dhe pastërtinë, riparimet, ajrosja, zhurmat dhe dridhjet,
mirëmbajtja, tregtia e makinave, kushtet e punës dhe ngarkesat,
lëvizjet, kalimet, daljet, skelat, shkallët, rezervuarët, parandalimi
nga rëshqitjet, mbrojtja nga kushtet atmosferike, pajisjet
individuale, pijet, ushqimi, banimi, ndihma e shpejtë etj. Të
gjitha këto masa shprehin qartë standarte ligjore të zhvilluara në
raport me konventat e ONP dhe ato europiane.
Edhe për punëmarrësit, detyrimet ligjore për mbrojtjen në
punë shprehin standarte ligjore të përparuara. Detyrimi kryesor
i punëmarrësve në këtë drejtim, është respektimi i përpiktë i
masave të sigurimit teknik dhe higjieno sanitar, me qëllim
qe të mbrohet jeta dhe shëndeti i tyre. Që të zbatohet sa më
mirë ky detyrim, është e domosdoshme që punëmarrësi të
njihet paraprakisht me dispozitat e legjislacionit tonë të punës
që parashikojnë mbrojtjen në punë të punëmarrësve. Në këtë
mënyrë, kualifikimi në fushën e mbrojtjes në punë duhet të
kuptohet nga punëmarrësi si pjesë përbërëse e formimit të tij
profesional dhe të përgjithshëm. Ai detyrohet të bëjë përpjekje
të mëdha për ngritjen e vazhdueshme të nivelit të njohurive të
tij në fushen e mbrojtjes në punë, sepse shpesh herë, siç tregon
praktika, vetë njohuritë dhe kujdesi i plotë i punëmarrësit mund
të parandalojnë rastet e jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me
humbjen e jetës ose dëmtimin e shëndetit. Punëmarrësi është
i detyruar gjithashtu të përdorë mjetet e mbrojtjes personale
në punë kundrejt asaj të drejte që ka për t’i përfituar falas
mjetet mbrojtëse (veshmbathje të posaçme, antidode, ushqime,
polivalente, dhe plotësuese, sapun dhe rroba pune).
Sistemi i dispozitave të mbrojtjes në punë, po të shqyrtohet
nga pikëpamja metodike si dhe nga natyra juridike të normave
përkatëse e të specifikës së tyre, mund të ndahet në dy pjesë
kryesore: dispozita të përgjithshme dhe dispozita të posaçme.
Dispozita të përgjithshme të mbrojtjes në punë quhen ato
dispozita që shtrihen në të gjitha llojet dhe vendet e punës të
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punëmarrësve. Dhe efektivisht, shumë dispozita të Kodit të
Punës, për nga natyra e tyre juridike, jane dispozita të karakterit
të përgjithshëm, sepse gjejnë zbatim në të gjitha degët dhe
nëndegët e ekonomisë sonë. Nga përmbajtja e këtyre dispozitave,
del qartë përfundimi i rëndësishëm se lufta parandaluese kundër
rreziqeve të proçeseve të punës, përbën masën vendimtare në
sistemin e gjithë masave të mbrojtjes në punë6. Si shembuj
dispozitash të përgjithshme në fushën e mbrojtjes në punë mund
të përmenden sidomos, nenet 39/1 dhe 40 të Kodit të Punës si
dhe pjesa dërmuese e dispozitave të Ligjit “Për inspektoriatin
Shtetëror të Punës”.
Dispozita të posaçme të mbrojtjes në punë quhen ato norma
që janë caktuar për lloje dhe vende të veçanta pune, domethënë,
ato shtrijnë rrezen e veprimit të tyre në ato raste, kur, për arësye
të rreziqeve specifike në punë, mbrojtja nuk mund të sigurohet
me masa dhe dispozita të përgjithshme (neni 40/3 të Kodit të
Punës).
Dispozitat e posaçme të mbrojtjes në punë parashikohen
me akte të Këshillit të Ministrave si dhe ne rregulloret për
sigurimin teknik. Këto dispozita, janë të profilizuara për degët,
nëndegët, sektorët e veçantë të industrisë, bujqësisë, ndërtimit,
transportit etj, sepse një profilizim i tillë diktohet nga vetë
ndryshimi ndërmjet sektorëve të ekonomisë. Në këto rregullore,
përcaktohen për shembull, masat kryesore mbi instalimin,
përdorimin edhe mirëmbajtjen e makinerive, të enëve nën
presion të aspiratorëve, ventilatorëve, të llampave të ndricimit,
masat kundër gazrave helmuese, zhurmave, pluhurit etj.
Ndër aktet nënligjore për mbrojtjen në punë, rëndësi të
madhe paraqesin dispozitat që kanë për qëllim zbatimin e një
regjimi të rreptë dhe sigurimin e jetës së njerëzve gjatë prodhimit,
mbajtjes, transportimit dhe përdorimit të lëndëve plasëse dhe
helmeve me efekt të fortë. Si lëndë plasëse konsiderohen tritoli,
dinamiti, amoniti, barutet, kapsulat dhe çdo lloj lënde tjetër që
nga rrezikshmëria e saj barazohet me to.
6 Konventat me nr.148 dhe 155 parashikojnë mbrojtjen e punëmarrësve ndaj rreziqeve profesionale si
dhe sigurinë dhe shëndetin në mjediset e punës. Thelbi i këtyrre konventave mishërohet edhe në sistemin
tonë ligjor.
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Në dispozitat e Kushtetutës është sanksionuar parimi i
barazisë para ligjit (neni 18). Për rrjedhojë, gruaja është e
barabartë me burrin edhe në punë, në shpërblim, në pushim, në
sigurimin shoqëror, në arësim, në tërë veprimtarinë shoqërore
politike dhe në familje. Për më tepër, në nenin 54 të Kushtetutës
thuhet se fëmijët, të rinjtë, gratë shtatëzëna dhe nënat e reja
kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.Parimet e
mësipërme kushtetuese, gjejnë zhvillim të mëtejshëm në Kodin
e Punës që i kushtohet pikërisht edhe sanksionimit juridik të
mbrojtjes së veçantë për të miturit dhe gratë.
Lidhur me mbrojtjen e veçantë të të miturve në punë Kodi
i Punës1), në nenet 98-103, parashikon se ndalohet marrja
në punë e të miturve nën moshën 16 vj eç. Ky ndalim nuk
zbatohet për të miturit e moshës 14-16 vjeç gjatë pushimeve
shkollore vetëm në punë të lehta, që nuk dëmtojnë shëndetin
dhe formimin e tyre. Të miturit nga mosha 14 vjeç deri 16 vjeç
mund të jenë subjekti i këshillimit dhe formimit profesional, që
rregullohet me V.K.M. Të miturit nga mosha 16-18 vjeç mund
të punësohen në punë të lehta që nuk dëmtojnë shëndetin dhe
formimin e tyre. Këshilli i Ministrave përcakton punët e lehta
dhe vendos rregulla të veçanta për kohëzgjatjen maksimale dhe
kushtet e kryerjes së punës.
Inspektoriati i Punës, kur e çmon të arësyeshme dhe pas
konsultimit në organizatat e interesuara të punëmarrësve dhe të
punëdhënësve, mund të lejojë punën e të miturve në veprimtari
social-kulturore.
Autorizimet individuale parashikojnë kohëzgjatjen maksimale
dhe kushtet e punës. Të miturit nën moshën 18 vjeç mund
të punësohen vetëm kur njihen të aftë për punë pas kontrollit
mjekësor të plotë. Këshilli i Ministrave, për punë të caktuara
vendos që kontrollit mjekësor t’u nënshtrohen edhe madhorët
deri në 21 vjeç. Këshilli i Ministrave vendos rregullave të veçanta
për proçedurat e kontrollit mjekësor sipas ligjit. Punëdhënësi
është i detyruar të përballojë shpenzimet për vizitat mjekësore
të punëmarrësit. Regjimi juridik i hollësishëm i mbrojtjes në
punë të të miturve parashikohet me dispozita të Këshillit të
Ministrave.7
7 Shih Konventat e O.N.P, Konventa Nr. 6, “Për punët e natës të fëmijve”, Nr.60 dhe 138 “Për moshën
e pranimit të të miturve në punësim”, Konventa Nr. 155 “Përe sigurinë dhe shëndetin në mjediset e
punës”,etj. si dhe dispozitat e posaçme të Këshillit të Ministrave.
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Për këta, punëdhënësi duhet të njoftojë Inspektoriatin e
Punës punësimin e çdo personi të moshës 16 deri në 18 vjeç.
Inspektoriati ndalon marrjen në punë nga punëdhënësit, kur
punësimi: a) tejkalon objektivisht kapacitetin fizik a psikologjik
të punëmarrësve; b) nënkupton nje ekspozim të dëmshëm ndaj
agjentëve fizikë, biologjikë dhe kimikë të përcaktuar në një
listë të përgatitur nga Këshilli i Ministrave; c) paraqet rreziqe
aksidenti, për të cilat mund të mendohet se të rinjtë, për shkak
të mungesës së përvojës a të formimit të duhur, nuk mund t’i
identifikojnë ose t’i parandalojnë; d) vë në rrezik shëndetin, për
shkak të temperaturave shumë të ulëta ose shumë të larta ose,
për shkak të zhurmave e dridhjeve të forta.
Marrja në punë e të miturve deri në 18 vjeç, me qëllim
pjesëmarrje në veprimtari të natyrës kulturore, artistike,
sportive e publicistikë, i nënështrohet një autorizimi paraprak
të lëshuar nga Inspektoriati i Punës. Punëdhënësi është i
detyruar t’i japë Inspektoriatit të Punës të gjitha të dhënat e
nevojshme. Autorizimi lëshohet sipas kushteve të përcaktuara
nga Inspektoriati i Punës dhe vetëm nëse veprimtaritë: a) nuk
janë të një natyre të tillë që t’i shkaktojnë dëm sigurisë, shëndetit
a zhvillimit të të miturve; b) nuk janë të një natyre të tillë që të
dëmtojnë frekuentimin nga ana e tyre të shkollës, pjesëmarrjen
e tyre në programet e orientimit a të formimit profesional, të
miratuara nga autoritetet kompetente, ose aftësinë e tyre për të
përfituar nga kurset e kryera.
Legjislacioni i punës, në mënyrë të veçantë ka vendosur
mbrojtjen në punë të grave shtatëzëna dhe me fëmijë në gji8.
Ndalohet puna për gratë shtatëzëna 35 ditë para lindjes dhe 42
ditë pas lindjes. Kur gruaja shtatëzënë ka një barrë më shumë se
një fëmijë, periudha e parë bëhet 60 ditë. Gratë shtatëzëna ose
me fëmijë në gji nuk mund të punësohen në punë të rënda ose
të rrezikshme, që dëmtojnë shëndetin e nënës dhe të fëmijës.
Këshilli i Ministrave përcakton punët e rënda ose të rrezikshme,
që dëmtoj në shëndetin e nënës dhe të fëmij ës, si dhe rregulla
të veçanta për kushtet e punës për gratë shtatëzëna dhe ato me
fëmijë në gji.
8 Interes të veçantë në këtë drejtim paraqesin konventat me Nr.4, 89, 103, 111 etj.
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Gjithashtu, sipas legjislacionit tonë të ardhurat, që përfitohen
në rast lejelindjeje, përcaktohen nga ligji mbi sigurimet
shoqërore.
Kodi i Punës parashikon se në rast birësimi të një fëmije të
porsalindur, gruaja ka të drejtën e lejes së parashikuar nga ligji
mbi sigurimet shoqërore paslindjes, gruaja vendos vetë nëse
dëshiron të punojë ose të përfitojë nga sigurimet shoqërore.
Ndalohen testet e shtatëzënisë para punësimit, kur kërkohen nga
punëdhënësi përveç rasteve kur vendi i punës kërkon të punohet
në kushte që mund të ndikojnë negativisht në shtatëzëninë ose
që mund të dëmtojnë jetën apo shëndetin e nënës ose të fëmijës.
Në rastet e zgjidhjes së kontratës së punës nga punëdhënësi, kur
gruaja është në punë gjatë periudhës së shtatëzanisë ose është
kthyer në punë pas lindjes së fëmijës, sipas nenit 105/a të këtij
Kodi, i takon punëdhënësit të vërtetojë se shkaku i pushimit nga
puna nuk ka qenë shtatëzënia ose lindja e fëmijës.
Në mbrojtje të gruas punëmarrëse është e pavlefshme zgjidhja
e kontratës së punës e njoftuar nga punëdhënësi në periudhën
gjatë së cilës gruaja pretendon për të përfituar të ardhura nga
sigurimet shoqërore në rast lindjeje ose birësimi. Për më tepër,
kur zgjidhja e kontratës së punës është njoftuar para fillimit
të periudhës së mbrojtjes, të parashikuar në nenin 104 dhe
afati i njoftimit nuk ka përfunduar, ky afat pezullohet gjatë
periudhës së mbrojtjes. Afati i njoftimit rifillon të ecë vetëm pas
përfundimit të periudhës së mbrojtjes.
Ndalohet puna e natës për gratë shtatëzëna dhe nënat me
fëmijë në gji. Këshilli i Ministrave vendos rregulla të veçanta për
rastet kur lejohet puna e natës për gra dhe për nënat me fëmijë
në gji.
Invalidët në vendin tonë gëzojnë mbrojtje të veçantë të
punës së tyre. Krahas mbrojtjes së përgjithshme në ndërmarrje,
institucione, ata gëzojnë edhe mbrojtje të veçantë të punës sipas
dispozitave të ligjit mbi sigurimet shoqërore shtetërore ( në
kuptimin e pranimit në punë dhe të disa të drejtave që kanë
të bëjnë me këta persona). Kështu, sipas dispozitave të veçanta
mbi riorganizimin e riaftësimin për punë dhe sistemimin në
punë të invalidëve, në sektorin publik, përcaktohen mjeshtëritë
dhe punët e lehta që duhen rezervuar për invalidët, ndërsa
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për marrjen në punë, punëmarrësve u diktohet një invalid për
punësim në raport më një numër të caktuar punëmarrësish.
2. Forcimi i kontrollit të zbatimit të mbrojtjes në punë dhe
identifikimi i përpiktë i përgjegjësive juridike, domosdoshmëri e kohës
Kontrolli shtetëror për zbatimin e dispozitave të Kodit të
Punës, të ligjeve të tjera si dhe të akteve nënligjore për çështjet që
kanë lidhje me kushtet e punës, me kohën e punës e të pushimit
si dhe me mbrojtjen në punë, ushtrohet nga Inspektoriati
Shtetëror i Punës, nga Organet e Sigurimeve Shoqërore dhe nga
organet e tjera shtetërore, të drejtat dhe detyrimet e të cilëve
caktohen nga Kodi i Punës dhe nga dispozitat e veçanta9. Kështu,
me ligj përcaktohen detyrat e Inspektoriatit Shtetëror të Punës
si më poshtë: a) sigurimin e zbatimit të legjislacionit të punës,
sidomos përsa i përket zbatimit të kontratës së punës, kushteve
të punës dhe mbrojtjen e personave të punësuar gjatë kohës së
punës, si për shembull dispozitat lidhur me orët e punës, pagat,
sigurinë, shëndetin dhe mirëqënien, punësimin e të miturve dhe
çështjeve të tjera që lidhen me to në atë masë që zbatimi i këtyre
dispozitave sigurohet nga inspektorët e punës; dispozitave të
legjislacionit të punës; b) sigurimin e informacionit teknik dhe
këshillimin e punëdhënësve dhe punëmarrësve në lidhj e me
mj etet më efektive për zbatimin e legjislacionit të punës; c)
njoftimin e organeve kompetente për të metat ose parregullsitë
që nuk mbulohen në mënyrë të veçantë nga dispozitat e
legjislacionit të punës, për shembull nëse personat e punësuar
janë të siguruar sipas Ligjit të Sigurimit Shëndetësor dhe të
Ligjit të Sigurimeve Shoqërore; d) dhe çdo lloj detyre tjetër që
mund t’i besohet inspektoriatit me ligj ose Vendim të Këshillit
të Ministrave.
Legjislacioni ynë sanksionon se të drejtat e inspektoriatit
zbatohen kundrejt të gjithë punëdhënësve, punëmarrësve,
personave të vetëpunësuar dhe anëtarëve të familjeve të tyre që
punojnë në RSH, pavarësisht nga shtetësia e tyre.
9 Rëndësi të veçantë merr Konventa Nr.81 “Për inspektimin e punës”, Nr.155 “Për sigurinë dhe
shëndetin në mjëdiset e punës”.
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Personat që shkelin ose nuk respektojnë dispozitat ligjore,
zbatimi i të cilave sigurohet nga inspektorët, i nënshtrohen
procedurave ligjore të nevojshme, që parashikohen në Ligjin për
Inspektoriatin Shtetëror të Punës.
Organet e sigurimeve shoqërore ushtrojnë kontroll për
zbatimin e legjislacionit mbi mbrojtjen në punë. Në kushtet
e vendit tonë, ky lloj kontrolli merr një rëndësi të veçantë.
Ndërmjet të tjerave, në Kodin e Punës, neni 39/2,3 parashikohet
se punëdhënësi, duhet të paguajë diferencën midis dëmit dhe
shpërblimit që merr punëmarrësi nga sigurimet shoqërore,
kur aksidenti ose sëmundja profesionale është pasojë e fajësisë
së rëndë të punëdhënësit. Kur punëdhënësi nuk ka regjistruar
punëmarrësin në sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë të
gjitha shpenzimet që ka bërë punëmarrësi si rezultat i aksidentit
ose sëmundjes profesionale, si dhe të gjitha dëmet, si pasojë e
mosregjistrimit.
Kontrolli i organeve shtetërore për mbrojtjen në punë, do të
thotë kontroll i organeve të tilla siç janë: bashkitë dhe qarqet në
juridiksionin e të cilave ndodhen ndërmarrjet, institucionet dhe
sidomos, ministritë përkatëse, nga të cilat varen ndërmarrjet,
institucionet ose organizatat, në mënyrë të veçantë, Ministria e
Mirëqënies Sociale dhe e Rinisë.
Organizatat sindikale kanë një rol të veçantë në respektimin e
rregullave të mbrojtjes në punë, të sigurimit teknik dhe higjieno
sanitar.
Kontrolli sa më i efektshëm për zbatimin e legjislacionit
të punës në përgjithësi, si dhe për zgjidhjen e problemeve të
sigurimit teknik e higjieno sanitar në veçanti, nënkupton
përmirësimin e pandërprerë të metodës shkencore të drejtimit
në punë si dhe forcimin e vazhdueshëm të kontrollit shtetëror.
Për shkeljet e legjislacionit të mbrojtjes në punë, sipas pasojave
që kanë ardhur nga shkelja, mund të zbatohet përgjegjësia
administrative, disiplinore, ose penale.
Përgjegjësia administrative përcaktohet për ato shkelje, të
cilat nuk përmbajnë elementet e veprës penale. Kështu, sipas
ligjit, sanksionet jepen për shkeljen e dispozitave të legjislacionit
të punës, zbatimi i të cilave sigurohet nga inspektorët.
Shkelje e legjislacionit të mbrojtjes në punë mund të sjellë
174

Konventat e ONP dhe domosdoshmeria e mbrojtjes ne pune

gjithashtu edhe përgjegjësi disiplinore për punëmarrësin, në
qoftë se sjellja e tij nuk formon vepër penale, duke zbatuar në
këto raste, masa disiplinore, bazën juridike të të cilave e jep
neni 37 i Kodit të Punës. Duke u referuar tek ky nen, masat
disiplinore parashikohen kryesisht në kontratën kolektive të
punës. Në çdo rast, kontrata individuale duhet t’i referohet
akteve përkatëse lidhur me masat disiplinore.
Për shkeljen e legjislacionit të punës, të rregullave të sigurimit
teknik dhe higjieno sanitar, subjekti mund të ngarkohet edhe
me përgjegjësi penale. Në Kodin Penal, parashikohen figura të
veçanta veprash penale, kur vepra (veprimi ose mosveprimi)
e punëmarrësit ka qenë shoqërisht e rrezikshme. Kështu për
shembull, në nenin 289 të Kodit Penal, është parashikuar si
e tillë, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë 10. Po kështu,
neni 201 i Kodit Penal, dënon ndotjen e ajrit, neni 202 dënon
transportimin e mbeturinave toksike, neni 203, ndotjen e
ujërave, neni 281, shkeljen e rregullave mbi lëndët helmuese,
neni 282 shkeljen e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe
radioaktive etj.
Në përcaktimin e përgjegjësisë administrative, disiplinore ose
edhe penale për shkak të shkeljes së rregullave të sigurimit teknik
dhe higjieno sanitar, mbahet parasysh kufiri i kompetencave të
sejcilit organ ( të sejcilit person), kompetenca të cilat shprehen
qartë në rregulloret përkatëse të sigurimit teknik, duke u
diferencuar detyrat konkrete në fushën e mbrojtjes në punë,
për pasojë, duke u identifikuar edhe përgjegjësia e sejcilit (e
drejtorit, kryeinxhinierit, e inxhinierëve të punëdhënësit, shefit
të repartit, etj).

10 Kjo shkelje përbën në botë si dhe në vendin tonë llojin kryesor të shkeljeve të rregullave të

.
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Përfundime dhe rekomandime
Nga shqyrti mi analitik i sistemit të dispozitave të legjislacionit
tonë për mbrojtjen në punë, pa pretenduar se janë shterruar të
gjithë problemet, mund të evidentohen disa përfundime e të
jepen disa rekomandime.
Përfundimi më kryesor është ai se legjislacioni ynë për
mbrojtjen në punë personifikon, përgjithësisht, standarte ligjore
të vlerësueshme, në pajtim me konventat respektive të ONP
si dhe aktet europiane (Karta Sociale Europiane e Rishikuar,
Vendimet, Direktivat, Rekomandimet e BE11. Kodi i Punës në
fuqi, i plotësuar dhe përmirësuar në vite edhe në fushën e mbrojtjes
në punë, përmban dispozita të përqasura me përmbajtjen dhe
frymën e konventave dhe të legjislacionit europian. Ky realitet
është shumë i prekshëm si në pjesën normative të parandalimit
të aksidenteve në punë dhe të sëmundjeve profesionale, ashtu
dhe në indentifikimin e përgjegjësive juridike për subjektet që
shkelin këto dispozita dhe ndëshkimin e tyre.
Përfundimi i dytë kryesor do të ishte ai se ndonëse ky
legjislacion përfaqëson standarte bashkohore në zhvillim,
kërkohet modernizimi i shpejtë i tij, plotësimi dhe përqasja më e
plotë me zhvillimet e kohës, të shprehura në doktrinën,konventat
dhe legjislacionin europian12.
Nisur nga përfundimet e mësipërme, do të donim
të parashtronim edhe disa rekomandime në funksion të
modernizimit të mbrojtjes ligjore në punë e të institutit juridik
respektiv bashkëkohor.
Së pari, mendojmë se tashmë koha dikton absorbimin më
të plotë nga legjislacioni i ynë të masave më të mira mbrojtëse
në dobi të punëmarrësve, sikurse parashikohen në konventat e
rekomandimet e ONP dhe ato europiane.
Në mënyrë të veçantë, kërkohet të sigurohet mbrojtje më e
mirë në punën e të miturve, për gratë punonjëse dhe invalidët
(lidhur sidomos me marrjen në punë, kushtet e punës, kohën e
punës dhe të pushimit, të pages, të transferimit dhe largimit nga
11 “Codice Europeo del Lavoro”, Milano, 2009, f.476-517.
12 Në doktrinën juridike bashkëkohore trajtohet emergjenca e së Drejtës së Punës Mbinacionale
(A.Bronstein “International and comparative labour law”, 2009, f.195-212).
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puna si dhe të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore).
Së dyti, kërkohen organizime më të shpeshta të konferencave
shkencore, kombëtare e ndërkombëtare, si dhe më shumë
botime juridike në fushën e mbrojtjes në punë.
Së treti, në programet mësimore të fakulteteve të drejtësisë,
publike dhe private, meritojnë të kenë më shumë hapsirë orët
mësimore lidhur me institutin juridik të mbrojtjes në punë, pse
jo, edhe përfshirja e kësaj disipline shkencore në kurrikulën e
këtyre fakulteteve (në ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve), si
lëndë e veçantë, qoftë edhe fakultative.
Së fundi, do të rekomandonim një redaktim më të mirë
shkencor dhe gjuhësor të krerëve përkatës të Kodit të Punës, për
të qënë ata më të përmbledhur dhe më të qartë.
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POLITIKAT EUROPIANE TË PUNËSIMIT
Doktorante Kesiana Çoçka
			
1.1 Zhvillimet kryesore historike të politikave europiane
të punësimit
Në fillim të viteve 1970, Komuniteti Europian bëri disa
përpjekje për të trajtuar çështjet e punësimit, edhe pse në një
mënyrë shumë të fragmentuar. Përveç promovimit të barazisë së
mundësive mes grave dhe burrave, iniciativat e para të rëndësishme
sociale në nivel komunitar lidheshin në mënyrë indirekte me
mbrojtjen e punësimit dhe me mbrojtjen e punonjësve në rast të
paaftësisë paguese së punëdhënësit. Një institucion trepalësh u
krijua në 1970 për t'u marrë me çështjet e punësimit: Komiteti
i Përhershëm i Punësimit, i përbërë nga Ministrat e Punës,
partnerët socialë dhe Komisioni. Qëllimi ishte të kordinoheshin
politikat kombëtare të punësimit dhe të bëheshin në përputhje
me objektivat e Komunitetit. Kjo gjë nuk ishte e efektshme për
shkak të numrit shumë të vogël të pjesëmarrësve dhe karakterit
formal të proçedurave që kërkoheshin. Për më tepër Ministrat
e Punës ishin të gatshëm për të lehtësuar funksionimin e tij,
duke besuar që punësimi duhet të mbetet një prerogativë dhe
e drejtë e posaçshme kombëtare. U zhvilluan katër Konferenca
Europiane trepalëshe të Punësimi, mes viteve 1975 dhe 1978
në një periudhë kur situata ekonomike ishte përkeqësuar.
Këto mendonin të hapnin një rrugë të përbashkët për çështjet
ekonomike dhe të punësimit, por kjo gjë u zbeh për shkak të
mungesës së masave kombëtare.
Më vonë, në vitin 1980, iniciativa të shumta u morën në
mbështëtje të kategorive të punonjësve që janë më të rrezikuara
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në tregun e punës. Konkretisht u ndërmorën iniciativa të
punësimit lokal sidomos për gratë, masa që lehtësonin futjen
e të rinjve, dhe të atyre që kanë qënë të papunë për një kohë
të gjatë, në tregun e punës, si edhe u ndoqën disa politika për
promovimin e punësimit të njerëzve në rajonet ekonomikisht të
pafavorizuara. Një shumëllojshmëri e masave komunitare kanë
ushtruar efekte të drejtpërdrejta ose të tërthorta në punësim,
duke bërë të mundur forcimin e të drejtës për qarkullim të lirë
të punëtorëve, njohjen e kualifikimeve, shtimin e trajnimeve
profesionale dhe eliminimin e përjashtimit social. Përsos këtyre
masave, nuk u arrit të jepet kontribut i madh në luftën kundër
papunësisë në Komunitet.
Dialogu Social Evropian u rinis në vitin 1985 nga Jacques
Delors duke përfshirë takime të rregullta midis tre organizatave
sociale të cilat ranë dakort për realizimin e një forumi të
ashtuquajtur “Mendime të përbashkëta jodetyruese”. Në sajë
të këtij bashkëpunimi u arritën marrëveshje të përbashkëta
në fushën e edukimit dhe arsimit. Marrëveshja sociale e
Maastrichtit zgjeroi rolin e partnerëve social europian, duke
i mundësuar atyre arritjen e marrëveshjeve kolektive të cilat
mund të miratohen në formën e direktivave. Këto bisedime u
konkluduan në tre marrëveshje: Marrëveshja e parë e cila u arrit
në dhjetor të vitit 1996 lidhej me ëëështjen e lejeve prindërore,
marrëveshja e dytë e qershorit 1997 i referohej mbrojtjes për
punonjësit që punojnë më kohë të pjesshme, ndërsa marrëveshja
e vitit 1999 rregullonte në mënyrë të detajuar mbrojtjen dhe
parashikime të tjera për punonjësit që kishin lidhur kontrata
me afat.1
Strategjia Europiane e Punësimit e miratuar në Essen në
vitin 1994 dhe proçedura e monitorimit makroekonomik e
prezantuar në Traktatin e Mastrihtit, kanë ndikuar në ritmin
dhe përmbajtjen e dialogut social. Që nga viti 1993 partnerët
social kanë miratuar rregullisht marrëveshjë të përbashkëta për
udhëzimet kryesore ekonomike dhe gjithashtu kanë legjitimur
Unionin Ekonomik dhe Monetar. Dy deklarata të përbashkëta
që kanë të bëjnë në mënyrë specifike me punësimin është e
rëndësishme që të theksohen: Marrëveshja e korrikut të vitit
1 Goetschy, Janine “The European Employment Strategy: Genesis and Development" faqe 118-119
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1992 “Strategjia e Bashkëpunimit për Rritjen dhe Punësimin”,
e cila frymëzoi rritjen e iniciativës së Delors në Edinburgh në
Dhjetor 1992 dhe marrëveshja e tetorit të vitit 1995 “Mbi rolin
e partnerëve social në monitorimin shumëpalësh të punësimit”.
Dialogu Social ka kontribuar në hartimin dhe zhvillimin e Librit
të Bardhë të Delors në vitit 1993,në Strategjinë Essen, dhe në
përfshirjen e çështjes së punësimit në Traktatin e Amsterdamit.
Që nga viti 1992 qëllimi ka qënë që patnerët social të pajtohen
në një deklaratë të përbashkët mbi punësimin
Traktati i Mastrihtit i dha vëmendje të konsiderueshme
punësimit. Dispozitat e tij krijojnë strukturën ligjore dhe
sociale bazëë mbi të cilën do të ngrihet çështja e punësimit, më
konkretisht: neni 2 bën thirrje për një nivel të lartë të punësimit
dhe mbrojtjes sociale, neni 118 i referohet punësimit të nisur
nga nismat e Komisionit për të zhvilluar bashkëpunimin mes
vendeve anëtare, neni 123 i referohet punësimit si objektivi
kryesor i Fondit Social Europian dhe neni 127 merret me
formimin profesional, si një mjet për të lehtësuar riintegrimin
në tregun e punës.
Traktati i Mastrihtit mundësoi hartimin e politikave për
integrimin e njerëzve të përjashtuar nga tregu i punës, dhe me
vota unanime u vendos miratimi I programeve financiare për
kontributet financiare që synojnë të promovojnë punësimin dhe
krijimin e vendeve të punës
Traktati i Amsterdamit vendosi një prioritet të qartë për
BE-në, që lidhej me arritjen e punësimit me kohë të plotë
dhe zgjidhjen e çështjeve në interes të përbashkët. Komuniteti
kërkonte fuqi të reja për të zhvilluar një strategji të koordinuar
për punësimin, e cila në mënyrë të veçantë duhet të promovonte
një fuqi punëtore të aftë, të trajnuar dhe adaptueshme për tregjet
e punës, e cila duhet t`I përgjigjej ndryshimeve ekonomike.
Theksi vihet mbi punësimin dhe fleksibilitetin e fuqisë punëtore.
Kështu u krijua një shkallë e lartë e konkurrencës e cila
vendosi objektiva mbi punësimin. Konsensusi në Konferencën
Ndërqeveritare mbi Punësimin ishte i mundur vetëm në dy
kushte: politikat kombëtare të punësimit duhet të vazhdonin
të luanin rolin kryesor, dhe së dyti duheshin shmangur shumë
programe të mëdha dhe të kushtueshme në nivel europian.
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Traktati i Amsterdamit sollën një përparim të ndjeshëm në
fushën e politikave të punësimit. Në bazë të tij u hartua manuali
"Udhëzimet Vjetore për Punësim", themeluar si forcë lëvizëse
dhe një komponent kryesor për kordinimin e veprimtarisë
në këtë fushë. Këshilli i Çështjeve Sociale duke vepruar me
shumicë të cilësuar mbi një propozim të Komisionit dhe pas
konsultimit me Parlamentin Europian, Komitetin e Rajoneve
dhe Komitetin e Punësimit, duhet çdo vit të hartojë udhëzime,
të cilat vendet anëtare duhet t`i merrin në konsideratë gjatë
hartimit të politikave të tyre të punësimit. Megjithatë, këto
udhëzime punësimi duhet të jenë në përputhje me udhëzimet e
gjera ekonomike të adresuara ndaj vendeve anëtare.
Në bazë të Traktatit të Amsterdamit, u krijua një Komision
Punësimi me status këshillimi, që në mënyrë formale ligjëroi
një iniciativë të marrë nga Këshilli në dhjetor të vitit 1996.
Komisioni ka një qëllim të dyfishtë: monitorimin e situatës së
punësimit dhe politikave në vendet anëtare dhe BE-së, si edhe
formulimin e mendimeve dhe rekomandimeve me kërkesë të
Komisionit, Këshillit ose me iniciativën e vet.2
Këto ishin disa nga zhvillimet kryesore që kanë luajtur një
rol të rëndësishëm në përmirësimin e politikave të punësimit
të parashikuara nga Strategjia Europiane e Punësimit. Sot kjo
strategji ka një shtrirje të gjatë si në aspektin kohor të zbatimit të
saj, ashtu edhe të instrumenteve dhe mekanizmave të përdorura,
të cilat do të analizohen në mënyrë të detajuar në vijim të këtij
punimi.
1.2 Kuadri ligjor dhe institucional
Punësimi dhe politikat sociale në Bashkimin Evropian janë
politika për të cilat përgjegjësia ndahet në mes të vendeve
anëtare dhe Komisionit Evropian. Kjo gjë ka më tepër karakter
koordinues. Kjo politikë synon lëvizshmërinë e forcës së punës në
të gjitha vendet anëtare. Politikat sociale në BE janë konsideruar
gjithmonë si pjesë e pandashme e politikave për rregullimin e
tregut të brendshëm pasi lëvizja e lirë e njerëzve është një nga
katër liritë themelore të BE-së.
2 Goetschy, Janine; The European Employment Strategy: Genesis and Development, faqe 125-124
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Përgjegjësitë specifike të BE-së në fushën e punësimit,
çështjeve sociale, dhe përfshirjes janë:
Kordinimi dhe monitorimi i politikave kombëtare dhe
promovimi i praktikave më të mira në fushat si punësimi,
varfëria, përjashtimi social si dhe pensionet;
Krijimi i legjislacionit përkatës dhe monitorimi i
implementimit të tij në fusha si të drejtat në punë dhe koordinimi
i skemave të sigurimeve sociale3.
Bashkimi Europian ka krijuar një korpus të plotë legjislativ, i
cili rregullon të gjitha aspektet që lidhen me të drejtën e punës.
Janë këto akte të cilat duhet të shërbejnë si bazë për hartimin e
politikave të punësimit nga ana e shteteve anëtare.
Disa nga aktet juridike më të rëndësishme që rregullojnë
marrëdhëniet e punës janë:
Traktati për Funksionimin e Bashkimit Evropian (Nenet 4445 si dhe 145-164);
Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut
Karta Sociale Europiane
Karta e të Drejtave Themelore të Punonjësve
Direktiva 91/533/EEC “Kontrata e Punës”
Direktiva 97/81/EC “Për punëtorët me kohë të pjesshme”
Direktiva 2006/54/EC “Për trajtim të barabartë”
Direktiva 92/85/ EEC “Për punonjëset shtatzëna”
Direktiva 2008/88/ EC “Për kohën e punës”
Një tjetër fushë specifike ku Bashkimi Europian ka ndërhyrë
më së shumti me aktet e tij ligjore, është mbrojtja sociale. Për sa i
përket rregullimit ligjor të kësaj fushe, BE-ja ka aprovuar një sërë
dokumentesh ligjore që përcaktojnë minimumin e përfitimeve
dhe mbrojtjes sociale për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit
Europian. Bashkimi Europian ka vendosur standartet minimale
që duhen plotësuar me domosdoshmëri para anëtarësimit të
plotë në BE, të cilat udhëhiqen nga Drejtoria e Përgjithshme
për Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje.
Aktet kryesore të BE, në bazë të të cilave hartohen politikat
e punësimit janë:
Traktati për Funksionimin e Bashkimit Evropian (Nenet 4445 si dhe 145-164);
3 http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm
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Konventa e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore;
Rregullorja 1408/71, datë 14 qershor 1971 “Mbi aplikimin
e skemave të sigurimeve shoqërore ndaj personave të punësuar
dhe familjeve të tyre që lëvizin brenda Komunitetit”
Rregullorja 859/2003,14 maj 2003 “Për zgjerimin e
dispozitave të Rregullores 1408/71”
Rregullorja 574/72, datë 21 Mars 1972 “Për përcaktimin e
proçedurave për implementimin e Rregullores 1408/71, datë
14 qershor 1971”
Rregullorja 883/2004, datë 29 prill 2004 “Mbi koordinimin
e sistemeve të sigurimeve shoqërore”
Direktiva 79/7/EEC, datë 19 dhjetor 1978“ Mbi
implementimin progresiv të parimit të trajtimit të barabartë për
burrat dhe gratë në çështjet e sigurimeve shoqërore”;
Direktiva 86/378/EEC, datë 24 korrik 1986 “Mbi
implementimin e parimit të trajtimit të barabartë në skemat
profesionale të sigurimeve shoqërore” 4.
1.3 Zhvillimet kryesore në fushën e hartimit të politikave në BE
Punësimi përbën një nga çështjet prioritare në Bashkimin
Europian. Problemi i punësimit është trajtuar që në Traktatin
e Romës, e një vend të veçantë kjo çështje mori në Traktatin
e Amsterdamit (1997). Shtetet anëtare të Bashkimit Europian
inkurajohen të thellojnë bashkëpunimin mes tyre përmes
strategjive të punësimit me qëllim minimizimin e papunësisë.
Në vitin 1994, Këshilli Europian përcaktoi objektivat dhe
prioritetet lidhur me punësimin:
Implementimi i politikave sasiore të punësimit
Implementimi i politikave cilësore të punësimit
Rritja e efektivitetit të politikave të punësimit
Përmirësimi i ndihmës dhe shërbimeve për kategoritë e
personave të cilët e kanë të vështirë të punësohen
Në vitin 1996 Këshilli dhe Komisioni Europian paraqesin
një raport përmbledhës mbi masat dhe politikat konkrete të
punësimit të bazuara në prioritetet lidhur me këtë çështje. Po
4 Komisioni Evropian. Drejtoria e Përgjithshme për Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje.
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/index_en.htm

183

Studime Juridike

kështu, Traktati i Amsterdamit i cili hyri në fuqi në vitin 1999,
përcaktonte punësimin si objektivin kryesor të Komunitetit
Europian.
Samiti i Luksendburg-ut “Mbi punësimin“, 21 Nëntor 1997,
përcaktoi se Strategjia Europiane e Punësimit duhet të trajtojë
katër çështje kryesore:Punësim i plotë,fuqizim i sipërmarrjeve,
përshtatshmëri dhe shanse të barabarta.
Në Mars të vitit 2000, në Samitin Europian të Lisbonës,
kryetarët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare përcaktuan
qëllimin e mëtejshëm strategjik për dekadën pasardhëse,
lidhur me punësimin: rritje ekonomike, punësim më eficent
dhe kohezion social. Strategjia Europiane e Punësimit ka këto
prioritete:Reduktim i papunësisë,pjesëmarrje më e gjerë e grave
në tregun e punës, kualifikim i përhershëm, mbështetje për
sipërmarrjet dhe eleminimi i punësimit të padeklaruar.
Pas vitit 2003, Komisioni Europian përcaktoi një drejtim të
ri të EES (European Employment Strategy) duke u nisur nga
nevojat e reja në tregun europian të punës për shkak të plakjes
së popullsisë. Kjo frymë e re që përshkoi EES synonte punësim
të plotë produktiv si dhe punësim sa më cilësor në përputhje të
plotë me zhvillimin ekonomik të vendeve anëtare.
Tregu i punës në ditët e sotme përfshin forcën aktive të punës,
e cila përfaqëson përsonat pjesëmarrës në një marrëdhënie pune
nga e cila përfitojnë pagën, si dhe personat e vetëpunësuar.
Por mund të themi se tregu i punës është në mënyrë të
pashmangshme i lidhur me zhvillimin e katër grup-faktorëve të
cilësuar njëkohësisht të përkohshëm dhe të ndryshueshëm:
Periudha e kalimit nga sistemi i edukimit dhe studimit në
marrëdhënien e punës;
Përcaktimi i raportit midis angazhimeve familjare dhe të
punës;
Kalimi nga marrëdhënia e punës në pension apo në gjendjen
e personit me aftësi të kufizuara;
Përcaktimi i raportit midis nivelit të punësimit dhe
papunësisë;
Kalimi brenda për brenda të tregut të punës nga marrëdhënia
e varur e punës në vetë-punësim. Politikat e punësimit
përfshijnë:Punësimin e të rinjve,eleminimin e papunësisë së
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tejzgjatur,nxitjen e sipërmarrjeve private,promovimin e formave
bashkëkohore të bashkëpunimit dhe organizimit, krijimin e
hapësirave për leje në raste të nevojave familjare dhe rikthimin
në vendin e punës, promovimin e njerëzve me aftësi të kufizuara
në tregun e punës, ndalimin e diskriminimit gjinor, promovimin
e formimit profesional, kualifikimeve dhe ri-kualifikimeve.
Modeli Social Europian ku përfshihet edhe Strategjia
Europiane e Punësimit është një nocion multi-dimensional
i cili synon mirëqënien sociale përmes rritjes ekonomike dhe
mbrojtjes shoqërore.
Një ndër objektivat kryesore të EES, është edhe rritja kulturore
dhe profesionale e shoqërive të shteteve anëtare, masa të cilat
synojnë implementim të plotë të politikave jo vetëm sasiore
të punësimit, por në veçanti politikave cilësore të punësimit.
Politikat e punësimit në vendet anëtare të Bashkimit Europian,
në këtë mënyrë, synojnë edhe punësimin me kohëzgjatje sa
më të madhe, duke kërkuar kështu arritjen e ekuilibrave të
nevojshëm midis punës me kohë të plotë dhe formave më të reja
të marrëdhënies së punës ku ndër më të spikaturat është puna
me kohë të pjesshme. Megjithatë kërkesat që burojnë nga EES
duhen parë në konteksin e gjerë të imponuar nga ndryshimet
ekonomike dhe nevojat e tregut të punës në vendet anëtare
të Bashkimit Europian. Ndikuar nga efekti i “globalizmit“, si
edhe nga “plakja e popullsisë europiane“, kërkesat e përbashkëta
imponojnë: Krijimin e “ekonomive bazuar në studime të
thelluara”, rritjen e punësimit të grave dhe krijimin e një raporti
të drejtë midis “fleksibilitetit“ dhe “sigurisë“.
1.4 Analizë e përgjithshme e politikave europiane të punësimit
Politikat europiane të punësimit përbëjnë në thelb, bazën më
kryesore tek të cilat duhet të mbështeten shtetet për hartimin e
politikave të tyre kombëtare të punësimit. Politikat europiane të
punësimit janë hartuar në bazë të parimeve dhe standarteve të
vendosura nga aktet europiane dhe ndërkombëtare , duke u bëre
kështu garant i respektimit të të drejtave dhe parimeve themelore.
Këto politika janë programe të hartuara për të promovuar
punësimin e plotë, reduktimin e papunësisë, punësimin e të rinjve
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dhe të grave. Janë këto politika të cilat ofrojnë mbështetjen me
standartet më të larta, për grupet e pafavorizuara, për personat
punëkërkues, për fuqizimin e sipërmarrjeve etj. Ajo që është e
rëndësishme për t‘u theksuar është fakti se, politikat europiane
të punësimit kanë një strukturë të plote dhe gjithëpërfshirëse,
duke rregulluar në mënyrë specifike të gjitha fushat dhe aspektet
që lidhen me të drejtën dhe marrëdhëniet e punës.
Standartet e vendosura lidhur me politikat e punësimit nga
Organizata Ndërkombëtare e Punës përfshijnë në thelb të tyre
njëkohësisht disa teori të filozofisë sociale:
Teoria laissez-faire individualiste: sipas kësaj teorie ndërhyrja
e shtetit në çështjen e punësimit duhet të jetë më e madhe, më
pak e centralizuar dhe efikase.
Teoria e dytë i përket kushteve të botës së tretë: politikat
shtetërore duhet të jenë të centralizuara dhe të kenë për qëllim
punësimin sa më të lartë të personave (politikat sasiore) në
mënyrë që të luftohet varfëria në këto vende.
Teoria dominuese është teoria e tretë sipas të cilës kërkohen
rregullime specifike ligjore të cilat zbatohen në parimin për
barazi e bashkëpunim.
1.4.1 Objektivat që duhet të arrihen përmes politikave të punësimit
Një ndër aktet më të rëndësishëm në fushën e hartimit të
politikave të duhura dhe efikase të punësimit është pikërisht
Vendimi i Këshillit 2010/707/EU ,datë 21 tetor 2010 “Mbi
udhëzimet për politikat e punësimit të shteteve anëtare„ Sipas
këtij akti vendet anëtare të Bashkimit Evropian marrin në
konsideratë udhëzimet për politikat e punësimit gjatë hartimit
të politikave të tyre. Kështu ata caktojnë objektivat e tyre
kombëtare në bazë të rekomandimeve të pranishme. Udhëzimet
për politikat e punësimit janë të lidhura me udhëzimet për
politikat ekonomike, dhe së bashku me ato formojnë udhëzimet
e integruara për Strategjinë e vitit 2020 të Europës.
Një ndër objektivat e para të këtij akti, në kuadër të hartimit
të politikave të punësimit, është rritja e pjesëmarrjes në tregun
e punës. BE-ja i ka vënë vetes objektivin e rritjes së normës së
punësimit për gratë dhe burrat e moshës 20-64 vjeç në nivelin
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75% deri në vitin 2020. Për të realizuar këtë objektiv, shtetet
anëtare janë të angazhuara për të nxitur pjesëmarrjen në tregun
e punës të të rinjve, punonjësve më të vjetër, punonjësve me
kualifikim të ulët dhe migrantëve të ligjshëm. Për këtë qëllim,
politikat kombëtare duhet në veçanti të promovojnë parimet e
dialogut social, lëvizshmërisë punëtore dhe ekuilibrin punë-jetë.
Në kuadër të këtij akti, shtetet anëtare duhet të marrin masa
për integrimin e të rinjve dhe grupeve të ndryshme në tregun
e punës. Ata duhet gjithashtu ta bëjnë punësimin më tërheqës,
sidomos për të pakualifikuarit, duke siguruar që kostot e punës
të jenë në përputhje me stabilitetin e çmimeve dhe trendet e
produktivitetit. Së fundi, Shtetet Anëtare duhet të nxisin vetëpunësimin dhe sipërmarrjen dhe krijimin e vendeve të punës.
Së dyti, një pikë tjetër e rëndësishme që duhet të jetë pjesë e
politikave të punësimit, lidhet me zhvillimin e një fuqie punëtore
të kualifikuar. Zhvillimi i aftësive të reja që korrespondojnë
me nevojat e tregut të punës duhet të mundësojë rritjen e
produktivitetit dhe punësimit. Shtetet anëtare duhet të zgjerojnë
kapacitetet e sistemeve të arsimit dhe trajnimit dhe të nxisin
përshtatjen e tyre me trendet shoqërore drejt një ekonomie të
qëndrueshme. Në këtë perspektivë, masat e marra duhet të
sigurojnë cilësinë e arsimit fillestar dhe mundësitë e trajnimit
gjatë gjithë jetës. Trajnimi duhet të jetë i hapur për punëtorët
me kualifikim të ulët apo shumë të aftë, dhe të organizohet në
bashkëpunim me partnerët dhe ndërmarrjet shoqërore. Shtetet
anëtare duhet të inkurajojnë lëvizjen e punës, domethënë
përmes sistemeve për njohjen e kompetencave të fituara. Kjo
e fundit lidhet kryesisht me ekuivalentimin e diplomave dhe
kualifikimeve të ndryshme për qytetarët që levizin nga një vend
në një vend tjetër anëtar.
Së treti, një tjetër objektiv është përmirësimi i sistemeve të
arsimit dhe trajnimit. Shtetet anëtare kanë si qëllim që deri më
2020 të jetë zgjidhur problemi i braktisjes së shkollës. Gjatë
kësaj periudhe qëllimi është që braktisja e shkollës të reduktohet
në më pak se 10% dhe të paktën 40% e 30-34 vjeçarëve të
kenë përfunduar arsimin e lartë ose një arsim ekuivalent me të.
Ky objektiv do të thotë të investosh në cilësinë e sistemeve të
arsimit dhe trajnimit, duke përshtatur metodat e mësimdhënies
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me trendet shoqërore dhe duke e bërë punësimin një përparësi.
Shtetet anëtare duhet të nxisin të mësuarit gjatë gjithë jetës,
duke përfshirë edhe metodat jo-formale. Ato duhet gjithashtu
të nxisin lëvizjen ndërkombëtare të mësuesve dhe nxënësve,
zhvillimin e kornizave të kualifikimit që mundësojnë rrugët
fleksibël të të mësuarit, dhe partneritetet me ndërmarrjet.
Së katërti, pjesë e pandarë e politikava sociale duhet të jetë
lufta kundër përjashtimit social. Strategjia e Evropës për 2020ën promovon përfshirjen sociale dhe lufton varfërinë, në mënyrë
që për 10 vitet e ardhshme, të paktën 20 milionë njerëzve nuk
do t’i duhet më të ballafaqohen me rrezikun e varfërisë dhe
përjashtimit social. Kështu, shtetet anëtare duhet t'i kushtojnë
vëmendje të veçantë punësimit të tyre në tregun e punës.
Masat e marra duhet të fuqizojnë njerëzit,por gjithashtu duhet
të luftojnë varfërinë. Politikat kombëtare duhet të sigurojnë
garanci për qasje të përballueshme, të qëndrueshme dhe të lartë
të shërbimeve të cilësisë, të përfshirë në sektorin social. Për më
tepër, ata duhet të synojnë që sistemet e mbrojtjes sociale dhe
ato të pensioneve të jenë të modernizuara dhe praktike. Së fundi,
shtetet anëtare do të mbështesin ekonominë sociale , nxitjen e
mundësive të barabarta dhe luftën kundër diskriminimit.
Rekomandini nr. 193 i vitit 2002 thekson domosdoshmërinë
e bashkëpunimit tëvazhdueshëm në të gjithë sektorët dhe
nga të gjithë aktorët në përputhje me kërkesat e një shoqërie
të ekuilibruar. Krijimi i shoqërive bashkëpunuese në të gjithë
sektorët ka për qellim: të krijojë dhe zhvillojë veprimtaritë
fitimprurëse dhe punësimin e vazhdueshëm, të zhvillojë e
të nxisë aftësitë administruese të sipërmarrësve, të forcojë
konkurrencën në treg, të rrisë të ardhurat e investimet, si dhe
përmirësojë mirëqënien ekonomike e sociale në frymën e parimit
për ndalimin e të gjitha formave të diskriminimit.
Konventa nr. 142 e ONP “Mbi zhvillimin e burimeve
njerëzore”, datë 19 Korrik 1977 dhe Rekomandimi nr.195 i vitit
2004 “Mbi zhvillimin e burimeve njerëzore” trajton në mënyrë të
veçantë kualifikimin dhe orientimin profesional në perspektivën
globale duke mbajtur parasysh faktorët e zhvillimit social dhe
ekonomik. Sipas kësaj konvente, shtetet detyrohen të hartojnë,
zbatojnë dhe zhvillojnë politika e programe të përshtatshme
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dhe bashkëpunuese për kualifikimin dhe orientimin profesional
në mënyrë që këto politika e programe të jenë në koherencë të
plotë më politikat e punësimit. Të gjitha politikat e ndërmarra
nga vendet duhet të hartohen dhe zbatohen duke patur parasysh
nivelin e zhvillimit ekonomik, social dhe kulturor të vendit. Në
këtë kuptim, konventa nxit bashkëpunimin midis autoriteteve
shtetërore e përfaqësuesve të partnerëve të tjerë socialë me qëllim
rritjen e nivelit të kualifikimeve në punë.
1.4.2 Rekomandime për vendet anëtare
Një ndër cështjet thelbësore, që referon tek objektivat
më të rëndësishme, të cilat duhet të jenë pjesë e politikave të
punësimit, lidhet me masat që ndërmerren nga shtetet e Europës
për të promovuar punësimin. Komisioni Europian propozon
që shtetet anëtare dhe partnerët socialë evropianë të bëjnë një
angazhim të përbashkët evropian për punësim në mënyrë që të
forcojnë bashkëpunimin e tyre si pjesë e Planit të Rimëkëmbjes
Ekonomike Evropiane. Së pari, është e rëndësishme të mbrohet
marrëdhënia juridike e punës dhe në qoftë se kërkohet, të
nënshkruhen edhe marrëveshje të përkohshme me afat të
shkurtër pune. Ristrukturimi i biznesit duhet të bëhet me anë
të instrumenteve të prezantuara nga Komisioni. Autoritetet
lokale dhe partnerët socialë duhet të zhvillojnë partneritete dhe
marrëveshje për të ndarë dhe për të menaxhuar ristrukturimin
në sektorë të ndjeshëm. Së fundi, ripozicionimi, trajnimi dhe
shërbimet e kërkimit të punës duhet të ofrohen për punonjësit.
Punësimi duhet të rritet duke përmirësuar mjedisin e biznesit dhe
duke inkurajuar fillimin e biznesit, veçanërisht të ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme. Shtetet Anëtare duhet të ofrojnë
ndihmë të veçantë duke vënë në dispozicion aktivitetet për të
papunët. Mobiliteti i punonjësve është mjaft i domosdoshëm
për punësimin. Qytetarët evropianë që kërkojnë punë në një
vend tjetër anëtar duhet të jenë në gjendje të marrin pagesa
papunësie përtej periudhës gjashtë mujore. Komisioni është
duke zhvilluar shërbime online dedikuar lëvizshmërisë, të tilla
si portali EURES, i cili përfshin hapësira të kërkimit të punës,
arsimit dhe trajnimit.
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Gjithashtu Komisioni ka propozuar një axhendë për të
promovuar blerjen e aftësive të reja, në mënyrë që të plotësojnë
nevojat e reja të tregut. Zhvillimi i Kornizës Evropiane të
Kualifikimeve duhet të pasurohet, përtej kritereve që janë të para
në përgjithësi (lloji i krijimit, kohëzgjatja e trajnimit). Qasjet në
të mësuarit gjatë gjithë jetës duhet të jenë mjaft fleksibël për të
arritur rezultate të shpejta për një numër maksimal punëtorësh.
Veprimi duhet të ndërmerret për të nxitur punësimin e të rinjve
dhe duhet të përqëndrohet kryesisht në cilësinë e mësimdhënies,
luftën kundër braktisjes së shkollës dhe qasjen në trajnime për të
rinjtë e papunë.
Një tjetër moment i rëndësishëm është lehtësimi i qasjes
në punësim. Shtetet anëtare duhet të miratojnë masa që kanë
për qëllim të ndihmojnë të papunët, punëtorët në moshë
të madhe dhe punëtorët me kualifikim të ulët që të kthehen
përsëri në punë. Komisioni rekomandon shoqërimin me stimuj
të rekrutimit dhe të ndihmës me anë të trajnimeve.
Gjithashtu pikë mjaft e rëndësishme është financimi.
Përdorimi i Fondit Social Evropian është thelbësor në mënyrë
që të përshpejtohet përmirësimi isituatës. Qasja në të duhet
të thjeshtohet dhe masat e reja duhet të lejojnë që objektivat
e përkushtimit të përbashkët për punësim të arrihen shpejt.
Përveç kësaj, shtetet anëtare duhet të përfitojnë nga kreditë e
plota, si dhe nga fondet e ndryshme, si nga Fondi Evropian
për Zhvillimin Rajonal dhe Fondi Europian i Globalizimit,
shtrirja e të cilëve është zgjeruar. Masat e shpejta të rimëkëmbjes
dhe investimet duhet të lehtësohen nga amendimi i rregullave
për menaxhimin e fondeve strukturore. Së fundi, Komisioni
planifikon të krijojë një strukturë mikro-financiare evropiane
për punësim në kuadër të programit PROGRESS.5
1.4.3 Parimet e përbashkëta të dialogut social
Komisioni Europian ka hartuar një rekomandim për
Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik e Social
Europian dhe Komitetin e Rajoneve, më 27 qershor 2007, me
5 Për informacion të zgjeruar shih :PROGRESS (2007-2013)-Programme for Employment and Social
Solidarity.Materiali gjendet online në adresën: http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/
DESC/Progress%20ENG.pdf
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titull: “Parimet e përbashkëta të dialogut social: Më shumë vende
pune përmes fleksibilitetit dhe sigurisë”. Komisioni paraqet një
sërë udhëzimesh si një kornizë për strategjitë që duhet të ndiqen
për dialogun social të shteteve anëtare.
Parimet për dialogun social kontribuojnë në modernizimin
e modeleve sociale evropiane. Së pari do të doja të ndalesha
në konceptin e dialogut social. Për të qenë efektiv, strategjitë e
modernizimt të tregut të punës duhet të marrin parasysh njësoj
nevojat e punëmarrësve dhe punëdhënësve . Koncepti i dialogut
social për këtë arsye është një qasje globale e cila favorizon:
fleksibilitetin e të punësuarve, të cilët duhet të jenë në gjëndje
të përshtaten me zhvillimet e tregut të punës dhe për të arritur
tranzicionin e tyre profesional. Në mënyrë të ngjashme, kjo
qasje duhet të përmirësojë fleksibilitetin e ndërmarrjeve dhe
organizimin e punës në mënyrë që të plotësohen nevojat e
punëdhënësve dhe të përmirësohet ekuilibri mes punës dhe
jetës familjare. Nga ana tjetër dialogu social favorizon sigurinë
për punonjësit, të cilët duhet të jenë në gjëndje të avancojnë në
karrierën e tyre profesionale, të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të
mbështeten nga sistemet e sigurimeve shoqërore, kur ata nuk
janë duke punuar.
Strategjitë për dialogun social kanë si qëllim reduktimin e
normave të papunësisë dhe varfërisë në Bashkimin Evropian.
Në veçanti, ata ndihmojnë për të lehtësuar integrimin e grupeve
më të paprivilegjuara në tregun e punës (të tilla si të rinjtë, gratë,
punonjësit më të vjetër dhe të papunët afatgjatë). Strategjitë
kombëtare duhet të vendosen mbi bazën e katër parimeve:
Kontrata fleksibël dhe të besueshme të punës, në përputhje
me ligjet e punës,marrëveshje kolektive dhe parime moderne të
organizimit të punës;
Prezantimi i strategjive të të mësuarit gjatë gjithë jetës, për të
mbështetur përshtatshmërinë e vazhdueshme të të punësuarve
në tregun e punës;
Politikat aktive të tregut të punës (PATP), për të ndihmuar
punonjësit për të gjetur punë përsëri pas një periudhe të gjatë
papunësie;
Modernizimi i sistemeve të sigurimeve shoqërore, për të
siguruar mbështetje financiare, i cili nxit punësimin dhe lehtëson
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lëvizshmërinë e tregut të punës;
Partnerët socialë duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në
futjen e strategjive për dialogun social, për të garantuar zbatimin
e duhur të këtyre parimeve. Shtetet anëtare kanë përshtatur
strategjitë e tyre për dialogun social në përputhje me tiparet
specifike të tregut të tyre të punës. Megjithatë, Komisioni
rekomandon që ata të ndjekin një sërë parimesh:
Zgjerimi i strategjive me anë të futjes së Strategjisë së Lisbonës
për të përmirësuar punësimin dhe kohezionin social brenda BEsë;
Arritja e një ekuilibri mes të drejtave dhe përgjegjësive të
punëdhënësit, të punësuarve, personave që kërkojnë punë dhe
autoriteteve publike;
Përshtatja e parimit të dialogut social sipas rrethanave të çdo
Shteti Anëtar;
Mbështetja dhe mbrojtja e punonjësve, kur ata nuk janë
në punë ose gjatë një periudhe tranzicioni, që të integrohen
në tregun e punës ose për t’i orientuar ata drejt kontratave të
qëndrueshme të punës;
Zhvillimi i dialogut social në kuadër të ndërmarrjes, si dhe
dialogut social të jashtëm ndërmjet ndërmarrjeve, me qëllim
mbështetjen e zhvillimit të karrierës;
Promovimi i barazisë gjinore dhe mundësive të barabarta për
të gjithë;
Inkurajimi i bashkëpunimit midis partnerëve socialë,
autoriteteve dhe aktorëve të tjerë;
1.4.4 Mbrojtja sociale
Objektivat kryesorë të kësaj politike janë rritja e punësimit dhe
lëvizshmërisë së punëtorëve, përmirësimi i cilësisë së kushteve të
punës, informimi dhe këshillimi i punonjësve, luftimi i varfërisë
dhe përjashtimit social, promovimi i barazisë mes meshkujve
dhe femrave, dhe modernizimi i sistemeve të mbrojtjes sociale.6
Skemat e sigurimeve sociale në BE përfshijnë mbrojtjen nga disa
rreziqe shoqërore, të pranuara si të tilla. Këto rreziqe përfshijnë7:
6 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/index_en.htm
7 Pieters ,Danny “Social Security Comparison and Social Security Systems in Europe” University of
Leuven and Council of Europe. 2006.
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Vdekjen. Ky rrezik përkufizohet si humbje e të ardhurave për
shkak të vdekjes së burimit kryesor të të ardhurave në ekonominë
familjare dhe si i tillë rrezikon jetesën e familjes;
Sëmundjet dhe Invaliditeti. Përfitimet/benefitet e paaftësisë/
invaliditetit janë mbrojtja nga rreziku i humbjes së të ardhurave
për shkak të sëmundjes apo paaftësisë për personat që mbështeten
tek puna për të siguruar jetesën;
Mosha,ky rrezik përkufizohet si pamundësi e personit për të
punuar për shkak të moshës;
Papunësia. Asistenca e papunësisë është zëvendësimi i të
ardhurave për personat që kanë humbur punën nga e cila varet
mbijetesa.
Shpenzimet familjare. Ky rrezik përkufizohet si rritja e
shpenzimeve për shkak të lindjes së fëmijëve dhe u jepet
familjeve në formë të shtesave për fëmijë të cilat llogariten sipas
afateve kohore dhe numrit të fëmijëve.
Mbrojtja shëndetësore. Problemet shëndetësore janë rrezik
për shumë persona, pasi sëmundjet apo paaftësia për të punuar
janë pengesa bazë për angazhimin në punë.
Varfëria. Paaftësia për të siguruar jetesë dinjitoze për shkak
të mungesës së punës dhe mjeteve prej të cilave fitohet pasuria.
Përfitimet nga mbrojtja prej rreziqeve të listuara më lart janë
të dy formave: materiale dhe jo-materiale. Përfitimet materiale
mund të jenë të shprehura në formën e pagesave fikse ose në
formën e përqindjeve të të ardhurave të fituara nga puna gjatë
kohës kur individi ka qenë i punësuar.8
Koordinimi i sigurimeve sociale në nivel të BE-së bazohet në
katër parime bazë:
Personi është i mbuluar nga skema e një shteti të caktuar
prandaj edhe kontributet paguhen vetëm në një shtet. Vendimi
se ligji i cilit shtet do të aplikohet vendoset nga institucionet për
sigurimet sociale dhe personi nuk mund ta zgjedhë atë.
Personat që punojnë në vende të tjera anëtare kanë të drejta
të barabarta me shtetasit e atij vendi që ofron sigurimin social.
Kur kërkohet një përfitim, periudhat e mëparshme të
sigurimit, punës dhe banimit në vendet e tjera mund të merren
parasysh nëse është e nevojshme.
8 Prof.Dr. Jos Berghman. History and basic Concepts of Social Security. University of Leuven and
Council of Europe. 2006
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Nëse personi ka të drejtë në përfitime me para të gatshme
nga një shtet, përgjithësisht, lejohet që ato përfitime t’i pranojë
në një shtet tjetër. Ky njihet si parimi i eksportueshmërisë së
përfitimeve.9
1.5 Objektivat dhe qëllimet e vendosura nga Konventa nr. 122
“Për politikat e punësimit”
1.5.1 Objektivat, qëllimet dhe standartet e vendosura
nga Konventa nr. 122 “Për politikat e punësimit”
Konventa nr. 122 “Për politikat e punësimit” është një
nga aktet juridike më të rëndësishme të ONP-së, në fushën e
hartimit dhe të strukturimit të politikave të punësimit. Sipas
kësaj Konvente janë specifikuar tre qëllime kryesore:
Punë për të gjithë ata që janë të gatshëm dhe që kërkojnë
pune;
Puna të jetë sa më shumë produktive që të jetë e mundur;
Liri e zgjedhjes së punësimit dhe mundësi të plota për të
siguruar dhe përdorur aftësitë pa dallim rrace, ngjyre, feje,
mendimi politik, prejardhjeje kombëtare apo origjine.
Objektivi kryesor i kësaj Konvente është punësimi i
plotë. Koncepti i punësimit të plotë nuk është kontradiktor
me konceptin e punësimit afatshkurtër. Objektivi i dytë
është punësimi produktiv. Një vlerë e madhe i është dhënë
produktivitetit përmes objektivave ekonomike kombëtare.
Produktiviteti i ulët është një veçori e përbashkët e zonave rurale
dhe urbane.
Komiteti i ekspertëve i ngritur nga ONP-ja ka venë re që
reduktimi i punës informale normalisht shoqërohet nga një
rritje e produktivitetit. Masat e marra në lidhje me ekonomine
informale duhet të synojnë që t`i ofrojnë ndërmarrjeve në
sektorin informal, një akses të madh tek burimet, tregjet,
infrastruktura, lehtësirat trajnuese, ekspertizat teknike dhe
teknologjitë e përmirësuara. Shtetet anëtare janë të detyruara që
të japin informacion në raportet e tyre për masat e adoptuara, që
të reduktojnë varfërinë në ekonominë informale me qëllim që të
9 Komisioni Evopian. Drejtoria e Përgjithshme për Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje.
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/index_en.htm
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sigurojnë një kalim të qetë në sektorin formal.
Objektivi i tretë është zgjedhja e lirë e punësimit. Përveç
diskriminimit në bazë të seksit, Konventa e vitit 1958, nr. 111
“ Mbi diskriminimin në fushën e punësimit dhe të profesionit”,
ndalon gjithashtu diskriminimin në punësim dhe profesion
në baza të tjera, siç është raca, ngjyra, feja, mendimi politik,
prejardhja kombëtare dhe origjina. Ky ndalim përfshin
diskriminimin në lidhje me angazhimin, promovimin ose me
aspekte të tjera të punësimit. Por ajo gjithashtu bën thirrje për
kërkimin e mundësive të barabarta dhe realizimin e hapave për
sigurimin e barazisë së mundësive, që nënkupton që vemendja
duhet t`i kushtohet kategorive të veçanta të pafavorizuara, duke
përfshirë të rinjtë, emigrantët, punonjësit e vjetër dhe punonjësit
me aftësi të kufizuara, jo vetëm me synimin e eliminimit
të diskriminimit kundër tyre, por gjithashtu për të rritur
aftësitë dhe punësimin e tyre. Gratë përbëjnë rreth gjysmën e
popullsisë (ose e thënë ndryshe, gjysmën e burimeve njerëzore
dhe kapitalit njerëzor). Kjo do të thotë që situata e grave dhe
vajzave punëmarrëse duhet të adresohet në të gjitha shtetet,
veçanerisht duke shqyrtuar marrëdhëniet gjinore në arsim,
trajnim dhe ndarjen gjinore në vendet e punës . Nëse politikat e
punësimit janë të suksesshme dhe gjithëpërfshirëse, ato duhet të
jenë të lidhura me familjet dhe sistemet e mbrojtjes sociale. Kjo
plotëson qasjen e bazuar në të drejtën për barazi, mbrojtur nga
ONP-ja, ku rëndësi të veçantë po i jepet të drejtës për shpërblim
të barabartë për burrat dhe gratë për punë me vlerë të barabartë,
përveç nevojës për mbrojtje të veçantë për gratë që kanë lindur
dhe për punonjësit me përgjegjësi familjare.10

1.5.2 Detyrimet e shteteve anëtare në kuadër të ratifikimit të
Konventës nr. 122

10 Guidelines on gender in employment policies, ILO, Gjenevë, 2009. Shih gjithashtu Konventën
nr.103, datë 07 Shtator 1955“Për mbrojtjen e mëmësisë” dhe Konventën nr. 156, datë 11 Gusht 1988 “Për
punonjësit me përgjegjësi familjare”
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Detyrimi parësor për shtetet është ndjekja e një praktike
punësimi gjithëpërfshirëse dhe kthimi i kësaj çështjeje në një
objektiv primar. Për ato shtete që e kanë ratifikuar Konventën nr.
122, një praktikë punesimi duhet të jetë objekt i një deklarimi
formal dhe duhet të jetë një qëllim kryesor në axhendën
kombetare. Deklarata sigurisht mund të marrë forma të
ndryshme. Në disa shtete, angazhimi që promovon punësimin
është i shkruar në Kushtetutë. Nga ana tjetër Konventa vendos
objektivat e praktikës së punësimit, duke qënë se nuk është e
mundur një përmbushje të plotë e qëllimeve të punësimit të
vendosura në Konventën 122, ajo që kërkohet është që këto
qëllime të ndiqen në mënyrë aktive.11
Gjithashtu Konventa i vendos detyrimin shteteve që gjatë
hartimit të politikave të punësimit të kenë parasysh lidhjen
mes politikave të punësimit dhe objektivave të tjerë socialë
dhe ekonomik. Është e vërtetë që shtetet në momentin e
implementimit të politikave të punësimit duhet të marrin
parasysh nivelin e tyre të zhvillimit ekonomik dhe social,
por Konventa kërkon që qëllimeve të saj t`i jepet prioritet
në krahasim me politikat e tjera sociale dhe ekonomike dhe
gjithashtu thekson faktin që është e rëndësishme të përmbushen
kërkesat themelore.
Shtetet, në momentin e implementimit të politikave të
punësimit, duhet t`i kushtojnë rëndësi analizave dhe statistikave
të tregut të punës. Ky fakt nënvijëzohet edhe në Rekomandimin
nr. 122, i vitit 1964, i cili thekson rëndësinë e statistikave, të cilat
shërbejnë si indikatorë matës dhe krahasues midis standarteve
të vendosura nga shtetet respektive dhe atyre ndërkombëtare.
Shteteve i krijohet mundësia që me anë të një proçedure të
posaçme të rishikojnë implementimin e politikave të punësimit.
Këto proçedura rishikuese ndihmojnë shtetet dhe partnerët
sociale, në vlerësimin e faktit nëse janë implementuar masat e
kërkuara dhe nëse janë arritur rezultatet e dëshiruara.
Një detyrim tjetër që vendos Konventa lidhet me realizimin e
konsultimeve me përfaqësues të grupeve të cilët janë prekur nga
masat që merren në fushën e punësimit. Këto konsultime duhet
11 Guide on employment policy and International Labour Standards / International Labour Office,
International Labour Standards Department, Employment Policy Department. – Gjenevë: ILO, 2013
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që të fillojnë që në fazën e formulimit të politikave të punësimit.
Në këtë moment është e rëndësishme ngritja e grupit tripalësh
të konsultimit. Gjithashtu Rekomandimi nr.122 vendos disa
përgjegjësi edhe për punëdhënësit dhe punëmarrësit, një prej
të cilëve lidhet dhe me promovimin nga ana tyre të qëllimeve të
Konventës nr.122.12

Përfundime
Konventa nr.122 e ONP-së ka tre qëllime kryesore:
1. Punë për të gjithë ata që janë të gatshëm dhe që kërkojnë
punë;
2. Puna të jetë sa më shumë produktive që të jetë e mundur;
3. Liri e zgjedhjes së punësimit dhe mundësi të plota për
të siguruar dhe përdorur aftesitë pa dallim rrace, ngjyre, feje,
mendimi politik, prejardhjeje kombetare apo origjine.
Një mënyrë tjetër që rekomandohet nga ONP-ja për të rritur
përfshirjen e vajzave dhe grave në çështjet e punësimit lidhet
me investimin për edukimin e tyre. Gjithashtu një masë tjetër
që duhet të implementohet në politikat nxitëse të punësimit
të grave është mbështetja e aksesit të grave në zhvillimin e
sipërmarrjes.
Rritja e pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe influencës së
tyre në dialogun social për hartimin e politikave, është shumë
e rëndësishme, jo vetëm për të garantuar barazinë gjinore, por
edhe për të bërë të mundur hartimin e politikave të punësimit
sipas nevojave dhe kërkesave që kanë punëmarrëset femra.
Në rastin e njerëzve me aftësi të kufizuara vlerësimi i
kapaciteteve, matja e aftësive dhe rehabilitimi janë vendimtare
për të garantuar një punësim të qëndrueshëm. Investimi në
aftësitë ka marrë një koncept më të gjerë duke krijuar sinergji
midis arsimit dhe punës.
Politikat e punësimit, në kuadër të promovimit të aftësive dhe
kualifikimeve profesionale të lidhura me punësimin, synojnë të
12 Guide on employment policy and International Labour Standards / International Labour Office,
International Labour Standards Department, Employment Policy Department. – Gjenevë: ILO, 2013
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garantojnë:
1. Sigurimin e punës së parë dhe pastaj krijimin e mundësisë
për të lëvizur në tregun e punës, nëpërmejt marrjes së aftësive
kryesore të punës, si dhe aftësive teknike për të kryer detyra të
veçanta.
2. Përmirësimin e qasjes në arsim, përmirësimin e cilësë së
tij, sigurimin e një numri të madh të rinjsh që marrin pjesë në
kurse trajnuese.
3. Krijimin e mundësive për të fituar aftësitë kryesore për
punësim për të rinjtë e pafavorizuar, duke përfshirë ata që kanë
braktisur shkollën apo ata nuk e kanë frekuentuar asnjëherë,
si edhe ata që punojnë në ekonominë informale në kushte të
varfra. Kategori të caktuara grash dhe të rinjsh shpesh nuk kanë
qasje jo vetëm në trajnime, por edhe në modele profesionale
të thjeshta, që mund të nxisin kultivimin e aftësive bazë për
punësim.
4. Njohjen e aftësive thelbësore të punësimit të fituara jashtë
vendit të punës, përmes aktiviteteve të rregullta në shtëpi,
komunitet, klasë ose aktiviteteve të tjera.
Shtetet anëtare duhet të miratojnë politika inkurajuese që
synojnë kalimin në mënyrë gradualë nga marrëdhënia e punës
në daljen në pension.
Politikat e punësimit të ndërmarra nga shtetet e ndryshme
duhet të jenë në përputhje me qëllimet e vendosura nga OSH-ja,
për të vënë një theks më të madh në mbështetjen e kapaciteteve
te duhura për të zbatuar Konventat kyçe në fushën e OSH-së.
Roli i administrimit të punës është që të përpunojë, zbatojë,
kontrollojë dhe vlerësojë politikën kombëtare të punës, e cila
nuk duhet të kufizohet vetëm në punësimin dhe politikën
sociale.
Rekomandimet, që kanë të bëjnë me rolin e administratës
për inkurajimin e marrëdhënieve efektive të punës, rendisin
mjete të ndryshme për të arritur këtë qëllim, përkatësisht:
-ushtrimin e lirë të së drejtës së anëtarësimit në shoqata dhe
organizata;
-të drejtën për t`u organizuar dhe negociuar;
-ofrimin e shërbimeve këshilluese;
-promovimin e mekanizmave të negocimit vullnetar;
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-organet e pajtimit dhe ndërmjetësimit;
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Abstract

CITIZEN’S LÉGISLATIVE INITIATIVES
THE EFFECTIVE USAGE OF SUCH TOOLS, IN THE FRAMEWORK OF
ENHANCING THE DIRECT PARTICIPATION OF THE CITIZENS IN THE
GOVERNANCE
Prof. Dr. Aurela Anastasi
Abstract
The constitutionalization of the referendum and law making
citizens’ initiatives turns them into important institutions
and also important tools for exercising direct democracy. The
question that arises today is the effective usage of these tools,
in the framework of enhancing the direct participation of the
citizens in the governance. Particularly, in countries like Albania,
which represents one of the newest democracies established after
the fall of the Communist regime in Europe, the exercising of
these instruments encounters different challenges, coming up
especially due to lack of traditions and practices in exercising
direct democracy, legislation vacuum and the insufficiency of
organizational experiences of the civil society. Nevertheless,
some experiences in particular are achieved in the last 15 years,
after the current Constitution of the Republic of Albania was
enacted. These experiences will become the object of study in
this paper. Out of the direct democracy instruments that are
sanctioned in the Constitution of the Republic of Albania, this
paper will focus only upon the law making citizens’ initiative
and on the abrogative referendum initiative, as well. Legislation,
jurisprudence of the Constitutional Court and some other
issues identified through the experiences established in Albania
will be treated in this paper. These experiences are analysed
in a comparative point of view with the experiences of other
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countries, particularly Italy. Thus, this paper is aiming to issue
helpful conclusions and lessons related to the development and
materialisation of direct democracy institutions, in Albania.
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Abstract

DECLARATION OF ASSETS AND PRIVATE INTERESTS, AS A LEGAL
INSTRUMENT IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION
Phd (Cand) Fjorida Ballauri (Kallço)
Prof. Dr. Skender Kaçupi

Abstract
The issue of corruption and illicit enrichment is present in
many of today's public debate in our country, as in many other
countries. From this phenomenon are at risk at any time public
funds, state property, public service, etc., and therefore there
is the obligation of the State to establish the appropriate legal
instruments to prevent these situations. This paper aims to make
an analysis of our national legislation in force in the field of
declaration of assets and private interests, as a legal instrument,
a state uses to prevent and punish forms of corruption among
officials. For this purpose the paper addresses some main points
on how the legal regulation of the asset declaration system in
our country, is foreseen in a comparative perspective with the
key elements that require European standards in this field.
Keywords: Corruption, public official, asset declaration, private
interest, law implementation, investigation.
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THE JURISDICTION OF THE COURTS OF THE
REPUBLIC OF ALBANIA IN REVIEWING THE ISSUES
WITH FOREIGN ELEMENTS
Doktorante Ilda Muçmataj
Abstract
In terms of today economic development, its globalization,
economic activities have exceeded the national boundaries of
countries. The unification of the civil law in European level
has gained attention not only from the EU institution but also
by academics of law. One important matter is of course the
jurisdiction when a civil or commercial matter is characterized
by the foreign element.
I’ll present a compared analyses on jurisdiction treated by the
Law 3920 date 21.1.1964 ‘On the enjoyment of civil rights from
the foreigners and the enforcement of the foreign law’ and the
jurisdiction treated by the actual Law in force No. 10428 dated
on 02.06.2011 ‘On Private International Law’. Also I’ll give a
general presentation of the Brussels Convention (27 September
1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in
civil and commercial matters), the Regulation Brussels I, called
the Council Regulation EC 44/2001 ‘On jurisdiction and the
enforcement of judgments in civil and commercial matters’
and their role and influence in the jurisdiction treated by the
domestic law ‘On Private International Law’.
Key words:
jurisdiction, party autonomy, conventions, foreign element.
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THE SOURCES OF LAW OF CONSTITUTIONAL
PROCESS ON THE VIEW OF THE JURISPRUDENCE
Erind Merkuri
Abastract
The Constitutional Court is an institution which operates a
similar jurisdictional activity performing by the ordinary courts.
To accomplish its task the Constitutional Court conducted an
extensive procedural activity which must be regulated by legal
norms conform the framework of the rule of law. For this
purpose the Parliament has adopted an organic law. Despite
this, the legal norms governing the procedure of constitutional
process are scattered in many different laws, a fact which often
makes it difficult to identify them in practice, above all when
a good part of law implementers (jurists, lawyers, judges, etc.)
have a confusion about the nature of constitutional process and
its distinction from the ordinary trial.
The identification of law sources and the correct application of
them in a constitutional process is a common task of procedural
subjects, participants in the trial and the court by itself. The
implementation by the parties in the process helps their cases
to be successful and not fall or be declared inadmissible on
procedural grounds. The implementation by the court results
in a better management and an effective constitutional justice.
But as can be concluded constitutional procedural norms are
scattered in different legal acts that are in different levels in the
norms hierarchy. This can be problematic sometimes particularly
for law implementers. Based in this matter, many cases failed
to pass judgment just because the claims were not raised in a
properly procedural standpoint. Problematic can be considerate
even the fact that the whole legal corpus is formulated in general
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terms. This situation has enabled the Constitutional Court to
have a mayor action area and consequently the liberty to decide
through its jurisprudence on the detailed procedural rules. As
a consequence the application of procedural norms governing
constitutional process in concrete situations is formalized by
the court based on its precedents. But the Court’s jurisprudence
is not known in general. There is a lack of exceptions, articles
and reviews on its various decisions, as well as generalization of
judicial practice.
The aim of this article is to identify the sources on which the
Constitutional Court bases its procedural activity and to identify
the understanding that has given to them by the constitutional
jurisprudence and by the jurisprudence of the European Court
of Human Rights. The identification of legal norms brings a legal
certainty in their implementation. The law implementers and
the court, would have a clearer legal ground (legal framework) in
which they should act and how they should act. This is especially
important for participants/parts in the process who are interested
that their cases to be succeed. But often the norms analyzed
in abstract remain incomplete and meaningless. Therefore, it is
necessary that constitutional jurisprudence which has further
clarified and detailed the understanding of these procedural
norms and their concrete implementation to take care of this
issue. But, it cannot be left outside our attention the European
Court of Human Rights jurisprudence, which in some cases,
particularly in the context of reviewing the requirements for a
fair trial, through its decisions has forced constitutional courts
of the member states, including Albania, to change their court
practice, including how to implement their procedural norms.
This point is particularly pronounced in terms of procedural
norms that regulate the jurisdiction of constitutional courts and
in some cases the way in which they take juridical evidences.
Key Words: Constitutional Court, source of law, procedural
norms, hierarchy
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CLINICS OF LAW PROVIDE AN OPPORTUNITY TO THE STUDENTS
TO LEARN FROM PRACTICE

Alban Koçi

Abstract
Presently, academic programs at the Faculties of Law have
suffered substantial development and improvement. They are
being adapted and programmed in accordance with the best
international experience and always in accordance with the
socio-cultural or economic changes of a country. In each case,
the focus is shifted to their improvement and delivery of optimal
academic programs for the students, in an effort to train capable
lawyers to cope with the challenges of profession and current
hardships. Special priority is continuously attached to theoretical
modules, those teaching the law to students, aiming to make
them successful lawyers. This is definitely crucial because as this
law is made familiar, it may be practically applied to serve the
interests of people and be an instrument in the hands of lawyers
in service of community.
However, only the study of theoretical modules would not be
sufficient for preparing capable students. Theoretical knowledge,
substantive and procedural law to be applied in such a way as to
be closely familiar with the law and fully understand it would be
prerequisite. The clinic of law, as part of the academic program
in legal education, comes into play.
Clinic of law is the practical enforcement of law with a
non-profit purpose, serving the public interest. Clinic of law
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was established as a teaching method to help the students for
practical learning of law and was further developed in the form
of free legal aid, not related to the academic field. From the
academic perspective, clinics of law provide practical experience
for students of the faculties of law and various legal services in
terms of basically vulnerable strata of population, who are not
able to have such a professional assistance against payment.
Academic clinics are programs mainly oriented to clinic
professors. Many clinics of law provide pro bono services in one
or more fields of law, delivering free legal services for the clients.
This study will dwell on the clinic of law, its objective and
mission as well as the benefits derived from that clinic not only
for the students of law but also for the broader community.
1. What is clinic of law?
The clinic of law is the practical enforcement of law with a
non-profit purpose, serving the public interest. Clinic of law
was conceived as a teaching method to help the students with
practical learning of law and was further developed in the form
of free legal aid, not related to the academic field. From the
academic perspective, clinics of law provide practical experience
for students of the faculties of law and various legal services in
terms of mainly vulnerable strata of population, who are not able
to have such a professional assistance against payment. Academic
clinics are programs mainly oriented to clinic professors. Many
clinics of law provide pro bono services in one or more fields of
law, delivering free legal services for the clients.
Students provide their contribution through research
studies, drafting documents or meeting the clients. In most of
the cases clinic professors are the ones to represent clients in the
trial, realizing their defense. However, there are rules in some
countries allowing the students to appear before the court and
defend their clients.
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ANALYTICAL VIEW ABOUT CRIMES AGAINST LIFE
Msc. Doktorant Engjëll Likmeta

Abstract
On the framework of the testimony of the ancient tradition
of criminal law, particular attention should be paid to Albanian
canons as an invaluable asset of the country and to the Albanian
people.
The purpose of this paper is to examine the Albanian
unwritten law in the Middle Ages, noting the importance of
customary law as a source of information on how the criminal
provisions regulated social relations at that period.
An important part of this paper will take the analysis on
principles that characterize the Canon of Dibër (Debar). This
paper will particularly focus on the customary provisions
relevant to criminal matters of the Canon of Debar, provisions
on rules for the culprits, their liability, and the different kind of
punitive measures taken against them for committing offenses
against the person and the basics of criminal liability.
Keywords: Canon; Criminal offense; Crimes against life; Murder;
Ambush
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ELECTRONIC MONITORING PROCESS IN CRIMINAL
ASPECTTHE PERSPECTIVE PROVISIONS OF THE
ALBANIAN LEGISLATION
Bojana Hajdini1
Abstract
The application of community measures and sanctions is
viewed today as a means of humanizing criminal sanctions, and
as an effective measure aiding their successful social reintegration.
But, the application of such measures must balance the offenders’
need for social reintegration with that of public security
protection and of preventing them from committing other
crimes. Therefore, efficiency in the application of community
measures requires, among other things, finding means or
methods which, in view of said balance, enable the successful
application of judicial decisions consisting in such measures.
One of them is the electronic monitoring of persons subjected
to criminal proceedings. Bearing in mind the importance
of the above, recently, our country adopted and started
implementing the Law “On the electronic monitoring of persons
deprived of the free movement through judicial decision”2.
This paper deals with electronic monitoring in the criminal area,
analyzing this mechanism from the perspective of the provisions
of the Albanian law, with a view to highlighting its elements and
importance.
Key words: Electronic monitoring, alternatives to imprisonment,
probation service, persons deprived of free movement through judicial decision, public security.
1. Doktorante pranë Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës
2. Law No.10 494, dated 22.12.2011 entered into force on April 2012 and its implementation started on
March 2013
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EUROPEANIZATION OF DOMESTIC
ADMINISTRATIVE LAW
					
Ana Golloshi (Doktorante)1					
Dr. Elsa Toska2
Abstract
The approximation of legislation with Acquis for all areas
covered by Stabilization and Asociation Agreement (SAA) is
one of the main objectives to be reached from Albanian Public
Administration. Realization of the obligations derived from
SAA would fulfill political, economic and legal criteria to join
EU. The practice of countries which joined the EU shows
that in the process of approximation of legislation, public
administration employees play an important role with their way
of understanding and implementing the community legislation.
Administrative law based solely on the principle of
territoriality certainly will not answer the demands of the
process of the European integration which has cross - border
communication in the core of it. Therefore, in this article the
authors choosed to analyze the field of Higher Education with
the aim of illustrating how influenced is administrative law in
different field from the European legislation. This paper has an
informative nature, with the focus to provide a clear view in a
part of education such as Higher one (Education), which has
changed and has been very dynamic in the framework of EU
integration process.
1. Aktualisht është në pozicionin Përgjegjëse e Sektorit Juridik pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës.
21. Aktualisht është në pozicionin Këshilltare e Kryetarit në Gjykatën Kushtetuese.
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In conclusion, the authors pointed out that the proper
approach and information on the process of approximation
of education legislation from all actors involved, but also the
preparation of technical administrative staff responsible for the
implementation should be key elements for the functioning of
the entire system as such and for the achievement of the desired
outcome.
Key- words: administrative, education, diploma, students,
integration, results.
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THE LEGAL COMPETENCE OF THE PUBLIC PROCUREMENT AGENCY,
TO EXCLUDE THE ECONOMIC OPERATORS FROM THE RIGHT TO BE
OFFERED IN A PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE
MSc. Reida Kashta (Shahollari)
Abstract
This paper examines the legal competence of the Public
Procurement Agency, as an administrative body, to exclude
the economic operators from the right to offer in a public
procurement procedure from one to three years, and case laws
from the court with regard to these administrative decisions.
The key issue, discussed through this paper, is the approach
of this administrative process from the Public Procurement
Agency on one hand and from the court, on the other, aiming
the identification of the differences in their perspectives and
treatments of the process.
This discussion is done through the analyses of seveal court
decisions, ruling on the annullement of the administrative
decisions of Public Procurement Agency, for the exclusion
of the economic operators, from the right to offer in public
procurement procedures.
The main finding of this paper is that public procurement
process is a sensitive and dynamic process, and knowledge and
proper interpretation of the respective regulatory framework
from the court/judges as the final link of the chain, is very
important to achieve the main goal of this process, such as
efficiency, or value for money.
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INTERNETIONAL LABOR ORGANIZATION (ONP) AND
INDISPENSABILITY OF DIFENCE TO THE WORKPLACE

Ms. Margena Dhuli
Abstract
The issues of labor security are some of the fundamental
problems in all the social, economic and legal policies of the
International Labor Organization, which are defined within its
conventions and recommendations. Based on these conventions
the Constitution and the Labor Code of the Republic of Albania
have sanctioned the labor security as one of the fundamental
principles of our labor doctrine, legislation and jurisprudence.
Labor security is elaborated, developed and modernized
according to the development and modernization of the process
of production, technological information of the labor activity
in general.
This article aims to highlight several aspects and current
problems of labor security, in relation to the conventions,
especially for the minors, women and invalids. Also, there are
given some recommendations which ëould serve to the further
approach of our labor legislation to the convention standards, of
the jurisprudence doctrine to the European one. The neë Legal
Packet on labor is expected to be approved soon.
This constitutes a necessity for the time and European
integration, noë that our country enjoys the status of the
Candidate Country for EU and aspires the start as soon
as possible of the negotiates on the membership in the big
European Family.
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EUROPIAN EMPLOYMENT POLICIES
PhD Kesiana Çoçka
Abstract
In this paper is treated the legal and institutional framework,
as well as key developments in the of EU policy-making.
Further, it is followed by an analysis of the overall Europian
employment policy, focusing on the objectives to be achived
through employment policies, recommendations that serve
as the guiding member states in drafting their national
policies, the common principles of social dialogue and social
protection. Also are treated the objectives and the purposes
set by the Convention No 122 “For Employment Policy” as
well as obligations of the member States in the framework of
ratification of this Convention.
The employment policies constitute the main direction
of policy in general and the labor market in particular,it is
dedicated to the role of the work in its entirety. They are the
most important policies, and this for several reasons: the level
of employment is essential in the fight against poverty as
such,it constitutes a central problem for social and economic
policies. About the importance and role in the development of
the country, employment policies require a close collaboration
between ministries and the main institutions implementing
them. Employment policies are very dynamic. They change
in accordance with the country’s economic development and
labor market situation. However, they are oriented in the
following main areas: labor market services, vocational training,
enterpreuneurship development and funding of employment.
Key Words: employment, legislation, employment policy,
the European Union.
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