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        NJOHJA NË SHQIPËRI E PROCEDURAVE TË HUAJA
              TË FALIMENTIMIT DHE PROCEDURA DYTËSORE

 
Prof.asoc.Dr.Kestrin KATRO   Prof.asoc.Dr.Eriona KATRO

Hyrje

Një procedurë falimentimi e hapur në një vend çfarëdo, është shumë
e vështirë t’i shtrijë efektet e saj brenda kufijve të një vendi të vetëm si
përsa i përket subjekteve të përfshirë në të, ashtu edhe për sa i përket
vendodhjes së pasurive të debitorit të falimentuar. Kështu, në cilësinë e
kreditorëve të falimentimit mund të jenë subjekte persona fizikë që nuk
janë shtetas të vendit ku hapet procedura e falimentimit, apo subjekte
persona juridikë të huaj për vendin ku është hapur procedura e
falimentimit. Gjithashtu, një situatë e vështirë mund të krijohet edhe në
se vetë debitori i falimentuar e shtrin aktivitetin e tij ekonomik në më
shumë se një vend të vetëm, duke shtruar kështu problemin se ku do të
hapet procedura e falimentimit. Po kështu, një tjetër problem del kur
pasuritë e debitorit gjenden në më shumë se një shtet të vetëm.

Ekzistenca e këtyre elementëve të huaj në një procedurë falimentimi
nuk është një fenomen i ri, për të mos thënë qëështë një fenomen qëi ka
shoqëruar gjithnjë marrëdhëniet tregtare, por përpjekjet për tu dhënë zgjidhje
elementëve të tillë nëaspektin ndërkombëtar sa vijnë e intensifikohen, sepse
edhe vetë problematikat rriten dhe kërkojnë zgjidhje sa më të shpejta, por
mbi të gjitha efikase. Përpjekjet në këtë drejtim kanëmë shumë se një shekull
që zhvillohen, por shpesh zgjidhjet janë gjetur kryesisht në marrëveshje të
ngushta dy palëshe. Janë bërë në vazhdimësi përpjekje për t’i shtrirë këto
zgjidhje më gjerë, në formën e traktateve apo konventave, por këto përpjekje
nuk kanë patur rezultatet e pritshme, duke mbetur shpesh thjesht në kuadrin
e përpjekjeve.

Falimentimi është një nga degët e së drejtës ku, pavarësisht nga
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Universialitet objektiv do të thotë se kur hapet një proçedurë
falimentimi ajo duhet t’i shtrijë efektet e saj mbi të gjithë pasurinë e
debitorit, pavarësisht ku ndodhet ajo; ndërsa universialiteti subjektiv
nënkupton faktin se kur hapet një proçedurë falimentimi, në të përfshihen
të gjithë kreditorët, pavarësisht nga shtetësia, vendbanimi, vendndodhja
apo selia e tyre.

Territorialitet do të thotë se kur hapet një proçedurë falimentimi, ajo
mund të zbatohet vetëm brenda kufijve të vendit ku është hapur kjo
proçedurë konkrete, sepse, si rregull, vendimet e gjykatës të një vendi
kanë juridiksion territorial vetëm brenda kufijve të shtetit përkatës dhe
nuk mund t’i imponohen organeve të një shteti tjetër, në qoftë se
legjislacioni përkatës nuk e njeh  mundësinë e zbatimit të tyre. Shumë
vende të Europës Perëndimore nuk kanë pasur në legjislacionet e
falimentimit norma të njohjes së vendimeve të gjykatave të huaja. Kjo e
bënte të pamundur shtrirjen e proçedurës së falimentimit mbi të gjitha
pasuritë e një debitori të falimentuar kur pjesë të pasurive të tij ndodheshin
pikërisht në vende të tilla, si dhe i krijonte mundësinë debitorëve të
ndryshëm që të vendosnin pasuri pikërisht në të tilla vende, për t’i ruajtur
ato nga falimentimi, duke mashtruar kreditorët e tyre.

Zhvillimi dhe rritja e marrëdhënieve tregtare ndërkombëtare ka
çuar në tendencën e përgjithshme për t’i përforcuar rregullat që i
stimulojnë dhe i lehtësojnë këto marrëdhënie. Kjo është reflektuar edhe
në marrëdhëniet që krijohen në falimentim, si në rastin kur prona e
debitorit të falimentuar nuk ndodhet në një vend të vetëm, ashtu edhe
kur kreditorët nuk ndodhen në të njëjtin vend me debitorin e falimentuar.
Pikërisht për këto elementë të huaj që mund të përmbajë një proçedurë
falimentimi, është ndierë nevoja e një rregullimi për kompetencën
ndërkombëtare.

Përpjekjet e para për një rregullim ndërkombëtar të falimentimit i
gjejmë që në mesin e shek XVIII2.

1Roland Montfort “Extraterritorial effect on French law on insolvency”, International
Legal News an international lawyers networkpublication, 10.06.2005. (per me shume shih
http://www.imakenews.com/iln/e_article000410961.cfm?xwb11,0,w)

2 R. Lechner “The new threat to InternotionalCoomercial Transactions: Cross-Border
Insolvency and its impact on the Standby Letter of credit regime”. (per me shume shih
www.natlaw./pubs/spack l htm)

përpjekjet e vazhdueshme për të vendosur disa rregulla bazë
ndërkombëtare, përsëri rezultatet janë pothuaj inekzistente. Kështu, ka
ekzistuar në vazhdimësi problemi i njohjes së vendimeve të falimentimit
të marra nga një gjykatë e një vendi të caktuar dhe si do të veprohej për
njohjen e tij në vendet e tjera ku mund t’i shtrinte efektet një procedura
e hapur.

Shqipëria nuk është prekur nga një problem i tillë, për vetë faktin se
në Shqipëria ka qenë një vend i mbyllur, me ekonomi të centralizuar, ndaj
edhe nuk ka pasur probleme të falimentimit ndërkufitar, sepse nuk ka
patur fare ligj falimentimi, për sa kohë shteti totalitar hapte apo mbyllte
vetë ndërmarrjet shtetërore.

Me vendosjen e rregullave të ekonomisë së tregut, një nga ligjet që
gjeti shumë shpejt rregullim ishte ligji i falimentimit, si nevojë e kompletimit
të kuadrit të ri ligjor në fushën e të drejtës tregtare. Shumë shpejt edhe
legjislacioni ynë i falimentimit përfshiu në rregullimet e tij zgjidhje për
njohjen e procedurave të huaja të falimentimit. Kjo erdhi si rrjedhojë e
detyrimit që mori vendi ynë me nënshkrimin e MSA.

Që të flas për përafrimin e ligjit shqiptar të falimentimit me Rregulloren
e BE nr. 1346/2000, dt.29.05.2000, duhet patjetër që të tregoj se cilat
kanë qenë përpjekjet e bëra në aspektin ndërkombëtar për të arritur deri
tek kjo Rregullore. Duhet ta bëj këtë për të kuptuar se sa e vështirë ka
qenë për të arritur deri në këtë për vetë Bashkimin Europian.

1.Përpjekjet për rregullimin e falimentimit ndërkufitar

Me krijimin e shoqërive shumëkombëshe aktiviteti ekonomik i të cilave
shtrihet përtej kufijve të një shteti të vetëm, si dhe me shtrirjen e
marrëdhënieve të biznesit përtej kufijve të një shteti të vetëm (siç ndodh
rëndom sot në jetën tregtare) për sa i përket falimentimit lindin probleme
të tjera lidhur me zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare të falimentimit.
Falimentimet ndëkufitare janë ndoshta një nga pasojat e shumta të rritjes
së globalizmit dhe rënieve të fundit në ekonomi1.

Rregullimi ndërkombëtar i një proçedure falimentimi mbështetet në
dy parime të rëndësishme të pranuara pothuajse në të gjitha të drejtat
bashkëkohore: universialiteti (objektiv dhe subjektiv) dhe territorialiteti.
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nuk ka hyrë në fuqi. Në fushën e të drejtës së falimentimit ekziston një
tendencë klasike për parlamentarët e të gjitha vendeve. Ata janë tepër
të ndjeshëm ndaj opinioneve të elektoratit, veçanërisht në një moment
krizë ekonomike, siç është rasti i një proçedure falimentimi, ndaj ata
influencohen përgjithësisht nga zgjidhjet afatshkurtra. Kështu,
parlamentarët në shumë vende kanë preferuar tu krijojnë të punësuarve
privilegje mbi asetet e firmës punëdhënëse, privilegje këto që konsiderohen
në sistemin e falimentimit në radhë më të lartë (më të parë) privilegjimi
se garanci të tjera si hipoteka, pengu etj. Një situatë të tillë parashikon
për shembull ligji francez. Rezultati është se institucionet huadhënëse
ndërkombëtare nuk kanë besimin e duhur në dhënien e një huaje një
subjekti francez. Pra, ulet besueshmëria në realizimin e të drejtave të
kreditorëve.

Meqenëse Konventa e 1995 nuk u miratua nga të gjithë shtetet anëtare
të BE, Këshilli i Ministrave të BE e miratoi tekstin e Konventës përgatitore
si Rregullore. Kjo Rregullore4 u miratua në 29 maj 2000 dhe ka hyrë në
fuqi në vendet anëtare të BE më 31 maj 2002 (përveç Danimarkës). Ajo
ka luajtur një rol të rëndësishëm duke ushtruar ndikimin e saj në
legjislacionet e falimentimit jo vetëm të shteteve anëtare, por edhe të
shteteve që kanë pasur apo kanë statusin e vendit kandidat për
anëtarësimin në BE, si dhe të shteteve që kërkojnë ta marrin këtë status
së shpejti.

Kështu, Rregullorja e CE për proçedurat e falimentimit është shprehur
për njohjen automatike në të gjitha vendet anëtare të BE të vendimit të
një gjykatë të një vendi anëtar për fillimin e falimentimit, gjë që është
reflektuar edhe në të drejtën gjermane (nenet 335-338 të Ins-os). Po
kështu, edhe e drejta kroate, si vend pretendent për të hyrë në BE, bën
një rregullim të ngjashëm (neni 311 i ligjit të falimentimit). Legjislacionet
e falimentimit e këtyre vendeve nuk parashikojnë ekzistencën e
reciprocitetit si kusht për njohjen e vendimit të huaj për fillimin e
proçedurës së falimentimit. Në Rregulloren e CE për proçedurat e
falimentimit reciprociteti është siguruar në mënyrë optimale, sepse çdo

3 European Convention on Certain Aspects of International Bankruptcy
4Council Regulation on Insolvency Proceeding (CE), N. 1346/2000, dt.29.05.2000.

Pëpjekje të tilla së pari janë shfaqur dhe kanë qenë më rezultative si
marrëveshje dypalëshe, ku mund të përmendim disa prej tyre:

- Marrëveshjen ndërmjet Belgjikës dhe Francës të nënshkruar në
Paris në 8 korrik 1899;

- Marrëveshjen ndërmjet Belgjikës dhe Hollandës të nënshkruar
në Bruksel në 28 mars 1925;

- Marrëveshjen ndërmjet Belgjikës dhe Mbretërisë së Bashkuar
të nënshkruar në Bruksel në 2 maj 1934, që i shtrinte efektet edhe në
Zelandën e Re e Hong Kong;

- Marrëveshjen ndërmjet Belgjikës dhe Austrisë të nënshkruar
në Bruksel në 16 korrik 1969 dhe protokollin përkatës të 13 qershorit
1973, etj.

Në shkallë më të gjerë ndërkombëtar ka pasur përpjekje të
vazhdueshme. Disa akte ndërkombëtare apo përpjekje për përfundime
nga ana e tyre kanë një ndikim të veçantë. Mund të përmendim si të tilla:
Model-Ligji për Falimentimin Ndërkufitar të UNCITRAL-it, teksti
përfundimtar i të cilit u miratua më 1997, Model-Ligji për bashkëpunimin
në rast të Falimentimit Ndërkombëtar të Dhomës Ndërkombëtare të
Avokatëve të vitit 1998, projekti i Falimentimit Ndërkufitar të Institutit
Amerikan të së Drejtës, etj.

Duhet theksuar se, me gjithë përpjekjet e vazhdueshme për të
disiplinuar problemet ndërkombëtare që mund të shfaqë një proçedurë
falimentimi, përsëri nuk kemi marrëveshje apo traktate që të jenë
nënshkruar dhe ratifikuar gjerësisht sa të shërbejnë si pika orientimi për
zgjidhjen e këtyre problemeve që ndeshen jo radhë në të tilla proçedura.
Si rezultat, ka shumë vështirësi për të zgjidhur konfliktet ndërkombëtare
mbi falimentimin.

Në Europë, për problemet e mësipërme të falimentimit, ka pasur disa
përpjekje për tu rregulluar. Në 5 qershor 1990 në Stamboll është miratuar
Konventa Europiane 3 mbi “Disa Aspekte Ndërkombëtare të
Falimentimit”, të cilën e kanë nënshkruar vetëm 8 vende (Belgjika, Qipro,
Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Luksemburgu dhe Turqia), nga të cilët
vetëm njëri e ka ratifikuar (Qipro), ndaj dhe nuk ka hyrë në fuqi (duhet
ratifikimi nga të paktën tre vende). Në 1995 Bashkimi Europian adoptoi
një Konvente mbi Proçedurat e Falimentimit. Asnjëra nga këto konventa
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vendimi i lëshuar nga një gjykatë e huaj për një nga vendet e tjera nordike,
kur në vendin përkatës nordik njihet8. Pra, edhe Konventa e Vendeve
Nordike e humb fuqinë e vet në Danimarkë kur kemi të bëjmë me një
procedurë të hapur në një vend tjetër jo nordik.

Kjo është një pasqyrë e shkurtër e përpjekjeve të bëra për më shumë
se një shekull, sidomos nga vendet europiane, për të vendosur rregulla të
përbashkëta përsa i përket probleme ndërkufitare të falimentimit,
probleme që kanë të bëjnë me njohjen e vendimit për hapjen e falimentimit
në vendet e tjera që prek procedura e falimentimit. Krahasuar me
përpjekjet që kanë qenë të shumta dhe të pandërprera, mund të themi se
rezultatet nuk janë të tilla. Aktualisht, disa nga problemet e falimentimit
ndërkufitar kanë gjetur zgjidhje vetëm për vendet anëtare të BE, por
vështirësitë qëndrojnë ende në një sferë më të gjerë. Është pikërisht ky
drejtimi ku është përqëndruar vëmendja e jurisprudencës dhe doktrinës
për sa i përket falimentimit.

2.  Njohja e procedurave të huaja të falimentimit në ligjin shqiptar
(Zbatimi i parimeve të Rregullores (CE) nr. 1346/2000)

Në bazë të detyrimit që ka marrë përsipër vendi ynë në MSA9 edhe
ligji ynë i falimentimit ka bërë rregullimet e nevojshme për përafrimin e
legjislacionit të falimentimit me të drejtën auropiane. Mbështetur në
Rregulloren nr. 1346/2000, dt.29.05.2000 dhe që ka hyrë në fuqi më
31.05.2002, ligji ynë i falimentimit nr.8901, dt.23.05.2002 ka parashikuar
dispozita që rregullojnë aspektin ndërkombëtar të falimentimit, Pjesa XI
“Proçedura e falimentimit e lidhur me shtete të tjera” (nenet 278-282).

Ligji ynë10 sanksionon njohjen e një proçedure të huaj në Shqipëri,
duke e kushtëzuar këtë njohje me dy kushte.Së pari, kërkohet që debitori
të ketë vendbanim ose seli në shtetin ku është hapur proçedura e
falimentimit për të. Kushti i dytë i rëndësishëm për njohjen e një procedure
të huaj është fakti që proçedura e huaj e hapur të mos cënojë parimet
themelore të së drejtës sonë e, sidomos, dispozitat e Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë. Ky kusht i dytë përputhet me frymën e nenit
26 të Rregullores 1346/2000 “Interesi Publik”, i cili shprehet se “Çdo
shtet anëtar mund të refuzojë të njohë një procedurë falimentimi të filluar

5SimpoziumiiOhrit, fq 63.
6Danish Bankruptcy Act “Konkursolven”, nr. 118, dt. 04.02.1997.
7Përmëshumë shih: www.nordiccapitalmarkets.org-UserFiles-File-Article_-

_ISDA_Master_Agreement0001.mdi
8Përmëshumë shih: www.isol.org-pdf-cross_pdfs.-DENMARK.mdi

shtet anëtar është detyruar të njohë vendimin për fillimin e proçedurës
së falimentimit të një shteti tjetër anëtar.

Në kundërshtim me këtë, e drejta zvicerane parashikon si kusht të
njohjes ekzistencën e reciprocitetit (neni 166, paragrafi 1, shkronja c e
IPRG), por shumica e autorëve zviceranë e kritikojnë një zgjidhje të tillë
të së drejtës zvicerane duke bërë përpjekje që kjo të zbutet nëpërmjet
interpretimeve në mënyra të ndryshme 5. Edhe vendi ynë ka bërë
rregullimet e duhura në legjislacion përsa i përket njohjes së procedurave
të huaja apo hapjes së një procedure dytësore në Shqipëri.

Deri në miratimin e Rregullores, një rol të rëndësishëm në njohjen e
vendimeve të falimentimit të gjykatave të huaja ka luajtur Konventa
Europiane e vitit 1968: EC Convention on Enforcment of Judgments.

Kjo konventë luajtur një rol të rëndësishëm në Danimarkë edhe pas
miratimit të Rregullores 1346/2000. Danimarka ishte i vetmi vend anëtar
i Bashkimit Europian ku Rregullorja 1346/2000 nuk hyri në fuqi më 31
maj 2002. Kjo erdhi nga fakti se kur pëgatitej relacioni për miratimin e
rregullores, personat që punonin për të nuk u vunë në dijeni për ligjin e ri
që po pëgatitej në Danimarkë dhe që u miratua në 19976, ndaj nuk u
vendosën rregulla që bënin përafrimin e legjislacionit të ri danez me atë
të vendeve të tjera. Kështu, në Danimarkë nuk njihet automatikisht
procedura e hapur nga një vend tjetër anëtar. Në Danimarkë njihen vetëm
procedurat e hapura nga vendet nordike që janë anëtare të “Nord
Bankruptcy Convention” e 7 nëntorit 1933 (Danimarka, Norvegjia,
Suedia, Finlanda, Islanda)7. Kështu, si rregull, pasuritë që ndodhen në
Danimarkë, nuk pëfshihen në masën e falimentimit të një procedure të
huaj dhe as nuk hapet procedura e falimentimit në Danimarkë kur personi
nuk ka vendbanim ose të jetë rezident në Danimarkë, apo të ketë si vend
kryesor të zhvillimit të aktivitetit të tij Danimarkën. Madje nuk njihet as
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hapur tek ne do të jetë një proçedurë dytësore e proçedurës kryesore.
Mundësia e hapjes së një procedure dytësore parashikohet edhe nga
Rregullorja 1346/2000, në nenin 3, pika 2 dhe pika 3. Sipas ligjit tonë, kjo
proçedurë e dytësore hapet12 kur debitori nuk ka seli apo vendbanim në
territorin e RSh, por ka degë të veprimtarisë së vet ose ushtron një tjetër
veprimtari ekonomike në këtë territor dhe vetëm për pasuritë që ndodhen
brenda këtij territori. Në këtë proçedurë të veçantë do të marrin pjesë
vetëm kreditorët pretendimet e të cilëve lidhen me pasurinë e përfshirë
në këtë proçedurë dytësore ose vendbanimi i të cilëve është në territorin
e RSh. Ky rregullim i nenit 278, pika 2 i ligjit tonë mbështetet në rregullimet
që bën Rregullorja (CE) në kapitullin III “Procedura dytësore e
falimentimit” dhe pikërisht në një pjesë të nenit 27 “Hapja e procedurës”.

Sipas ligjit tonë të falimentimit, të drejtën13 për të kërkuar hapjen e
një proçedure dytësore në Shqipëri e kanë:

> debitori;
> kreditorët;
> administratori i procedurës kryesore të huaj të falimentimit
> përfaqësues të tjerë të emëruar të pasurive të debitorit në

proçedurën e huaj të falimentimit.
Dy kategoritë e fundit legjitimohen si kërkues edhe në nenin 29 të

Rregullores (CE) “E drejta për të kërkuar hapjen e procedurës”.

Në ligjin tonë mungon një nen që të rregullojë në mënyrë të shprehur
ligjin e aplikueshëm në një procedurë dytësore. Unë mendoj se në rastin
e një procedure dytësore të hapur në Shqipëri është e llogjikshme që të
aplikohet legjislacioni shqiptar i falimentimit, sepse procedura zhvillohet
dhe kufizohet vetëm brenda kufijve të vendit tonë. Mendimin tim e
mbështes edhe nenin 28 të Rregullores (CE) “Ligji i zbatueshëm (në
procedurën dytësore)”, ku përcaktohet se “Po qe se nuk parashikohet
ndryshe në këtë Rregullore, ligji i zbatueshëm për procedurën dytësore
do të jetë ligji i atij shteti anëtar, në territorin e të cilit ka filluar procedura
dytësore.”.

9 MSA neni 70.
10Ligji nr.8901, dt 23.05.2002 “Për Falimentimin”, neni 279.

në një shtet tjetër anëtar ose të zbatojë një vendim të dhënë në kuadrin e
kësaj procedure, kur pasojat e kësaj njohjeje apo zbatimi do të ishin
dukshëm në kundërshtim me politikat publike të shtetit, veçanësrisht me
parimet themelore apo të drejtat dhe liritë kushtetuese të individit.”.

Pra, siç shihet ky nen i Rregullores ka gjetur zbatim edhe në ligjin
tonë të falimentimit.

Për sa i përket njohjes së procedurave të huaja mund të themi se çdo
proçedurë e huaj falimentimi që plotëson dy kushtet e lartpërmendura,
do t’i shtrijë efektet edhe në Shqipëri, duke përfshirë në të pasuritë e
debitorit të falimentimit që ndodhen në territorin shqiptar.

Ligji shqipter parashikon që, si rregull, pasojat e hapjes të një proçedure
të huaj falimentimi do të jenë ato që parashikon e drejta e shtetit ku është
hapur kjo proçedurë. Ky rregullim është i njëjtë me atë që bëhet në
nenin 4, pika 1 “Ligji izbatueshëm” të Rregullores.

Ligji shqiptar i falimentimit parashikon edhe disa përjashtime për sa i
përket zbatueshmërisë së ligjit të vendit të huaj ku është hapur procedura
e falimentimit, ndër të cilat mund të përmendim faktin se kontratat për
pasuri të paluajtshme brenda Shqipërisë, si dhe çdo kontratë punësimi i
nënshtrohen vetëm legjislacioni shqiptar. Edhe këto rregullime janë të
njëjta me ato që bën Rregullorja (CE), përkatësisht në nenin 8
“Kontratatpër pasuritë e paluajtshme” dhe nenit 10 “Kontratat e punës”.

Sipas ligjit tonë, vendimet e një gjykate të huaj falimentimi ose të një
përfaqësuesi të huaj që kanë të bëjnë me shmangien e veprimeve ligjore
(të kryera nga debitori), janë të zbatueshme në Shqipëri vetëm kur këto
veprime përbëjnë shmangie edhe sipas legjislacionit tonë. Kjo pikë është
më se logjike dhe e drejtë, sepse çdo subjekt që vepron në territorin e
Shqipërisë ka për detyrë t’i nënshtrohet dhe të veprojë në përputhje me
të drejtën shqiptare. Si rrjedhim i kësaj, një veprim juridik  i kryer në
Shqipëri dhe që legjislacion shqiptar e parashikon si të rregullt, nuk mund
të jetë i kthyeshëm apo i kundërshtueshëm në Shqipëri vetëm sepse
legjislacioni i një shteti tjetër e parashikon si të tillë. Ky rregullim që bën
neni 280, pika 2 e ligjit tonë të falimentimit është mbështetur në nenin 13
të Rregullores (CE)”Veprime të dëmshme (të kthyeshme)”.

Ligji ynë11 parashikon se njohja e një proçedure të huaj nuk ndalon
hapjen e një proçedure tjetër të veçantë në Shqipëri, por kjo proçedurë e
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legjislacionin tonë me atë të BE në kuadrin e falimentimit, si vend aspirant
për anëtarësim në BE.

Në ndryshim nga Rregullorja(CE) 1346/2000, ligji shqiptar i fali-
mentimit nuk e kufizon njohjen e procedurave të huaja vetëm për vendimet
e vendeve të BE, por sanksionon njohjen dhe bashkëpunimin e të gjitha
procedurave të huaja të falimentimit, mjafton të plotësohen dy kushtet e
vendosura në ligj: 1. debitori të ketë vendbanim ose seli në shtetin ku
është hapur proçedura e falimentimit për të. 2. proçedura e huaj e hapur
të mos cënojë parimet themelore të së drejtës sonë e, sidomos, dispozitat
e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

Pra, në Shqipëri mund të njihen procedurat e falimentimit të hapura
në çdo vend tjetër, e jo vetëm në vendet e BE.
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Për sa i përket proçedurës dytësore është e rëndësishme të theksohet
se kjo proçedurë hapet pa qenë e nevojshme të tregohet se ekziston
shkaku për hapjen e saj. Kjo rrjedh nga fakti se kjo proçedurë hapet në
bazë të një proçedure tjetër kryesore ku është provuar më parë ekzistenca
e shkakut për hapjen e proçedurës, ndaj ligji parashikon një rregull të
tillë. Nëse do të kërkohej të provohej shkaku edhe për proçedurën
dytësore të falimentimit, mund të gjendeshim para situatave ku për
mungesë të shkakut nuk do të hapej proçedura dytësore, sepse debitori
i falimentuar mund të kishte në vendin tonë vetëm pasuri për t’i shmangur
ato nga proçcedura dhe detyrimet e tij në RSh të ishin të papërfillshme
krahasuar me të drejtat e tij. Një situate e tillë do të çonte në faktin që të
bëhesh bashkëpuntor i debitorit në shmangien e një pjese të pasurisë së
tij nga proçedura e falimentimit e hapur në një vend të huaj.

Për sa më sipër, mendoj se legjislacioni ynë ka bërë një rregullim
mjaft të mirë dhe të drejtë kur nuk kërkon të provohet shkaku në një
proçedurë dytësore, rregullim ky që është ndikuar përsëri nga Rregullorja
(CE), neni 27 “Hapja e procedurës”.

Në rastin e një procedure dytësore ligji ynë 14 ka sanksionuar
bashkëpunimin maksimal të gjykatës dhe administratorit shqiptar me
gjykatën ose përfaqësuesit e huaj, duke i dhënë të drejtën seksionit tregtar
të gjykatës së rrethit për të komunikuar drejtpërdrejt, të kërkojë të dhëna
apo asistencë nga gjykata apo përfaqësuesit e huaj. Edhe këto rregullime
të nenit 282 të ligjit tonë burojnë nga Rregullorja (CE), neni 31 “Detyrimi
për të bashkëpunuar dhe për të shkëmbyer informacionin”.

Konkluzion

Ligji aktual shqiptar i falimentimit ka rregulluar edhe aspektin
ndërkombëtar të procedurave të falimentimit, bazuar në Rregulloren (CE)
1346/2000, duke u munduar të zgjidhë të gjitha situatat që mund të krijohen
në këtë aspekt, duke bërë kështu një hap përpara, si dhe duke përshtatur

11Ligji nr.8901, dt 23.05.2002 “Për Falimentimin”, neni 281, pika 1.
12Ligji nr.8901, dt 23.05.2002 “Për Falimentimin”, neni 278, pika 2.
13Ligji nr.8901, dt 23.05.2002 “Për Falimentimin”, neni 281, pika 2. 14Ligji nr.8901, dt 23.05.2002 “Për Falimentimin”, neni 282
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4)L.Galantino “Dirito del Lavoro”, Torino 2009, f.6-8. Autori shprehet për
domosdoshmërinë e rindërtimit të konceptit të varësisë me ndihmën e kritereve plotësuese.

     ZHVILLIME  BASHKËKOHORE TË KONCEPTIT DHE
    PRAKTIKAVE TË MARRËDHËNIEVE TË VARURA TË PUNËS

          MSC  Margena Dhuli 1)   Prof.Dr. Kudret Çela

Hyrje

Zhvillimet më të reja të konceptit dhe praktikave të marrëdhënieve të
varura të punës synojnë të qartësojnë më mirë ngjyresën juridike të kësaj
dukurie. Historikisht, marrëdhëniet e varura të punës janë përcaktuar nga
ligjëvënësi me shprehje të përgjithshme. E vetmja formulë referuar punës së
varur ishte ajo sipas së cilës “askush nuk është i detyruar t’a verë punën e
vet në shërbim të të tjerëve as në kohë as në punëdhënës të caktuar”.

Dallimet ndërmjet punës së varur dhe asaj autonome rrjedhin nga njëproces
i gjatë përpunimi konceptual, në përfundim të tëcilit arrihet në klasifikimin e
pranuar në mënyrë të qëllimtë nga jurisprudenca  që dallon veprimtarinë e
punës dhe rezultatin e saj. E kuptuar kështu, qoftë edhe në dukje, është i
qartë dallimi ndërmjet veprimtarisë së punës dhe rezultatit konkret të saj.Sipas
ligjeve sociale klasike, dukuria e varësisë së punëmarrësit nga pronari  mbante
parasysh punëtorët në fabrika industriale, ku përdorin makineri ose punët në
miniera, në ndërmarrjet e transportit, të ndërtimeve etj. Kjo punë nënkupton
mundim, vështirësi, krijimtari, madje është krahasuar me dhimbjet dhe
krijimtarinë e “ gruas  gjatë lindjes”3).

Koncepti i varësisë, i referuar nga doktrina dhe jurisprudenca për qëllimet
e kualifikimit të kontratës së punës të varur, parashikohet kryesisht në nenin
12 të Kodit tonë të Punës. Por, pikëpamjet më të reja shkencore diktojnë
domosdoshmërinë për riformulime ligjore bashkëkohore të koncepteve të
marrëdhënieve tëvarura të punës4), për t’u dalluar këto qartë dhe saktë nga
format e tjera juridike në të cilat kryhet punë. Kësisoj, do të sigurohej sidomos
kualifikimi dhe zbatimi i drejtë në praktikën gjyqësore të marrëdhënieve
të varura të punës.

 Zhvillime  bashkëkohore të konceptit dhe praktikave të marrëdhënieve të varura të punës

1. Kuptimi klasik i marrëdhënies së varur të punës

Perkufizimi tradicional i Prof. P. Durant e percakton të drejtën e
punës si e drejtë që rregullon marrëdhëniet që lindin nga kryerja e një
punë të varur, kryerja e një punë për llogari të tjetrit. Pra, bëhet fjalë për
punë të varur, të kryer në dobi të punëdhënësit, zakonisht pronar i mjeteve,
pajisjeve dhe veglave të punës5). Sidoqoftë, mbetet i rëndësishëm dallimi
ndërmjet kontratës së punës të varur dhe asaj autonome.6)

Megjithë emërtimin e saj, e drejta e punës nuk ka për objekt çdo
formë të punës. Përkundrazi, ajo synon të zbulojë rrethin e ngushtë, të
mirëfilltë të marrëdhënieve të punës. Kjo ndodh se jo çdo punë e kryer
përbën marrëdhënie pune në kuptimin shkencor të së drejtës së punës.
Kështu, për shembull,sikurse është sqaruar, ai që punon për llogari të tij,
për interes të tij, pa kërkuar ndihmën e tjetrit, pa ju drejtuar shërbimeve
të tjetrit, kryen punë të pavarur dhe vetë quhet punonjës i pavarur7).
Tregtari i vogël, mjeku, artizani, fermeri,që kultivon në tokën e tij etj, i
largohen ndikimit ose pushtetit të së drejtës së punës, nuk kanë lidhje me
të drejtën e punës. Puna e tyre rregullohet me dispozita të veçanta.8)

Përkundrazi, kur dikush punon për tjetrin, kemi shfaqjen e një
marrëdhenie të një natyre  tjetër juridike pune. Përderisa, persona fizikë
ose juridikë krijojnë, ofrojnë tregje ose shërbime, ata kanë nevojë për
krahë pune. Nga ana tjetër, disa persona s’kanë veçse krahët ose mendjet
e tyre dhe kanë nevojë të fitojnë jetesën e tyre. Në këtë vështrim, paga
vendoset nën autoritetin e punëdhënësit, pra të atij që i jep punë. Në
punën e varur, marrëdhënia juridike e punës krijohet ndërmjet
punëdhënësit, që zakonisht është pronar i instrumenteve të punës, që
paguan dhe i jep urdhëra punëmarrësit dhe, punonjësit të punësuar me
pagë (punëmarrësi), i cili është i varur, që zbaton punën, vullnetin e
punëdhënësit dhe i bindet atij.

 “ Dictionarie etymologique
   de la langue française”, PUF, 1975 si dhe Alain Supiot “ Critique du droit du travail”,

Paris 1994, faqe 3,1 )Doktorante në shkencat juridike civile.
2)Profesor në Fakultetin e Drejtësisë të U.T.
3)Ky kuptim obstetrik është njohur deri në shekullin XVI: shih Bloch dhe Von Wartburg,
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5) Durant, “Traitè de droit travail”, I (Durant  Jaussand) 1947; II (Durand 6)Vitu)1950;
III (Durand - Vitu ) 1956.

6)  E. Ghera “Diritto del lavoro”, Bari 2012, f.39-43; 45-48.
7)Shih “Enciclopedia del Diritto”; tekstin mësimor të Eduardo Ghera “Dirittodel lavoro”,

Bari 2012, si dhe tekstin “Droit du travail” të autorëve Pelission, Kuzero, Dockes, Paris
2013, f.227.

8)Koncepti i marrëdhënieve të punës sipas legjislacionit të SHBA është më i gjerë se
koncepti evropian. Rëndësi të veçantë ka Bordi Nacional i marrëdhënieve të punës, i krijuar
në vitin 1935.
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punëmarrësit nuk cilësohet më si manifestim i thjeshtë i autonomisë së
tij, por si shprehje e pozitës së këtij të fundit, që ka nevojë të sigurohet
me masa mbrojtëse vetjake e specifike, krahasuar me mbrojtjen e
përgjithshme të individit. Intesiteti i garancisë kushtetuese, i parashikuar
në nenin 49, paragrafi i parë, përsa i përket punës si një emërues i
përbashkët e tepër i gjerë, vlerësohet nga ligjvënësi në mënyrë të
diferencuar, në raport me kategori të veçanta punëmarrësish, të cilët e
konsiderojnë veten në një gjëndje “inferioriteti” ekonomik e social. Në
këtë vështrim, mund të dallohen dy raste të ndryshme të punësimit, për
të cilët korrespondojnë regjime juridike të ndryshme. (punë e varur dhe
punë e pavarur).

Sikurse është nënvizuar, e drejta e punës nuk merr në konsideratë
çdo lloj aktiviteti pune, por vetëm atë punë që një person (punëmarrësi)
kryen në dobi të një subjekti tjetër mbi bazën e detyrimit që ky person
merr përsipër nga kontrata e punës10). Ky përcaktim përjashton nga
sfera e objektit të Kodit të Punës disa veprimtari të ndryshme11) në të
cilat kryhet punë dhe që parashtrohen më poshtë:

a) Puna e pavarur: Kryhet zakonisht nga tregtarët (artizanë, tregtarë,
kultivues) dhe nga subjekte të tjera me kontratë civile,nga sipërmarrësit
e mesëm e të mëdhenj me kontratë sipërmarrjeje, punëmarrësit që kryejnë
veprimtari intelektuale me kontratë përfitimi për objektin e veprimtarise
së tyre.

b) Puna vullnetare dhe ajo e kryer shoqërisht.
c ) Puna familjare.
Marrëdhëniet e nëpunësit civil 12) përfshihen në të drejtën

administrative, ndërsa mënyra si krijohen, ndryshohen e shuhen këto
marrëdhënie pune të nëpunësit civil, lidhen ngushtë me të drejtën e punës.
Sidoqoftë, duhet pranuar se e drejta e punës ushtron prej kohësh nje lloj
trysnie zgjeruese ndaj kategorive të mësipërme të punëmarrësve, që
megjithëse të përcaktuara në statusin juridik si subjekte të veçantë,
ndodhen në një status social-ekonomik thellësisht të ngjashëm me ato që
përmenden më lartë. Për shembull, ligjvënësi ka zgjeruar parashikimet
ligjore të sigurimeve, në përgjithësi për punonjësit e pavarur. Në të njëjtin
sens, disiplina e proçesit të punës, e parashikuar në ligjet e punës, zbatohet
jo vetëm ndaj punëmarrësve të varur, por edhe në marrëdhëniet e

Punëdhënësi zakonisht është një ndërmarrje, kompani, institucion,
ndërsa punëmarrësit përbëjnë personelin që ai perdor për të kryer punën,
veprimtarinë e caktuar.

Në marrëdhëniet juridike të punës gjen materializim vetë e drejta për
punë e personave fizikë. E drejta për punë, e garantuar në nenin 49 të
Kushtetutës, merr një kuptim të gjerë. Veprimtaritë e punës, teorikisht
mund të gjykohen në mënyra të ndryshme në vetëdijen shoqërore. Kështu,
dhe mbrojtja ligjore ndryshon si në intesitet ashtu dhe në drejtim.
Përshembull, iniciativa private ekonomike që lidhet me veprimtarinë e
atyre që sigurojnë jetesën, ekskluzivisht nga fuqia e tyre punëmarrëse,
realizohet duke e venë këtë fuqi punëmarrëse në dispozicion të të tjerëve.
Për këtë situatë ekziston një tërësi masash juridike specifike, të cilat e
bëjnë atë veçanërisht të mbrojtur ndaj shtetit dhe ndaj vetë marrëdhënies
kontraktore9). Është e rëndësishme referenca në parimin bazë të
parashikuar në nenin 18 të Kushtetutës, i cili sanksionon se “ Të gjithë
janë të barabartë përpara ligjit dhe se askush nuk mund të diskriminohet
padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet
politike, fetare a filozofike, gjëndja ekonomike, arsimore, sociale ose
përkatësia prindërore”. Për më tepër, paragrafi i dytë i nenit 15 të
Kushtetutës detyron “Organet e pushtetit publik, në përmbushje të
detyrave të tyre, të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut,
si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre”.

Dispozita kushtetuese, në ndryshim me atë të formuluar në paragrafin
e parë të të njëjtit nen, indentifikon llojin e marrëdhënies ekzistuese
ndërmjet shtetit dhe shtetasit, shfaq individin në aspektin e tij social,
domethënë si anëtar i atyre grupeve shoqërore që ndodhen në pozita më
të dobëta dhe që kërkojnë mbrojtje, garanci. Veprimtaria profesionale e
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2. Rindërtimi i konceptit të varësisë në dritën e kritereve
ndihmëse dhe plotësuese

Lidhja e varësisë me pushtetin organizativ, drejtues dhe disiplinor të
punëdhënësit, mund të paraqitet e zbehtë për karakteristikat dalluese të
sjelljes ose, thënë ndryshe, nuk është gjithmonë lehtësisht e dukshme, si
në rastin e ofrimit të shërbimeve me karakter intelektual.

Në të tilla hipoteza, jurisprudenca evropiane sunduese orienton për
kritere ndihmëse ose plotësuese, që konsiderohen të përshtatshme për
të qartësuar saktë elementët thelbësorë të varësisë. Si kritere të tilla
ofrohen14):

a) Objekti i punës. Shërbimi i ofruar në marrëdhënien e punës së
varur shprehet në energjitë e punës fizike ose mendore të punëmarrësit,
ndërsa në punën autonome, është rezultat i aktivitetit të organizuar nga
vetë personi. Shembull i hipotezës së parë është puna e hidraulikut, i
punësuar tek punëdhënësi. Shembull i hipotezës së dytë është puna e
stomatologut në klinikën e tij private. Nga ana tjetër, në punën e varur,
puna, shërbimi nuk përfundohet me dhënien e energjive të punës, sepse
punëmarrësi duhet të japë një shërbim të dobishëm për punëdhënësin,
në kuptimin që të realizojë një qëllim të caktuar.

b) Organizimi i ndërmarrjes. Kur kjo e fundit ekziston edhe në terma
minimalë, del e qartë natyra e punës për punëmarrësin e varur, ndryshe
nga puna autonome.

c) Rreziku i ndërmarrjes. Në marrëdhëniet e punës së varur, ky
rrezik rëndon mbi punëdhënësin, ndërsa në marrëdhëniet e punës
autonome rëndon mbi punëmarrësin. Kjo mund të pohohet, kur i
referohemi si rrezikut ekonomik të lidhur me rezultatin përfundimtar të
ndërmarrjes, ashtu edhe rrezikut që lidhet me rezultatin e dobishëm të
prodhuar nga një aktivitet i vetëm prodhues.

d) Forma e shpërblimit. Në se kjo e fundit është fiksuar me “ratione
temporis” (pagesa të ndara periodike), është treguese e një marrëdhënie
pune të varur. Nëse shpërblimi matet me rezultatin e aktivitetit prodhues,
priret nga një pune autonome.

12)J. Javillier “Droit du travail”, Paris 1992, f.40-44.
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bashkëpunimit, që kërkojnë përshëmbull një veprimtari pune në
vazhdimësi.

Përkufizimet e punës së varur dhe asaj autonome, i kritereve të tjera
të lidhura me to, reduktohen në një mënyrë thuajse unanime në nenet
përkatëse të Kodit të Punës, Kodit Civil e të akteve të tjera ligjore e nën
ligjore në fuqi. Sipas këtyre dispozitave, në thelb, punëmarrësi i varur
përkufizohet ai, i cili merr përsipër kundrejt shpërblimit të ofroj punën
ose shërbimin e tij në kuadër të organizimit dhe urdhrave të punëdhënësit.
Sipas dispozitave të tjera të veçanta të legjislacionit tone, punëmarrës i
pavarur cilësohet ai, i cili merr përsipër, kundrejt shpërblimit, një punë
apo shërbim në mënyrë vetjake, pa asnjë lidhje varësie kundrejt porositësit.
Duke u mbështetur në këto dispozita të cituara më sipër, jurisprudenca
shpreh bindjen se elementi kualifikues i punës së varur konsiston në
varësinë, e kuptuar si nënshtrim të punëmarrësit ndaj urdhërave të
brendshëm të punëdhënësit gjatë zbatimit vetjak të shërbimeve apo punës
së ofruar. Me fjalë të tjera, varësia pëfshin drejtime të shumëllojshme të
ofrimit të punës e shërbimeve. Në mënyrë më të përpiktë, në rast se
bëhet fjalë për punën e zhvilluar brenda ndërmarrjes, jurisprudenca
evropiane thekson se varësia kërkon përfshirjen në mënyrë të
vazhdueshme e sistematike në organizimin e ndërmarrjes, me qëllim
arritjen e të ardhurave produktive të vetë asaj, duke u shoqëruar me
nënshtrimin e njëkohshëm ndaj pushtetit organizativ, drejtues e dispilinor
të punëdhenësit. Nevojitet që kjo përfshirje të përmbajë nënshtrim
konsekuent ndaj direktivave të punëdhënësit rreth “mënyrave të zbatimit
të punës e shërbimit”, ose kryerjes vetjake të saj, që do të thotë nënshtrim
ndaj pushtetit hierarkik e disiplinor të punëdhënësit. Vetëm në pak vendime
të praktikës gjyqësore evropiane evidentohet thelbi i varësisë në
përfshirjen e punëmarrësit në organizimin e sipërmarrjes së punëdhënësit,
pavarësisht nënshtrimit ndaj pushtetit drejtues të këtij të fundit.13)

9) A. Bronstein “International and Comparative labor law”, Geneva 2009, f. 124, 132,
148, 153, 159, 176, 180, 193.

10)Neni 4 i Kodit të Punës sanksionon se përjashtohen nga fusha e zbatimit të këtij
Kodi, punësimi i personave që rregullohet me ligj të veçantë. Megjithatë, dispozita të
veçanta të këtij Kodi zbatohen edhe ndaj personave, punësimi i të cilëve rregullohet me ligje
të veçanta, në kushtet e nenit 4.

11)J. Javillier “Droit du travail”, Paris 1992, f.36-39.
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Kështu, arrihet në përfundimin se për evidentimin e dallimeve midis
punës autonome dhe asaj të varur është e nevojshme t’i kushtohet rëndësi
përmbajtjes efektive të marrëdhënies së punës, pavarësisht nga nomen
iuris, i përdorur nga palët. Pra, duhet të zbërthehet përmbajtja përmes të
interpretimit e rregjimit juridik kontraktor. Gjithashtu, duhet të mbahet
parasysh besimi i ndërsjelltë i vetë palëve dhe i dispozitës konkrete juridike
të marrëdhënies të dëshiruar nga vetë ato në ushtrimin e autonomisë
kontraktore. Kjo do të thotë, se kur palët në rregullimin e interesave të
tyre të ndërsjellta, deklarojnë se duan të përjashtojnë elementin e varësisë,
veçanërisht në rastet e paqarta që karakterizohen nga prania e elementëve
që përputhen me njërin ose tjetrin tip të marrëdhënies së punës, kërkohet
të paktën të mos shprehet konkretisht elementi i varësisë në zbatimin e
vetë marrëdhënies. Me fjalë të tjera, deklarimi i vullnetit të palëve bëhet
i pa konsiderueshëm vetëm nëse provohet që përshkrimet e marrëdhënies,
të zhvilluara në planin konkret, janë shprehje e varësisë. Në këtë kuptim,
dallimet e jurisprudencës nuk duhet të nënvlerësohen, por as të
mbivlerësohen. Jurisprudenca evropiane, për shëmbull, konsideron se
puna e punëtorëve në transportin urban të kolive mos të cilësohet punë e
varur, kur në bazë të vullnetit të palëve, performanca e punës mund të
realizohet sipas vlerësimit të subjektit që duhet t’a kryejë, i cili është i lirë
të mos pranojë kryerjen e punës nëpërmjet udhëzimeve të punëdhënësit,
me radio nga selia qendrore, celular, email etj.

Në fakt, nga një anë është e dukshme që vlerësimi i deklarimit të
vullnetit të palëve formon një risi në lidhje me orientimin tradicional të
jurisprudencës. Kjo e fundit ka mbështetur përherë që kualifikimi juridik
i përcaktuar për marrëdhënien e punës nga palët, të mos jetë detyrues,
duke detyruar gjyqtarin të verifikojë modalitetet konkrete të zhvillimit të
vetë marrëdhënies së punës.

3. Zhvillime bashkëkohore të konceptit të varësisë

Jurisprudenca europiane pranon se kualifikimi i marrëdhënies nuk
jepet ekskluzivisht nga nomen iuris, i përdorur nga palët. Ajo, mbështetet
në modalitetet konkrete të zhvillimit të vetë marrëdhënies që duhet të
përputhen me qëllimin e deklaruar të palëve. Prandaj, mospërputhja e
mundshme midis vullnetit të deklaruar dhe sjelljes së palëve, cilësohet si
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e) Orari i punës. Prania e një orari të caktuar pune, tregon praninë
e një pune të varur.

f) Vazhdimësia në kohë e punës, e  shërbimit të ofruar. Në se
kryerja e punës ka karakter të vazhdueshëm, priret drejt pranisë së punës
së varur.

g) Bashkëpunimi i kuptuar si vazhdimësi dhe në mënyrë sistematike
të ofrimit të punës. Një kërkesë e tillë duket e lidhur me praninë e varësisë.
Megjithatë, ekzistojnë punë të vazhdueshme, para së gjithash personale,
edhe me karakter jo të varur , siç parashikohen në Kodin Civil.

Asnjë prej këtyre treguesve, i marrë në vetvete, nuk është i
mjaftueshëm për t’u pranuar si kriter dallues midis punës autonome dhe
asaj të varur15). Në fakt,  kritere të tillë janë “dytësorë” e pa vlerë
vendimore. Prandaj, kriteret duhet të vlerësohen në një analize të
përgjithshëme të marrëdhënies, duke mbajtur parasysh edhe tipin e
aktivitetit të zhvilluar nga punëmarrësi. Për këtë, jurisprudenca përdor
njëkohësisht metodën silogjistike dhe metodën tipologjike për klasifikimin
e rasteve.

Ajo proçedon me seleksionimin e treguesve, duke marrë parasysh:
specifikimet legjislative përkatëse, rastet emergjente të parashikuara në
kontratën kolektive si dhe aspektet sociale për rastin konkret.

Në rastet kur gjënden njëkohësisht elemente tipike të punës autonome
dhe të punës së varur, prirja është për të zbatuar dispozitën e tipit të asaj
marrëdhënie, karakteristikat e së cilës duken mbizotëruese.

Vështirësia e përcaktimit të natyrës juridike të marrëdhënies së punës,
në hipotezat në të cilat ekzistojnë elemente të pajtueshëm, qoftë me
kontratën e punës autonome dhe me kontratën e punës së varur, e mbi të
gjitha prania e profileve profesionale të reja e të pajisura me një mungesë
të thellë homogjeniteti social dhe ekonomik, ka diktuar një pjesë të
jurisprudencës më të re evropiane t’i referohet sugjerimeve të doktrinës
juridike për të kërkuar kritere të reja kualifikimi. Në veçanti, pohohet
rëndësia e identifikimit të vullnetit të palëve për kualifikimin e
marrëdhënies juridike të punës.

13)B. Teyssie “Droit européen du travail”, Paris 2013, f.195-198.
14)L. Galantino “Diritto del Lavoro”, f.6-7.
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Nocioni i punës së varur është gjithashtu i trajtuar hollësisht nga aktet
nënligjore. Ligjvënësi supozon që ndërmarrja të mos jetë aktivitet vetëm
i sipërmarrësit, por organizim pune, që kërkon bashkërenditje energjish
pune, të cilat duhet të integrohen në mënyrë parësore, pra në vetë çastin
e dhënies së tyre, sipas nevojave teknike të përcaktuara.

Bashkërendimi i zbatimit të punës me aktivitetin ndërmarrjes kryhet
sipas nevojave teknike, që ndryshojnë në lidhje me tipin e ndërmarrjes,
në të cilën punon zbatuesi i punës. Për këtë arsye, përfshirja e realizimit
të kësaj pjese në aktivitetin e përgjithshëm të ndërmarrjes, duhet të njihet
nëpërmjet një seri kriteresh, që janë historikisht të ndryshueshëm në
bazë të formave të ndryshme të prodhimit.

Mungesa e autonomisë organizative të punëmarrësit, ka qenë e dhëna
karakterizuese e punës të zbatuar në shoqërinë industriale, që ka operuar
një sintonizim të fortë të kohëve, të hapësirave dhe të modaliteteve të
zbatimit të punës.

Në dritën e këtij orientimi, kuptohet se neni 12 i Kodit të Punës ka
përcaktuar punëmarrës të varur atë, i cili ofron punën ose shërbimin e
vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar në kohë, në kuadër të
organizimit dhe të urdhrave të një personi tjetër, të quajtur punëdhënës, i
cili merr përsipër të paguajë një shpërblim. Ndryshe nga kjo, puna
autonome kryhet pa elementin e varësisë ndaj një punëdhënësi të caktuar.
Këto nocione juridike pasqyrojnë pa dyshim modelin hierarkik të
organizimit të punës, tipike të formës së ndërmarrjes që ka sunduar prej
kohësh. Përveç, të tjerash, vështrimi kodifikues tashmë dikton tipare të
reja (siç mund të përmënden, përshëmbull, quhet punonjës në shtëpi
kushdo që punon në mjedisin e vet, në mungesë të elementit të varësisë.

Por, ky person nuk mund të përdorë nxënës gjatë procesit të punës).
Në kohët moderne, ka autorë që elementin e varësisë nuk e quajnë

më një aspekt dallues të punës së varur. Modeli social tipik i punëtorit të
varur po ndryshon si rrjedhim i ndryshimit të ndërmarrjes, i përshtatur
me inovacionet teknologjike. Këto ndryshime diktohen nga dukuri të tilla
si:

a) Rëndësia në rritje e punës intelektuale në krahasim me punën e
dorës dhe jo të specializuar edhe në sferën e ndërmarrjeve industriale,
me ndryshimin e vazhdueshëm të tipologjive profesionale. Sipas tyre,
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një hipotezë simulimi ose mashtrim me pasojat juridike përkatëse. Pra,
vullneti i palëve nuk mund të zëvendësojë kërkimin e karakteristikave të
brendshme të varësisë. Nevojitet që përherë të identifikohet aspekti i
interesave të dëshiruara nga palët në tipologjinë kontraktore. Linja e re e
jurisprudencës evropiane duket e rëndësishme në një rrafsh tjetër. Ajo
manifeston prirjen gjyqësore për të ridimensionuar orientimin e mëparshëm
të jurisprudencës, sipas së cilës bëhej e mundur ripërfshirja e çështjeve
të paqarta në sferën e punës së varur.

Doktrina e re juridike evropiane ka vënë në dukje se parametrat ligjorë
mbi të cilët është bërë i mundur ndërtimi i konceptit të varësisë janë të
shumëfishtë, shpesh konfuzë, pse jo dhe kontrakditorë, prandaj kërkohet
një punë rindërtuese, sigurisht jo e lehtë nga ana e interpretuesit. Në
veçanti, doktrina shprehet nëse, mbi bazën e treguesve legjislativë mund
të ndërtohet një kuptim i përgjithshëm i punës së varur përballë konceptit
të punës autonome ose, nëse lejohet vetëm të propozohet një
shumëllojshmëri përcaktimesh në lloje të ndryshme të punës së varur.

Teza të shumëllojshmërisë së përcaktimeve të konceptit të varësisë
shprehen në mënyrat e mëposhtme:

a) Përdorim i metodës tipologjike. Sipas kësaj metode, proçedohet
me formimin e një tipi ligjor abstrakt të punës së varur dhe të punës
autonome, duke marrë si bazë referimi të dhënat normative themelore të
pranishme, përkatësisht në Kodin e Punës dhe në Kodin Civil. Vazhdohet
më tej, me rishqyrtimin e çështjes konkrete me atë abstrakte në bazë të
një gjykimi përafrues, në sensin identifikues të elementit të varësisë ose
të autonomisë.

b) Përdorimi i metodës përfshirëse, sipas së cilës, proçedohet me
krijimin e çështjeve abstrakte të lidhura nga bashkësia e disa elementëve
dhe mungesa e elementëve të tjerëve (puna në ndërmarrje, puna në
shtëpi, puna sportive, telepuna).

Teza e një koncepti unik të varësisë duket interesante. Megjithatë,
duket e saktë të konfigurohet kjo e fundit si përfshirje e punëmarrësit në
organizimin e punës të punëdhënësit për arritjen e qëllimit të saj. Nocioni
i varësisë, si përfshirje e aktivitetit të punës të punëmarrësit në organizimin
e ndërmarrjes, del qartë në nenin 12 i Kodit të Punës.
15)”I nuovi Contrati di Lavoro”, Trento 2005, f.30, 32, 41, 47, 59, 66, 73, 79, 91.
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Integrimi i aktivitetit të individit në aktivitetin kompleks të ndërmarrjes,
ndodh sipas modaliteteve mjaft më të përthyeshme se ato tipike të
ndërmarrjes industriale, të organizuara mbi zinxhirin tailoristik të prodhimit.

Një vështrim tjetër duket me interes. Kështu, koordinimi i realizimit
të punës, ndodh sipas ndarjes së detyrave që u janë caktuar secilit
punonjës në ndërmarrje, sipas kualifikimit. Prandaj, çdo punëmarrës gëzon
një fuqi pak e shumë të gjerë bashkërendimi, dhe ky i fundit, në një
strukturë hierarkike të prodhimit, realizohet në mënyrë të dubluar, pra
nga lart poshtë dhe nga poshtë lart. Nën një profil të tillë, nuk është e
vështirë për të kualifikuar, në një farë mënyre si punëmarrës të varur
edhe drejtuesin, shprehen këta autorë. Në fakt, ai organizon punën e të
tjerëve, por është subjekt, nga ana e tij lidhur me detyrimin për të
bashkërenduar aktivitetin e tij me atë të punëmarrësve të tjerë në
ndërmarrje.

Në një proçes prodhues teknologjikisht të përparuar, menaxherët kanë
përherë nevojë për kontributin e njohurive të punëmarrësve të tjerë, për
të përvijuar strategjitë prodhuese të ndërmarrjes. Në vështrim të tillë,
mund edhe të pohohet që marrëdhëniet midis aktiviteteve të ndryshme
në rrethin e ndërmarrjes, nuk janë më të shprehura në terma të hierarkisë
së hekurt, por pikërisht me “ndërveprim” në se mund të thuhet në një
organizim të tipit drejtkëndor. Kjo pikëpamje, sipas nesh, nuk i qëndron
dot kritikës.

Ashtu si është shqyrtuar, varësia ka karakter tekniko-funksional, pra
është një mënyrë qenie e aktivitetit të vendosur me kontratë. Për këtë
ekziston edhe një koncept  varësie, i kuptuar si shprehje e pozicionit të
inferioritetit socio-ekonomik të punëmarrësit në përballjet me
punëdhënësit. Dy nocionet e varësisë, një me karakter juridik, tjetri me
karakter ekonomik, nuk përputhen saktësisht, por tentojnë shpesh të
mbivendosen. Kjo përcaktohet nga fakti se historikisht, e drejta e punës
paraqitet si “droit ouvrier” (e drejta e punëmarrësit), sepse disiplina e saj
frymëzohet nga arësye të dyfishta. Nga njëra anë, ajo lidhet me nevojën,
për të mbrojtur punëmarrësin, drejtpërdrejt të angazhuar në aktivitetin e
punës në një ndërmarrje, shpesh të ngurtë nga pikëpamja e kohës,
mënyrës, dhe hapësirës së ushtrimit të veprimtarisë së vetë. Në një
vështrim të tillë, e drejta e punës tenton të krijojë një aparat mbrojtës, në
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proçesi prodhues tashmë dematerializohet, pra kërkon një angazhim
përherë më të vogël të lëndëve të para e energjive dhe, madje, një shtim
të pasurive jo materiale, si informacione dhe njohuri të afta për të
përshtatur përdorimin e lëndëve të para dhe për të lejuar ndërrimin e
produkteve dhe të vetë mënyrave të prodhimit. Në se makinat modifikojnë
produktin dhe deri veten e tyre në funksion të të parit, të punësuarve nuk
u mbetet gjë tjetë veç të regjistrojnë e të transmetojnë informacionet e
marra nga ato. Në një mënyrë të tillë, fabrika nga njësi trajtimi materialesh,
transformohet në njësi të trajtimit të informacioneve. Pra, fitohet një
“tjetërsim” i formatit të punëtorëve, të cilëve u kërkohet një aktivitet jo
më thjesht punë dore, por kontroll automatizimesh komplekse, me
përgjegjshmërinë pasuese mbi rezultatet në vend të procedurave.

b) Përfshirja e formave të organizimit të punës, të karakterizuara nga
fleksibiliteti, qoftë lidhur me përmasat e ndërmarrjes, qoftë me vendin,
kohën dhe me modalitetet e realizimit të aktivitetit të punës.

c) Sheshimi i strukturave hierarkike të ndërmarrjes. Zhvillimet
teknologjike dhe informatike nuk kufizohen me rritjen e realizimeve të
punëtorëve në kohë e në hapësirë, por diktojnë fleksibilitetin si kërkesë
funksionale të se njëjtës ndërmarrje pune, e cila bëhet përherë me pak
hierarkike. Në fakt, njohuritë përcjellës të të cilave janë punëmarrës të
ndryshëm të ndërmarrjes, bëjnë që marrëdhëniet midis aktiviteteve të
tyre të mos jenë me të shprehura në terma të hierarkisë, por me shumë
se kurrë, në koordinim dhe në ndërveprim. Kemi tashmë një strukturë
produktive të tipit thuajëse drejtkëndësh, që sheshon diferencat në shkallë
dhe nivele hierarkike.

d)  Përshtatja nga ana e ndërmarrjes e filozofisë se cilësisë
totale.Teknologjitë e reja informatike lejojnë të ristrukturohet në mënyrë
tërësisht të re proçesi prodhues, duke kapërcyer ndarjen funksionale të
punës dhe duke vendosur sisteme lidhjesh të drejtpërdrejta midis
projektimit, prodhimit dhe tregut, me qëllim arritjen në mënyrën më të
mirë të pritshmërisë së konsumatorit.

e) Në një kontekst të ngjashëm drejtimi dhe organizimi, burimet
njerëzore, formojnë instrumentin thelbësor për të përcaktuar suksesin e
ndërmarrjes. Në veçanti, punëmarrësi duhet të fitojë një profesionalizëm
polivalent dhe një vizion sistematik të ciklit në kontekstin aktual të punës.
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përmend fare karakterin e varur të marrëdhënies që rregullon kontrata e
punës.

Në pjesën e dytë të nenit 12 të Kodit të Punës, sanksionohet se në
kontratën e punës punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën ose shërbimin
e vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në kuadër të
organizimit dhe të urdhrave të një personi tjetër, të quajtur punëdhënës, i cili
merr përsipër të paguajë një shpërblim. Ky formulim nuk përshkruan tipare
konkrete të natyrës juridike të marrëdhënies së varur të punës. Pra, kërkohet
riformulimi i nenit 12 të Kodit të Punës, që në mënyrë analitike, të përshkruajë
tiparet themelore të varësisë, duke zbatuar, përshembull, metodën tipologjike
ose metodën përfshirëse. Kjo do të thotë, të krijohet një model ligjor abstrakt
i punës së varur ose të përcaktohet një bashkësi elementësh, ku mungojnë
elementët e punëve të tjera që kryhen në bazë të ligjeve të veçanta ose
të Kodit Civil. Pasurimi i Kodit të Punës me formulime të tilla konkrete,
do të orientonte drejtë edhe praktikën tonë gjyqësore.

16)Codice Europeo del Lavoro, Milano 2009, f.476-518.

 Zhvillime  bashkëkohore të konceptit dhe praktikave të marrëdhënieve të varura të punës

mënyrë që të garantojë të drejtat e personit, të kujdeset për integritetin e
tij fizik e psihik si dhe të kufizojë të drejtën përzgjedhëse të punëdhënësit16).

Nga ana tjetër, ajo që vjen më pak në matricën e saj tipike, është
mungesa e garancive për kujdesin e duhur ndaj punëmarrësit, i cili del në
treg me statusin e subjektit më të dobët nga pikëpamja ekonomike e
sociale. Pikërisht, për këtë kërkohet që e drejta e punës të veprojë me
një petk juridik bashkëkohor në sferën e punës së varur.

Një projekt i fundit i rimodelimit të tutelave ekonomike dhe normative
që karakterizojnë tipologjitë kontraktore, në të cilat përcaktohet një
aktivitet pune, paraqitet në Librin e Bardhë mbi të ardhmen e modelit
shoqëror, paraqitur nga Këshilli i Ministrave të BE.

Përfundime dhe rekomandime

Analiza e zhvillimeve të reja të konceptit dhe praktikave të marrëdhënieve
të varura të punës, tregon se tiparet dalluese të këtyre marrëdhënieve nuk
janë formuluar plotësisht dhe qartë në Kodin tonë të Punës Madje, dhe në
hapsirën europiane, rezulton se parametrat ligjorë, mbi të cilët formulohet
koncepti varësisë, janë të shumëfishtë, shpesh herë konfuzë, pse jo dhe
kontradiktorë. Rezerva dhe kritika të shumta lidhur me zbatimin në praktikë
të marrëdhënieve të varura të punës ngre edhe jurisprudenca europiane.

Në kushtet e mësipëme, rekomandohet që doktrina juridike të shprehet
qartë nëse mund të përcaktohet në ligj një koncept i përgjithshëm i
marrëdhënieve të varura të punës, në dallim nga ato autonome. Mundet të
propozohet edhe një shumëllojshmëri përkufizimesh për lloje të ndryshme të
marrëdhënieve të varura të punës.

Edhe jurisprudenca europiane sugjeron ridimensionimin e orientimit të
mëparshëm të praktikës, sipas së cilës bëhej e mundur përfshirja e çështjeve
të paqarta në kategorinë e marrëdhënieve të varura të punës.

Nëse do t’i riktheheshim Kodit tonë të Punës17), më konkretisht, nenit 12
të tij, do të vërenim se formulimi i konceptit të marrëdhënies se varur të
punës është shumë i përgjithshëm. Madje, pjesa e parë e kësaj dispozite nuk

17)Edhe me ndryshimet dhe shtesat që propozohen në Kodin e Punës, nuk ka
refleksione për këtë çështje të rëndësishme teorike dhe praktike.
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  E DREJTA E SIGURIMEVE SHOQËRORE LIDHJA E SAJ ME DEGË
                               TË TJERA TË SË DREJTËS

                            Prof.As.Dr Zhaklina Peto
  Prof.As.Dr Rezana Konomi
  Doktorante Lefteri Luzi

HYRJE

E drejta e sigurimeve shoqërore konsiderohet një disiplinë e re juridike,
por përveçse një disiplinë e re, mund të theksojmë faktin se kjo shkencë
është njëkohësisht, një degë e rëndësishme për shoqërinë. Dinamika e
zhvillimit dhe e rëndësisë së kësaj shkence, vendoset në lidhje me
dinamikën dhe zhvillimin e shkencave të tjera para së gjithash me ato
shkenca, të cilat përbëjnë burime të së drejtës së sigurimeve shoqërore,
prej të cilave është zhvilluar kjo disiplinë e pavarur juridike. Dinamika e
kësaj shkence vihet re dukshëm si në zgjerimin e objektit, ashtu edhe në
drejtim të subjekteve. Kjo për faktin se, fusha e marrdhënieve të punës
vjen duke u zgjeruar dita-ditës, pra kemi një zgjerim të objektit, si rrjedhojë,
subjektet që marrin pjesë në këto marrëdhënie, kanë nevojë për një
rregullim juridik të mbulimit me sigurim shoqëror.

Gjithashtu, rëndësia e së drejtës së sigurimeve shoqërore është vënë
në plan të parë në mbarë jetën ekonomike, politike dhe atë shoqërore
bashkëkohore. Ajo gjen mbështetje edhe në faktin, se ajo rregullon
marrëdhëniet e subjekteve të cilët punojnë, në momentet më të vështira
të jetës së tyre ( rreziku social), duke u bërë kështu një katalizator i
gjëndjes së tyre materiale dhe sociale.

Me fjalë të tjera mund të përmbledhim se e drejta e Sigurimeve
shoqërore, merr një rëndësi juridike, politike dhe sociale për mbarë
shoqërinë e zënë me punë. Më konkretisht:

> Rëndësia politike e së drejtës së Sigurimeve shoqërore, rrjedh
nga fakti, se sot problemet sociale në një shtet janë faktorë të rëndësishëm
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Raporti i së Drejtës së Sigurimeve Shoqërore me degë të tjera të
së Drejtës

Për t’i njohur më mirë çështjet e së drejtës së sigurimeve shoqërore
dhe për t’i dhënë zgjidhje përkatëse problemeve në lidhje me të, me
rëndësi shumë të madhe, është shqyrtimi i raportit të së drejtës së
Sigurimeve shoqërore me disiplina të tjera juridike.Raportin e kësaj të
drejte me disiplina të tjera, do ta studiojmë duke u përqëndruar në analizën
e krahasimit të objekteve dhe subjekteve të kësaj shkence.

Duke përcaktuar objektin dhe e subjektet e së drejtës së Sigurimeve
shoqërore, evidentohet përmbajtja e kësaj disipline. Ndërsa duke e
krahasuar atë me disiplina të tjera juridike, përcaktohen kornizat dhe
limitet e objektit dhe të subjekteve të saj.

Le të shohim konkretisht lidhjet e së drejtës së Sigurimeve shoqërore
me disa disiplina të së drejtës, me të cilat kjo disiplinë është e lidhur
ngushtësisht dhe pa to nuk mund të funksionojë.

Raporti i së drejtës së Sigurimeve shoqërore me të drejtën
kushtetuese.

Përcaktimi i raportit të së drejtës së Sigurimeve shoqërore me disiplina
të tjera të së drejtës, kërkon që t’i jepet një farë përparësie raportit të
kësaj të drejte me të drejtën kushtetuese.

Kushtetuta është instrumenti më i lartë dhe më i rëndësishëm juridik,
i tërë hierarkisë së instrumenteve juridikë të një shteti. Si e tillë, ajo
përmban parimet themelore të rendit ekonomiko-shoqëror. Në këtë
këndvështrim, ajo përmban edhe parimin kryesor të mbrojtjes së shtetasve
me një sistem të Sigurimeve shoqërore, në këtë pikë, bëhet e qartë
përparësia e këtij raporti.

Parimi kryesor i mbrojtjes së shtetasve kur ata bëhen të paaftë sipas
një sistemi të përcaktuar në ligj2 dhe parimi i mbrojtjes të personave në
marrëdhënie pune3, janë pjesë përbërëse shumë e rëndësishme e objektit
dhe e përmbajtjes të së drejtës kushtetuese.

Gjithashtu, këto parime janë objekt i ndërtimit, drejtimit dhe studimit
të Sigurimeve shoqërore si një disiplinë e veçantë juridike.

të politikës së tij, prandaj zgjidhja apo përmirësimi i këtij sistemi është një
detyrë sa e vështirë aq edhe e rëndësishme1.

> Rëndësia sociale e së drejtës së Sigurimeve shoqërore, vërehet
në vetë ndërtimin dhe funksionimin e saj. Ky sistem është ndërtuar për
të ndihmuar subjektet në nevojë, kur ata kalojnë momente të vështira
ose, e thënë ndryshe, kur ata goditen nga rreziqet sociale si mosha e
vjetër, invaliditeti, sëmundjet, aksidentet në punë, humbja e mbajtësit të
familjes, papunësia, etj. Duke iu referuar rreziqeve sociale të përmendura
më sipër, për shkak të të cilave ky sistem bëhet aktiv, si edhe ndikimin që
ka në jetën e individit, kur ai goditet nga ngjarje sociale, kuptojmë rëndësinë
e madhe sociale. Qëllimi social për t’i ardhur në “ndihmë shoqërisë kur
ajo goditet nga paaftësia për të punuar” është parimi kryesor mbi të cilin
është ngritur dhe funksionon sistemi i sigurimeve shoqërore.

> Rëndësia ekonomike e së drejtës  së sigurimeve shoqërore
vërehet në faktin se normat mbrojtëse të këtij sistemi janë të lidhura
ngushtë me marrëdhëniet e punës, me zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi
edhe të skemës në veçanti. Sa më e zhvilluar të jetë ekonomia e vendit,
aq më shumë do të shtohet numri i subjekteve kontribues në këtë sistem.
Gjithashtu, më shumë do të fuqizohen të ardhurat në drejtim të fondit të
financimit. Sa më shumë të shtohen të ardhurat në drejtim të fondit të
financimit aq më i fortë ekonomikisht do të jetë sistemi i sigurimeve
shoqërore, rrjedhimisht, do të kemi më shumë shpresa në shtimin e objektit
të kësaj dege, por edhe për ngritje të masës së përfitimit (pagesa). Duhet
theksuar se jo vetëm zhvillimi ekonomik i vendit lidhet drejtpërdrejt me
zhvillimin e këtij sistemi, ndonjëherë ka rëndësi shumë të madhe menaxhimi
i mirë i të ardhurave që krijon ky sistem.

Nëse të ardhurat që krijon ky sistem nëpërmjet kontributeve, do të
mirëadministrohen duke ngritur kontrollin, duke ulur nivelin e abuzimit
në drejtim të skemës, përsëri do të arrijmë t’i kemi përfitimet e mësipërme.

Duke iu referuar gjithë të mirave që na ofron zhvillimi i ekonomisë në
përgjithësi dhe sistemi i sigurimeve shoqërore në veçanti, mund të themi
se roli i ekonomisë ka një rëndësi të veçantë për këtë degë të së drejtës.
1 Shpeshherë politikat sociale që propozohen nga forca të ndryshme politike, ndikojnë individin të zgjedhë se cila

forcë do qeverisë.

E drejta e sigurimeve shoqërore lidhja e saj me degë të tjera të së drejtës
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rregullon marrëdhëniet edhe për ato subjekteve të cilët nuk janë në
marrëdhënie pune6, por, për shkak të të ardhurave nga pasuritë personale,
bëhen pjesë e këtij sistemi për mbulimin me sigurime.

Duke ju referuar përmbajtjes konstatojmë se;
> Pagesa është një element i përbashkët i këtyre disiplinave.
Në të Drejtën e Punës paga konsiderohet si shpërblim për punën e

kryer. Në të Drejtën e Sigurimeve Shoqërore, pagesat rrjedhin si shkak
i derdhjes së përqindjes së kontributit mbi pagën e punës. Në të drejtën
e Sigurimeve shoqërore, përqindja e kontributit rëndon mbi pagën e punës.

Gjithashtu, llogaritja e masës së përfitimeve ( të ardhurave) nga sistemi
i Sigurimeve shoqërore, mbështet mbi shumën e listëpagesave7. Ndryshimi
në këtë element qëndron në faktin se;

-Të ardhurat që krijohen nga marrëdhënia e punës ( paga e punës,
shpërblimet), janë të tatueshme.

-Ndërsa të ardhurat që përfitohen nga sistemi i Sigurimeve shoqërore,
janë të patatueshme.

Por, edhe pse me këto ndryshime, e Drejta e Sigurimeve Shoqërore
mbetet pjesë e së Drejtës së Punës dhe është zhvilluar prej saj.

Raporti i së Drejtës së Sigurimeve Shoqërore me të Drejtën Civile

Pak më lart thamë se e Drejta e Sigurimeve Shoqërore është pjesë e
së Drejtës së Punës. Së bashku, këto disiplina konsiderohen pjesë e së
“Drejtës Civile”.

Le të evidentojmë elementet e përbashkët dhe ndryshimet ndërmjet
këtyre disiplinave.

> Mbulimi me Sigurim shoqëror përfitohet nga kontrata e punës
apo marrëveshjet me ISSH për pagesën e përqindjes së kontributit.

Kjo do të thotë se subjektet që kryejnë një punë të caktuar, paguajnë
përqindje kontributi mbi pagën dhe shpërblehen me të ardhura nga sistemi
i sigurimeve shoqërore, kur bëhen të paaftë për punë. Pra, mbulimi me

4 Këtu bëhet fjalë për të punësuarit me kontratë pune.

5 Këtu bëhet fjalë për ato subjekte të cilët nuk punojnë, por kanë të ardhura të deklaruara nga pasuritë personale.

6Këtu bëhët fjalë për ato subjekte të cilët, nuk krijojnë të ardhura nga veprimtaria ekonomike, por nga prona private.

 7 Për të llogaritur pensionin apo të gjitha llojet e tjera të përfitimit, merret për referencë vetëm paga e punës dhe jo shpërblimet e tjera

që mund të ketë përfituar subjekti nga puna

Raporti i së drejtës së Sigurimeve Shoqërore me të Drejtën e
Punës

E drejta e Sigurimeve shoqërore është e lidhur ngushtësisht me të
Drejtën e Punës. Lidhja e këtyre disiplina evidentohet në objekt, subjekt,
përmbajtje. Le të shohim konkretisht:

Objekt i së Drejtës së Punës janë: “Marrëdhëniet e varura të punës
dhe mbrojtja shoqërore”.

Objekt i së Drejtës së Sigurimeve shoqërore është: “Mbrojtja dhe
mbulimi me sigurime i të gjithë subjekteve të punësuar, kur ata bëhen të
paaftë për punë”4.

Duke analizuar përmbajtjen e objektit të secilës nga disiplinat,
konstatojmë se:

> E Drejta e Sigurimeve shoqërore është pjesë e objektit të së
Drejtës së Punës, për arsye se:

Nëpërmjet të së Drejtës së Sigurimeve shoqërore, realizohet një pjesë
e objektit të së Drejtës së Punës, që është Mbrojtja Shoqërore ose e
thënë ndryshe, mbrojtja sociale.

Mbrojtja Sociale, realizohet mbi të ardhurat që përfitohen nëpërmjet
marrëdhënies së punës (pagesa e kontributit). Megjithatë, kur kemi folur
për subjektet pjesë e këtij sistemi, janë shpjeguar edhe raste, kur për
efekte të mbrojtjes shoqërore, dhe mospërjashtimit social, objekti i së
drejtës së Sigurimeve shoqërore e kapërcen objektin e së Drejtës së
Punës, duke bërë pjesë të objektit të tij edhe të ardhurat të cilat nuk
sigurohen nga puna5. (Flasim për ato të ardhura të cilat subjektet i
sigurojnë nga pasuri të paluajtshme ose nga aktiviteti i pjestarëve të tjerë
të familjes.)

Duke iu referuar subjekteve konstatojmë se:
> E Drejta e Punës njeh dhe rregullon marrëdhëniet ndërmjet

punëdhënësve dhe punëmarrësve. Ndërsa e Drejta e Sigurimeve
shoqërore, përveç subjekteve të së Drejtës së Punës, kapërcen dhe

2Neni 52 i “ Kushtetutës së Shqipëisë” “ Kushdo ka të drejtën e sigurimeve shoqërore në pleqëri ose kur është i paaftë për punë,sipas

një sistemi të caktuar me ligj”. Kreu IV. “Liritë dhe të Drejtat Ekonomike Sociale dhe Kulturore”.

3Neni 49 i “Kushtetutës së Shqipërisë”, paragrafi 2.” Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore në punë”. Kreu IV.” Liritë

dhe Të Drejtat Ekonomike Sociale dhe Kulturore”.
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-Shpërblimi për dëmet që i shkaktohen fondit të Sigurimeve shoqërore
nga abuzimet e subjekteve të skemës ose nga administrata e Institutit të
Sigurimeve Shoqërore. Në këtë rast, të gjithë subjektet që konstatohen
se përfitojnë në mënyrë të pa drejtë nga skemat e sistemit të sigurimeve
shoqërore detyrohen ta kthejnë atë. Ndërsa kur bëhet fjalë për dëm të
shkaktuar me dashje nga administrata e sigurimeve shoqërore, përveç
detyrimit për shpërblimin e dëmit subjekti ngarkohet edhe me përgjegjësi
penale.

-Shpërblimi i dëmit që i shkaktohet subjekteve të sigurimeve shoqërore.
-Shpërblimi i dëmit që i shkaktohet subjektit në shëndet17.
Kur flasim për dëmtim të shëndetit, shpërblimi i dëmit, përveç të

gjitha përfitimeve që ofrohen nga dega e invaliditeti, subjekti do të përfitojë
edhe kompensim  monetar për dëmtimet në shëndet.

> Trashëgimia Ligjore18

Në të drejtën e Sigurimeve shoqërore, përfitimet e pensionit familjar
nga pasjetuesit e personit që ka vdekur, bëhen në bazë të dispozitave të
Kodit Civil.

Ndryshimi qëndron në masën e përfitimit. Kodi Civil trashëgimtarëve
ligjorë, u njeh të drejtën e përfitimeve në pjesë të barabarta, ndërsa te
pensioni familjar bën difrencime në masën e përfitimit.

Gjithashtu, në të drejtën e Sigurimeve shoqërore për pensionin familjar,
jo gjithmonë trashëgimtarët e radhës së parë do të kenë të drejtë të
përfitojnë masën e pensionit. Ligji ka vendosur disa kushte dhe kufizime

 8 “ Përfaqësimi” “Kuptimi dhe llojet e përfaqësimit Kodi Civil i ndryshuar”.

9  Rregullore Nr 35.datë 19.02.2002, pika VI “Për sigurimin vullnetar në Insitutin e Sigurimeve shoqërore”.

10 Veprimtaria e agjentit të sigurimeve mbështetet në dipozitat e kontratës së “Agjencisë” Kodi Civil i ndryshuar. Kreu XIII “ Dispozita

të Përgjithshme”

11 Neni 70 “ Përfaqësimi me prokurë”. Kodi Civil i ndryshuar.

 12 Neni 71 paragrafi 2. Kodi Civil i ndryshuar. Prokura është e posacme kur i përfaqësuari i ka dhënë përfaqësuesit tagrin për të

kryer një ose disa veprime juridike të caktuara, që karakterizohen nga një qëllim i caktuar.

 13 Personii tretë është personi që nënëshkruan marrveshje për sigurimin vullnetar në emër të personit të interesuar.

 14 Neni 112. Kodii Civili ndryshuar Kreu i I, “Parashkrimi i padisë dhe dekadenca e të drejtave”. Dispozita të përgjithshme

 8Neni 117. Kodii Civil i ndryshuar Kreu i I, Parashkrimi i padisë dhe dekadenca e të drejtave Dispozita të përgjithshme

sigurimi shoqëror mbështetet në kontratë. Kjo kontratë është me shpërblim
dhe përmban elementë të përbashkët me kontratat e qarkullimit civil të
cilat rregullohen nëpërmjet Kodit Civil.

> Përfaqësimi8

Për të lehtësuar kushtet e mbulimit me Sigurime shoqërore të atyre
subjekteve “shtetas shqiptarë” të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë territorit
të Shqipërisë, Instituti i Sigurimeve shoqërore9, përcakton një agjent
sigurimesh vullnetare, i cili është i autorizuar prej tij të lidhë kontrata për
mbulime me sigurime vullnetare me persona të interesuar ose me
përfaqësues të tyre.

> Kontrata e Agjencisë 10

Veprimtaria e agjentit të sigurimeve mbështetet në normat që
parashikon Kodi Civil për Kontratën e Agjencisë. Gjithashtu kjo veprimtari
mbështetet edhe në rregullat e vendosura në rregulloren për sigurimin
vullnetar.

> Prokura11,
Prokurat më të shpeshta që përdoren në këtë sistem, janë prokurat e

posaçme12.
Nëpërmjet prokurës së posaçme realizohen këto veprime:
-Lidhja e kontratës së sigurimit vullnetar nëpërmjet agjentit të

sigurimeve dhe personit të tretë13.
-Tërheqja e masës së pensionit nga të afërmit e pensionistit.

> Parashkrimi14

Nëpërmjet parashkrimit, përcaktojmë afatet për të kërkuar lindjen e
së drejtës për pension. Afati i parashkrimit fillon nga dita kur subjektit i
ka lindur e drejta e padisë15. Por, edhe pse e drejta e Sigurimeve
shoqërore, ka karakter të veçantë nga ai i së drejtës civile, lidhja dhe
ndërthurja ndërmjet të dyja disiplinave është e pashmangshme.

> Shpërblimi i dëmit16

 Në të drejtën e sigurimeve shoqërore, shpërblimi i dëmit realizohet
në tre drejtime:

E drejta e sigurimeve shoqërore lidhja e saj me degë të tjera të së drejtës
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prej saj në lidhje me shpenzimet për mbajtjen e familjes.
Në një martesë, bashkëshortët kanë detyrimin të kontribuojnë për

jetesën e përbashkët për vete dhe fëmijët e tyre. Jo në të gjitha rastet,
fati e sjell që bashkëshortët të jenë të aftë për të krijuar të ardhura ose e
thënë ndryshe për të kontribuar njësoj për familjen. Ndodh që njëri prej
bashkëshortëve është titulluar i paaftë për punë dhe kontributi i tij për
familjen nuk janë të ardhurat nga puna e paguar por të ardhurat nga
sistemi i sigurimeve shoqërore skema e pensionit të invaliditetit. Në ligjin
për sigurimet shoqërore në nenin 39 parashikohet e ardhura shtesë për
fëmijët në ngarkim ose thjeshtërve të mitur, kur ata janë në ngarkim të
personit të paaftë dhe nuk kanë persona të tjerë që ofrojnë detyrim ndaj
tyre, apo nuk marrin asnjë përfitim nga skema e pensionit familjar19.

Kjo e ardhur ofrohet në masën 5% të pensionit të invaliditeti. Kjo
shtesë të ardhurash lidhet pikërisht me përgjegjësinë familjare për kontribut
në lidhje me kujdesin ndaj familjes. Nëpërmjet kësaj dispozite ligji tenton
t’i vijë në ndihmë me qëllim lehtësimin e pozicionit të këtij individi në familje.

Duhet të theksojmë se shtesa e të ardhurave për fëmijët zgjat për aq
kohë sa ky person do të ketë të drejtën për pension invaliditeti.

E drejta për kontribut për jetesë të përbashkët do të pushojë në këto
raste:

- Kur personi do të shpallet i aftë për punë;
- Kur fëmijët ose thjeshërit, kanë plotësuar kushtin e moshës;
- Kur bashkëshortët divorcohen.

Divorci është një tjetër element i përbashkët i këtyre disiplinave, i cili
lidhet me dy momente kyçe:

Së pari: Divorci ndërmjet bashkëshortëve kur njëri prej tyre është i
paaftë për punë dhe nuk ka mjete të mjaftueshme për jetesë, përjashton
bashkëshortin e paaftë nga detyrimi për ushqim për fëmijën.

Së dyti: Në shumë raste detyrimi për ushqim shtrihet edhe ndërmjet
bashkëshortëve.

Ky detyrim lind në rastet kur personi që e kërkon është i paaftë për
punë dhe nuk ka mjete të mjaftueshme për të jetuar20. Ky detyrim vazhdon
jo më shumë se 6-vjet pas zgjidhjes së martesës.( Për më shumë shih Sonila
Omari “E drejta Familjare”.)

në kohë. (Më gjerësisht do të njiheni në Kapitullin e “Pensioneve”.
“Pensioni Familjar”).

Raporti i së drejtës së Sigurimeve shoqërore me të Drejtën
Administrative

E Drejta e Sigurimeve Shoqërore dhe e Drejta Administrative, janë
dy disiplina juridike të cilat shpeshherë ndërthuren me njëra-tjetrën. Nuk
janë të rralla rastet, kur në raportin e tyre, shfaqen kontekste rreth
çështjeve të cilat sipas karakterit që kanë, vendosen edhe në të Drejtën
e Sigurimeve Shoqërore edhe në të Drejtën Administrative ose çështje,
që për shkak të problematikës që shfaqin, kanë kaluar objektet i së Drejtës
Administrative në objekt të së Drejtës së Sigurimeve Shoqërore. I tillë
është rasti i nëpunësve publikë, të mbrojtjes së tyre sociale në lidhje me
sigurimin kontributiv ose e thënë ndryshe mbulimi me sigurim shoqëror.

Mbrojtja, e të punësuarve nga sistemi i sigurimeve shoqërore është
objekt i së Drejtës së Sigurimeve Shoqërore, por realizimi dhe funksionimi
i gjithë sistemit të sigurimeve shoqërore është i lidhur ngushtë me zbatimin
e normave të së Drejtës Administrative. Këtu mund të përmendim:

> Vendimi për të fituar të drejtën për të gjitha llojet e pensionit,
përbën një akt administrativ.

> Vendimi për të fituar të drejtën për invaliditet.
> Afatet e ankimimit të akteve që nxjerr ISSH, janë të njëjta me

ato të aktit administrativ (30 ditë nga dita e marrjes së vendimit)
Raporti i së drejtës së Sigurimeve Shoqërore me të Drejtën

Familjare

E drejta familjare ka për objekt studimin e “familjes” dhe marrëdhëniet
juridike që lindin ndërmjet anëtareve të saj përfshirë këtu marrëdhëniet
personale dhe marrëdhëniet pasurore ndërmjet tyre.

Për të sqaruar lidhjen e kësaj disipline me sigurimet shoqërore ne do
t’i referohemi marrëdhënies martesore dhe kryesisht detyrimit që rrjedh

16 Neni 640. Kodi Civil i ndryshuar “Shpërblimi i dëmit”

17 Neni 641. Kodi civili ndryshuar “Shpërblimi i dëmit”

18 Neni 360 dhe 361. Kodi Civil i ndryshuar “Trashëgimia me Ligj”
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Në momentin e regjistrimit të shoqërisë trgtare në QKR, lind e drejta
e mbulimit me sigurime nga skema e Sigurimeve shoqërore për:

Personat fizikë, (të vetëpunësuarve, të vetpunësuar në bujqësi dhe
blegtori si dhe anëtarët e papaguar të familjes)

Personat juridikë, (punëdhënës dhe punëmarrës)
Një marrëdhënie tjetër e paqartë, është raporti shoqëri tregtare –

organ drejtues ligji. Ka pika të errëta të cilat nuk na sqarojnë për mënyrën
se si rregullohen marrëdhëniet e punës për anëtarët e këshillit drejtues.

Ligji na pasqyron ato raste të cilat kanë të bëjnë me shkarkimin e
subjekteve nga organet drejtuese si te Sh.P.K dhe te Sh.A. Më
konkretisht:

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo
kohë me shumicë të zakonshme.......... Paditë, që lidhen me shpërblimin
e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë,
rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi”24.

“Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë, në çdo kohë, një anëtar
të këshillit të administrimit, me shumicë të thjeshtë votash............ Paditë,
që lidhen me shpërblimin e anëtarit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore
me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi”25.

“Këshilli i administrimit mund t’i shkarkojë administratorët në çdo
kohë. Paditë, që lidhen me shpërblimin e anëtarit, në bazë të marrëdhënieve
kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi”26.

Ligji jo vetëm nuk është i qartë, por është edhe shumë përgjithësues
kur përdor termin “legjislacionit në fuqi”, nuk është e qartë se për çfarë
ligjesh bën fjalë; Kodin Civil apo Kodin e Punës ?.

Ka mendime të shprehura se këto marrëdhënie rregullohen nga
legjislacioni civil, me kontratë shërbimi. (një lloj i tillë kontrate në Kodin
Civil nuk është e parashikuar shprehimisht).

Pensioni familjar

Pensioni familjar është shuma e të ardhurave që përfitojnë bashkëshorti
pasjetues dhe fëmijët në ngarkim. ( për më shumë shih në vazhdim Pensioni
Familjar).

Pagesat në rast vdekje, është shuma e të ardhurave që përfitojnë
bashkëshortët pasjetues të siguruar, pensionisti ose një person tjetër i cili
është kujdesur dhe ka paguar shpenzimet për personin e siguruar të
vdekur21.

Raporti i së drejtës së Sigurimeve shoqërore me të Drejtën
Tregtare

E drejta Tregtare, ka për objekt: “Rregullimin e statusit të tregtarit,
themelimin dhe administrimin e shoqërive tregtare, të drejtat dhe detyrimet
e themeluesve, të ortakëve dhe aksionerëve, riorganizimin dhe likuidimin
e shoqërive tregtare”22.

Subjekte të shoqërisë tregtare janë; tregtarët, shoqëritë tregtare dhe
indirekt edhe themeluesit, ortakët/aksionerët dhe organet drejtuese të
shoqërive tregtare.

Sipas ligjit Tregtari është “personi fizik, sipas kuptimit të Kodit Civil, i
cili ushtron veprimtari ekonomike të pavarur, që kërkon një organizim
tregtar të zakonshëm”23.

1. Personat fizikë të cilët ushtrojnë një profesion të pavarur
(p.sh.mjek, avokat, arkitekt etj) vlerësohen nëse një ligj i posacëm i ngarkon
me këtë status.

2. Personi fizik, i cili ushtron veprimtari bujqësore, blegtorale, pyjore
e të ngjashme, vlerësohet tregtar, nëse veprimtaria e tij përqendrohet
kryesisht në përpunimin dhe shitjen e produkteve bujqësore, blegtorale,
pyjore (agrobiznes).

Shoqëria tregtare ka personalitet juridik të cilin e fiton në momentin e
regjistrimit në regjistrin tregtar (QKR).

19Neni 194 i Kodit të Familjes “Detyrimi midis njerkut dhe thjeshtërve të tyre”

20 Neni 198 titulli II “Detyrimi për ushqim” Kodi i Familjes i ndryshuar.

 21Neni 42 “Pagesat për vdekje” “Pensionet familiare”” Ligji Nr7703.datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Shqipëri” i

ndryshuar
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22 Neni 1/1 e Ligjit 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

23 Neni 2/1 e Ligjit 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

24 Neni 95/6 e Ligjit 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

25 Neni 157/1 e Ligjit 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

26 Neni 158/7 i Ligjit 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”
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E DREJTA ADMINISTRATIVE  ERMIR DOBIANI ERLIR PUTO
ELSA TOSKA ERALD DOBIANI

Nën gjykimin tim këto marrëdhënie rregullohen pjesërisht nga Kodi i
Punës dhe pjesërisht nga ligji 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Pikat të cilat ligji i shoqërive tregtare lidhet me Kodin e Punës dhe si
rrjedhojë edhe me ligjin për Sigurimet shoqërore janë kontratat e punës
që lidhin subjektet.

Këto kontrata kanë të bëjnë me “mënyrën dhe shkaqet e prishjes së
kontratës së punës” (e cila është me afat, jo më shumë se 3 ose 5 vjet
sipas organit). Duke iu referuar faktit se subjektet pjesmarrëse në çdo
organ kanë detyrimin për të lidhur një kontratë pune rrjedhimisht duhet
të mbulohen edhe me sigurime shoqërore.

Gjithsesi, kjo është një pikë e hapur që më së tepërmi do të saktësohet
edhe nga praktika.
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vlera të nivelit kushtetues, ose që gëzojnë mbrojte të drejtpërdrejtë nga
Kushtetuta.

Ekuilibri midis të drejtave dhe interesave ka qënë objekt i vazhdueshëm
studimi. Roscoe Pound është shprehur në favor të “peshimit të interesave
socialë” duke arsyetuar se vetë “ligji është një përpjekje për të pajtuar,
harmonizuar interesa dhe kërkesa që i mbivendosen njera-tjetrës”.2 Sipas
Dworkin, të drejtat do të konsderohen si parime të cilat mund të
plotësohen në një masë të caktuar. Këtë qendrim mbron dhe Alexy.
Sipas tij rregullat janë norma që kanë një karakteristikë të caktuar: ato
ose përmbushen ose nuk përmbushen. 3 Ndërsa të drejtat mund të
konsiderohen si parime. Parimet janë norma që kërkojnë që diçka të
realizohet në masën më të madhe të mundshme, duke pasur parasysh
mundësitë faktike dhe juridike në dispozicion. Prandaj parimet janë
kërkesat optimizimi.  Si të tillë, ata karakterizohen nga fakti se mund të
plotësohen në shkallë të ndryshme, dhe se shkalla e duhur e përmbushjes
nuk varet vetëm nga ajo që faktikisht është e mundur, por edhe nga
çfarë është e mundur ligjërisht.4 Pra Alexy, ashtu si edhe Dworkin, i
koncepton të drejtat si parime pikërisht për shkak të karakterit të tyre
relativ, dhe të përmbushjes në një masë të caktuar.

Mbi karakterin e të drejtave është shprehur edhe Hans Kelsen. Ai
ishte kundërshtar i përfshirjes së një katalogu të të drejtave dhe lirive në
kushtetutën gjermane, pikërisht duke pasur parasysh se të drejtat dhe
liritë hartohen në një formë të hapur (open ended). Përfshirja e këtyre
të drejtave në kushtetutë do t’u akordonte gjyqtarëve shumë pushtet për
të interpretuar kuptimin e tyre.5 Në këtë rast, gjykata përfshihet në gjykime
të interesave, duke konsideruar aspektet pozitive dhe negative të secilës
vendimmarrje.

Në fakt nga natyra, vetë të drejtat dhe liritë janë thelbësisht të
ndryshme nga njera-tjetra, madje akoma më të ndryshëm janë interesat
publike me të cilat përballen. Kjo do të thotë se është e vështirë të
përcaktohet në mënyrë abstrakte vlera e secilës së drejtë. Pra, pavarësisht
se të gjitha të drejtat kushtetutese kanë rang parësor, midis tye mund të
bëhen dallime dhe të vendosen prioritete. Problemi kryesor qendron në
faktin se si mund të përcaktohet rëndësia relative sociale që ka një e
drejtë dhe avantazhet që i sjell shoqërisë kufizmi i saj. Sipas Barak6, jo të

        Balancimi midis të drejtave përmes parimit të
     proporcionalitetit dhe qasja e Gjykatës Kushtetuese të

     Republikës së Shqipërisë

         Adea PIRDENI  Mjur (Oxon) Erind MERKURI MA.

1.Përballja midis të drejtave dhe nevoja për instrumenta
balancimi

Afirmimi i parimit se të drejtat dhe liritë themelore nuk kanë karakter
absolut, nënkupton që ato mund të janë objekt i kufizimeve.1 Këto të
fundit mbeten në vlerësim të strukturave vendimmarrëse. Në Kushtetutën
e Republikës së Shqipërisë, neni 17, sanksionohet standardi kushtetues i
kufizimit të të drejtave dhe lirive themelore, i cili vendos një sërë kriteresh
kumulative në formën e garancive kushtetuese për kufizimin e të drejtave
themelore. Neni 17 përcakton, inter alia, se kufizimi i të drejtave
themelore duhet të bëhet për një interes publik ose për mbrojtjen e të
drejtave të të tjerëve. Duke marrë shkas nga ky kriter, paraqitet e qartë
se që një e drejtë të kufizohet, procesi i kufizimit do të përballë këtë të
drejtë me interesat publikë ose me të drejta të tjera. Kjo përballje midis
të drejtave presupozon se në të dy anët e peshores duhet të vendosen

1 Për herë të parë kuzifimi i të drejtave me qëllim mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve u
përdor në Deklaratën e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit në Francë 1789 http://
www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-
du-Citoyen-de-1789 aksesuar më 03.04.2015

2 Eliya & Porat American Balancing and German Proportionality: The Historical Origins
8 International Journal of Consitutional Law  L 263 Prill 2010 p. 9

3 Möller,  Balancing and the structure of constitutional rights, 5 International Journal of
Constitutional Law L. 453  July, 2007

op cit. Alexy  A Theory of Constitutional Rights, fq. 2, Flores I., Proportionality in
Constitutional and Human Rights Interpretation Georgetown Public Law and Legal Theory
Research Paper No. 13-005 2013 fq. 7

4 Eliya & Porat, Proportionality and the Culture of Justification American Journal of
Comparative Law 59 Am. J. Comp. L. 463 (2011) fq. 16
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kufizimin. Pra, raporti përpjestimor duhet të dëshmojë se në ç’masë kjo
përballje midis të drejtave mundëson një balancë të drejtë midis të drejtës
së kufizuar (mjeti) dhe mbrojtjes së një interesi publik ose të të drejtës së
të tjerëve (qëllimi). Ky parim nuk është një e drejtë per se, por roli i tij
është të përcaktojë përmbajtjen thelbësore të një të drejte. 9

Proporcionaliteti bazohet në parimin e balancës dhe roli i tij nuk është të
përcaktojë qëllimin e së drejtës por më shumë të justifikojë qëllimin e
mbrojtjes ose kufizimit të një të drejte.10 Proporcionaliteti, argumenton
Beatty, nuk ka të bëjë me përcaktimin se çfarë është e drejtë apo e
gabuar. Ai kërkon një përcaktim empirik të efikasitetit dhe të matjes së
dëmeve dhe përfitimeve që përmban secila zgjedhje sipas specifikave të
veta.11 Për këtë arsye, proporcionaliteti paraqitet si një mekanizëm i
rëndësishëm në ballafaqimin midis të drejtave dhe interesave më të gjerë
socialë.

2. Zhvillimi historik i konceptit të proporcionalitetit

Nevoja e zbatimit të proporcionalitetit si instrument për të realizuar
barazimin midis të drejtave dhe interesave nuk është një koncept i krijuar
rishtaz. Parimi i proporcionalitetit si një kërkesë për arsyetueshmëri në
vendimmarrje i ka rrënjët e tij që në antikitet në formën e një raporti të
drejtë midis funksionit të shtetit dhe qytetarit.12 Dimensioni që morën
ideologjitë mbi të drejtat dhe liritë themelore pas Luftës së Dytë Botërore
dhe nevoja për t’iu kundërvënë kulturave totalitare solli si nevojë zbatimin

9 Orfanoudakis & Kokota, The application of the principle of proportionality in the case
law of Community and Greek courts: similarities and difference,s http://camlaw.rutgers.edu/
statecon/workshop11greece07/workshop15/Orfanoudakis.pdf fq. 2

10 Barak, Proportionality and Principled Balancing Law & Ethics of Human Rights. Volumi
4, Numri 1, Faqet 1–16, Prill 2010 fq. 14

11 Beatty, The ultimate rule of law (2004), op cit. në Eliya & Porat Proportionality and the
Culture of Justification American Journal of Comparative Law 59 Am. J. Comp. L. 463
(2011) fq. 7

12  Engle, The history of the general principle of proportionality: An overview 10 Dartmouth
Law Journal 1-11 (2012).  fq.4

13 Neni 20/3 i Kushtetutës Gjermane (Ligjit themelor) “Legjislativi duhet të bazohet në
rendin kushtetues, ndërsa ekzekutivi dhe gjyqësori duhet të bazohet në ligj dhe të drejtën.”
https://www.bundestag.de/grundgesetz aksesuar më 02.04.2015

gjitha të drejtat kushtetuese bartin të njëjtën peshë. Disa të drejta që
përbëjnë bazë për egzistencën e të drejtave të tjera, duhet të kenë karakter
parësor. Psh. e drejta e jetës, dinjitetit njerëzor, barazia, e drejta e
shprehjes dhe veprimtarisë politike përbëjnë kusht për ekzistencën e të
drejtave të tjera. Liria e veprimtarisë tregtare do të konsiderohet më pak
e rëndësishme se ajo e veprimtarisë politike.

Megjithatë, pavarësisht se kufizimi i të drejtave mund të vendosë një
lloj përparësie midis disa të drejtave në varësi të situatave konkrete,
krahasimi midis dy të drejtave dhe interesave nuk duhet të jetë i bazuar
në arsyetime utilitariste. Një përfundim i tillë mund të na shpjerë në
konkluzione të gabuara.7 Për të ilustruar këtë situatë, mund të përmendim
rastin e ligjit gjerman për sigurinë ajrore sipas të cilit në rastet e një
avioni të rrëmbyer nga terroristë forcave ushtarake ajrore do të kenë të
drejtë që të qëllojnë mbi avionin.8 Nqs do përdorej qasja utilitariste do të
pranohej sakrifikimi i jetës së disa njerëzve me qëlim që të shmangeshin
humbjet më të mëdha në jetë të tjera njerëzish. Në këtë rast Gjykata
Kushtetuese Federale e Gjermanisë u shpreh se ky ligj prek parimin e
dinjitetit njerëzor i konsideruar si një e drejtë e pacenueshme dhe si
rrjedhim është antikushtetues. Në të drejtën kushtetuese gjermane, dinjiteti
njerëzor, i cili konsiderohet i pacenueshëm nuk mund të vihet në balancë
me të tjera të drejta, pasi ai nuk mund t’i nënshtrohet kufizimeve për
shkak të rëndësisë parësore që ka.

Duke u nisur nga natyra e së drejtave, është e nevojshme që raporti
midis tyre të përcaktohet nga instrumenta balancimi të cilat të mundësojnë
që ky raport midis të drejtave të realizohet përmes një strukture logjike
argumentimi pavarësisht sa të ndryshme janë këto të drejta dhe interesa
nga njëri-tjetri. Këtij qëllim i shërben dhe parimi i proporcionalitetit.

Neni 17 i Kushtetutës përcakon detyrimin që kufizimet e të drejtave
dhe lirive themelore të jenë në përputhje me gjendjen që e ka diktuar

5 Eliya & Porat, American Balancing and German Proportionality: The Historical
Origins, 8 International Journal of Consitutional Law  L 263 Prill 2010 footnote 45

6 Barak,  Proportionality and Principled Balancing, Law & Ethics of Human
Rights. Volumi 4, Numri 1, faqet 1–16, Prill 2010 fq. 10

7 Porat, The Dual Model of Balancing: A Model for the Proper Scope of Balancing in
Constitutional Law Cardozo Law Review Volumi 27:3 2006 fq. 10

8  BVerfGE 115, 118  (153)
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konsideratë nëse masa është në disproporcion me kufizimet e
vendosura.18 Kjo do të thotë se edhe pse masa është e përshtatshme
dhe e domosdoshme në krahasim me masat e tjera të mundshme, duhet
të zëvendësohet me një tjetër masë më pak të përshtatshme, për shkak
të një ndikimi të konsiderueshëm dhe të pafavorshëm mbi të drejtën
themelore apo interesa të tjera. Pra, përparësitë për të cilat ajo është e
preferuar mbi masa të tjera, nuk janë në përpjestim  me dëmin që ato
shkaktojnë.19 Kjo do të thotë se masa në fjalë imponon një barrë të
tepërt për individin ose subjektin të cilit i janë kufizuar të drejtat.

Ky element përbën esencën e zbatimit të këtij parimi, i cili mund të
shtyjë gjykatat që të përfshihen në gjyime mbi vlera dhe jo efekte praktike
të masës së ndërmarrë nga legjislatori ose ekzekutivi.20 Ky element i
fundit i proporcionalitetit mund të ilustrohet duke marrë për shembull
rastin e paraqitur nga Dieter Grimm 21, i cili analizon një ligj që i lejon
policit të vrasë dikë që cënon të drejtën e pronësisë. Qëllimi i kësaj mase
është i përshtatshëm pasi synon të mbrojë pronësinë dhe mbetet efektiv.
Gjithashtu, egziston një lidhje e arsyeshme dhe e domosdoshme pasi ky
veprim do të ndalonte shkelësin dhe nuk ka mënyrë tjetër për të ndaluar
shkatërrimin e pronës. Megjithatë, nuk mund të konsiderohet e përmbyllur
analiza pa fazën finale “balancimi midis të drejtës së jetës dhe të drejtës
së pronësisë”. 22 Pra, duke balancuar këto dy të drejta, natyrisht që
peshorja do të anojë më shumë nga e drejta e jetës.

14 Nishihar,a Challenges to the Proportionality Principle in the Face of ‘Precaution
State’ and the Future of Judicial Review, Waseda Bulletin of Comparative Law, Vol. 30
(2012) 20 Janar 2012 fq. 7

15 BVerfGE 7, 198, 208 (1958)
16 Sadushi E drejta administrative 2, Edicioni i tretë (Ora Publishing 2005), fq. 291
17 Cohn  Three aspects of proportionality, Prezantim në Konferencën e VIII-të Botërore

të Shoqatës Ndërkombëtare të së Drejtës Kushtetuese, Mexico City 8 Dhjetor 2010 http:/
/www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/9/161.pdf fq. 5

18 Jürgen Schwarze, European Administrative Law Sweet and Maxwell, 1992  fq 687
op. cit. in Paul Craig, European Administrative Law Oxford University Press, 2006, ISBN-
13: 978-0199296811   fq. 656

19 BVerfGE 104, 337; BVerfGE 90,145
20 Nishihara, Challenges to the Proportionality Principle in the Face of ‘Precaution

State’ and the Future of Judicial Review Waseda Bulletin of Comparative Law, Vol. 30
(2012) 20 Janar 2012 fq. 8

e proporcionalitetit si instrument në garantimin e të drejtave dhe lirive
themelore ndaj çdo forme arbitrariteti të pushtetit.

Modelet e interpretimit dhe ballafaqimit midis të drejtave kushtetuese
në Evropë e kanë gjenezën përgjithësisht në modelin gjerman. Parimi i
proporcionalitetit u zhvillua në fushën e së drejtës administrative gjermane,
si një përpjekje për të mbrotjur të drejtat individuale dhe u pasurua nga
jurisprudenca e gjykatave administrative prusiane që prej gjysmës së
dytë të shekulit të XIX. Ai nisi si një mjet kontrolli ndaj ekzekutivit por
më pas u zgjerua edhe mbi legjislativin. Ky parim nuk gjen një rregullim
specifik në Kushtetutën e Republikës Federale Gjermane (Grundgesetz)
por konsiderohet si pjesë integrale e parimit të shtetit të së drejtës të
afirmuar në nenin 20 të Kushtetutës (Ligjit Themelor). 13 Gjithashtu, ky
parim është i kombinuar me parimin kushtetues “Einheit der Verfassung”
(integritetit kushtetues) dhe konsiderohet si metodë për të rregulluar
konkurrimin midis dy vlerave me rëndësi kushtetuese. 14 Në vendimin
Lüth (1958) për herë të parë Gjykata Kushtetuese Federale e Gjermanisë
u shpreh se parimi i proporcionalitetit lind nga vetë natyra e të drejtave
themelore. 15

Tradicionalisht ky parim konsiderohet se përbëhet nga 3 elementë.
Gjykata duhet të vlerësojë nëse masa e ndërmarrë për të mbrojtur një
interes të ligjshëm është:

b) e përshtatshme për arritjen e objektivit të kërkuar. Vlerësimi i
përshtatshmërisë duhet të bazohet në standarde objektive.16 Kjo do të
thotë se veprimet e shtetit nuk duhet të bazohen në vlerësime apo në
argumente veçanërisht të diskutueshme;

c) e domosdoshme, në kuptimin që ligjvënësi, ose administrata nuk
kishte asnjë mundësi tjetër në dispozicion që të jetë më pak kufizuese
ndaj lirisë së individit. Duhet që të përdoret mjeti më pak drastik i
mundshëm. 17 Kjo do të thotë se masa e ndërmarrë duhet të jetë e
nevojshme për të përmbushur një qëllim të caktuar dhe se ky i fundit nuk
mund të arrihet me anë të masave të tjera të cilat janë të efektshme dhe
njëkohësisht më pak të dëmshme për interesat e individëve;

ç) proporcionale stricto sensu (proporcionaliteti në kuptimin e
ngushtë).  Në bazë të këtij elementi të tretë, kontrolli është i orientuar
drejt peshimit të interesave të përfshira në konflikt. Duhet të merret në
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si parim i përgjithshëm i së drejtës së BE njohur me vendimin
Internationale Handelsgesellschaft. 28

Parimin e proporcionalitetit e adoptuan dhe vendet e Evropës Lindore
përfshirë dhe Shqipërinë pas ndryshimeve të viteve 90, të cilat pasi
përqafuan qasjen liberale të të drejtave dhe lirive, nisën të zbatonin dhe
mekanizmat garantues të tyre, ndër to dhe parimin e proporcionalitetit.

3.  Proporcionaliteti : pro apo kundra?

Në doktrinë, parimi i proporcionalitetit nuk ka qënë dhe nuk është
gjithmonë i gjithëpranuar. Krahas përhapjes në Evropë, ky parim ka hasur
rezistencë sidomos në sistemet ligjor anglo-saksone, përmendim këtu,
SHBA dhe Britaninë e Madhe.29 Ndryshe nga proporcionaliteti në të
drejtën gjermane dhe atë të vendeve të tjera të Evropës, proporcionaliteti
në të drejtën amerikane nuk ka zënë asnjëherë vendin e një doktrine të
mirëfilltë.30

Në doktrinë konsiderohet se zbatimi i këtij parimi mund të jetë
problematik. Gjyqtari Scalia i Gjykatës së Lartë të SHBA ka thënë se
“nuk mund të krahasojmë gjatësinë e një vije me peshën e një guri.”31

Nga kjo thënie mund të konkludohet se një instrument i tillë si
29 Testi i proporcionalitetit zbatohet vetëm në raste që përfshijnë të drejtën e BE si edhe

Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Në rastet e tjera, gjykatat zbatojnë testin e
aresyshmërisë të mbiquajtur “Wednesbury Unreasonableness” mbi bazën e vendimit të
Dhomës së Lordëve Associated Provincial Picture Houses Ltd. v Wednesbury
Corporation [1948] 1 KB 223

30 Eliya & Porat, American Balancing and German Proportionality: The Historical
Origins 8 International Journal of Consitutional Law  L 263 Prill 2010 fq 2

31 Khosla,  Proportionality: An Assault On Human Rights?: A Reply International
Journal of Constitutional Law 8 Int’l J. Const. L. 298, Prill  2010 fq. 3

32 Jürgen Habermas, Between facts and norms, 259 William Rehg trans., Polity Press
1996) op. cit. nga Alexy, R. Balancing Constitutional Review and Representation Int J
Constitutional Law (October 2005) 3 (4): 572-581. fq. 2

33 Webber, Proportionality, Balancing, and the Cult of Constitutional Rights Scholarship
, 23 CAN J. L. Jurisprudence 179, 179 (2010). op cit. nga Klatt & Meister, Proportionality—
a benefit to human rights? Remarks on the I·CON controversy International Journal of
Constitutional Law (2012) 10(3): 687-708.

34 Për më shumë rreth kësaj teme shiko Waldron, Law and Disagreement (Oxford
University Press 1999)

Sot për një pjesë të pjesë të studiuesëve analiza mbi propo-rcionalitetin
është ndoshta nga format më të sukseshme të transplantit ligjor në gjysmën
e dytë të shekullit të njëzetë23 duke e shndërruar atë në një lingua franca,
për shumë vende të Evropës dhe përtej saj. Në gjysmën e dytë të shekullit
të njëzetë, ky parim u përhap dhe në gjykatat kushtetuese dhe gjykatat e
tjera të shumicës së vendeve evropiane, si dhe Izraelit, Kanadasë, dhe
Afrikës së  Jugut, duke e shndërruar parimin e proporcionalitetit në
themelin e jurisprudencës të drejtave dhe lirive. 24

Ky parim zbatohet dhe nga gjykata si Gjykata Evropiane e të Drejtave
të Njeriut25 dhe Gjykata Evropiane e Drejtësisë.26 E para, shpesh herë
angazhohet në analiza me një formë më të thjeshtuar të proporcionalitetit
duke marrë në konsideratë dhe një marzh të gjerë vlerësimi që kanë
shtetet anëtare në marrjen e masave që mund të prekin të drejtat dhe
liritë themelore.27 Ndërsa në të drejtën e BE ky parim është sanksionuar
në nenin 3(b)1 të Traktatit të Lisbonës si edhe është pranuar nga GjED

21 Khosla, Proportionality: An Assault On Human Rights?: A Reply International
Journal of Constitutional Law 8 Int’l J. Const. L. 298, Prill  2010 fq.1

22 Shiko Apothekenurteil BVerfGE 7, 377
23 Kumm, The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification , 4 Law &

Ethics Human Rights . 141, 142 (2010) op. cit. nga Klatt, Meister, Proportionality—a
benefit to human rights? Remarks on the I·CON controversy International Journal of
Constitutional Law (2012) 10(3): 687-708.

24 Schlink, Proportionality in Constitutional Law: Why Everywhere But Here?
22 Duke Journal of Comparative & International Law 291-302 (2012) Pg. 3

25 Për qëllime ilustrimi mund të përmendet çështja Otto-Preminger-Institut kundër
Austrisë (13470/87) 1994 ECHR 26 (20 Shtator 1994)

26 Shiko vendimet Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar Nr. i Aplikimit 5493/72
7 Dhjetor 1976 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499 dhe
Sunday Times kundër Mbretërisë së Bashkuar Nr. i Aplikimit 6538/74 26 Prill 1979  http:/
/hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57584

27 Cohn, Three aspects of proportionality, Prezantim në Konferencën e VIII-të Botërore
të Shoqatës Ndërkombëtare të së Drejtës Kushtetuese, Mexico City 8 Dhjetor 2010 http:/
/www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/9/161.pdf fq. 8

28 Për më shumë referoju artikullit : Pirdeni Proportionality as a General Principle of EU
law and its application  by the Albanian Constitutional Court: A short comparative overview
prezantuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Albania’s European Integration
Challenges” organizuar nga Universiteti i Tiranës, Universiteti La Sapienza University dhe
Albanian University, ISBN: 978-99956-19-84-8
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Për më tepër, analizimi i duhur i këtij parimi paraqitet me mjaft rëndësi
në kohë reformash ose krizash, kur shtetet duhet të kryejnë ndërhyrje në
ekonomi ose në jetën sociale të individëve me qëllim përshtatjen ndaj
rrethanave që shfaqen rishtaz. Në këto raste, propocionaliteti mundëson
që gjykatat e vendeve në tranzicion të ushtrojnë pushtetin brenda disa
kritereve të cilat strukturojnë vendimmarrjen e tyre.

4. Proporcionaliteti në jurisprudencën kushtetuese shqiptare: A
ka Gjykata Kushtetuese një qasje parimore në zbatimin e këtij parimi?

Në aktet themelore të Republikës së Shqipërisë, parimi i
proporcionalitetit përfshihet për herë të parë në Kushtetutën e vitit 1998.
Në Ligjin për Dispozitat Kryesore Kushtetuese nuk gjendet një referencë
për këtë parim, as edhe në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese nga
1992 deri me hyrjen në fuqi të Kushtetutës. Për herë të parë expressis
verbis ky parim sanksionohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,
në nenin 17, sipas të cilit kufizimet e të drejtave dhe lirive themelore
krahas kërkesave të tjera, duhet të bëhen “në përpjestim me gjendjen që
e ka diktuar atë (kufizimin)”.

Krahas parashikimeve kushtetuese, Gjykata Kushtetuese në
jurisprudencën e saj, ka njohur rëndësinë e përballjes dhe balancimit të
të drejtave. Sipas Gjykatës “Balanca mes së drejtës së kufizuar dhe
interesit publik, nuk është gjë tjetër veçse gjetja nga legjislatori e pikës
së ekuilibrit midis të drejtës së shtetit për të siguruar rendin publik e
shoqëror nga njëra anë dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të individit
nga ana tjetër.”37 Gjithashtu, ajo ka njohur rëndësinë e parimit të
proporcionalitetit dhe qëllimit të zbatimit të këtij instrumenti për të
ekuilibruar të drejtat dhe interesat duke u shprehur se “Në thelb të parimit
të proporcionalitetit qëndron ekuilibrimi i drejtë i interesave, vlerësimi i
rëndësishëm dhe objektiv i tyre, si dhe shmangia e konfliktit  nëpërmjet

35 Për më shumë shiko Eliya & Porat, Proportionality and the Culture of
Justification, American Journal of Comparative Law 59 Am. J. Comp. L. 463 (2011)

36 Schlink, Proportionality in Constitutional Law: Why Everywhere But Here?
22 Duke Journal of Comparative & International Law 291-302 (2012) fq. 8

37 Vendimi nr.47, datë 26.07.2012 i Gjykatës Kushtetuese

proporcionaliteti nuk mund të japë një përgjigje korrekte për përballjen
midis të drejtave kaq të ndryshme. Habermas pohon se balancimi merr
norma ligjore nga sfera e përcaktuar nga koncepte të tilla si “e drejtë”
dhe “e gabuar”, “e saktë” dhe “e pasaktë”, duke i përfshirë kështu në
një fushë të që karakterizohet nga koncepte të tilla si “e përshtatshme”,
“e papërshtatshme” dhe “diskrecion”.32 Ndërsa Webber ngre shqetësimin
se është e padobishme të mendohet se të drejtat janë të zhveshura nga
çdo vlerësim moral dhe politik.33 Në këtë mënyrë, nuk mund të pretendohet
se vlerësimet që bëhen në kuadër të proporcionalitetit të jenë tërësisht
neutrale, pasi nuk mund të përcaktohet me saktësi matematike se cila e
drejtë do të ketë peshën më të madhe specifike.

Një pjesë e studiuesëve ngrenë shqetësimin se përdorimi i zgjeruar i
këtij parimi mund të bjerë në kundërshtim me vetëpërmbajtjen e gjykatave
(judicial restraint), pasi nuk ka arsye se përse gjyqtarët duhet të vendosin
subjektivitetin e tyre para atij të legjislatorit.34

Përcaktimi i një testi proporcionaliteti në balancimin midis të drejtave
ka disa aspekte pozitive. Testi i proporcionalitetit i përbërë nga tre nën-
elementë strukturon logjikisht procesin e ekuilibrimit midis të drejtave
dhe interesave, ku secili prej tyre pason dhe plotëson njeri-tjetrin. Ky
strukturim mundëson jo vetëm transparencë më të madhe në
vendimmarrje nga gjykata por edhe ka efekt rregullator dhe edukativ
mbi institutionet publike duke lënë më pak hapësirë për subjektivitet nga
ana e gjyqësorit. Ky parim duket sikur synon të krikojë një kulturë të
arsyetimit të vendimeve dhe të justifikimit të masave që ndërmerren.35

Gjithashtu, proporcionaliteti mundëson vendosjne e urave parimore të
dialogut midis politikës dhe gjyqësorit, dhe madje duhet të kontribojë në
objektivitetin e këtij të fundit. Sipas Gjyqtarit Breyer, analiza e
proporcionalitetit nëse do të përfshihej në të drejtën amerikane kushtetuese
do të perfeksiononte metodat amerikane të balancimit, kontrollit dhe
arsyetimit. Por gjykatat amerikane dhe zbatuesit e së drejtës, si gjyqtarë
dhe praktikantë, nuk janë shumë të interesuar që metodat e arsyetimit
ligjor të mprehen/perfeksionohen dhe për pasojë të kufizojnë diskrecionin
e tyre.36

Në përfundim, gjykohet se avantazhet që paraqet zbatimi i parimit të
proporcionalitetit janë të konsiderueshme në raport me disavantazhet.
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stabiliteti ekonomik-financiar nga ana tjetër, Gjykata Kushtetuese sërish
angazhohet në një analizë teorike të zgjeruar të parimit të proporcionalitetit
duke theksuar, inter alia, se “Kushti i përpjesëtimit të kufizimit me gjendjen
që e ka diktuar, konkretizohet në kërkesën e domosdoshmërisë, të
dobishmërisë dhe të proporcionalitetit.39 Gjykata trajton në mënyrë të
zgjeruar secilin nga këto elementë të testit të proporcionalitetit- raporti i
drejtë midis ndërhyrjes në skemën e pensioneve dhe interesit publik për
garantimin e funksionimit të buxhetit të shtetit, madje duke u fokusuar në
analizë të zgjeruar të proporcionalitetit stricto sensu i cili përbën dhe
elementin më të ndjeshëm të këtij testi.

Ndërsa në vendime të tjera, rezulton se Gjykata duket sikur braktis
strukturën e testit të përbërë nga tri pjesë duke përdorur elementë të
këtij parimi të identifikuar nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut. Kështu, nga Vendimi Nr. 1 datë 6.02.2013 citojmë
“Një kufizim do të konsiderohej në përputhje me standardet e parimit të
proporcionalitetit nëse: (i) objektivi i ligjvënësit është mjaftueshëm i
rëndësishëm për të justifikuar kufizimin e së drejtës; (ii) masat e marra
janë të lidhura në mënyrë të arsyeshme me objektivin; e thënë ndryshe
ato nuk mund të jenë arbitrare, të padrejta, ose të bazuara mbi vlerësime
alogjike; (iii) mjetet e përdorura nuk janë më të ashpra se sa për të
arritur objektivin e kërkuar - sa më të mëdha efektet e dëmshme të
masës së përzgjedhur, aq më tepër objektivi për t’u arritur duhet të jetë
i rëndësishëm, në mënyrë që masa të justifikohet si e nevojshme. 40 Nga
arsyetimi i vendimit evidentohet qartë që fokusi i Gjykatës Kushtetuese
mbetet analiza midis qëllimit dhe mjetit, duke u përqendruar më së shumti
tek raporti i drejtë midis interesit publik (ose të të drejtës së të tjerëve),
sesa tek përshtatshmëria dhe domosdoshmëria që zënë një vend shumë
më të kufizuar në arsyetimin e Gjykatës.  41 Të njëjtën linjë analize, ku
nuk zë vend mirëfili përshtatshmëria dhe dosmosdoshmëria, Gjykata ka
ndjekur në rastin e shqyrtimit të detyrimit ligjor për shndërrimin e faturës
së energjisë elektrike në titull ekzekutiv.42

38 Vendim Nr. 1 datë 06.02.2013 i Gjykatës Kushtetuese
39 Shih Vendimin Nr.16, datë 25.07.2008 të Gjykatës Kushtetuese, Vendimin Nr.52,

datë 05.12.2012 të i Gjykatës Kushtetuese

përzgjedhjes së mjeteve të duhura për realizimin e tyre.”38

Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese pas hyrjes në fuqi të
Kushtetutës dëshmon disa raste të zbatimit të parimit të proporcionalitetit.
Në vendimin Nr. 16 datë 11.11.2004 ku përballen e drejta e informimit
me atë të privatësisë, Gykata argumenton se ballafaqimi midis këtyre të
drejtave do të legjitimohet “kryesisht nga intensiteti (...), shkalla e cënimit
të jetës private, domosdoshmëria e kësaj ndërhyrje në shoqërinë
demokratike dhe në realitetin konkret që e ka diktuar atë, efektiviteti dhe
proporcionaliteti në raportin e qëllimit që është synuar të arrihet dhe
mjeteve të përdorura për arritjen e tij.” Në këtë vendim. Gjykata
Kushtetuese adreson në vija  të përgjithshme se çfarë duhet të përfshijë
një analizë mbi proporcionalitetin.

Në vendime të tjera, Gjykata ka njohur nga pikëpamja doktrinore
strukturën e përbërë nga tri pjesë të parimit të proporcionalitetit, si në
rastin e Vendimit Nr. 20 datë 11.07.2006 nga ku citojmë “për shkak të
mosrespektimit të parimit të proporcionalitetit, punonjësve që preken nga
këto vendime nuk u sigurohet punë tjetër. Sipas këtij parimi, nga të gjitha
mjetet e ndryshme që mund të shfrytëzohen për të arritur një qëllim të
ligjshëm, autoriteti administrativ duhet të përdorë mjetet ligjore më të
përshtatshme, me të cilat mund të arrihet në shkaktimin e padrejtësisë
më të vogël për individin. (...) Kjo nënkupton elementin e dytë të parimit.
Ky parim kërkon detyrimisht edhe përmbushjen e kushtit të tretë, sipas
të cilit ndërhyrja në të drejtat e individit nuk duhet të jetë jashtë raportit
të qëllimeve të aspiruara. Në këtë mënyrë, përfshirja e tre elementeve
të domosdoshëm kërkon që një masë ose mjet duhet të jetë i përshtatshëm
dhe i nevojshëm për të arritur një qëllim të kërkuar dhe mjeti e qëllimi të
qëndrojnë në përpjesëtim të arsyeshëm.” Megjithatë, pavarësisht se
Gjykata ka përmendur nga pikëpamja teorike strukturimin e parimit të
propocionalitetit nuk rezulton të jetë bërë një analizë e detajuar e secilit
element të këtij parimi në këtë vendim.

Gjithashtu, në Vendimin Nr. 2 datë 18.2.2013 në lidhje me llogarijen e
pensioneve të ushtarakëve nga njëra anë dhe interesave publikë, si

Balancimi midis të drejtave përmes parimit të  proporcionalitetit dhe qasja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

40 Shih Vendimin Nr.52, datë 05.12.2012 të Gjykatës Kushtetuese
41  Shih Vendimin Nr. 1 datë 06.02.2013 i Gjykatës Kushtetuese fq. 17-21
42Vendim Nr. 52 datë 5.12.2012 i Gjykatës Kushtetuese
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të ligjvënësit (mirëfunksiomin i sistemit të drejtësisë) por pa përdorur një
qasje të strukturuar të parimit të proporcionalitetit. Qasja që ka përdorur
Gjykata Kushtetuese në lidhje me këtë parim është se “Këto aspekte
nuk duhet të analizohen veç e veç, por të gërshetuara me njëra tjetrën.”44

Megjithatë,  kjo nuk do të thotë që Gjykata Kushtetuese nuk duhet të
ndrëmarrë një analizë të zgjeruar të përshtatshmërisë, domosodshmërisë
dhe arsyetushmërisë, gjë e cila evidentohet edhe nga mendimi i pakicës
në Vendimin e sipërpërmendur.45

Bazuar në sa më sipër, arrijmë në konkluzionin se parimi i propo-
rcionalitetit është përpunuar në trajtën e tij teorike nga Gjykata

Kushtetuese por nuk është shndërruar në një instrument i cili zbatohet
gjithmonë në mënyrë koherente nga Gjykata Kushtetuese. Pavarësisht
se Gjykata i konsideron elementët e testit të proporcionalitetit si të
gërshetuar midis tyre, është në ndihmë të vendimmarrjes strukturimi i
argumentave mbi bazën e testit. Gjithashtu, Gjykata Kushtetuese shpesh
herë argumenton vetëm njërin prej aspekteve të parimit duhet anashkaluar
aspektet e tjera. Kjo qasje nuk shihet problematike vetëm per se. Kjo
situatë krijon mundësi që edhe subjektet në paraqitjen e kërkesave të
tyre, të mos adresojnë në mënyrë të strukturar parimin e propocionalitetit
në kërkesat e tyre drejtuar Gjykatës Kështetuese. Me fjalë të tjera,
Gjykata humbet rastin që të luajë një rol edukues në të mirë të dhënies
së drejtësisë kushtetuese.

Konkluzione

Përballja midis të drejtave paraqet si domosdoshmëri krijimin e
instrumentave të balancimit. Në këtë drejtim, parimi i proporcionalitet
është vërtetuar që në gjenezën e zbatimit të tij si një parim efektiv që
mundëson një raport të ekulibruar midis të drejtave dhe interesave të
ndryshëm në shoqëri, pavarësisht zërave kundër zbatimit të këtij parimi.
Gjykata Kushtetuese shqiptare ka përpunuar në jurisprudencën e saj

Një fokus më i madh mbi elementin e tretë të proporcionalitetit vërehet
dhe në Vendimin Nr. 9 datë 23.03.2010 për shfuqizimin e Ligjit nr. 10034,
datë 22.12.2008 “Për pastërtinë e figurës së funksionarëve të lartë të
administratës publike dhe të të zgjedhurve”, ku Gjykata trajton në mënyrë
të thelluar raportin midis qëllimit dhe mjetit që synohet të arrihet duke
theksuar se “... duhet të ekzistojnë arsye të forta për të justifikuar nxjerrjen
e një ligji të ri për lustracionin tetëmbëdhjetë vjet pas rënies së regjimit
komunist dhe shtatë vjet pas mbarimit të afatit të legjislacionit të
mëparshëm si dhe, për parashikimin se ai do të vazhdojë të zbatohet për
një kohë kaq të gjatë. (...) Sanksionet që parashikon ligji për pastërtinë e
figurës vendosen për një kohë të papërcaktuar. Përderisa qëllimi i
lustracionit është të largojë nga detyra personat me sjellje antidemokratike,
periudha kohore gjatë së cilës do të shtrihet kontrolli duhet të jetë e
kufizuar.” Në lidhje me sa më sipër Gjykata konkludon se “Ligjvënësi
nuk ka arritur të justifikojë nevojën e këtij kufizimi dhe nuk ka vendosur
një mekanizëm, i cili do të shmangte përgjegjësinë kolektive dhe do të
ndihmonte gjetjen e ekuilibrit në secilin rast individual.” Po t’i referohemi
këtyre argumentave, pavarësisht se Gjykata nuk i klasifikon, gjendet një
analizë e shkrirë e përshtatshmërisë si edhe raportit qëllim-mjet, gjë e
cila vështirëson identifikimin e analizës së proporcionalitetit.

Po ashtu, në Vendimin Nr. 47 të 2012, në lidhje me dispozitat e Kodit
Penal që parashikojnë dy dënime kryesore, Gjykata Kushtetuese
pavarësisht se synon të marrë në analizë parimin e proporcionalitetit,
nuk rezulton të ketë ndërmarrë një qasje parimore ndaj zbatimit të këtij
parimi. Gjykata synon të evidentojë interesin publik për të cilin bëhet
fjalë (luftën ndaj kriminalitetit) dhe trajton në hollësi zgjedhjen e ligjvënësit,
por nuk arrin të argumentojë se përse kjo zgjedhje është e domosdoshme,
e përshtatshme ose proporcionale stricto sensu, shqetësim ky i ngritur
dhe nga gjyqtarët e pakicës në këtë çështje.43 Po në këtë linjë rezulton të
jetë dhe Vendimi Nr. 40 2014 lidhur me kushtetutshmërinë e ndryshimit
të disa dispozitave për Ligjin Nr. 151/2013, “Për disa ndryshime dhe
shtesa në Ligjin Nr. 8588, datë 15.03.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë” në të cilin
vërehet një analizë e mangët e zbatimit të parimit të proporcionalitetit.
Gjykata përfshihet në analiza të thelluara të legjislacionit dhe të qëllimit
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43Vendim Nr. 47 datë 26.07.2012 i Gjykatës Kushtetuese fq. 21
44 Vendim Nr.12 datë 14.04.2010 i Gjykatës Kushtetuese, Vendim Nr. 47 datë

2012 i Gjykatës Kushtetuese, Vendim Nr. 40 datë 2014 i Gjykatës Kushtetuese
45Vendimi Nr. 40 datë 2014 i Gjykatës Kushtetuese, fq. 28
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-Khosla,  M. Proportionality: An Assault On Human Rights?: A Reply
International Journal of Constitutional Law 8 Int’l J. Const. L. 298, April
2010

-Klatt, M. Meister, M. Proportionality—a benefit to human rights?
Remarks on the I·CON controversy International Journal of
Constitutional Law (2012) 10(3): 687-708.

-Ligji Themelor i Republikës Federale të Gjermanisë https://
www.bundestag.de/grundgesetz

-Möller, K. Balancing and the structure of constitutional rights 5
International Journal of Constitutional Law L. 453  July, 2007

-Nishihara, H. Challenges to the Proportionality Principle in the Face
of ‘Precaution State’ and the Future of Judicial Review Waseda Bulletin
of Comparative Law, Vol. 30 (2012) 20 Janar 2012

-Orfanoudakis,  S.  Kokota V., The application of the principle of
proportionality in the case law of Community and Greek courts:
similarities and differences http://camlaw.rutgers.edu/statecon/
workshop11greece07/workshop15/Orfanoudakis.pdf

-Otto-Preminger-Institut kundër Austrisë (13470/87) 1994 ECHR 26
(20 Shtator 1994)

-Pirdeni, A. Proportionality as a General Principle of EU law and its
application  by the Albanian Constitutional Court: A short comparative
overview prezantuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare
“Albania’s European Integration Challenges” organizuar nga Universiteti
i Tiranës, Universiteti La Sapienza University dhe Albanian University,
ISBN: 978-99956-19-84-8

-Porat, I. The Dual Model of Balancing: A Model for the Proper
Scope of Balancing in Constitutional Law Cardozo Law Review Vol.
27:3 2006

-Sadushi, S. E drejta administrative 2, Edicioni i tretë, Ora Publishing
2005

-Schlink, B. Proportionality In Constitutional Law: Why Ever-ywhere
But Here? 22 Duke Journal of Comparative & Inter-national Law 291-
302 (2012) 

-Waldron, J. Law and Disagreement (Oxford University Press 1999)

përmbajtjen e këtij parimi, megjithatë vërehet se ajo nuk ka gjithmonë
një qasje koherente në zbatimin e këtij parimi. Paraqitet e udhës që Gjykata
Kushtetuese të analizojë në mënyrë më të strukturuar parimin e
proporcionalitetit me qëllim shfrytëzimin në mënyrë të drejtë të potencialit
të këtij parimi si një instrument që synon të garantojë ekuilibrat e të
drejtave kushtetuese.
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   NJË VËSHTRIM HISTORIKO – JURIDIK MBI INSTITUTIN E
FAMILJES  SIPAS SË DREJTËS ZAKONORE

                  (RASTI I KANUNIT TË LABËRISË)

                 (PhD Candidate) Katrin TRESKA
                            Dr.Engjëll LIKMETA

1. Hyrje

Që në Athinën e lashtë dhe periudhën homeriane, familja konsiderohej
qeliza themelore e shoqërisë, kurse jeta martesore – e detyrueshme1.

Në antikitet, familja kuptonte grupet e personave që lidheshin midis
tyre sipas gjinisë së gjakut. Përveç tyre, ajo përfshinte të gjitha ata persona
që, pavarësisht lidhjeve të gjakut, ishin vendosur nën një paterfamilias
të përbashkët2. Ky i fundit ishte siu iuris, domethënë, ligjërisht i pavarur
- ai nuk mund të ishte nën pushtetin e dikujt tjetër3.

Në të drejtën e lashtë romake, martesa nënkuptonte bashkimin e një
burri dhe një gruaje me qëllim krijimin e një mënyre të përbashkët jetese4.
E drejta e shikonte martesën si një institucion që do të shërbente për
lindjen e fëmijëve të ligjshëm5.

Në lashtësi njiheshin dy lloje kryesore të martesës. Ato ishin: martesa
manus dhe martesa e “lirë”6. Martesa manus nënkuptonte faktin që

Vendime të Gjykatës Kushtetuese

- Vendim Nr. 16 datë 11.11.2004
- Vendim Nr. 20 datë 11.07.2006
- Vendim Nr.16, datë 25.07.2008
- Vendim Nr. 9 datë 23.03.2010
- Vendim Nr.12 datë 14.04.2010
- Vendim Nr. 47 datë 26.07.2012
- Vendim Nr. 52 datë 5.12.2012
- Vendim Nr. 1 datë 06.02.2013
- Vendimin Nr. 2 datë 18.2.2013
- Vendim Nr.  40 datë 07.07.2014

Vendime të GjEDNj

-Otto-Preminger-Institut kundër Austrisë (13470/87) 1994 ECHR 26
(20 Shtator 1994)

- Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar Nr. i Aplikimit 5493/
72 7 Dhjetor 1976

- Sunday Times kundër Mbretërisë së Bashkuar Nr. i Aplikimit
6538/74 26 Prill 1979

Vendime të Gjykatës Kushtetuese të Republikës Federale
Gjermane

- BVerfGE 115, 118  (153)
- BVerfGE 104, 337
- BVerfGE 90,145
- BVerfGE 7, 377

Vendim i Dhomës së Lordëve të Britanisë së Madhe
- Associated Provincial Picture Houses Ltd. v Wednesbury

Corporation [1948] 1 KB 223

1Ismaili, H.; Sejdiu, F., Historia e shtetit dhe e së drejtës, pjesa e përgjithshme,
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë 2002, f. 90.

2Mandro, A. E drejta romake, Tiranë, 1998, f. 105-106.
3Vepër e cituar, Borkowski, A., & Du Plessis, P., E drejta romake, “UET Press”

Publishing, Tiranë, 2010, f, 165.
4Borkowski, A., & Du Plessis, P., E drejta romake, “UET Press” Publishing,

Tiranë, 2010, f, 174.
5Po aty, f. 174.
6Po aty, f. 180.
7Po aty.
8Po aty, f. 174.
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mbi fëmijën19. Ajo nuk mund të ishte subjekt, palë e ligjëruar në
marrëdhëniet trashëgimore20 dhe kontratat e shit – blerjes së pasurisë21.

4. E drejta familjare sipas së drejtës zakonore të Labërisë.

4.1 Kuptimi dhe llojet e familjes sipas së drejtës zakonore të
Labërisë

Kanuni i Labërisë parashikonte rregullimin e marrëdhënieve familjare
në kreun e njëmbëdhjetë të tij, me titull “Rendi shoqëror”22. Normat
kanunore labe që rregullonin elementë të jetës familjare përbënin rreth
24.5 % të vëllimit të përgjithshëm të normave kanunore të parashikuara
në Kanunin e Labërisë. Vëllimi i madh i normave familjare të parashikuar
në të (rreth 216 norma kanunore familjare) tregonte rëndësinë e madhe
që i kushtohej institutit të familjes në atë periudhë, në atë zonë, si dhe
rëndësinë e studimit që këto norma mbartnin veçanërisht në kushtet
historike kur vendi ishte nën pushtimin osman23.

Familja nënkuptonte bashkësinë e njerëzve të lidhur ndërmjet tyre
me gjak e gjini, që pavarësisht statusit të tyre civil, jetonin në një banesë
dhe kishin një ekonomi të përbashkët24. E drejta zakonore labe, mbante
qëndrimin se, ashtu sikurse e drejta zakonore shqiptare në treva të tjera,
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bashkëshortja ishte nën pushtetin dhe kontrollin e burrit. Në martesën e
“lirë”, bashkëshortja nuk ishte subjekt i këtij kontrolli7.

Në kohët e hershme, njihej dhe instituti i fejesës, që kryhej nga
baballarët e çiftit. Në fillimet e tij, ky institut për t’u “ligjëruar” nuk
kërkonte si akt paraprak miratimin e bashkëshortëve të ardhshëm8.

2. Fusha e zbatimit të Kanunit të Labërisë

Krahina e Labërisë është një nga krahinat më të mëdha të vendit
tonë, që në rrjedhën e kohës ka tërhequr vëmendjen e studiuesve të
shumtë të fushave të ndryshme të historisë, gjeografisë, etnologjisë,
folklorit etj.

Etnografi i njohur Rrok Zojzi përcaktonte se krahina e Labërisë gjendej
në Shqipërinë jugperëndimore, brenda tri urave: urës së Drashovicës, të
Tepelenës dhe të Kalasës afër Delvinës9.

E drejta zakonore e Labërisë vepronte në krahinat e Kurveleshit,
Himarës, Rrëzës së Tepelenës, të lumit të Vlorës deri në detin Jon afër
Delvinës10. Kanuni i Labërisë, njihej në popull edhe me emrin shartet e
Idriz Sulit11.

3. Pozita e gruas në Kanunine Labërisë.

Normat kanunore labe sanksiononin të drejtat dhe liritë themelore të
njeriut12. Në Labëri parashikohej liria e fjalës dhe e mendimit13.

Kanuni i Labërisënjihte dhe vlerësonte të drejtën e ushtrimit të besimit
fetar14 si dhe shumë të drejta të tjera sikurse ishin: liria e insiativës private15

dhe paprekshmëria e të drejtave dhe lirive16.
Një parim tjetër që zinte vend në Kanunin e Labërisë ishte ai i

mosbarazisë së gruas. Kështu, norma kanunore përcaktonte se: “Gruaja
nuk është e barabartë me burrin në marrëdhëniet familjare – martesore
[...] Kudo burri gëzon privilegje ndaj gruas”17. Pra, me pak fjalë, ligjërohej
pozita e nënshtruar dhe e pabarabartë e gruas. Ky ishte një tipar i
përbashkët për të gjithë të drejtën zakonore familjare shqiptare18.

Kanuni i Labërisë, ashtu sikurse dhe shumë kanune të tjera vendore
shqiptare, kufizonte të drejtat e gruas. Kështu, asaj nuk i njihej e drejta

9Elezi, I.,”E drejta zakonore e Labërisë”, Botimet TOENA, Tiranë 2002, f. 18.
10Po aty, f. 24-25.
11Cana, J., Tezë doktorature, “Institucioni i Kuvendit sipas të drejtës zakonore

labe” Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Historisë, Tiranë 2012, f.
66.

12Elezi, I., “Kanuni i Labërisë”, Botimet TOENA, Tiranë, 2006, neni 12, f. 37.
13Po aty, neni 13, f. 37.
14Po aty, neni 14..
15Po aty, neni 17, f. 38.
16Po aty, neni 18.
17Po aty, neni 22, f. 39.
18Po aty, f. 62.
19Po aty, neni 23/a, f. 39.
20Po aty, neni 23/ b.
21Po aty, neni 23/c.
22Po aty, f. 73.
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> Kur humbiste cilësitë drejtuese, përfaqësuese dhe të drejtësisë
për shkak të moshës, sëmundjes fizike ose mendore a për ndonjë shkak
tjetër;

> Kur humbiste jetën.
Mënyra e detajuar e rregullimit të pozitës sëbabëzotit nga normat

kanunore është tregues i qartë i pozitës së fortë qendrore që ky i fundit
kishte në familjen shqiptare si dhe në organizimin familjar të asaj
periudhe.

4.3 Pozita e të zonjës së shtëpisë dhe anëtarevë të tjerë të
familjes

Kanuni i Labërisë përcaktonte kuptimin e zonjës së shtëpisë. Sipas
Kanunit të Labërisë, që gruaja të zgjidhej si zonjë e shtëpisë duhet
tëgëzonte disa veçanti. Kështu, ajo duhej të ishte më e moshuara, më
e drejta, si dhe e aftë për të administruar të gjithë veprimtarinë jetësore
në shtëpi, si p.sh. veprimtarinë ekonomike, sociale, familjare etj. Kanuni
e cilësonte si: çelësin e gjithçkaje në shtëpi29.

Zonja e shtëpisë zëvëndësohej30 vetëm nëkëto raste:
> Për shkak të pa aftësisë në drejtimin e veprimtarisë ekonomike

– shtëpiake;
> Kur nuk plotësonte detyrimet e rrjedhura nga funksioni;
> Për shkak të sëmundjes fizike ose mendore;
> Kur ndërronte jetë.

Kanuni përcaktonte, jo vetëm të drejtat dhe detyrimet e zonjës së
shtëpisë por dhe, të drejtat dhe detyrimet anëtarëve të tjerë të familjes,
si p.sh. të drejtat dhe detyrimet e djemve, vajzave, dhe grave të
shtëpisë31. Kanuni përcaktonte gjithashtu kuptimin e lidhjeve të tjera
familjare dhe të brezave të familjes32.

23Elezi, I.,”E drejta zakonore e Labërisë”, Botimet TOENA, Tiranë 2002, f. 61.
24Elezi, I., “Kanuni i Labërisë”, Botimet TOENA, Tiranë, 2006, neni 124, f. 73.
25Po aty, neni 125, f. 73.
26Mandro, A.; Meçaj, V.; Zaka, K.; Fullani, A., E drejta familjare, Shtëpia botuese

“Kristalina KH”, Tiranë, 2006, f. 74.
27Elezi, I., “Kanuni i Labërisë”, Botimet TOENA, Tiranë, 2006, neni 131, f. 75.
28Po aty, neni 136 - 137, f. 76 – 77.
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por edhe siç parashikohej në të drejtën romake, në përbërje të familjes
futeshin burrat, gratë, djemtë dhe vajzat, nipat e mbesat, dhe personate
tjerë që të gjithë ndodheshin në pushtetin e zotit të shtëpisë
(paterfamilias-it)25.

Llojet kryesore të familjeve, të njohura nga Kanuni, ishin: familja e
madhe patriarkale, familja e mesme, dhe familja e vogël. Ajo që i
dallontekëto familje njëra nga tjetra ishtenumri i anëtarëve në përbërje
të tyre. Familjet e mëdha kishin në përbërjen e tyre rreth 15 - 30 persona.
Familjet e mesme përbëheshin nga 5 – 10 persona. Familjet e vogla, apo
ashtu sikurse sot, familjet në kuptimin e ngushtë të fjalës, nënkuptonin
familjen e përbërë prej bashkëshortëve dhe fëmijëve të tyre26.

4.2 Pozita e të zotit të shtëpisë

Familja, pavarësisht llojit të saj, si një njësi e veçantë ekonomike –
sociale, njihte pushtetin e kryefamiljarit. Në Labëri, vlente parimi kanunor
“plaku komandën, i riu punën”27. Kjo, nënkuptonte se kryezoti i shtëpisë
udhëhiqte dhe administronte të gjithë veprimtaritë jetësore në familje
dhe anëtarët e tjerë duhej të punonin dhe të ardhurat nga puna e tyre i
administronte i zoti i shtëpisë.

Pozita e tij ishte e rregulluar shprehimisht në kanun. Ai gëzonte një
sërë të drejtash dhe detyrimesh, si përfaqësonte familjen në marrëdhëniet
me të tretët, në kuvendin krahinor, përcaktonte ndarjen e punëve dhe
detyrave familjare për anëtarët e saj, kujdesej për mbarëvatjen e familjes,
përgjigjej në raport me të tretët për detyrimet që lindin për familjen28.

Kanuni i Labërisë kishte përcaktuar në mënyrë taksative se kur mund
të zëvendësohej i zoti i shtëpisë. Kryefamiljari, apo babëzoti sikurse
thirrej në Labëri, mund të hiqej dhe zëvendësohej vetëm në këto raste:
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person tëgëzontetë drejtën e birësimit, ai duhej të plotësonte disa kushte.
Këto ishin:

> Të kishte arritur moshën madhore;
> Të ishte i shëndoshë fizikisht dhe mendërisht;
> Të mos kishte fëmijë të tij.

Si rregull, procesi i birësimit realizohej vetëm kur jepej pëlqimi i prindit
ose i kujdestarit kur i mituri ndodhej në kujdestari. Zakonisht, ky proces
bëhej i mundur kur familja (që jepte fëmijën për birësim) ishte në vështirësi
ekonomike dhe e kishte të pamundur jetesën.

4.5 Fejesa

4.5.1 Kuptimi dhe mosha për fejesë

Sipas së drejtës zakonore të Labërisë, fejesa ishte premtim për
martesë.Ajo ishte marrëveshja e lidhur midis prindërve të bashkëshortëve
të ardhshëm për realizimin e lidhjeve bashkëshortore midis fëmijëve të
tyre.Palët në këtë marrëveshje që kishte karakteristikat e një kontrate, i
nënshtroheshin një rrethi të gjerë diskutimesh dhe këshillimesh përpara
se të finalizonin këtë proces të ndërlikuar. Madje, të binte në sy fakt se,
babai i vajzës duhej të kujdesej që të mos të jepte një përgjigje pozitive
aty për aty për konkretizimin e fejesës, pasi quhej turp nga norma
kanunore. Gjithashtu, ai duhej të tregohej i matur në mospranimin e
kërkesës për fejesë, sepse shpesh herë, ky refuzim bëhej shkak për
lindjen e konflikteve midis palëve.

Si rregull, mosha e pranuar nga normat kanunore ishte 12 – 13 vjeç
për femrat dhe 15 – 16 vjeç për meshkujt35. Fejesa mund të lidhej edhe
pa arritur moshën e përcaktuar nga norma kanunore. Madje, edhe kur
fëmijët ishin nën moshën e caktuar nga norma kanunore ose nuk kishin
ardhur në jetë. Një kontratë e tillë realizohej për të forcuar miqësinë që
ekzistonte midis prindërve të bashkëshortëve të ardhshëm36.
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4.4 Instituti i Kujdestarit dhe Birësimit

4.4.1 Kujdestaria

Kanuni i Labërisë njihte dhe pranonte institutin e kujdestarisë. Sipas
Kanunit, kujdetari ishte personi që ngarkohej për t’u përkujdesur për
fëmijët jetimë. Ai kishte për detyrë edhe administrimin e pasurisë së
fëmijës së lënë jetim.

Kujdestar mund të bëhej vetëm personi që kishte lidhje familjare me
të miturin, si p.sh. xhaxhai, daja, si dhe të afërm të tjerë të tij.

Kujdestari mund të administronte pasurinë e të miturit portë drejtat e
tij mbi këtë pasuri ishin të kufizuara. Kujdestari nuk mund të shiste
pasurinë e paluajtshme të të miturit. Po ashtu, mbi kujdestarin binte
detyrimin kanunor për kthimin e pasurisë kur i mituri arrinte një moshë të
caktuar. Moshë e cila shënonte dhe fundin e kujdestarisë33.

4.4.2 Birësimi

Birësimi ishte një tjetër institut i njohur nga e drejta zakonore e
Labërisë. Kuptimi i këtij instituti të së drejtës zakonore ishte marrja e një
fëmije të një familjejepër një çift tjetër bashkëshortor që për arsye të
ndryshme dëshironin të kishin një fëmijë. Si rregull, fëmija i birësuar
merrej nga rrethi i familjarëve të bashkëshortit që dëshironte të
birësonte.Megjithatë, në këtë drejtim, praktika kanunore labe tregon se
nuk kishte kufizime për birësimin34.

Fëmija i birësuar në gëzimin e të drejtave dhe detyrimeve barazohej
me fëmijët biologjikë, ata të lindur nga martesa. Birësuesi ushtronte të
drejtën prindërore në lidhje me të birësuarin. Ai ishte i detyruar që të
kujdesej për rritjen dhe mirë edukimin e fëmijëve të birësuar. Që një

29Po aty, neni 140, f. 78.
30Po aty, neni 144, f. 79.
31Po aty, nenet 145 – 149, f. 80 - 82.
32Po aty, neni 149 - 156, f. 82- 84.
33Po aty, neni 157 - 160, f. 85.
34Po aty,  neni 161.

35Po aty, neni 212, f. 97.
36Po aty, neni 212/2.
37Po aty, neni 208, f. 96.
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4.5.4   Mbarimi i fejesës

Kanuni i Labërisë parashikonte se fejesa mbaronte për shkaqe të
ndryshme.Kështu, instituti i fejesës mbaronte me vdekjen e njërit prej
bashkëshortëve të ardhshëm. Si shkaqe tëtjera të prishjes së fejesës
mund të shërbenin edhe: sëmundja, ashpërsimi i marrëdhënieve familjare
midis familjeve të të fejuarve për shkak të cenimit të nderit, si dhe kur
ndërmjetësi i lidhjes së fejesës kishte mashtruar apo fshehur me qëllim
disa veçanti të vajzës sikurse mund të ishte sëmundja fizike apo
mendore42.

Në parim, e drejta zakonore labepërcaktonte se vetëm djali (i fejuari)
gëzonte të drejtën e prishjes së fejesës sipas një procedure kanunore të
caktuar. Në rast të kundërt, mbarimi i fejesës mund të sillte si pasojë
edhe dënimin me vdekje të familjarëve të vajzës43.

4.6 Martesa dhe marrëdhëniet martesore që rrjedhin prej saj

Martesa ishte bashkimi i përjetëshëm i një burri dhe një gruaje me
qëllim krijimin, zhvillimin, si dhe trashëgimin e familjes së burrit44.Që prej
këtij përcaktimi, kuptohet pozita e nënshtruar e gruas, që konsiderohej si
një mjet në funksion të trashëgimit të familjes së bashkëshortit të
saj.Ndonëse e drejta për t’u martuar dhe krijuar familje ishte një e drejtë
e sanksionuar nga normat kanunore45, bashkëshortët nuk kishin të drejtë

Një vështrim historiko- juridik mbi institutin e familjes sipas së drejtës zakonore

Kanuni i Labërisë njihte dy kushte që përcaktonin formalizimin e
fejesës. Së pari, duhej që prindërit të binin dakort që fejesa të bëhej
midis fëmijëve të tyre si dhe babai i djalit duhej t‘i jepte një dhuratë
familjes së vajzës, që për kohën cilësohej si shenjë e lidhjes së kësaj
fejese37.

4.5.2  Mënyrat e realizimit të fejesës

Kanuni i Labërisë kishte njohur disa mënyra të kryerjes së lidhjes së
fejesës. Ato ishin:

> Fejesa nga prindërit (baballarët) e bashkëshortëve të ardhshëm;
> Fejesa me shkuesi;
> Fejesa me heqjen e shamisë së vajzës nga djali;
> Fejesa për pajtimin e familjeve në hasmëri;
> Fejesa me këmbim;
> Fejesa nga kujdestari;
> Fejesa nga vetë djali;
> Fejesa nga vetë vajza (kur vajza largohej vetë dhe fejohej e

martohej kundër dëshirës së prindit, baballart e djalit dhe të vajzës
merreshin vesh mes tyre dhe i martonin. Nëse nuk martoheshin, si rregull,
parashikohej se duhej të vriteshin38).

4.5.3  Ndalimet për fejesë

Normat kanunore i njihnin djalit të drejtën e refuzimit të fejesës.Djali
kishte të drejtë të jepte mendime për fejesën e tij.Këto mendime
vlerësoheshin nga meshkujt e familjes së tij.Një të drejtë të tillë vajza
nuk e gëzonte39.

Kanuni i Labërisë parashikonte edhe rastet se kur fejesa ishte e
ndaluar40. Kështu, sipas tij, nuk lejohej të lidhej fejesë midis anëtarëve të
fisit, midis thjeshtrit dhe thjeshtrës, si dhe midis familjeve që kishin lidhur
vëllazëri dhe kumbari41.

38Po aty, neni 220, f. 99.
39Po aty, neni 213, f. 97 – 98.
40Po aty, Elezi, I., “Kanuni i Labërisë”, Botimet TOENA, Tiranë, 2006, neni 211,

f. 97.

41Sipas Kanunit të Labërisë me vëllazëri duhej kuptuar lidhja vëllazërore që
realizohej midis dy personave të familjeve të ndryshme, që nuk kishin lidhje gjaku.
Ndërsa, kumbaria realizohej midis dy familjeve të ndryshme që nuk kishin lidhje
gjaku dhe shërbente për të lidhur dhe forcuar miqësi familjare. Për më tepër shih:
Elezi, I., “Kanuni i Labërisë”, Botimet TOENA, Tiranë, 2006, neni 170 - 179, f. 87
– 89.

42Po aty, neni 223, f. 101.
43Po aty.
44Po aty, neni 237, f. 104.
45Po aty, neni 236.
46Po aty, neni 238/2.
47Po aty, neni 238/1.
48Po aty, neni 242, f. 105.
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Sipas Kanunit të Labërisë, që të ndodheshim përpara rastit tëmartesës
me grabitje, norma kanunore kërkonte që të plotësoheshin disa kushte
kumulative. Ato ishin: rrëmbimi, marrja e nuses kundrejt vullnetit të lirë
të saj dhe të prindërve të saj, si dhe kjo marrje të shoqërohej nën
kërcënimin e forcës. Sipas kanunit, kjo lloj martese, zbatohej për të
rivendosur në vend nderin dhe dinjitetin e familjes, pasi konsiderohej
fyerje e rëndë mospranimi për t’u martuar. Kanuni ndalonte në mënyrë
kategorike zbatimit e kësaj lloj martese brenda lidhjeve të gjakut.

Kanuni i Labërisë nuk njihte dhe pranonte martesën me provë që
njihej në kanune të tjera vendore53.Martesa, si kudo në të drejtën zakonore
shqiptare, i nënshtrohej disa formaliteteve të caktuara, që tregonin dhe
karakterin e vjetër të saj.Ndër këto rituale, mund të përmendim
ceremoninë e lidhjes së martesës, caktimin e ditës së dasmës, të drejtat
dhe detyrimet e të zotit të dasmës, rendin e vajtjes në dasëm, caktimi
dhe përgjegjësia e krushqëve, marrjen e nuses, përgatitjen e
bashkëshortëve si dhëndër e nuse, ardhjen e nuses në shtëpi, ceremoninë
e dasmës, celebrimin e martesës, dhuratat e nuses, etj.

Ndër këto rite spikat dasma. Sipas Kanunit, dasma nënkuptonte një
ngjarje të jashtëzakonshme dhe të gëzueshme të njeriut. Ajo rriste ndjenjën
e përgjegjësisë së bashkëshortëve për bashkëjetesë.Dasma kishte një
karakter publik, pasi kryhej në prani të shumë njerëzve.

Në Kanunin e Labërisë, marrëdhëniet bashkëshortore kishin si veçanti
të tyre mungesën e parimit të barazisë midis burrit dhe gruas.Kjo e fundit,
nuk kishte dhe nuk gëzonte të drejta të barabarta me burrin.Kështu, në
kuadër të jetesës së përbashkët, gruaja ishte në varësi të urdhrave të
bashkëshorit të saj, por gjithnjë duke ruajtur dhe mbrojtjur nderin dhe
dinjitetin e saj54.Burri kishte pushtet të gjerë mbi gruan.Ky pushtet
kufizohej vetëm nga e drejta e jetës, që kurrësesi nuk mund t’i cenohej
bashkëshortes55. Në lidhje me pasurinë bashkëshortore, gruaja gëzonte
vetëm sendet vetjake dhe dhuratat që i ishin bërë me rastin e martesës56.

Krahas këtij pushteti të gjerë që kishte burri mbi gruan, vetë Kanuni,
i njihte bashkëshortit edhe detyrimet që rridhnin nga jetesa e përbashkët
bashkëshortore.Kështu, burri duhej të kujdesej për bashkëshorten e tij

49Po aty,  neni 239, f. 104.
50Po aty, neni 240, f. 105.
51Po aty, neni 247, f. 106.
52Po aty, neni 248, f. 106 – 107.
53Po aty, neni 255, f. 108.
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të zgjidhnin njëri – tjetrin me vullnet të lirë46.Kryefamiljarët respektivë të
bashkëshortëve të ardhshëm ishin ata që vendosnin me vullnetin e tyre
të lirë47.

Si rregull, mosha për lidhjen e martesës ishte 16 – 20 vjeç për djemtë
dhe 14 – 16 vjeç për vajzat. Këto të fundit mund të martoheshin edhe
nën moshën 14 vjeç, (deri në 12 vjeç) por gjithnjë në varësi të zhvillimit
të tyre fizik dhe mendor48. Megjithëse Kanuni nuk rregllonte shprehimisht
se kush përcaktonte nëse vajzat ishin mjaftueshëm të zhvilluara fizikisht
dhe mendërisht për të lidhur martesë, apo mbi bazën e cilave kritere
bëhej ky përcaktim.

Kanuni i Labërisë sanksiononte faktin se martesa poligame nuk
lejohej.Si rregull, martesa ishte monogame dhe egzogame (jashtë ligjdhjeve
të gjakut)49.Normat kanunore të Labërisë pranonin mos ndryshimin e
mbiemrit të vajzës edhe pas martese me argumentin që të mos shuhej
indentiteti i saj prindëror.Por sigurisht, parashikohej edhe mundësia e
mbajtjes së mbiemrit tëbashkëshortit50.

Sipas Kanunit, llojet kryesore të martesës ishin :
> Me kurorë;
> Me shpërblim;
> Me grabitje.

Martesa me kurorë realizohej përpara përfaqësuesve të institucioneve
fetare në varësi të besimit që ushtronin bashkëshortët51. Martesa me
shpërblim kryhej në dy mënyra. Ato ishin: në para ose në natyrë. Masa
e shpërblimit caktohej në bazë të një marrëveshjeje të realizuar nga palët,
gjithnjë, në varësi të gjendejs ekonomike të familjes së bashkëshortit dhe
sipas normave të së drejtës zakonore. Shpërblimi në të holla i jepej familjes
së bashkëshortes në dy lloje52:

> Për blerjen e rrobave të bashkëshortes së ardhshme;
> Si shpërblim për dhënien e vajzës si bashkëshorte.
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tij, si dhe të zonjës së shtëpisë. Të drejtat dhe detyrat e pjesëtarëve të
tjerë të familjes përcaktoheshin në një kre më vete. Kanuni përcaktonte
konceptin e kujdestarisë, birësimit dhe të vëllamërisë, duke përcaktuar
njëkohësisht rastet konkrete kur zbatoheshin. Po ashtu, normat kanunore
labe përcaktonin edhe disa lloje të tjera të marrëdhënieve familjare, siç
ishte krushqia. Në një kre të posaçëm në Kanun trajtohej ndarja nga
trungu familjar, shkaqet e ndarjes si dhe procedura që ndiqej në këto
raste.

Më tej, në Kanun trajtohej fejesa, apo siç shprehimisht përcaktohej
nga Kanuni, zënia nuse, si dhe marrëdhëniet martesore. Për shkak të
rëndësisë që paraqiste dasma, si një ngjarje e jashtëzakonshme, e
gëzueshme, që i jepte karkaterin publik martesës, rregullohej në kre më
vete, ku përcaktohej në mënyrë të hollësishme që nga procedura për
caktimin e ditës së dasmës, deri te këngët, vallet, të drejtat dhe detyrat e
të zotit të dasmës, rendi i vajtjes në dasëm, caktimi i krushqve, pozita e
veçantë e kryekrushkut dhe përgjegjësitë e tij, deri te marrja e nuses,
nisja për udhë, dita e dasmës, celebrimi i martesës dhe dita e dasmës.
Një ndër krerët më të detajuar nëkanunishte ai që i përkiste rregullimit të
institutit të familjes, që tregonte për rëndësinë specifike që i jepej
ceremonisë së dasmës.

Parashikime të tilla, deri në detaje,janë karakteristikë për atë periudhë
kohore, ku veprimeve që konsideroheshin të rëndësishme për rendin
shoqëror, iu kushtohej rëndësia dhe vëmendja e duhur, duke parashikuar
çdo hollësi e duke i kthyer thuajse në një ritual. Në përfundim, nisur nga
kjo mënyrë e rregullimit të institutit të familjes, e përshkrimit të detajuar
të fazave të ndryshme të jetës familjare, është qartësisht e kuptueshme
rëndësia që kishte jeta familjare në atë periudhë në zonën e labërisë.

.
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për ushqim, veshmbathje, dhe besnikëri bashkëshortore.Ai duhej të
tregonte një kujdes të veçantë sidomos për gruan shtatëzënë. Kanuni
parashikonte një dispozitë të veçantë në lidhje me këtë problem sa social
aq dhe jetësor. Kështu, bashkëshortja gjatë kohës së shtatëzanisë, nuk
ngrakohej me punë të rënda fizike, trajtohej me ushqim të veçantë. Ndaj
saj tregohej një kujdes specifik, jo vetëm në aspektin shëndetësor, por
edhe në raport me anëtarët e tjerë të familjes.

Kanuni i Labërisë i njihte të drejtën bashkëshortit për të zgjidhur
martesën. Të tilla shkaqe ishin: zilia, kur nuk shkonte mirë me
bashkëshorten, kur kjo e fundit nuk respektonte të afërmit e bashkëshortit,
kur ajo ishte e sëmurë apo nuk lindte fëmijë, kur gruaja nuk kishte aftësi
në administrimin e veprimtarisë ekonomike shtëpiake apo kryente veprime
që cenonin nderin e familjes, shkelja e besnikërisë bashkëshortore, si
dhe për shkaqe të tjera57. Ndërsa bashkëshortes i njihej e drejta për të
kërkuar zgjidhjen e martesës kur bashkëshorti i saj ndërrmerrte veprime
të tilla që binin ndesh me normat kanunore. Të tilla veprime
konsideroheshin: shkelja e besnikërisë bashkëshortore, sëmundja fizike
apo psikike, si dhe kryerja e veprimeve që cenonin jetën e saj58.

Shkaqet që çonin në mbarimin e martesës ishin: vdekja e njërit prej
bashkëshortëve, shpallja i zhdukur, i humbur, si dhe i vdekur i njërit prej
bashkëshortëve59.

Kanuni i Labërisë, sikurse vetë parimi kushtetues i sotëm, sanksiononte
se fëmijët e lindur jashtëmartese gëzonin të njëjtat të drejta sikurse dhe
fëmijët e lindur nga martesa.

5. Përfundime

Instituti i familjes zinte një rëndësi specifike në të drejtën zakonore.
Kanuni i Labërisëi kushtonte një sërë normash rregullimit të këtij instituti,
duke treguar njëkohësisht rëndësinë që kishte familja në krahinat e
Kurveleshit, Himarës, Rrëzës së Tepelenës, të lumit të Vlorës deri në
detin Jon e afër Delvinës.

Në Kanunin e Labërisë, njëvend i veçantë i kushtohej shpjegimit të
konceptit të familjes, vëllazërisë, farefisit, brezave dhe gjinisë. Në Kanun
përcaktohej pozita e të zotit të shtëpisë/babëzotit, të drejtat dhe detyrat e

54Po aty, neni 291, f. 120.
55Po aty, neni 297, f. 122.
56Po aty, neni 299, f. 122.
57Po aty, neni 303 - 305, f. 123 – 124.
58Po aty, neni 301, f. 123.
59Po aty, neni 300, f. 122



Studime Juridike Njohja në Shqipëri e procedurave të huaja të falimentimit dhe proçedura dytësore

74 75

  SHKARKIMI I ADMINISTRATORIT NË NJË SHOQËRI ME
    PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR.

        TRAJTIM TEORIK DHE PRAKTIKË GJYQËSORE

                                     Dr. Altina Xhoxhaj

Hyrje

Qëllimi i këtij punimi është prezantimi i një trajtimi teorik për një nga
organet më të rëndësishme të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar (në
vijim ShPK), që është administratori i saj, por jo vetëm, pasi një pjesë e
rëndësishme e tij është edhe evidentimi dhe analiza e praktikës gjyqësore
lidhur me çështje që kanë të bëjnë me shkarkimin e këtij organi.

Për përgatitjen e këtij punimi mora shkas nga praktika gjyqësore e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës së Apelit Tiranë, më
konkretisht ato vendime që i referohen shqyrtimit të kërkesë padive me
objekt shkarkimin e administratorit dhe zgjidhjes së dhënë në këto raste
nga gjykata.

Punimi është ndarë në pjesë dhe në paraqitjen e rasteve gjyqësore të
trajtuara në të, paraqiten edhe vlerësimet personale të autorit për sa i
përket mënyrës së arsyetimit të vendimit dhe zgjidhjes konkrete të dhënë
nga gjykata.

1.Administratorët si organ i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Organizimi i brendshëm i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar
parashikohet në titullin IV, kreu i parë, i ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë
tregtare”. Sipas kësaj pjese të ligjit shoqëria me përgjegjësi të kufizuar
ka disa organe dhe secili prej këtyre organeve ka kom-petencat e tij.

Ortakët përbëjnë një prej këtyre organeve, të ashtuquajturën
asambleja e përgjithshme.

Krahas këtij organi kemi dhe një tjetër organ shumë të rëndësishëm
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administratorët që përfaqësojnë shoqërinë te të tretët, ndaj ata kanë edhe
kompetenca peëfaqësuese.

Gjithsesi, kompetenca thelbësore e administratorëve është që të
sigurojnë administrimin e shoqërisë, duke u kujdesur për aspektet
drejtuese, organizative, administrative e të kontabilitetit, dhe duke
përmbushur të gjitha veprimet e nevojshme për realizimin e objektit të
shoqërisë. Me fjalë të tjera, administratorët përbëjnë organin të cilit i
besohet administrimi dhe drejtimi i veprimtarisë së shoqërisë.

Kompetencat e administratorëve janë të pavarura nga “dëshirat e
asamblesë së përgjithshme”. Kështu, asambleja nuk mund të revokojë
vendimet e administratorëve, por vetëm ka të drejtë t`i drejtohet gjykatës
përkatëse për të shfuqizuar vendimet e tyre në rast se përbëjnë shkelje
të rëndë të ligjit ose të statutit.

2. Emërimi dhe shkarkimi i administratorëve sipas ligjit

Siç u përmend edhe më lart, shoqëria me përgjegjësi të kufizuar
administrohet nga një ose më shumë administratorë, të cilët emërohen
nga asambleja e përgjithshme. Sipas ligjit tonë administrimi  i ShPK-së
kryhet nga persona fizikë, të cilët mund të jenë ortakë  ose jo të shoqërisë
dhe që emërohen për një afat jo më shumë se 5 vjet, me të drejtë
rizgjedhjeje.4

Ligji lejon që administratorët të jenë organ kolegjial,  pra shoqëria
mund të drejtohet nga një administrator i vetëm ose nga disa
administratorë, duke formuar një këshill administrimi.

Lidhur me personat të cilët mund të jenë administratorë ligji nr. 9901/
2008 ka parashikuar kufizime, por duke qenë se qëllimi i këtij punimi nuk
është trajtimi i këtyre çështjeve nuk e pashë me vend të ndalesha më
gjatë në to.

Administratorët emërohen me vendim të asamblesë së përgjithshme
sipas kritereve  të  përcaktuara në nenet  86/1 dhe 87/2 të ligjit nr. 9901/
2008. Asambleja e përgjithshme është e detyruar të marrë një vendim të

3 Po aty, shkronjat “a”, “b”, “c”, “d”, “dh” dhe “e” .
4 Neni 95 , pika 1, i ligjit nr. 9901/2008.

për jetën e shoqërisë, administratorët, organ që mund të përbëhet prej
ortakësh ose jo.

Kompetencat e këtyre dy organeve shpesh nuk janë të ndara në
mënyrë të prerë. Këto kompetenca varen nga natyra e vetë shoqërisë:
se si është krijuar, nëse ka në bazë të saj një raport familjar, miqësor apo
është një shoqëri tipike kapitali me më shumë ortakë tipike kapitali,.
Gjithashtu kompetencat e këtyre organeve varen dhe nga personaliteti i
subjekteve që i kanë këto kompetenca etj.

Në përgjithësi mund të themi se administratorët kanë drejtimin e
aktivitetit tregtar të shoqërisë dhe janë organ ekzekutiv i saj, ndërsa
asambleja ka kompetencën e emërimit dhe shkarkimit tëe
administratorëve, kërkon llogari për aktivitetin e zhvilluar prej tyre, merr
vendimet më të rëndësishme që kanë lidhje me jetën e shoqërisë,
përfaqëson shoqërinë në procedimet ndaj administratorëve etj.

Administratorët përbëjnë organin ekzekutiv të shoqërisë, një ekzekutiv
të fortë, të pajisur me kompetenca te përgjithshme, që shtrihen në të
gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, për
të zbatuar politikat tregtare të shoqërisë, të cilat janë të vendosura nga
asambleja e përgjithshme.2

Themi se ndodhemi para një kompetence të përgjithshme pasi në ligj
është parashikuar shprehimisht se administratorët kryejnë të gjitha
veprimet e administrimit, prfaqësojnë shoqërinë, kujdesen për mbajtjen e
saktë të dokumenteve dhe librave kontabël, përgatisin dhe nënshkruajnë
bilancin vjetor  etj.3

Pra, siçc shihet kemi të bëjmë me një  kompetencë të përgjithshme
që ka karakter vendimmarrës, ekzekutiv dhe përfaqësues.  Kompetencat
vendimmarrëse i ndeshim kur administratorët kryejnë administrimin e
aktivitetit tregtar të shoqërisë dhe iu duhet të marrin vendime me karakter
ekonomik-tregtar, ndërsa kompetencat ekzekutive  i ndeshim gjatë
ushtrimit të aktivitetit tregtar të shoqërisë, pasi  ata janë organi që drejton
këtë aktivitet dhe kryejnë një sërë aktesh që kanë si qëllim  të përmbushin
objektin e veprimtarisë tregtare të shoqërisë. Gjithashtu, janë

1Autorja është Gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Që
prej vitit 2000 ajo është pedagoge e të drejtës tregtare pranë Shkollës së Magjistraturës.

2 Neni 95, pika 3, shkronja “a”,  i ligjit nr. 9901/2008.
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shkarkuar administratorin  në çdo kohë nuk mund të ndryshohet në statut,
p.sh. duke vendosur një prag më të lartë, ndryshe nga sa përcaktohet
për emërimin e tyre. Gjithashtu, dispozita nuk përmend shkakun e
arsyeshëm, por vetëm që administratorët mund të shkarkohen në çdo
kohë, pavarësisht nëse ka ose jo shkaqe të tilla. Nëse shkarkimi bëhet
pa shkak të arsyeshëm administratori ka të drejtë t‘i drejtohet gjykatës
për shpërblimin e dëmit në bazë të marrëdhënieve kontraktore me
shoqërinë, sipas dispozitave ligjore në fuqi. 6

3.  Marrëdhënia midis administratorëve dhe shoqërisë.

Lloji i marrëdhënies juridike midis shoqërisë dhe administratorëve
është vështirë të përcaktohet ose të gjendet në dispozitat e ligjit për
shoqëritë tregtare. Vlen të theksohet këtu se edhe doktrina jonë nuk e
ka trajtuar gjerësisht llojin e marrëdhënies juridike që krijohet midis
administratorëve dhe shoqërisë.

Administratorët kanë kompetenca ekskluzive në lidhje me
administrimin e aktivitet tregtar të shoqërisë, me përfaqësimin e shoqërisë
te të tretët, etj. Duke qenë se ata kanë kompetenca në lidhje me
administrimin e shoqërisë, në pamje të parë duket sikur janë të punësuar
nga shoqëria për të kryer aktivitetin tregtar të shoqërise dhe marrëdhënia
midis tyre është një marrëdhënie juridike pune, që mund të rregullohet
nga Kodi i Punë. Kurse për shkak të faktit se ata janë përfaqësues të
shoqërisë duket sikur marrëdhënia e tyre me shoqërinë mund të rregullohet
sipas dispozitave të Kodit Civil për përfaqësimin.

Pavarësisht së adminstratori kujdeset për veprimtarinë tregtare të
shoqërisë dhe merr shpërblim/pagë, marrëdhënia e tij me shoqërinë nuk
është një marrëdhënie pune dhe nuk hyn në sferën e rregulluar nga Kodi
i Punës. Ky Kod ka parashikuar shprehimisht, në nenin 5 të tij, se
përjashtohet nga fusha e zbatimit të tij veprimtaria që kufizohet vetëm
në ushtrimin e detyrës së organit të administrimit të personit juridik që ka
formën e një shoqërie, kur kjo veprimtari përmban vetëm ekzekutimin
e detyrimeve që rrjedhin nga kjo detyrë.

5Neni 95, pika 1, i ligjit nr. 9901/2008.
6 Po aty,   pika 6.

tillë pasi, sipas ligjit, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar duhet të kenë të
paktën një administrator.

Në lidhje me zgjedhjen e administratorit, që është një zgjedhje me
votim, sipas ligjit kërkohet një shumicë e zakonshme votash, pra asambleja
e përgjithshme mund të marrë vendime nëse janë të pranishëm ortakët
me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30 % të kuotave të kapitalit
dhe votojnë pro shumica e tyre. Megjithatë, këtu ka një dallim midis
administratorëve të emëruar në statut ose në aktin e krijimit të shoqërisë
apo në aplikimin për regjistrim fillestar, dhe administratorëve të emëruar
me vendim të mëvoshëm asambleje.

Statuti i shoqërisë mund të parashikojë një kuorum më të lartë për
emërimin e administratorit, ose rregulla të tjera të posaçme (rregulla që
mund të kenë të bëjnë me cilësitë e tyre profesionale), apo të vendosë
kritere të tjera që varen nga vullneti i asamblesë.5

Emërimi i administratorit nga asambleja tregon forcën dhe autoritetin
e saj si një organ nga i cili vijnë të gjitha pushtetet në një ShPK. Gjithashtu,
emërimi por edhe shkarkimi i administratorëve është dhe mjet kontrolli
nga ana e asamblesë, e cila në çdo kohë mund të zëvendësojë
administratorët.

Në lidhje me shkarkimin ligji parashikon se asambleja e përgjithshme
mund ti shkarkojë në çdo kohë administratorët e ShPK-së. Ashtu si në
rastin e emërimit, shkarkimi në vetvete nuk prek marrëdhëniet kontraktore
midis shoqërisë dhe administratorit, në veçanti të drejtat për zhdëmtim
në bazë të kontratës me administratorin nuk cenohen nga shkarkimi dhe
janë objekt i së drejtës civile të përgjithshme.

Në bazë të nenit 95, pika 6, të ligjit për shoqëritë tregtare, shkarkimi
i administratorëve kërkon votim me shumicë të zakonshme, pra asambleja
e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme nëse marrin pjesë
ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave të
kapitalit dhe votojnë pro shumica e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Shkarkimi i administratorëve, në parim, mund të ushtrohet sipas
vullnetit të lirë të ortakëve të shoqërisë, me saktë të shumicës së thjeshtë
të ortakëve të shoqërisë. Për më tepër statuti nuk mund ta heqë ose
kufizojë të drejtën e ortakëve për të shkarkuar administratorët në çdo
kohë. Sa më sipër nënkupton se rregulli i shumicës së thjeshtë për të
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përfaqësimit ose kontratës së shërbimit.
Por a mundet të konsiderohet kjo marrëdhënie si një kontratë shërbimi?

Personalisht mendoj se po. Kjo për arsye se në këtë rast kemi një person,
i cili vë në shërbim të një shoqërie të gjitha aftësitë e tij, njohuritë e tij,
për të drejtuar një aktivitet ekonomik - tregtar, aftësi të cilat nuk i kanë
ortakët, në rastin e administratorit jo ortak.

Sipas ligjit tonë, megjithëse nuk përcaktohet lloji i marrëdhënies që
krijohet, konfliktet që mund të lindin midis administratorëve dhe shoqërisë,
si dhe dëmshpërblimet përkatëse që mund të pretendojnë administratorët
kur shkarkohen, rregullohen sipas dispozitave të Kodit Civil.10

Ligji për shoqëritë tregtare i referohet dispozitave ligjore në fuqi në
lidhje me shpërblimin e dëmit ndaj administratorëve, duke pasur parasysh
Kodin Civil dhe paditë që lidhen me shpërblimin e dëmit. Këto padi,
sigurisht, do e kenë burimin te marrëdhëniet kontraktore midis shoqërisë
dhe administratorit, pavarësisht se si do të quhet kjo kontratë nga shoqëria.
Hartuesit e ligjit për nr. 9901/2008 duke i njohur të drejtën asamblesë së
ortakëve të shkarkojë në çdo kohë administratorët, edhe pa shkaqe të
arsyeshme, kanë qenë të kujdesshëm që t‘u njohin dhe këtyre të fundit
të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës, sipas dispozitave ligjore në fuqi.
Referimi është i qartë, dëmshpërblimi i administratorëve rregullohet sipas
dispozitave të Kodit Civil, për aq kohë sa kjo marrëdhënie midis
administratorëve dhe shoqërisë konsiderohet kontraktore, por që nuk
rregullohet nga një ligj tjetër i veçantë.

4. Praktika gjyqësore

Në praktikën gjyqësore vërehen mjaft probleme në mënyrën e zbatimit
dhe interpretimit nga gjykatat të dispozitave të ligjit për shoqëritë tregtare,
për të cilat vlerësoj se është rasti që të mbahet një qëndrim i unifikuar
nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Konkretisht i referohem

7Le funzioni degli Amministratori nella S.p.a. Avv. Renato D’Isa, 14 korrik 2011,
publikuar në http:/avvrenatodisa.wordpress.com 2011/7/14.

8 Iozzo Fabio La SRL e i modelli di amministrazione, Giappichelli editore  fq. 38.
9 Galgano, F. E drejte tregtare fq 237
10Neni 95, pika 6, i ligjit nr. 9901/2008.

Fakti që kjo marrëdhënie është përjashtuar nga fusha e zbatimit të
Kodit të Punës nuk është i vetmi argument që kjo marrëdhënie nuk është
marrëdhënie pune dhe varësie. Në favor të këtij argumenti është dhe
fakti se administratorët janë pjesë thelbësore e strukturës së shoqërisë
me përgjegjësi të kufizuar, parashikuar shprehimisht në ligj. Në lidhje me
sa më sipër ligji nuk ka individualizuar një kusht të tillë varësie.

Megjithatë, qëndron e hapur çështja e natyrës juridike të raportit
kontraktor (raport me natyrë detyruese, që ka si objekt, nga njëra anë,
kryerjen e një veprimtarie dhe, nga ana tjetër, përfitimin e një kompensimi).
Shpesh kjo marrëdhënie është konceptuar si marrëdhënie që e gjen
burimin e saj tek kontrata e administrimit që krijohet midis shoqërisë dhe
administratorëve.7

Këtu duhet saktësuar se dispozitat e statutit që lidhen me administrimin
e shoqërisë janë kushtet e përgjithshme të kontratës që do të nënshkruhet
me vonë midis asamblesë dhe administratorëve të shoqërisë. Nga sa më
sipër, del se kompetencat e administratorëve konceptohen si origjinale,
pra që rrjedhin direkt nga kjo kontratë, ashtu si dhe kompetencat e
asamblesë së ortakëve.8

 Argument të kundërt me sa më sipër jep autori italian Francesco
Galgano, kur sqaron se administratorët nuk janë palë e kontratës së
themelimit të shoqërisë, ndaj për këtë arsye kompetencat e tyre nuk
mund ta kenë burimin tek kjo kontratë, duke pasur parasysh parimin e
përgjithshëm se kontrata nuk mund të kenë efekte për palët e treta.9

Në lidhje me përfaqësimin, pavarësisht faktit se administratorët janë
përfaqësues të shoqërisë, ata nuk mund të konsiderohen të lidhur me
shoqërinë sipas dispozitave të Kodit Civil që kanë të bëjnë me
përfaqësimin. Në radhë të parë, administratorët nuk janë të detyruar të
kryejnë vetëm akte juridike të veçanta, të përcaktuara mirë (njësoj si
përfaqësuesi), por një veprimtari komplekse administrimi, të ngjashme
me atë të sipërmarrësit individual të quajtur ndryshe tregtar.

Në radhë të dytë, funksionet e administrimit të shoqërisë i atribuohen
administratorëve nga vetë ligji, në rrugë ekskluzive dhe të detyrueshme,
dhe jo mbi bazën e një akti të shoqërisë ose ortakëve.

Pjesë tjetër e doktrinës mban qëndrimin se kemi të bëjmë me një
kontratë sui generis, me aplikimin e disa normave që i përkasin përfaqë-
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arsyeshme, apo kjo është një çështje që duhet zgjidhur nga vetë shoqëria.
Për të pasqyruar sa më sipër në vijim kam zgjedhur të trajtoj një

çështje konkrete duke u ndalur në mënyrën se si është zgjidhur nga
gjykata. Po ashtu do të trajtoj problemet që vijnë në administrimin e një
shoqërie tregtare kur gjykata e konsideron veten kompetente për të
shqyrtuar padinë e ortakut me objekt shkarkim administratori, si në rastin
kur e rrëzon atë, ashtu edhe në rastin kur gjykata e apelit e ndryshon
vendimin dhe e pranon padinë, duke shkarkuar administratorin.

Referuar rastit konkret të zgjedhur për trajtim më të detajuar, rezulton
se rrethanat e çështjes, në mënyrë të përmbledhur, janë si vijon.

Paditësi dhe personi i tretë në datën 26.11.2010 kanë themeluar
shoqërinë “REI-Big” sh.p.k., shoqëri të cilën ata e kanë regjistruar në
datën 30.11.2010, me objekt të veprimtarisë ushtrimin e aktivitetit në
hapje të supermarketeve, dyqaneve për tregtimin me shumicë e pakicë
të mallrave të ndryshme, ushqimore, bujqësore, artikuj elektroshtëpiakë.
Shoqëria është me kohëzgjatje të pacaktuar dhe me ortakë B.P., i cili
zotëron 50 % të kapitalit, dhe A.H., i cili zotëron 50 % të kapitalit të
shoqërisë, kurse administratore e shoqërisë është E.P., bashkëshortja e
ortakut B.P., e emëruar për një afat pesë vjeçar.

Paditësi ortaku A.H. i është drejtuar gjykatës me padi, me objekt
shkarkimin e administratores E.P., me pretendimin se gjatë ushtrimit të
veprimtarisë së saj ajo ka shkelur dispozitat e ligjit nr. 9901/2008 dhe
dispozitat e statutit të shoqërisë. Ai ka pretenduar se këto shkelje
konsistojnë në shpërdorimin e kompetencave të njohura nga ligji, duke
përfaqësuar interesin e saj personal dhe të personit të tretë, por jo atë të
shoqërisë. Paditësi, gjatë gjykimit, ka kërkuar edhe shtimin e objektit të
padisë  duke kërkuar nga gjykata emërimin e një personi në cilësinë e
administratorit të shoqërisë, si dhe emërimin e një eksperti kontabël të
autorizuar, kërkesa këto që gjykata e rrethit i ka pranuar me vendim të
ndërmjetëm.

Pra, kjo gjykatë ka pranuar për shqyrtim edhe kërkesën për caktimin
e një administratori nga ana e gjykatës, ndërkohë që vetë ligji ka

11 Ligji nr. 129/2014, datë 02.10.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar”.

atyre rasteve që lidhen me paditë e paraqitura në gjykatë nga njëri prej
ortakëve të shoqërisë, me objekt shkarkimin e administratorit të shoqërisë.

Nga studimi i praktikës gjyqësore rezulton se Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Tiranë, në një sërë çështjesh me objekt të padisë shkarkimin e
administratorit, nuk e ka vënë në diskutim faktin nëse është kompetente
për gjykimin e mosmarrëveshjeve të kësaj natyre.

Nëse i referohemi ligjit të mëparshëm për shoqëritë tregtare (nr. 7638,
datë 19.11.1992), në nenin 55 ai parashikonte shprehimisht se
administratori shkarkohej me vendim të ortakëve që përfaqësonin më
tepër se gjysmën e pjesëve të kapitalit themeltar. Ndërsa në paragrafin
e fundit të dispozitës parashikohej se, përveç sa më sipër, administratori
shkarkohej nga gjykata për shkelje të ligjit, me kërkesë të çdonjërit  prej
ortakëve.

Por ky ligj u shfuqizua me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për shoqëritë
tregtare i cili, siç e përmenda më sipër, në nenin 95, pika 6, të tij parashikon
se asambleja, me një vendim të marrë me shumicë të zakonshme, në
çdo kohë mund të shkarkojë administratorët e shoqërisë. Pra, rezulton
se ligji i ri ka ulur edhe pragun për të shkarkuar administratorin. Nëse
më parë duhej të votonin ortakët që përfaqësonin më tepër se gjysmën e
pjesëve të kapitalit themeltar, akualisht mjafton që të marrin pjesë në
mbledhje ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më tepër se 30% të
kuotave të kapitalit dhe të votojnë pro shumica e tyre.

Gjithashtu, në asnjë dispozitë të ligjit nuk parashikohet që ortakët mund
t‘i drejtohen gjykatës për shkarkimin e administratorit.

As ndryshimet e bëra ligjit për shoqëritë tregtare në tetor të vitit
201411 nuk kanë sjellë ndonjë të re në lidhje me sa më sipër. Pra duket se
shkarkimi i administratorit është një çështje e brendshme e shoqërisë,
ndërsa e drejta e administratorit për dëmshpërblim është një çështje që i
përket gjykatës.

Me këto ndryshime natyrshëm lind pyetja nëse duhet gjykatat të
shqyrtojnë paditë me objekt shkarkimin e administratorit të shoqërisë,
apo kjo është vetëm një e drejtë ekskluzive që i takon asamblesë dhe,
pra, një çështje e brendshme e shoqërisë tregtare.   Apo e thënë ndryshe,
a mundet ortaku  sidomos ai që është në pakicë t‘i drejtohet rrugës
gjyqësore për shkarkimin e administratorit të shoqërisë për shkaqe të
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nistratorit me faktin nëse ky i fundit i ka kryer apo jo detyrat e ngarkuara
nga ligji apo nga asambleja, por vetëm me faktin nëse kjo e fundit (shumica
e parashikuar në të) shpreh dëshirën dhe vullnetin për shkarkimin e tij,
çka mund ta bëjë në çdo kohë dhe pa asnjë kufizim,vetëm me kushtin që
të jetë i pranishëm një kuorum prej më shumë se 30% e kuotave të
kapitalit themeltar dhe nëse voton pro shumica e pjesëmarrësve në
mbledhje.

Në rastin konkret rezulton se një ortak i shoqërisë, që zotëron 50 %
të kuotave të kapitalit, ka kërkuar shkarkimin e administratorit dhe gjykata
e rrethit gjyqësor, duke shqyruar veprimtarinë e administratorit, e ka
rrëzuar padinë. Ndërsa gjykata e apelit e ka pranuar padinë, duke e
shkarkuar vetë administratorin dhe duke e lënë shoqërinë me dy ortakë,
me nga 50% të kuotave të kapitalit secili, dhe pa administrator, pra pa
një organ të rëndësishëm të shoqërisë tregtare. Që gjykata të zgjidhë
përfundimisht çështjen, asaj i duhet edhe të emërojë administratorin e ri.

Nga leximi i dispozitave ligjore të zbatueshme në çështjen në fjalë,
është e qartë që fryma dhe qëllimi i ligjvënësit ka qenë që shkarkimi i
administratorit të jetë dhe të mbetet një çështje e brendshme e shoqërisë.

Në pamje të parë duket sikur i hiqet mundësia ortakut të pakicës (ose
ortakut që nuk ka shumicën e kërkuar për të marrë vendimin e shkarkimit
të administratorit) që të kërkojë në rrugë gjyqësore shkarkimin e
administratorit për shkaqe të arsyeshme. Gjithsesi, edhe sikur gjykata,
hipotetikisht, të pranojë padinë e tij për shkarkimin e administratorit,
përsëri shumica mund të emërojë të njëjtin administrator në mbledhjen e
rradhës dhe për pasojë mosmarrëveshja mbetet. Ligji ka parashikuar
mjete mbrojtëse për ortakët në pakicë, të cilët nuk bien dakord me
veprimet e administratorit, duke iu dhënë atyre mundësinë që të  paraqesin
padi në gjykatë për shfuqizimin e këtyre vendimeve14, si dhe për mbrojtjen
e të drejtave të tyre të lidhura me kuotë.15Në thelb, paditë për shkarkimin
e administratorit e kanë burimin te mosmarrëveshjet midis vetë ortakëve
të shoqërisë, midis ortakëve në pakicë dhe atyre në shumicë, ose në
rastin më të keq kur kemi dy ortakë me nga 50% të kuotave në kapitalin
themeltar dhe mosmarrëveshjet midis tyre paralizojnë jetën e shoqërisë,

12 Vendimi nr. 5371, datë 25.05.2012, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
13 Vendimi nr. 300, datë 18.6.2013 i Gjykatës së Apelit Tiranë.

parashikuar, shprehimisht, se emërimi i administratorit bëhet nga
asambleja e ortakëve.

Gjykata, pasi ka shqyrtuar çështjen, duke analizuar me detaje veprimet
e të paditurës administratore, në përfundim të gjykimit ka vendosur të
rrëzojë padinë si të pabazuar, duke vlerësuar se veprimet e administratores
janë në përputhje me ligjin.

Rezulton nga vendimi se në një fragment të tij gjykata ka argumentuar
se, bazuar në nenin 81 të ligjit nr. 9901/2008 kërkimet e paditësit në këtë
kërkesëpadi janë vendime që merren nga asambleja e përgjithshme e
shoqërisë dhe nuk janë objekt i shqyrtimit gjyqësor. Por pavarësisht se
bën këtë arsyetim, gjykata, në analizë të provave, përfundimisht ka
vlerësuar se e paditura administratore e ka kryer detyrën e saj në përputhje
me ligjin, me nenet e statutit të shoqërisë si dhe duke pasur parasysh
interesat e shoqërisë dhe, për këto arsye, ajo ka vendosur të rrëzojë
kërkesën e paditësit për të caktuar një person tjetër me qëllim
administrimin e shoqërisë në fjalë.12

Ky vendim i gjykatës së rrethit rezulton se është ndryshuar nga Gjykata
e Apelit Tiranë13, e cila në përfundim të gjykimit, në ndryshim me sa më
sipër, ka vlerësuar se administratorja duhet të shkarkohet, jo vetëm për
arsye se pretendimet e paditësit rezultojnë të bazuara, por edhe sepse
paditësi, si ortak i shoqërisë me 50% të kuotave të kapitali, ka
kundërshtimet e tij të bazuara lidhur me veprimtarinë e administratores,
çka tregon se vazhdimësia e qëndrimit të saj në këtë detyrë pa miratimin
e të dy ortakëve, cenon mbarëvajtjen e veprimtarisë së shoqërisë dhe
prish ekuilibrin midis dy ortakëve. Përfundimisht, gjykata e apelit ka
vendosur shkarkimin e administratores duke pranuar kërkesëpadinë e
paditësit.

Po cilat janë problemet që dalin nga kjo vendimmarrje e gjykatave.
Duke iu referuar rastit të parë, kur gjykata ka vendosur të rrëzojë

kërkesën e ortakut (vendimi i gjykatës së shkallës së parë), natyrshëm
lind pyetja nëse gjykata e ka interpretuar saktë parashikimin e pikës 6, të
nenit 95 të ligjit nr. 9901/2008, sipas të cilit asambleja e shkarkon në çdo
kohë, me shumicë të zakonshme, administratorin.

Rezulton se ligji në asnjë moment nuk e ka lidhur shkarkimin e admi-
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siç është rasti konkret i trajtuar.
Gjithsesi zgjidhja është dhënë me ndryshimet e reja të bëra me ligjin

nr. 129/2014. Në rast se objekti i veprimtarisë së shoqërisë bëhet i
parealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhdueshëm të organeve
të shoqërisë (siç janë asambleja apo  administratori), atëherë kemi një
shkak për prishjen e shoqërisë dhe personat e interesuar mund t‘i drejtohen
gjykatës nëse asambleja nuk vepron (neni 99, shkronja “c” e ligjit 9901/
2008 . )

5. Konkluzione

Duke dashur të jap një kontribut për zgjidhjen e çështjeve të ngjashme
me ato të evidentuara më sipër në këtë punim, mendoj se në përfundim
të këtij trajtimi teorik dhe praktik, arrihet në konkluzionin se qëllimi i
ligjvënësit në hartimin e dispozitave përkatëse të zbatueshme në raste të
tilla ka qenë që shkarkimi i administratorit të jetë një çështje e brendshme
e  shoqërisë.

Fakti që në ligjin për tregtarët dhe shoqëritë tregtare nuk është
parashikuar shkarkimi i administratorit nga gjykata, si në rastin kur gjykata
e shkarkon administratorin si dhe ne rastin kur gjykata nuk e shkarkon
mosmarreveshja mbetet.

Në këto raste nuk kemi të bëjmë me një mosmarrëveshje midis ortakut
dhe administratorit, por midis vetë ortakëve të cilat çojnë  në mungesën
e vendimmarrjes së një prej organeve më të rëndësishme të shoqërisë
që është asambleja.

Për shkak të problematikave të evidentuara në praktikën gjyqësore
në zgjidhjen e çështjeve të ngjashme, i takon Gjykatës së Lartë në
funksion të rolit të saj si gjykatë e ligjit që të tërheqë për shqyrtim në
Kolegjet e Bashkuara çështje të tilla me qëllim unifikimin e praktikës
gjyqësore.

14 Neni 92, pika 2, ligjit nr. 9901/2008.
15 Neni 93 i ligjit nr. 9901/2008.
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origjinale e fitimit të pronësisë, që do të thotë e pavarur nga titulli i subjektit
që kishte pronësinë mbi atë send më parë3 dhe i pavarur nga çdo e drejtë
reale tjetër apo detyrimi që rëndonte më parë mbi të. Si e tillë prova për
të vërtetuar se ajo ekziston është apo janë aktet që provojnë të
përmbushura objektivisht kushtet që ligji vendos. Si e tillë kjo e drejtë
subjektive pronësie është një e drejtë e re.

Në përgjithësi kjo mënyrë fitimi pronësie kërkon posedimin e sendit
nga jopronari si të ishte i tillë dhe vazhdimi i posedimit për një kohë të
paraparë nga ligji. Për rrjedhojë nga bashkimi i kohës me posedimin
rezulton vehtësimi i së drejtës4, duke u bërë kështu një nga efektet më të
rëndësishme të posedimit, pasi vetëm vazhdimi i tij në sasi dhe në cilësinë
e kërkuar nga ligji është i aftë juridikisht të shndërrojë dhe të legjitimojë
një gjendje fakti në një gjendje juridike. Ndërkohë, pavarësisht anës
subjektive të poseduesit dhe pavarësisht cilësisë apo ekzistencës së titullit,
parashkrimi fitues sipas nenit 169 i Kodit Civil, kohëkalimin e situatës së
faktit e kërkon për një periudhë standarte njëzet vjeçare.

Neni 170 i Kodit Civil përcakton fillimisht se faza përmbyllëse e
konstatimit të një fakti juridik, konkretisht mënyra e fitimit të pronësisë
me parashkrim fitues, vërtetimi i të cilit passjell si pasojë juridike krijimin
e marrëdhënies së pronësisë, është padia, e cila i kundrejtohet pronarit
të mëparshëm, për ta detyruar atë ta njohë pronar subjektin që ka fituar
pasurinë me parashkrim fitues. Kështu, ligji ia ka lënë si detyrë funksionale
Gjykatës, që rast pas rasti të hulumtojë mbi materialin provues që sjellin
palët për të konkluduar nëse bashkëekzistojnë njëherazi të gjitha kushtet
ligjore të parashkrimit fitues apo jo. Kështu, Gjykata arrin në konkluzionin
se kushtet e mësipërme duhet që të ekzistojnë në të njëjtën kohë dhe se
mungesa qoftë edhe e njërit prej këtyre kushteve, bën që të mos jemi
përpara fitimit të pronësisë me anë të parashkrimit fitues5.

Kjo fazë përmbyllëse e konstatimit të faktit juridik të fitimit të pronësisë
nuk ka karakter konstitutiv, pasi nuk është vendimi i gjykatës që bën
pronar subjektin, por janë ekzistenca e njëkohshme e të gjithë elementëve
të listuar më sipër të cilat formësojnë dhe konstituojnë të drejtën e
pronësisë së fituar rishtazi nga ai subjekt nëpërmjet parashkrimit fitues.
Në këtë kuptim, vendimi i gjykatës ka ekskluzivisht efektet juridike
konstatuese të faktit juridik dhe për rrjedhojë ka karakter të mirëfilltë

  DILEMA KUSHTETUESE RRETH PARASHKRIMI FITUES

                                    Florjan Kalaja2

1. Hyrje

Qëllimi i këtij shkrimi është të sjellë në vemendje të debatit juridik një
institut të së drejtës civile që ka vegjetuar dhe është marrë si i mirëqenë
ndër mijëvjeçar, jo vetëm nga legjislacioni material civil shqiptar por edhe
ai europian e më gjërë. Çështja kryesore mbi të cilën jam përpjekur të
arsyetoj është a ka kohezion në drejtësinë shoqërore formula se si është
kompozuar neni 169 i Kodit Civil, apo parashkrimi fitues pa titull? Shkrimi
është frymëzuar nga një kontroll incidental që kam inicuar në cilësinë e
gjyqtarit a quo në Gjykatën Kushtetuese rreth kësaj dispozite, për
shfuqizimin e pjesës ku nuk parashikohet e drejta për t’u kompensuar
me ekuivalencën e pronës ishpronari nga pronari që e fiton pronën rishtazi
për shkak të ligjit. Studimi ka përfshirë legjislacionin shqiptar ndër vite
dhe legjislacionin më përfaqësues të sistemit cammon law dhe civil law.
Njëkohësisht kam paraqitur në mënyrë telegrafike zërat për përfaqësues
antikonformistë të doktinës të drejtës civile mbi parashkrimin fitues dhe
rastet jurisprudenciale europiane dhe amerikane mbi dilemën kushtetuese
që shkrimi përpiqet të hedhë mbi parashkrimin fitues. Gjithashtu është
përdorur edhe medota e krahasimit me mënyrat e tjera origjinale të fitmit
të pronësisë. Konkluzioni i arritur është se instituti i parashkrimit fitues
ndër mijëvjeçar ka mbetur arkaik dhe draconian, pa u përditësuar ndër
shekuj dhe kode civile moderne me parimin e proporcionalitetit, barazisë
së gëzimit të qetë të pasurisë dhe drejtësinë shoqërore.

2.Konsiderata të përgjithshme për parashkrimin fitues

Parashkrimi fitues sipas nenit 169 të Kodit Civil është një mënyrë
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ka hequr dorë nga pronësia, por se pronësia e tij ka humbur për shkak të
ligjit dhe po për shkak të ligjit pronësinë mbi atë send e ka fituar një
subjekt tjetër, që ka përmbushur të gjithë kërkesat e ligjit.

Kështu ligji ka paraparë mundësinë që për efekt të tij me kalimin e
kohës prej 20 vjet, duke u prezumuar edhe plotësimi i kushteve të tjera
cilësore për këtë mënyrë origjinale fitimi pronësie, të shuajë titullin e
pronësisë së ishpronarit dhe të krijojë menjëherë dhe në të njëjtën kohë
titullin e pronësisë për përfituesin mbi të njëjtën pronë. Kështu nuk humbet
asnjë moment titullariteti i pronësisë mbi sendin në qarkullimin civil por ai
vetëm transformohet. Pikërisht në këtë moment ideal juridik shteti vendos
që si pronar të titullojë subjektin abstrakt që plotëson kushtet e parapara
nga ligji. Kështu parashkrimi fitues si mënyrë origjinale e fitimit të
pronësisë konceptohet nga shteti si mjeti ligjor që rregullon kontrollin mbi
pasurinë ndërmjet subjekteve, në kuptim të nenit 1 të Protokolli 1 të
K.E.D.Nj., i cili ndër të tjera diponon se “për të rregulluar përdorimin e
pasurive në përputhje me interesin e përgjithshëm”8 apo nenin 41 të
Kushtetutës, i cili ndër të tjera disponon se “kufizime në ushtrimin e së
drejtës së pronës vetëm për interesa publikë”9. Në këtë mënyrë e drejta
e pronësisë konceptohet jo vetëm si e drejtë që i kundrejtohet të tretëve
universalisht apo organeve shtetërore por edhe vetë ligjvënësit dhe
procesit ligjbërës10.

3.Egzigjenca e rendit juridik, shoqërisë dhe shtetit për
parashkrimin fitues

Siguria juridike është parimi kushtetues më i rëndësishëm, që
“privilegjon” poseduesin ndaj pronarit dhe që vendoset në thelb të
parashkrimit fitues. Kështu ligjvënësi nëpërmjet parashkrimit fitues
“dekoron” pronar atë që e zhvillon pronën, e ruan e kujdeset për të si të
ishte pronari i vërtetë duke qënë i bindur në pronësinë e tij, dhe nga ana
tjetër “ndëshkon” pronarin pasiv me humbjen e pronës, i cili për një kohë
të gjatë nuk ushtron të drejtat e tij për një kohë të gjatë. Kuptohet
ndëshkimi në këtë rast është domen ekskluziv i së drejtës civile dhe nuk
mund të trajtohet apo të barazohet qoftë edhe për nga efektet nga ligji
me ndëshkimin penal, qoftë edhe me karakteristikat e tij ultima ratio.

deklarativ. Ky vendim efektin konstatues dhe deklarativ e shtrin me efekt
retroaktiv apo prapaveprues deri në momentin e bashkëekzistencës së
njëkohshme të elementeve të listuar më lart, thënë ndryshe momentit të
fitimit të pronësisë. Ndaj Neni 170 i Kodit Civil, intepretuar sistematikisht
me nenin 32/b të Kodit të Procedurës Civile, për të përmbyllur konstatimin
e këtij fakti juridik ka lënë në disponibilitetin e pronarit të bërë rishtazi një
padi njohje, e cila i kundrejtohet ishpronarit, për t’a detyruar këtë të
fundit të njohë të drejtën e pronësisë dhe për të mundësuar sakaq
regjistrimin e pasurisë në regjistrat publik.

Nga ana tjetër, Gjykata vlerëson se, parashkrimi fitues është një
mënyrë primare e fitimit të pronësisë dhe në këtë rast nuk mund të
zbatohet parimi që “askush nuk mund t’i kalojë një tjetri më tepër të
drejta nga sa vetë ka”, i cili zbatohet vetëm në mënyrat e prejardhura të
fitimit të pronësisë. Në parashkrimin fitues, fituesi i sendit bëhet pronar
që nga çasti që parashkrimi është plotësuar 6, çka do të thotë se
pavarësisht se sa e vonë është padia e fituesit të ri të pronësisë vendimi
i gjykatës ka karakter konstatues dhe deklarativ e jo konstitutiv, që do të
thotë se konfirmon një marrëdhënieje juridike ekzistuese dhe nuk e krijon
atë7. Kështu data e perfeksionimit të kohëkalimit të parashikuar nga ligji
shënon momentin final juridik të ndërrimit të titullaritetit të pronësisë nga
ishpronari tek pronari i ri.

Nga sa u arsyetua më lart konkludohet se parashkrimi fitues është
një mënyrë fitimi pronësie që vepron drejtëpërdrejtë për shkak të
parashikimit si e tillë nga ligji, që do të thotë se vullneti i palëve që humbin
pronësinë apo që fitojnë pronësinë nuk ndikojnë aspak në perfeksionimin
e kushteve faktike dhe ligjore për ngjarjen e formësimit të titullit. Kështu
konkludohet se veprimi i parashkrimit fitues nuk do të thotë se ishpronari

1 Shkrimi më së shumti bazohet në argumentet e mia në cilësinë gjyqtarit a quo në një
gjykim kushtetues të inicuar me Vendimin “Për pezullimin e gjykimit dhe dërgimin e çëhtjes
në Gjykatën Kushtetuese” Nr. 1079 Akti, 17.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë.

2 Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Kolegji Civil.
3 Giuseppe Chine, Marco Fratini, Andrea Zoppini, diretti da Guido Alpa e Roberto

Garofoli, “Manuale di Diritto Civile”, IV Edizione, Romë 2013, faqe 582.
4 Shiko Baltasar Benusi, “Sendet, Zotënimi dhe modifikimet e tija”, Botim i Ministrisë

së Drejtësisë 1931, faqe 105.
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shtetërore të jenë të tilla që, nga njëra anë, të sigurojnë begatimin e
qarkullimit civil dhe vënien e vlerës së shtuar të tyre në dobi të ekonomisë
kombëtare dhe, nga ana tjetër, për të arritur këtë qëllim të mos vendosë
një barrë të tepërt dhe ekcesive mbi pronarin (neni 1 Protokolli Nr. 1 i
K.E.D.Nj.)14. Për këtë qëllim fryma që ligji civil përcjell ndaj subjekteve
pronar është detyra e tyre për t’a përdorur pronën, për t’u përkujdesur
për të dhe për t’a zhvilluar në mënyrë që e gjithë ekonomia shtetërore të
begatohet nga kjo vlerë e shtuar e zhvillimit.

Parashkrimi fitues i shërben qëllimit publik të qartësisë së titujve të
pronësisë në qarkullimin civil dhe formësimit të titujve origjinal të
pronësisë. Natyrshëm një titull i tillë pronësie është i fundmi në procesin
hetimor probatio diabolica dhe fillestari përsa i përket titullaritetit dhe si i
tillë prevalon ndaj çdo mënyre tjetër të fitimit të pronësisë.

Në doktrinën dhe jurisprudencën civile europiane15 parashkrimi fitues
legjitimohet edhe për faktin se poseduesi dhjetëvjeçar apo më shumë se
kaq ka poseduar dhe investuar në atë pronë rregullisht dhe pamundësia
për të mbrojtur këtë pasuri ndaj pronarit të vjetër mund të shkaktojë një
shpronësim faktik të tij nga e drejta e pronës. Sakaq kjo doktrinë dhe
jurisprudencë e vlerëson të nevojshme ekzistencën e mundësisë ligjore
për të shndërruar një situatë fakti të zgjatur dhe permanente në kohë në
një situatë ligji dhe për rrjedhojë edhe si mënyrë fitimi pronësie.

Por ndërkohë që, qoftë nga tradita e doktrinës të së drejtës civile
antike, mesjetare dhe moderne dhe legjislacionet në kohë, jo vetëm
shqiptare por mbarëeuropiane, arrij të gjej argumentet që legjitimojnë
kushtetutshmërisht dhe konvencionalisht parashkrimin fitues si mënyrë
e formësimit të titujve origjinal të pronësisë, duke legjitimuar sakaq
humbjen e pronësisë për shkak të pasivitetit të pajustitifikuar të titullarit
të mëparshëm të saj, nuk arrij të gjej dot justifikimet ligjore, konventore
dhe kushtetuese për nihilizimin absolut të çdo të drejte pasurore të
ishpronarit. Kështu vlerësoj se mosgjetja e arsyetimeve kushtetuese të
interesit publik, të proporcionalitetit të gjendjes që e ka diktuar kufizimin
me nevojën për kuzifim të së drejtës kushtetuese për gëzimin e qetë të
pasurisë dhe vetë zgjidhjet ligjore që cenojnë në thelb të drejtën për
pasuri të ishpronarit, duke vendosur sakaq një barrë ekstremisht
disproporcionale mbi të, nxisin dyshimet kushtetuese mbi drejtësinë
substanciale dhe shoqërore të ligjit.

Gjithashtu ligjvënësi, duke i dhënë përparësi marrëdhënies faktike me
pronën dhe personin që e ushtron pushtetin e pronarit ekskluzivisht si të
ishte i tillë11, nën disa kushte rreptësisht të caktuara ligjore, nuk mbron
vetëm interesin e pronarit faktik (interesin privat), por nxit zhvillimin e
pronës, si bazën e zhvillimit ekonomik në Republikën e Shqipërisë
(interesin publik).

Gjithashtu vlerësoj se çdo kufizim që i vihet të drejtës për pronë me
anë të parashkrimit fitues, është i justifikuar nga një interes publik, në
mënyrë të arsyeshme nga nevoja për të shmangur rrezikun e bërjes së
padrejtësive në gjykimin e padive të mbetura stok, të vjetëruara dhe për
të garantuar sigurinë juridike që sjell marrëdhënia faktike, publike dhe e
pakontestuar ndër vite dhe dhjetëvjeçar e poseduesit faktik që hiqet me
pronën si të ishte pronari i vërtetë i saj. Në këtë kuptim, mbrohen të
paditurit eventual nga paditë e vjetëruara dhe inkurajohen paditësit
eventual për të mos fjetur dhe vegjetuar mbi të drejtat e tyre12. Gjithashtu
instituti i parashkrimit fitues garanton edhe mbarëvajtjen e proceseve
gjyqësore të cilat do të kishin vështirësi dhe ndërlikime të shumta përballë
provave tashmë të pamundura dhe dyshimta po aq sa të vjetra13.

Instituti i parashkrimit fitues është edhe një politikë diskrecionare e
pushtetit ligjvënës të çdo shteti në disiplinimin dhe ekonomizimin e tokës
apo pasurive të paluajtshme në përgjithësi, që përbëjnë një burim të
kufizuar natyror dhe si të tillë të shterueshëm. Kështu po mos të ekzistonte
kjo mënyrë fitimi pronësie do të justifikohej pasiviteti i papërligjur i
pronarëve ndër dhjetëvjeçarë dhe në përpjestim me kohën e kaluar prona
do të bëhej e patregëtueshme dhe njëkohësisht sterile në qarkullimin
civil dhe në destinacionin e saj natyror dhe ekonomik.

Duke qenë se pasuritë e paluajtshme kanë një rëndësi të madhe në
qarkullimin civil dhe se ato janë një burim i kufizuar dhe i shterueshëm
sipas mundësive objektive, duhet që interpretimet e ligjit dhe politikat

5 Shiko Vendim i Gjykatës së Lartë, Kolegji Civil, Nr.11115-01734-00-2007 i Regj.
Themeltar, Nr.00-2010-973 i Vendimit (307), dt. 29.06.2010.

6 Shiko Vendim i Gjykatës së Lartë, Kolegji Civil, Nr.11111-00639-00-2006 i Regj.
Themeltar, Nr.00-2008-544 i Vendimit (214), dt. 18.03.2008.

7 Giuseppe Chine, Marco Fratini, Andrea Zoppini, diretti da Guido Alpa e Roberto
Garofoli, “Manuale di Diritto Civile”, IV Edizione, Romë 2013, faqe 585.
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Nga ky interpretim historik i normave ligjore civile materiale shqiptare
që kanë rregulluar institutin e parashkrimit fitues me titull, arrihet në
konkluzionin se asnjëherë e drejta jonë civile nuk është përpjekur të
barazojë apo të mbrojë njëlloj interesat pasurorë ndërmjet fituesit dhe
humbësit në këtë mënyrë fitimi pronësie. Trajtimi ligjor i kompozuar sipas
kësaj mënyre i ngjan modelit të institutit sipas të drejtës antike romake
(usucapione, praescripto longis tempori) apo edhe sipas të drejtës
zakonore shqiptare, duke mos u shquar dhe zgjidhur asnjëherë padrejtësia
në thelb e dy subjekteve mbi të cilët kundrejtohen këto norma.

Nga hulumtimi i zhvilluar në legjislacionet e dy sistemeve të ndryshme
të së drejtës common law dhe civil law konstatohet se përgjithësisht
parashkrimi fitues njihet si mënyrë origjinale e fitimit të pronësisë, duke
nisur për një kohë nga pesë vjet (Shtetet e Bashkuara të Amerikës) deri
në gjashtëdhjetë vjet (pronat e kurorës mbretërore në Mbretërinë e
Bashkuar.)16. Sigurisht që ka të përbashkëta ashtu sikur ka edhe veçanti.
Në përgjithësi të gjitha shtetet nuk kanë parashikuar të drejtën subjektive
të ishpronarit për t’u kompensuar për pronën e humbur si pasojë e veprimit
të ligjit sipas kësaj mënyre të fitimit të pronësisë. Nga hulumtimet e
kryera në këto legjislacione ka vetëm një shtet që pranon të drejtën e
ishpronarit për t’u kompensuar. Më poshtë do të parashtrohet disa nga
rastet e analizuara.

Për të kaluar më tej në modelet simotra të zhvilluara europiane, sjellim
në vemendje fillimisht Kodin Civil Italian. Ky Kod ka patur një ndikim të
fuqishëm në hartimin e shumë dispozitave të Kodit Civil shqiptar, si
legjislacion modern perëndimor europian i marrë parasysh nga teknicienët
e hartimit të tij, në nenin 1159 (parashkrimi fitues 10 vjeçar me titull);
1159-bis (parashkrimi fitues me titull i pronës së vogël rurale); 1160
(parashkrimi fitues i universalitetit të sendeve të luajtshme) dhe 1162
(parashkrimi fitues i sendeve të luajtshëm e të regjistrueshëm) njëlloj
nuk përfill dhe as merr parasysh të drejtat e palës ishpronare për t’u
kompensuar nëse e kërkon me kundërvleftën e pronës së humbur sipas
kësaj mënyre origjinale të fitimit të pronësisë që ligji parashikon. Të njëjtin
rregullim ligjor bën edhe Kodi Civil Francez, i cili ka patur një ndikim të
madh në hartimin e Kodit Civil Italian, në nenin 2265 (parashkrimi fitues
i sendeve të paluajtshme me afat 10 dhe 20 vjeçar) apo neni 2229

4.Vështrim krahasues vertikal dhe horizontal mbi parashkrimin
fitues. Ligji, doktrina dhe juriprudenca.

Nga interpretimi historik të ligjeve civile të shtetit shqiptar që kanë
rregulluar këtë mënyrë fitimi pronësie, konstatohet se dispozitat e Kodit
Civil i vitit 1929, i cili është frymëzuar kryesisht nga Kodi Civil Francez
por edhe nga Kodi Civil Italian, këtë mënyrë fitimi pronësie e quante
“parashkrimi vehtësimtar”. Në nenin 2037 e vijues të Kodit Civil të vitit
1929 parashikohej parashkrimi fitues. Gjithashtu konstatohet se dispozitat
e tjera të këtij Kodi nuk njihnin të drejtën subjektive të ishpronarit për t’u
kompensuar për humbjen e pasurisë nëpërmjet parashkrimit fitues sipas
ligjit. Më pas Dekreti nr. 2083, datë 06.07.1955 “Mbi Pronësinë”, në
nenin 44 dhe vijues ka patur të njëjtin qëndrim përsa i përket konceptimit
të drejtës për kompensim të ishpronarit, që do të thotë se nuk njihej asnjë
e drejtë e tillë për personin që e humbet pronësinë si pasojë e një
parashikimi ligjor në momentin që vërtetohen fakte juridike të caktuara.
Më pas, neni 91 e vijues i Kodit Civil të vitit 1981 konceptonte këtë titull
otigjinal pronësie nën logjikën e njëjtë si legjislacionet paraardhëse, përsa
i përket të drejtës së ishpronarit që ka humbur tashmë pronësinë për t’u
kompensuar. Të njëjtën formulë kompozimi të institutit ka edhe Kodi
Civil në fuqi.

8Shiko Vendimin e Gj.E.D.Nj të Dhomës së Madhe, në çështjen me Nr. 44302/02
Aplikimi, dt. 30.07.2007, “J.A. Pye (Oxford) LTD dhe J.A. Pye (Oxford) Land LTD
kundër Mbretërisë së Bashkuar”, Strasburg.

9Shiko për analogji nenin 42 të Kushtetutës së Republikës së Italisë, i cili ndër të tjera
disponon “lpër qëllimin për të siguruar funksionin social” (përkthim i gjyqtarit). Të
njëjtën gjë bën edhe neni 17 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian e
nënshkruar në Nicë në vitin 2000.

10 Giuseppe Chine, Marco Fratini, Andrea Zoppini, diretti da Guido Alpa e Roberto
Garofoli, “Manuale di Diritto Civile”, IV Edizione, Romë 2013, faqe 577.

11 Shiko “Prescription and Limitation” (Scotland) Act 1973, section 1(1)(a).
12 Shiko relacionin e Komisioni Parlamentar Ligjor Anglez mbi reformën e Aktit të

vitit 1988 “Mbi tokën”, konkretisht ku kërkohet të reformohet mënyra origjinale e fitimit
të pronësisë me parashkrim fitues. Kjo ishte edhe mbrojtja që Mbretëria e Bashkuar bëri
para GjE.D.Nj. në çështjen “J.A. Pye (Oxford) LTD dhe J.A. Pye (Oxford) Land LTD
kundër Mbretërisë së Bashkuar”, Strasburg.

13Shiko çështjen “Stubbings and Others v. United Kingdom”, Vendim i dt. 22.10.1996
i Dhomës së Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 22083/93; 22095/93.
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dhe formulë ligjore parashikohet në nenin 172-176 të Kodit Civil të
Republikës së Polonisë.

Edhe në legjislacionet e sistemit common law të së drejtës e drejta e
kompensimit gjen të njëjtin rregullim18. Kështu Australia në një pjesë të
territorit nuk e njeh parashkrimin fitues si mënyrë fitimi pronësie, ndërkohë
në pjesët e tjera të territorit ku njihet ligji civil nuk njeh asnjë lloj
kompensimi për personin që humb pronën për shkak të ligjit. Në Zelandën
e Re kjo mënyrë fitimi pronësie njihet, por ligji civil nuk njeh asnjë të
drejtë kompensimi për ishpronarin. Kanadaja ka një veçanti, pasi nuk
njeh veprimin e institutit të fitimit të pronësisë të parashkrimit fitues mbi
pasuritë e regjistruara në regjistrin publik përkatës, por përsa i përket të
drejtës së kompensimit ligji civil kanadez mban të njëjtin qëndrim, duke e
mosnjohur një të drejtë të tillë. Edhe legjislacioni civil material i Shteteve
të Bashkuara të Amerikës nuk njeh asnjë të drejtë kompensimi për
ishpronarin.

Ndërkohë nga legjislacionet materiale civile të konsultuara për hartimin
e kësaj kërkese konstatohet se Kodi i të Drejtave Reale19 i vitit 1970 të
Mbretërisë së Suedisë në nenin 16 dhe 18, kur parashikojnë parashkrimin
fitues20 pa titull dhe me keqbesim për një afat njëzetvjeçar, disponon
njohjen e të drejtës subjektive të ishpronarit për t’u kompensuar në lidhje
me humbjen e pronës sipas ligjit në kundërshtim me vullnetin e tij njohin
të drejtë edhe në luadrin e demit të paligjshëm të shkaktuar në pasurinë
e tij. Kjo padi sipas legjislacionit suedez parashkruhet brenda 10 viteve.

Drejtësia substanciale e mosparashikimit të së drejtës për t’u
kompensuar nga ligji në parashkrimin fitues si mënyrë origjinale të fitimit
të pronësisë u vu në dyshim në Vendimin e House of Lords në çështjen
J. A. Pye (Oxford) ltd. and Others (Respondents) v. Graham and Another
(Appellants) në datë 04.07.2002. Kështu Lordi Bingham of Cornhill në
opinionin e tij në këtë vendim ndër të tjera u shpreh ndër të tjera se është
e vështirë për të gjetur ndonjë arsye të ligjshme për të justifikuar mungesën
e njohjes së të drejtës për t’u kompensuar të pronarit që mund pasurinë

16 Shiko “Adverse Possession”, British Institute of International and Comparative Law,
Report by the British Institute of International and Comparative Law for Her Majesty’s
Court Service, Shtator 2006.

(parashkrimi fitues me afat 30 vjeçar). Të njëjtën gjë bën edhe Neni 937
i Kodit Civil Gjerman (fitimi i pronësisë me parashkrim fitues 10 vjeçar
mbi sendet e luajtshme), i cili nuk merr parasysh fare konceptin e titullit
por vendos si kryefjalë të elementeve që duhet të përmbushen për të
patur si titull pronësie parashkrimin fitues mirëbesimin në posedim të
përfituesit. Të njëjtën gjë bën edhe Kodi Civil i Republikës së Austrisë.

Ligji Nr. 03/L Nr. 154 “Për pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore”
e Republikës së Kosovës në nenin 28 e vijues rregullohet parashkrimi
fitues. Edhe në këtë legjislacion të ri europian nuk parashikohet e drejta
e ishpronarit për t’u kompensuar me vlerën ekuivalente të sendit mbi të
cilin pronësia humbi për shkak se sipas ligjit e fitoi një subjekt tjetër. Nën
të njëjtën filozofi ligjore të ndërtimit të institutit të parashkrimit fitues kjo
mënyrë fitimi pronësie prezantohet edhe në legjislacionet e vendeve të
rajonit si Mal i Zi, Maqedoni, Serbi, Kroaci, Bosnje-Hercegovinë dhe
Slloveni.

Gjithashtu Kodi Civil i Mbretërisë së Spanjës në nenet 1930 – 1960 e
rregullon parashkrimin fitues në mënyrë të njëjtë përsa i përket çështjes
të së drejtës për t’u kompensuar për ishpronarin, pavarësisht ndryshimeve
të tjera për të cilat shquhet. Megjithatë në veçanti ky Kod parashikon
mundësinë e ishpronarit për të paditur për këtë humbje këdo subjekt i cili
ka patur për detyrë të veprojë në mënyrë që të parandalohet plotësimi i
kushteve për parashkrim fitues, me dhe faj apo me neglizhencë ka ometuar
ndaj këtij detyrimi ligjor apo kontraktor. Edhe Kodi Civil i Mbretërisë së
Holandës në nenet 3:99(1)) apo 3:105(1) nuk parashikon asnjë mjet
kompensimi apo shpërblimi për ishpronarin që humbi pronësinë nëpërmjet
veprimit të parashkrimit fitues17. Të njëjtin rregullim bën edhe Kodi Civil
i vitit 1959 i Republikës së Hungarisë në Nenin 121(1). E njëjta zgjidhje

14 Gjykata në formësimin e këtij qëndrimi mban parasysh Vendimin e Gj.E.D.Nj,
Dhoma e Madhe, në çështjen me Nr. 44302/02 Aplikimi, dt. 30.07.2007, “J.A. Pye
(Oxford) LTD dhe J.A. Pye (Oxford) Land LTD kundër Mbretërisë së Bashkuar”,
Strasburg.

15 Shiko Vendimin e High Court U.K., Viti 2002, UKHL 30, [2002] 3 All ER 865 dhe
Relacionin Konsultativ të Komisionit të Ligjeve të Parlamentit Anglez që shoqëron Ligjin
për Regjistrimin e Pronës të vitit 1998 (prepared with the Land Registry; Law Com.  No.
254).
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i paligjshëm që krijoi premisat për të ushtruar posedimin e qetë dhe të
pandërprerë mbi pronën që u fitua, gjithmonë kur ajo i shërbente interesit
publik. Gjyqtari a quo, duke argumentuar pabarazinë e mbrojtjes së ofruar
nga ligji ndërmjet shtetit apo enteve publike dhe pronarit privat që
shpronësohet, parashtroi në këtë kontroll incidental se akordimi nga ligji
si kompensim shpërblimin e dëmit dhe jo një shpërblim të drejtë me vlerën
e pronës shkakton shkeljen e të drejtës së pronës private sipas nenit 42
të Kushtetutës së Republikës së Italisë dhe nenin 1 Protokolli Nr. 1 të
K.E.D.Nj.24

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Italisë, pasi argumentoi edhe
qëndrimet e Gj.E.D.Nj. mbi kufizimet e së drejtës së pronës dhe
shpërblimin e drejtë që rrjedh nga ajo, konkludoi se mungesa e një
shpërblimi të drejtë për ishpronarin nga pronari i ri shtet apo ent publik
shkakton cenimin e të drejtës së pronës. Gjykata konkludoi se në rastin
konkret ligji nuk ka patur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe
shpërblimit të drejtë. Për këtë arsye ligji, në pjesën që nuk parashikonte
shpërblimin e drejtë të humbësit të së drejtës së pronësisë, u shfuqizua si
jokushtetues dhe jokonvencional.

Sikurse shihet Gjykata Kushtetuese e Republikës së Italisë u shpreh
se kjo mënyrë origjinale të fitimit të pronësisë, në mënyrë që të jetë
kushtetuetshmërisht e pranueshme, do të duhet që ligji të parashikojë një
shpërblim të drejtë. Ajo në këtë vendim nuk e vuri asnjëherë në dyshim
faktin se a duhet të kompensohet ishpronari për humbjen e pronësisë
sipas ligjit, por diskutoi cilësinë dhe sasinë e dëmshpërblimit dhe për
arsye se cilësia dhe sasia nuk ishte në përputhje me Kushtetutën e
shfuqizoi normën ligjore.

17 W.H.M. Reehuis and E.E. Slob (ed.), “Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe
Burgerlijk Wetboek, Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht” (Deventer:
Kluwer, 1990), faqe 830 dhe 833.

18 Parashkrimi fitues për herë të pare është rregulluar me akte të gjithëpushtetshme në
sistemit common law të së drejtës në shekullin e XII në Angli.

19 Emërtimi ligjor në gjuhën suedeze është “Jordabalk” 1970:994. Përkthimi është i
gjyqtarit a quo.

20, Parashkrimi fitues sipas këtij legjislacioni quhet “Havd” dhe nënkupton titullin e
pronësisë të poseduesit

nga pronari që e fiton atë. Edhe opinioni i Lordit Browne-Wilkinson, i cili
ishte gjyqtari që përgatiti draftin e vendimit, ishte i tillë mbi këtë çështje.
Lord Hope of Craighead ndër të tjera vlerësoi se mungesa e një
kompensimi të drejtë krahas garancive të tjera tek parashkrimi fitues
sjell shkeljen e së drejtave për gëzimin e qetë të pasurisë të personit
ishpronar, duke rënë dakord përsa i përket pranimit të apelit të ngritur
nga humbësit e pronësisë me parashkrim fitues në këtë rast. Edhe Lordi
Hutton në opinionin e tij vlerësoi se zgjidhja ligjore në këtë rast është
joproporcionale kur mori paraysh interesat publike dhe mënyrën e
zgjidhjes nga ligji në parashkrimin fitues (adverse possession).

Çështja shkoi para Gj.E.D.Nj. Dhoma e IV e Gj.E.D.Nj. me
Vendimin e dt. 15.11.2005 me shumicë votash vendosi (katër vota pro
dhe tre kundër) ndër të tjera se ligji civil, që parashikon si mënyrë origjinale
fitimi pronësie parashkrimin fitues21, në pjesën që ndër të tjera nuk
parashikon edhe të drejtën e kompensimit të ishpronarit, shkel nenin 1 të
Protokollit Nr. 1 të K.E.D.Nj. Mbretëria e Bashkuar e parashtroi çështjen
në Dhomën e Madhe të Gj.E.D.Nj.. Me Vendimin dt. 30.08.2007 Dhoma
e Madhe e Gj.E.D.Nj. me snhumicë votash (dhjetë vota pro me shtatë
vota kundër) vendosi ndër të tjera se mungesa e kompensimit nuk prek
nenin 1 të Protokolli Nr. 1 të K.E.D.Nj.. Argumentet e këtij vendimi më
së shumti kishin të bënin me traditën europiane të së drejtës civile rreth
këtij instituti dhe me një legjislacion të gjithë pranuar nga shtetet anëtare
të Këshillit të Europës. Ndërkohë gjyqtarët e mbetur në pakicë
arsyetuan22 të kundërtën e këtij qëndrimi.

Një çështje e ngjashme me çështjen e konstestuar
kushtetutshmërisht nga gjyqtari a quo në këtë kontroll incidental ka qenë
objekt kontrolli kushtetues edhe nga Gjykata Kushtetuese e Republikës
së Italisë, e inicuar nga Tribunali i Palermos. Objekt kontrolli kushtetues
ishte neni 5, pika 7 i DekretLigjit Nr. 333, dt. 11.07.1992 “Për masat
urgjente të rimëkëmbjes së financave publike”23, i ndryshuar, në të cilën
parashikohej e drejta e entit publik apo organit shtetëror për të fituar me
parashkrin fitues një pronë private me kalimin e një afati të caktuar.
DekretLigji parashikonte ndër të tjera se pronarit privat, pronari publik
fitues rishtazi i pronësisë nëpërmjet kësaj mënyre origjinale të fitimit të
pronësisë, i detyrohej t’i shpërblente dëmin e shkaktuar nga fakti fillestar
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që mbledh pas vetes të gjithë zërat e konkluzionit të Gjykatës Supreme
të sjellë në vemendje më lart në vitin 1982. Së dyti, qëndron teoria e
fitimit të pronësisë me parashkrim fitues sipas klauzolës së parashikuar
nga Amendamenti i V-të i Kushtetutës, që detyrimisht e kërkojnë
kompensimin e titullarit privat që humb pronësinë ndaj një subjekti
shtetëror.29

Gjatë hulumtimit mbi doktrinën e së drejtës civile janë konstatuar
edhe zëra reformator të institutit arkaik të parashkrimit fitues 30. Ato
argumentojnë se mungesa e kompensimit për humbjen e pësuar nga ligji
ndaj ishpronarit nuk mund të justifikohet dhe për më tepër i jep mbrojtje
më të madhe dhe të pamerituar personit që ka të drejta mbi sendin që
rrjedhin nga posedimi se sa personit që ka të drejta që rrjedhin nga
pronësia. Gjithashtu ato kërkojnë një vemendje më të madhe të legjislatorit
por edhe jurisprudencës gjyqësore për ndreqjen e kësaj anomalie logjike
në të drejtën pozitive.

Kjo filozofi e përbashkët europiane e konceptimit të kësaj mënyre
origjinale të fitimit të pronësisë duket sikur neglizhon dhe nihilizon njëzëri
të drejtën e ishpronarit për t’u kompensuar për humbjen e pronësisë për
shkak të ligjit. Në vlerësimin tim ky fakt nuk mund të shërbejë apriori për
të konkluduar se mosnjohja e kësaj të drejte subjektive nuk shkakton
herezi kushtetuese, konventore apo e të drejtës civile traditë e
mijëvjeçarëve. Në vlerësimin tim Gjykata Kushtetuese e Republikës së
Shqipërisë ka mundësinë e artë të jetë institucioni i parë europian dhe
pararoja e ndryshimit dhe reformimit të mënyrës se si duhet konceptohet
parashkrimi fitues nga e drejta moderne civile, në mënyrë që edhe e
drejta pozitive t’i qaset ligjit objektiv dhe të përbotshëm të fizikës ku
asgjë nuk humbet por gjithçka transformohet.

Kjo mënyrë e re e konceptimit në Europë synon që të reformojë një
institut klasik dhe arkaik të së drejtës civile, drejtësia substanciale e të

21 Nuk bëhet fjalë për ligjin e vitit 2002 që është sot në fuqi në Mbretërinë e Bashkuar
por për ligjin e kohës së mosmarrëveshjes objekt gjykimi, konkretisht Ligji mbi Pashkrimin
i vitit 1939 (përkthim i gjyqtarit a quo).

22 Ka dy qëndrime të gjyqtarëve në pakicë.
23 Përkthim i gjyqtarit a quo.
24 Shiko Vendimin Nr. 349 të dt. 22.10.2007 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së

Italisë

E njëjta çështje është shtruar për zgjidhje edhe para gjykatave më të
larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në çështjen “ Pascoag
Reservoir & Dam, LLC v. Rhode Island” në vitin 2002 pala paditëse
subjekt privat kërkoi kompensimin nga agjensia përkatëse shtetërore për
pasurinë e fituar prej saj nëpërmjet parashkrimit fitues, në bazë të
parashikimit kushtetues të Amendamentit të V të Kushtetutës 25. Në
arsyetimin e tij gjyqtari Ronald R. Lagueux (relatori) argumentoi se në
të drejtën e pronësisë parashikohen disa raste që nën disa kushte të
posaçme (duke iu referuar nga konteksti parashkrimit fitues) të
parashikohet mundësia që prona të trannsferohet për shkak të ligjit nga
një subjekt tek një tjetër pa kompensim. Ndërkohë vijoi ai në të drejtën
kushtetuese në çdo rast marrja e pronës nga shteti, duke përfshirë këtu
edhe parashkrimin fitues, duhet të realizohet vetëm nëpërmjet një
kompensimi të drejtë. Ai konkludoi se rasti objekt gjykimi duhet të zgjidhë
nëse këto dy parime të ndryshme prevalojnë ndaj njëra tjetrës apo duhet
të bashkëveprojnë rast pas rasti. Në rastin konkret gjykata e rrëzoi padinë
për shkak parashkrimi, duke pranuar që në të vërtetë në rastin e veprimit
të parashkrimit fitues si mënyrë origjinale e fitimit të pronësisë mbi një
prone konkrete që titullon pronar një subjekt shtet dhe shpronëson një
subjekt privat, në bazë dhe për zbatim të Amendamentit të V të
Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shteti apo agjensia
shtetërore duhet të kompensojë ishpronarin privat.26

 Megjithatë Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës
ka mbajtur edhe qëndrim tjetër shumë vite më parë çështjes së trajtuar
më lart. Kështu në çështjen “Texaco v. Short”27 në vitin 1982 gjykata u
shpreh se edhe shteti mundet të jetë një ndër subjektet që mund të fitojë
prone me parashkrim fitues dhe se në këtë rast shteti nuk mund të jetë
subjekt i garancisë së kompensimit që rrjedh nga Amendamenti i V i
Kushtetutës, pasi po vepron si subjekt privat dhe në këto raste zbatohen
normat e ligjit material civil. Ajo sqaroi se shteti detyrohet t’i nënshtrohet
klauzolës së kompensimit të Amendamentit të V-të kur vepron iure
imperi.28

Gjithashtu edhe në doktrinën juridike të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës konstatohen disa qëndrime lidhur me këtë debat, ku mbi të
gjithë dallohen dy teori të ndryshme nga njëra-tjetra. Së pari, qëndron
teoria e fitimit të pronësisë sipas të drejtës civile me parashkrim fitues,
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neni 11, 17, 18 dhe 41 i Kushtetutës dhe neni 1 i Protokollit Nr. 1 i
K.E.D.Nj., duke trajtuar dhe mbrojtur në mënyrë të barabartë asetet,
interesat pasurorë dhe pritshmëritë e ligjshme të individëve që përfshihen
në këtë marrëdhënie juridike, rezultati i së cilës imponohet nga ligji, i cili
nën formulën e mësipërme ka krijuar një mënyrë origjinale të fitimit të
pronësisë. Më tej sjell në vemendje nenin 175 i Kodit Civil32. Sakaq
legjislatori është kujdesur edhe në këtë rast të garantojë të drejtën për
pronë dhe asete pasurore të palëve që përfshihen në këtë marrëdhënie,
duke dhënë me paracaktim edhe formulën ligjore se si do të zgjidhet
çështja e pronësisë dhe se si secili prej tyre do të marrë atë që i takon.
Edhe në këtë rast ligji është udhëhequr nga parimet e përbotshme të
drejtësisë shoqërore. Më tej sjell në vemendje nenin 176 i Kodit Civil.
Sërisht ligji civil është kujdesur përpjestimisht për përditësimin e drejtësisë
shoqërore nën logjikën secilit hakun, edhe kur bëhet fjalë për fitimin e
pronësisë për sende të luajtshme në mënyrë origjinale dhe për shkak të
ligjit. Të njëjtën gjë bën edhe neni 177 i Kodit Civil. Logjika e ligjvënësit
në këtë dispozitë nuk ka lejuar të zhvleftësohet edhe një e mirë jomateriale
sikurse është veprimtaria krijuese apo puna makanike e një subjekti, si
kontribut i ndjeshëm dhe i matshëm i vlerës së shtuar të sendit të ri të
krijuar rishtazi apo të begatuar në vlerë në qarkullimin civil. Sërisht filozofia
e përbotshme e drejtësisë shoqërore ka regjuar këtë mënyrë fitimi pronësie
dhe rregullimin e marrëdhënies që krijohet ndërmjet subjekteve. Sërisht
ligji është shkaku dhe fakti që krijon këtë formulë për fitimin e pronësisë,
duke ruajtur të drejtat pasurore përpjestimisht për të dy subjektet.

Ligji material civil është kujdesur të mbrojë edhe interesat pasuror të
atij subjekti që nuk është pronar, për hir të parimit që vendos neni 1 i
Protokollit Nr. 1 të K.E.D.Nj. dhe filozofisë së drejtësisë shoqërore apo
akoma më tej nenit 17 dhe 41 të Kushtetutës. Kështu në marrëdhënien
jashtëkontraktore të dy individëve pronar joposedues dhe posedues
jopronar, apo e njohur ndryshe si padia e rivendkimit (rei vendicatio), ligji
ka paraparë mundësinë që poseduesi me mirëbesim dhe poseduesi me
keqbesim të kompensohen për investimet apo shpenzimet që kanë bërë
në sendin pasuri e paluajtshme apo pasuri e luajtshme individualisht e
përcaktuar (shiko nenin 299, 300 dhe 301 të Kodit Civil). Kështu legjislatori
është munduar që në mënyrë të arsyeshme dhe proporcionale të barazojë

cilit çuditërisht nuk është vënë në diskutim, por ka kaluar i pandryshuar
ndër shekuj si trashëgimi e së drejtës civile, pavarësisht përfshirjes në
kodet më moderne të shteteve europiane. Nëpërmjet këtij ndryshimi në
mënyrën e të konceptuarit synohet që interesat pasuror të palëve të
mbrohen njëlloj me ligj, që e drejta e pronës mos të kufizohet në mënyrë
joproporcionale, që ajo të mos cenohet në thelbin e saj dhe një sanskion
civil në ligj të mos ketë efektet ekuivalente të një sanksioni penal.

5. Mënyra të tjera të fitimit të pronësisë dhe të drejtat e
“humbësit”

Me qëllimin që të kuptohet drejtësia e munguar në të drejta dhe
detyrime që ligji ka bërë në rastin e parashkrimit fitues sipas nenit 169 të
Kodit Civil, në pjesën që nuk ka njohur si të drejtë subjektive të drejtën
për t’u kompensuar të palës ishpronare me ekuivalencën e pronës së
humbur, vlerësoj se është e nevojshme të sjell në vemendje disa raste
analoge të zgjidhjeve që legjislatori ka dhënë në mënyrat e tjera të fitmit
të pronësisë dhe jo vetëm, por edhe në raste thelbësisht të ngjashme të
nevojës për të zgjidhur problemet sociale dhe ekonomike me drejtësi,
ndershmëri dhe barazi. Qëllimi është të kuptohet arsyeja e këtij parashikimi
ligjor dhe krahasimi i tij me ins-titute simotra të fitimit të pronësisë.

Fillimisht sjell në vemendje mënyrën origjinale të fitimit të pronësisë
me bashkim dhe përzierje të parashikuar nga neni 174 i Kodit Civil.
Njëlloj sikur edhe neni 169 i Kodit Civil, edhe neni 174 i tij parashikon një
nga mënyrat origjinale të fitimit të pronësisë31 me bashkim. Në këtë
mënyrë legjislatori ka realizuar drejtësinë shoqërore të premtuar nga

25 Amendamenti i V-të i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili është
miratuar dhe frymëzuar më së shumti nga idetë liberale të James Madison, ndër të tjera ka
njohur edhe të drejtën e kujtdo që i merret prona nga shteti për përdorim publik që të
kompensohet për humbjen e shkaktuar.

26 Shiko çështjen “Pascoag Reservoir & Dam, LLC v. Rhode Island”, 217 F. Supp. 2d
206, 209 (D.R.I. 2002).

27 Shiko çështjen “Texaco v. Short”, 454 U.S. 516, 102 S.Ct. 781, 70 L.Ed.2d 738
(1982).

28 Shiko çështjen “Nollan”, 483 U.S. at 835 n. 6, 107 S.Ct. 3141 dhe çështjen
“Pennsylvania Coal Co.”, 260 U.S. at 416, 43 S.Ct. 158.
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politik të ligjvënësit për të zgjidhur njëherë e mirë çështjet faktike të
krijuara rëndom në Shqipëri nga ndërtimet pa leje. Ligji dhe legjislatori
megjithëse shpronësonte de facto pronarin e mëparshëm për të titulluar
një pronar të ri nuk ia nihilizonte në thelb atij të drejtën e pronësisë, por i
njihte të drejtën subjektive për t’u kompensuar sipas ekuivalencës së
pasurisë së humbur. Për këtë qëllim neni 5 i Ligjit Nr. 10239, dt. 25.02.2010
“Për krijimin e fondit special të kompensimit të pronave”, në pikën 2
njeh të drejtën dhe modalitetet e kompensimit të ishpronarit për humbjen
e pronësisë për shkak të ligjit. Në këtë mënyrë ligji bënte drejtësi shoqërore
dhe kënaqte në mënyrë të barabartë interesat pasurorë dhe pritshmëritë
e ligjshme të ishpronarit të shpronësuar nga ligji dhe pronarin e ri të
titulluar nga ligji. Kështu e drejta për pasuri nuk nihilizohej tësisht por
thjeshtë transformohej, duke kaluar sakaq testin e përputhshmërisë me
nenin 11, 17, 18 dhe 41 të Kushtetutës dhe nenin 1 Protokolli Nr. 1 i
K.E.D.Nj.33

Ligji 9235/2004, i ndryshuar, dhe ligjet paraardhëse si motra, të
dala në bazë dhe për zbatim të zotimit që populli shqiptar i ka vënë
Republikës në nenin 181 të Kushtetutës, kanë parashikuar rivendosjen e
të drejtave të pronësisë së subjekteve të shpronësuar nga regjimi i
mëparshëm shtetëror në mënyrë të padrejtë, duke përcaktuar detyrimin
e Kuvendit për të normuar rregullimin e drejtë të çështjeve që kanë të
bëjnë me shpronësimet dhe konfiskimet e kryera përpara miratimit të
kësaj Kushtetutës që është në fuqi34. Neni 1 shkronja “b” i ligjit parashikon
se prona ku nuk mund të kthehet fizikisht do të kompensohet dhe mënyrën
se si do të bëhet kjo gjë e parashikon neni 11 i tij dhe modalitetet
parashikohen në nenin 2 dhe 5 pika 1 të Ligjit Nr. 10239, dt. 25.02.2010
“Për krijimin e fondit special të kompensimit të pronave”. Në këtë mënyrë
ligji është kujdesur, sipas parimeve të përgjithshme të drejtësisë sociale,
proporcionalitetit, respektimit të interesit publik dhe garantimit të të
drejtave pasurore të individit, të gjejë një formulë të pranueshme ligjore
për të gjithë. Sërisht ligji merr parasysh dhe nuk nihilizon interesat pasuror
të ishpronarit në këtë mënyrë fitimi pronësie nëpërmjet zhdëmtimit apo
rehabilitimit nga padrejtësitë e të kaluarës.

Ligji parashikon edhe një mënyrë tjetër fitimi pronësie me titull
origjinal, sikurse është konfiskimi civil apo penal. Kështu konfiskimi civil

mbrojtjen e pasurisë dhe interesave pasuror të këtyre palëve, në përpjestim
me gjendjen që e ka diktuar atë dhe duke iu njohur secilit hakun.

Nën të njëjtën logjikë të mënyrave origjinale të fitimit të pronësisë,
Kushtetuta në nenin 41 ndër të tjera ka njohur shpronësimin, i cili detajohet
në nenin 190 të Kodit Civil dhe në ligjin e posaçëm. Sërisht logjika që
frymëzon populli shqiptar në Kushtetutë dhe legjislatori në ligjin material
civil është ruajtja e të drejtave pasurore të çdo personi të cenuar dhe
realizimi i interesit publik njëkohësisht. Shpërblimi në rastin konkret që i
jepet ishpronarit është njëlloj kundërvefte për pronën e humbur për shkak
të ligjit e jo si pasojë e vetë pronarit të saj. Në këtë mënyrë drejtësia
shoqërore përditësohet edhe në shpronësimin formal si mënyrë origjinale
e fitimit të pronësisë iure imperi. Kjo do të thotë se shpronësimet ose
kufizimet e së drejtës së pronësisë që kanë efekt ekuivalent juridik ose
faktik me shpronësimet do të jenë kushtetuese vetëm nëse ligji apo akte
të tjera të gjithëpushtetshme akordojnë ndaj ishpronarit apo subjektit të
cenuar nga kjo masë shtetërore e imponuar një shpërblim të drejtë.

Një mënyrë tjetër e posaçme dhe origjinale e fitimit të pronësisë e
parashikuar nga ligji është fitimi i pronësisë mbi truallin e një subjekti
tjetër nëpërmjet legalizimit të ndërtimit pa leje, kur plotësohet kushtet
ligjore respektive, thënë ndryshe një mënyrë joklasike të fitimit të
pronësisë. Kështu Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, krijoi një
mënyrë të re e të posaçme të fitimit të pronësisë, si rrjedhojë e një vullneti

29 Andrew Dick, “Making Sense out of Nonsense: a Respoense to Adverse Possession
by Governmental Entities”, University of Miami School of Law, shiko faqe 349-350. Ai
ndër të tjera përmend si zëra përfaqësues të këtyre teorive “David Casanova, Comment,
The Possibility and Consequences of the Recognition of Prescriptive Avigation Easements
by State Courts, 28 B.C. ENVTL. AFF. L. REV. 399 (2001)” dhe “A. M. Vann, Annotation,
Acquisition of Title to Land by Adverse Possession by State or Other Governmental Unit
or Agency, 18 A.L.R. 3d 678 (1968)”

30 Martin J. Forcello, “Adverse Possession and Takings Seldom Compensation for
Chance Happenings”, faqe 686. Shiko gjithashtu Henry W. Ballantine, “Title by Adverse
Possession”, Botim i Harvard Law Review, publikuar në 1 Dhjetor 1918, faqe 135, ku ndër
të tjera vihet në dyshim parashrkimi fitues në pjesën që nuk parashikon të drejtën e
kompensimit të ishpronarit, duke argumentuar se nuk mund të privilegjohen me ligj të
drejtat që rrjedhin nga posedimi mbi të drejtat që rrjedhin nga pronësia.
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Për rrjedhojë vlerësoj se 169 i Kodit Civil, në pjesën që nuk parashikon
të drejtën subjektive të ishpronarit për t’u kompensuar për pasurinë e
humbur sipas ligjit civil, dështon të vendos një balancë të ndershme
ndërmjet pronarit të ri dhe ishpronarit në të drejtat e tyre për gëzimin e
qetë të pasurisë sipas nenit 1 të Protokollit Nr. 1 të K.E.D.Nj. Pabarazia
në të drejta që ligji bën në këto marrëdhënie juridike ndërmjet personit
që fiton pronën dhe atij që e humb shkakton cenimin e nenit 11, 17, 18
dhe 41 të Kushtetutës, pasi pronat dhe e drejta për pronë nuk mbrohen
njëlloj nga ligji, pronarët dhe titullarët e të drejtave trajtohen në mënyrë
të pabarabartë dhe ekstremisht joporporcionale dhe në këtë mënyrë shteti
shpronëson faktikisht një subjekt për të begatuar një tjetër pa kompensuar
këtë të fundit për humbjen e pësuar.

Në këtë mënyrë legjislacioni civil material shqiptar, sikurse edhe në
legjislacionet civile europiane të marra në analizë më lart, e kanë marrë
të mirëqenë dhe të pamodifikuar nga e drejta romake e mijëvjeçarëve të
kaluar institutin e parashkrimit fitues, duke u prezantuar sakaq edhe në
ligjin e sotëm me të njëjtën ashpërsi dhe trajtim ekstremisht jo porporcional
ndërmjet dy subjekteve titullar dhe ishtitullar të pronës. Në mënyrë të
çuditshme ky institut arkaik nuk është farkëtuar nga nevoja e vendosjes
së drejtësisë shoqërore, e cila ka qenë ndër shekuj katalizatori i reformimit
të çdokohshëm i legjislacionit dhe e së drejtës pozitive në përgjithësi.
Është e pa shpjegueshme se si kjo mënyrë fitimi pronësie nën këtë logjikë
trajtimi të padrejtë i ka mbijetuar kapërcyellit të shekujve dhe logjikës së
gjithë legjislatorëve europian, demokraktik dhe modern. Ashpërsia e kësaj
mënyre trajtimi barazohet me masën apo dënimin penal të konfiskimit,
ku pasuria e rrjedhur nga krimi konfiskohet, d.m.th. ndodh shpronësimi
me ligj i titullarit pa akorduar asnjë masë kompensimi për humbjen e
pësuar.

Vlerësoj se reformimi i institutit të parashkrimit fitues në këtë mënyrë
nuk do të thotë nihilizimi i kësaj mënyre të posaçme dhe origjinale të
fitimit të pronësisë dhe doktrinës jurudike respektive të së drejtës civile35.
Nëpërmjet këtij reformimi i institutit të parashkrimit fitues synohet që të
ruhet dhe rivendikohet koherenca e munguar e prevalencës së të drejtave
të pronësisë mbi të drejtat që rrjedhin prej posedimit36, apo marrëdhënies
faktike mbi sendin. Në të vërtetë edhe nga vetë doktrina e së drejtës

i pasurisë i rregulluar me Ligjin Nr. 9284, dt. 30.09.2004 “Për parandalimin
dhe luftën ndaj krimit të organizuar” parashikon të drejtën për të
sekuestruar dhe më pas konfiskuar pasurinë e kujtdo ndaj të cilit dyshohet
për një grup të caktuar të rëndë krimesh dhe ligjshmëria e së cilës nuk
mund provohet dot nga pronari i saj para organit procedues. Sigurisht,
duke patur parasysh rrezikshmërinë e këtyre veprave dhe interesin publik
për parandalimin e krimit të organizuar nëpërmjet paralizimit dhe
shtetëzimit të aseteve pasurore, ligji nuk parashikonte dhe nuk kishte se
si të parashikonte të drejtën për kompensim të pronarit të shpronësuar
sipas këtij ligji. Një mënyrë tjetër e fitimit të pronësisë nga shteti si pasojë
e një dënimi penal është gjoba sipas nenit 34 të Kodit Penal. Gjithashtu
Kodi Penal në nenin 36, ku parashikohet konfiskimi i pasurisë që ka
lidhje me veprën penale; të çdo pasurie tjetër, vlera e së cilës i
korrespondon asaj të produkteve të veprës penale; dhe të sendeve,
prodhimi, përdorimi, mbajtja ose tjetërsimi i të cilave përbëjnë vepër
penale, edhe kur nuk është dhënë vendim dënimi. Sigurisht për shkak të
natyrës juridike të veprës penale, rrezikshmërisë shoqërore, shkeljes
ligjore me natyrë extrema ratio dhe natyrës juridike të dënimit penal nuk
mund të pretendohet dhe të njihet kompensimi i atij që shpronësohet
sipas ligjit nga pasuria e tij sipas kësaj mënyre.

Nga e gjithë kjo analizë krahasimore ligjore kuptohet se në të gjitha
mënyrat origjinale të fitimit të pronësisë që ligji civil parashikon, përveç

parashkrimit fitues sipas nenit 169 të Kodit Civil, ligji trajton në mënyrë
të barabartë interesat pasurorë dhe pritshmëritë e ligjshme të çdo subjekti,
duke gjetur formula të arsyeshme për të përditësuar parimin e drejtësisë
sociale dhe duke u kujdesur që askujt të mos i cenohen të drejtat për
gëzimin e qetë të pasurisë. Gjithashtu kuptohet se formula e gjetur nga
ligji për të rregulluar parashkrimin fitues sipas nenit 169 të Kodit Civil
përsa i përket të drejtave të ishpronarit dhe pronarit të ri është e njëjtë
me formulën ligjore të konfiskimit civil dhe konfiskimit penal. Ashpërsia
dhe pabarazia e trajtimit të interesave pasurorë të subjekteve të përfshirë
në këto marrëdhënie është e njëjtë.

31Shiko për analogji nenin 939 të Kodit Civil të Republikës së Italisë.
32 Shiko për analogji nenin 940 të Kodit Civil të Republikës së Italisë.
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dispozitë kushtetuese vendos një nga parimet bazë të shtetit të së drejtës
dhe riafirmon një nga parimet themelore të sanksionuara në K.E.D.Nj.40

sipas të cilit të gjithë personat duhet të kenë një akses të barabartë dhe
të drejtë në mundësitë që paraqiten në një shoqëri.41

Gj.E.D.Nj. ka afirmuar se mund të shqyrtojë kërkesa për shkelje të
nenit 14 vetëm nëse lidhen me një të drejtë tjetër të mbrojtur nga
Konventa.42 Kështu e drejta për t’u trajtuar në mënyrë të barabartë nga
ligji është një e drejtë që komplementon të drejtat e tjera themelore të
njeriut që K.E.D.Nj. apo Kushtetuta parashikon, duke mos patur
ekzistencë të pavarur përsa kohë ka efekt vetëm e lidhur
pazgjidhshmërisht me një të drejtë tjetër. Megjithatë Gjykata mban
parasysh se cenimi i nenit 14 i K.E.D.Nj. apo 18 i Kushtetutës nuk sjell
automatikisht shkeljen e së drejtës themelore me të cilën ajo arsyetohet
dhe pretendohet se lidhet në një rast konkret dhe pikërisht në këtë pikë e
drejta për t’u diskriminuar ka dhe merr karakter autonom.

Në rastin konkret objekt gjykimi vlerësoj se ligji në nenin 169 të Kodit
Civil nuk ka mbrojtur në mënyrë të barabartë pasurinë e ishpronarit dhe
pasurinë e pronarit të bërë rishtazi nëpërmjet parashkrimit fitues. E drejta
themelore e trajtuar në mënyrë të pabarabartë sakaq individualizohet e
drejta e pronës. Është e vërtetë që të dy këto subjekte nuk janë në
kushte fizike të njëjta, pasi ishpronari ka vegjetuar për 20 vjet mbi të
drejtat e tij, ndërkohë që pronari i bërë rishtazi edhe në cilësinë e
poseduesit jopronar është sjellur dhe kujdesur për 20 vjet si të ishte pronari
i saj. Në mënyrë të arsyeshme ligji ka favorizuar subjektin diligjent që të
bëhet pronar rishtazi dhe me titull origjinal mbi sendin, ndërkohë që i ka
anulluar dhe shuar titullin e pronësisë pronarit që fle mbi të drejtat e tij,
duke e ndëshkuar atë civilisht sakaq për pasivitetin e pajustifikuar të
treguar në qarkullimin civil. Sakaq mbrojtja e pabarabartë e pronave
publike apo private qofshin është e justifikuar, qoftë sipas nenit 11 dhe
nenit 18 të Kushtetutës apo nenit 14 të K.E.D.Nj.

Megjithatë vlerësoj se prona dhe pasuria e këtyre dy subjekteve nuk
mbrohen në mënyrë të barabartë kur bëhet fjalë për formulën e zgjidhjes
ligjore të nenit 169 të Kodit Civil, ku ekstremisht pronari i ri fiton gjithçka
pro bono dhe ishpornari humb gjithçka pro bono. Kështu zgjidhja ligjore
e shumëzimit me zero të pasurisë së ishpronarit nën formulën “aut cesare

civile nuk mund të pranohet një mbrojtje më e madhe e poseduesit se sa
e pronarit, e aq më tepër një pabarazi dhe favorizim ekstrem në këtë
drejtim. Gjithashtu qëllimi kryesor i këtij reformimi të kërkuar është
kohezioni i një drejtësie shoqërore të munguar ndër shekuj.

6. Neni 169 i Kodit Civil, në pjesën që nuk njeh të drejtën
subjektive të ishpronarit për t’u kompensuar me vlerën ekuivalente
të pronës së humbur për shkak të ligjit, shkel nenin 11 dhe 18 të
Kushtetutës

Nisur nga struktura e Kushtetutës, vlerësoj se e veçanta e nenit 11
është se ai nuk është parashikuar në grupin e të drejtave dhe lirive të
tjera, por në pjesën ku parashikohen parimet themelore mbi të cilat
mbështetet organizimi dhe funksionimi i shtetit. Në këtë mënyrë
kushtetutbërësi ka preferuar t’a konsiderojë lirinë e veprimtarisë
ekonomike dhe pronën private si parim bazë të sistemit ekonomik të
Republikës së Shqipërisë.37 Në jurisprudencën e saj, Gjykata Kushtetuese
e ka interpretuar gjerësisht konceptin e lirisë së veprimtarisë ekonomike
dhe të drejtën e pronës private të garantuar nga neni 11 i Kushtetutës38.
Ky detyrim i ligjvënësit ndër të tjera konkretizohet nëpërmjet nxjerrjes
së normave konkrete juridike, me anë të të cilave synohet disiplinimi i
ushtrimit të veprimtarisë së lirë ekonomike në sektorë apo fusha të
caktuara dhe begatimi i ekonomisë dhe shoqërisë nga prona private39.
Gjithashtu Kushtetuta ka paraparë detyrimin e ligjvënësit që me ligj të
trajtojë me mbrojtje të barabartë pronën publike dhe pronën shtetërore.

Gjykata vlerëson se mbrojtja e barabartë nuk mund të intepretohet
ekskluzivisht  vetëm si mbrojtje e barabartë ndërmjet të dy pronave, por
edhe ndërmjet pronave të të njëjtit lloj. Gjykata vlerëson se pikërisht në
këtë pikë vjen në mënyrë komplementare neni 18 i Kushtetutës. Kjo

33 Pavarësisht qëndrimit të mbajtur këtu, për shkak se vendimi i Gjykatës Kushtetuese
është përfundimtar dhe nuk mund të vihet në diskutim, gjyqtari a quo shpreh
papajtueshmërinë me një qëndrim të tillë sikur është mbajtur nga Gjykata Kushtetuese në
Vendimin Nr. 3, dt. 02.02.2009, duke iu bashkuar sakaq tërësisht mendimit të pakicës në
këtë vendim.

34 Shiko vendimin e Gjykatës Kushtetuese Nr. 30, dt. 01.12.2005
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bërë nga ligji, konkretisht neni 169 i Kodit Civil. Por ndërkohë që arrij të
identifikojë dhe arsyetojë shumë argumente të interesit publik që
legjitimojnë kontrollin e pronës nga shteti sipas kësaj mënyre fitimi
pronësie, nuk arrij të gjej asnjë argument të vetëm të interesit publik që
të përligjë nihilizimin e çdo të drejte pasurore të ishpronarit, qoftë edhe të
drejtën subjektive për t’u kompensuar për ekuivalencën e vlerës së të
drejtës së humbur për shkak të ligjit. Pikërisht në momentin kur nuk
gjenden dot argumente për të përligjur egzigjencën e një zgjidhje ligjore
në emër dhe për llogari të interesave publike apo mbrojtjen e të drejtave
të tjera nisin dyshimet e arsyeshme mbi defiçensat e mundshme
kushtetuese të një rregullimi ligjor të caktuar. Në këto kushte vlerësoj se
në rastin konkret nuk ka asnjë arsye të interesit publik apo të mbrojtjes
së interesave të të tjerëve që të përligjë mosnjohjen si të drejtë subjektive
të së drejtës për kompensim me vlerën ekuivalente të pronës së humbur
për shkak të ligjit për ishpronarin në parashkrimin fitues sipas nenit 168
të Kodit Civil.

Sidoqoftë, për të konsideruar kushtetuese një ndërhyrje në të drejtën
e pronësisë nuk është e mjaftueshme vetëm ekzistenca e një “qëllimi të
ligjshëm” në “interesin e përgjithshëm”, por duhet të ketë dhe marrëdhënie

kompensimit të ishpronarit, duke argumentuar se nuk mund të privilegjohen me ligj të
drejtat që rrjedhin nga posedimi mbi të drejtat që rrjedhin nga pronësia.

37 Vendim nr. 24, datë 24.7.2009 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
38 Vendim nr. 10, datë 19.03.2008 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë
39 Shih praktikën e Gjykatës Europiane të Drejtësisë në Luksemburg: çështja 8/74

Procureur du Roi kundër Dassonville (1974) ECR 837 ; çështja Saeger kundër Dennemeyer
(1991) ECR i-4221. Shiko gjithashtu Vendimin nr. 10, datë 19.3.2008 dhe Vendimin nr. 24,
datë 24.7.2009 të Gjykatës Kushtetuese.

40 Shiko nenin 14 të K.E.D.Nj.
41 Shiko “Manuel de droit européen en matière de  non-discrimination. Agence des

droits fondamentaux de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme”,
botim i Këshillit të Europës.

42Shiko çështjen “Fabris v. France”, Vendim i datës 07.02.2013 i Dhomës së Madhe të
Gj.E.D.Nj., Ap. Nr. 16574/08, paragrafi 47. Gjithashtu shiko çështjet: “Van Raalte v. the
Netherlands”, 21 February 1997, § 33, Reports of Judgments and Decisions 1997 I; “Petrovic
v. Austria”, 27 March 1998, § 22, Reports 1998 II; “Zarb Adami v. Malta”, no. 17209/02,
§ 42, ECHR 2006 VIII; and “Konstantin Markin v. Russia” [GC], no. 30078/06, § 124,
ECHR 2012.

aut nihil” dhe begatimi me gjithçka pronarin e ri krijon pabarazi në
mbrojtjen e të drejtës së pronës dhe autori kryesor i këtij diskriminimi
është vetë ligji. Në rastin konkret nuk shtrohet për zgjidhje e drejta e
pronës lidhur me sendin e caktuar apo konkret, i cili humb si pasojë e
nenit 169 të Kodit Civil, pasi një regjim i tillë juridik për të gjitha arsyet e
dhëna më lart është i justifikuar. E drejta e pronës apo e drejta për gëzimin
e qetë të pasurisë në rastin konkret implikohet në kuptimin abstrakt të
saj, duke mos u vlerësuar pritshmëritë e ligjshme dhe asetet pasurore në
mënyrë të barabartë. Kështu, ndërkohë që më lart gjej arsye të
mjaftueshme kushtetuese, ligjore dhe sociale për të justifikuar humbjen
e pronësisë në mënyrë të pavullnetshme sipas parashkrimit fitues, nuk
gjej dot asnjë arsye të tillë se pse pronari i mëparshëm duhet të humbë
çdo të drejtë pasurore pro bono dhe pse pronari i ri duhet të fitojë çdo të
drejtë të tillë pro bono. Pikërisht kjo formulë ligjore, që nuk mbron pasurinë
e dy subjekteve në mënyrë të barabartë, krijon pabarazi në gëzimin e
qetë të së drejtës së pronës. Për rrjedhojë vlerësoj se, nëse pasuria e
humbur në mënyrë të pavullnetshme për shkak të ligjit do të ekuivalentohej
në një vlerë kompensuese nga pronari i ri, do të arrihej që mbrojtja
kushtetuese dhe ligjore e barabartë dhe proporcionale t’i garantohej secilit
prej këtyre palëve.

7. Neni 169 i Kodit Civil, në pjesën që nuk njeh të drejtën
subjektive të ishpronarit për t’u kompensuar me vlerën ekuivalente
të pronës së humbur për shkak të ligjit, shkel nenin 17 të Kushtetutës

Neni 17 të Kushtetutës përbën testin universal të kushtetutshmërisë
së çdo ligji përsa i përket kufizimeve që vendosin mbi të drejtat dhe liritë
themelore të individit43. Sikurse u pranua më lart, sjell në vemendje se
nuk ka diskutim se parashkrimi fitues si mënyrë origjinale e fitimit të
pronësisë i shërben interesave publike të shtetit dhe shoqërisë. Gjithashtu
konstatohet se kufizimi i së drejtës së pronësisë në rastin konkret është

35 Martin J. Forcello, “Adverse Possession and Takings Seldom Compensation for
Chance Happenings”, faqe 686.

36 Henry W. Ballantine, “Title by Adverse Possession”, Botim i Harvard Law Review,
publikuar në 1 Dhjetor 1918, faqe 135, ku ndër të tjera vihet në dyshim parashrkimi fitues
në pjesën që nuk parashikon të drejtën e
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pronës. Kështu vlerësoj se parimi i proporcionalitetit nuk është respektuar,
sepse nuk rezulton të jetë vendosur përdorimi i mjeteve më të
përshtatshme dhe sa më pak të dëmshme për ishpronarin.

Gjithashtu vlerësoj të domosdoshme të ndalem edhe tek pjesa tjetër e
kushtëzimit kushtetues prej nenit 17 të një kufizimi kushtetuetshmërisht
të pranueshëm nga ligji kundrejt të drejtave dhe lirive themelore të individit,
e në rastin konkret të drejtës për të gëzuar qetësisht pasurinë. Kushtetuta
vendos kushtin se asnjëherë dhe për asnjë arsye kufizimi nuk do të mundet
të cenojë thelbin e së drejtës, përndryshe kufizimi i së drejtës është
jokushtetues. Neni 169 i Kodit Civil, në pjesën që parashikon humbjen e
pronësisë për shkak të ligjit dhe ku në të njëjtën kohë nuk parashikon
mjetin ligjor korrektësues konkretisht të drejtën e ishpronarit për t’u
kompensuar me ekuivalencën e të drejtës së humbur, vjen në kundërshtim
pikërisht me këtë kushtëzim kushtetues, pasi në rastin konkret e drejta
për pronë e një subjekti nihilizohet në thelbin e saj. Bindja më shtohet
edhe më tej kur ligji nuk parashikon asnjë mjet tjetër mbrojtës apo
paralajmërues dhe ndërgjegjësues për pronarin që është në prag të
humbjes së të drejtës së pronësisë, me qëllim që atij t’i jepen mundësi të
ndershme të vlerësojë situatën juridike në lidhje me pasurinë46. Kështu
vlerësoj se mospërdorja e asnjë mjeti korrektësues nga ligji në nenin 169
të Kodit Civil implikon shkeljen edhe të një dimensioni tjetër të
Kushtetutës, konkretisht moscenimin në thelb të së drejtës për pronë.
Për rrjedhojë konkludoj se formula ligjore me të cilin neni 169 i Kodit
Civil nihilizon tërësisht dhe pro bono të drejtën për pronë të palës ishpronare
dhe jep çdo të drejtë për palën rishtazi pronare pro bono është jologjike,
e ashpër në kufijtë e një sanksioni penal dhe të një ligji drakonian dhe
ekstremisht joproporcionale.

43 Vendim i Gykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.30, datë 01.12.2005.
Përmbledhje e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, viti 2005, fq.254. Gjithashtu shiko
Vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.18, datë 14.05.2003.
Përmbledhje e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, viti 2003, fq.100.

të arsyeshme proporcionale ndërmjet masave të marra dhe synimit që
kërkohet të realizohet me privimin e personit nga prona e tij44. Kjo situatë
kërkon një shpërndarje të drejtë të detyrimeve sociale dhe financiare, të
cilat nuk mund t’i caktohen një individi apo grupi të veçantë social,
pavarësisht se sa i rëndësishëm është interesi i individit, grupit tjetër apo
i komunitetit në tërësi. Pra, duhet të shqyrtohet nëse ashpërsia dhe nevoja
e masave të marra për problemet social-ekonomike justifikojnë humbjen
e pronësisë nga personi fizik.45 Në rastin e parashkrimit fitues sipas
nenit 169 të Kodit Civil vlerësoj se është në konkurim për mbrojtje të së
drejtës së pronës ishpornari dhe pronari i ri. Ajo çka apriori mund të
pranohet është se proporcionalitet nuk është zgjidhja që favorizon në
gjithçka pronarin i ri dhe nihilizon çdo të drejtë ishpronarin.

Për të konkretizuar zbatimin e parimeve dhe trajtimeve të mësipërme
abstrakte vlerësoj se neni 169 i Kodit Civil vjen në kundërshtim me nenin
17 të Kushtetutës jo për mjetet që përdor, por për mjetet që nuk përdor
në shpërndarjen ekstremisht të të drejtave dhe detyrimeve ndërmjet
ishpronarit dhe pronarit të ri. Kështu duke shpronësuar për efekt të ligjit
pronarin e mëparshëm dhe duke titulluar në të njëjtin moment juridik një
pornar tjetër pro bono, subjekti i pare humb gjithçka pro bono ndërkohë
që subjekti i dytë fiton gjithçka pro bono. Nga kjo rrjedh se ligji ka trajtuar
shpërpjestimisht të drejtën për gëzimin e qetë të pasurisë së këtyre
subjekteve, duke mos përdorur asnjë mjet korrektësues për këtë drejtësi
shoqërore ekstreme të filozofisë aut cesare aut nihil. Për të kuptuar se
kush është mjeti ligjor i munguar në gjetjen e një formule ligjore të
pranueshme kushtetuetshmërisht, më duhet t’i referohem mjeteve ligjore
që ligji përdor në të gjitha mënyrat e tjera origjinale të fitimit të pronësisë
të sjella në vemendje më lart këtij vendimi, konkretisht shpërblimit të
drejtë apo kompensimit për humbjen e pësuar. Vetëm në këtë mënyrë
vlerësoj se e drejta e ishpronarit dhe e pronarit të ri për gëzimin e qetë të
pasurisë do të mund të trajtoheshin dhe kufizoheshin proporcionalisht
dhe sipas nenit 17 të Kushtetutës dhe të drejtat për pasuri të kujtdo
subjekti në këto marrëdhënie juridike do të trajtoheshin dhe mbroheshin
në mënyrë të barabartë. Një rregullim i tillë, i mangët nga pikëpamja
kushtetuese, e kompromenton ekzistencën e interesit publik, me qëllim
promovimin e drejtësisë sociale, në kufizimin që i bëhet të drejtës së
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të privojë ishpronarin për të drejtën e kompensimit në vlerën ekuivalente
të së drejtës së humbur. Aq më gravitet merr kjo mënyrë e kufizimit në
thelb të së drejtës së pronësisë në rastin e parashkrimit fitues, ku nuk
identifikohet dot asnjë arsye sociale, ekonomike, politike apo humane
për të konkluduar se prona duhet të hiqet pa asnjë kundërshpërblim.51

Në këto kushte vlerësoj se instituti i parashkrimit fitues sipas nenit 169 të
Kodit Civil ka nevojë vetëm t’i përcaktohen kriteret cilësore dhe sasiore
të kompensimit të drejtë, por kurrësesi t’i nihilizohet tërësisht kjo e drejtë.

Gjykata vlerëson se Neni 41 i Kushtetutës kërkon një “shpërblim të
drejtë”, në rastet e shpronësimit të pronarëve privatë, por ky nen, nuk
bën fjalë për kritere që mund të zbatohen, për tregues konkret për të
vlerësuar dëmin e shkaktuar, apo për ndonjë mekanizëm të zbatueshëm
në këtë rast. Megjithatë shprehja “shpërblim i drejtë”, nuk mund të
konsiderohet formulim i zbrazët, sepse Kushtetuta ia ka besuar ligjvënësit
parametrat në fjalë.52 Kushtetuta qëllimisht le hapësira rregullimi nga
ligjvënësi i zakonshëm, në mënyrë që të mos pengojë marrjen e nismave
politike, ekonomike, sociale e kulturore nga partitë politike ose qeveria.53

Mbi këtë bazë, sistemi ligjor duhet të përmbajë një sërë garancish
procedurale për të siguruar që ndikimi i tij mbi të drejtën e pronës të mos
jetë arbitrar, joproporcional, të mos krijojë trajtim të pabarabartë dhe të
mos jetë i paparashikueshëm.54

Nga kriteret kushtetuese të shpërblimit të drejtë apo rregullimit të
drejtë (shiko nenin 41 dhe 181 të Kushtetutës) rezulton se kriteri për
shpërblimin ose kompensimin në dobi të ish-pronarit mund të mos jetë i
plotë, por detyrimisht dhe në çdo rast duhet të jetë i drejtë55. Gjithsesi kjo
pjesë e së drejtës i mbetet ligjvënësit që t’a perfeksionojë dhe vetëm në
mungesë të saj jurisprudencës, në bazë dhe për zbatim të nenit 1 paragrafi
dytë i Kodit të Procedurës Civile, rast pas rasti. Perfeksionimi i dispozitës
me parashikime të tjera ligjore apo i institutit të parashkrimit fitues lidhur
me kriteret sasiore dhe cilësore të akordimit të këtij dëmshpërblimi do të
jenë objekt i mundshëm rishikimi ligjor apo i juripsrudencës gjyqësore.

44Shiko çështjen “Immobiliare Saffi v. Italy”, Vendim i datës 28.07.1999 i Dhomës së
Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 22774/93, paragrafi 49 - 57.

45Shiko qëndrimin e pakicës në Vendimin Nr. 35, dt. 10.10.2007 të Gjykatës Kushtetuese
të Republikës së Shqipërisë.

8.Neni 169 i Kodit Civil, në pjesën që nuk njeh të drejtën subjektive
të ishpronarit për t’u kompensuar me vlerën ekuivalente të pronës
së humbur për shkak të ligjit, shkel nenin 41 të Kushtetutës

Formulimi i parashikuar në nenin 41 të Kushtetutës pranon se e drejta
e pronësisë mund të kufizohet. Termi që përdoret në Kushtetutë është
se e drejta e pronësisë është e garantuar, por jo e paprekshme. Duke
vazhduar më tej, kjo e drejtë është e garantuar, nëse në rast të kufizimit
të pronësisë private (shpronësimi apo kufizime që barazohen me
shpronësimin) shteti merr përsipër që të respektojë kufizimin në
përmbushje të një interesi publik, kundrejt një shpërblimi të drejtë dhe në
respektim të së drejtës së ankimit të individit të cenuar për masën e
shpërblimit. Kushtetuta ka parashikuar se në çdo rast shpronësimi apo
të gjitha kufizimet ekuivalente me të duhet të shpërblehen për llogari të
titullarit, përdryshe cenimi i së drejtës së pronës private është jokushtetues.
Doktrina47 dhe jurisprudenca48 moderne e së drejtës kushtetuese ka ofruar
një përkufizim të tillë të konceptit “shpronësim”, sipas të cilit një subjekt
mund të privohet nga e drejta e pronësisë që ka në favor të një subjekti
tjetër përgjithësisht publik, por jo detyrimisht49. Pra, ajo njeh edhe
shpronësimin në dobi të personave privat të bërë mbi bazën e një politike
të llogaritur për të arritur drejtësi shoqërore brenda komunitetit.

Vlerësoj se, edhe pse nuk kemi të bëjmë me shpronësim të mirëfilltë
dhe formal, sërisht edhe kufizimet e tjera veç shpronësimit që mund t’i
bëhen të drejtës së pronësisë në kuadrin e kontrollit shtetëror të përdorimit
të saj mundet potencialisht të çojnë në konkluzionin se kemi të bëjmë me
një efekt ekuivalent të shpronësimit. Ndaj regjimi juridik si i shpronësimit
është edhe i kufizimit ekuivalent me të duhet të jenë të njëjtë, në mënyrë
që kufizimi të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe me K.E.D.Nj.50

Kështu parashkrimi fitues si mënyrë origjinale e fitimit të pronësisë përbën
një kufizim i të drejtës së pronës ekuivalent me shpronësimin dhe për më
tëpër ky shpronësim faktik realizohet nga ligji për llogari të një subjekti
tjetër. Kështu në kushte të një analize laboratorike juridike nëpërmjet
kësaj mënyre fitimi pronësie ligji me plotësimin e disa kushteve-premisa
shpronëson një subjekt të caktuar dhe pronëson një subjekt tjetër. Ky
konkluzion bën që të mos vlerësohet apo identifikohet asnjë argument që
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palidhura me njëra-tjetrën. Gj.E.D.Nj. vlerëson më tej se rregulli i dytë
dhe i tretë janë të lidhura veçanërisht me të drejtën e kujtdo për të gëzuar
në mënyrë të qetë pasurinë, dhe se masat nën këto rregullat duhet të
merren nga shteti duke patur parasysh gjithnjë rregullin e parë. Gjithashtu
Gj.E.D.Nj. ka pranuar se, në mënyrë që ndërhyrjet nga shteti në të drejtën
për të gëzuar qetësisht pasurinë të jenë në përputhje me këtë dispozitë
konventore, duhet që ndërhyrja të sigurojë një balancë të drejtë ndërmjet
kërkesave dhe nevojës për të mbrojtur interesin publik të shoqërisë dhe
shtetit dhe nevojës për të mbrojtur të drejtat themelore të individit58. Në
këtë kuptim Gj.E.D.Nj. në jurisprudencën e saj ka konstatuar se
shpronësimi faktik dhe ligjor i një subjekti nga e drejta e pronës sipas
paragrafit të dytë të nenit 1 të Protokollit Nr. 1, pa akordimin e një shume
ekuivalente të arsyeshme me pronën e marrë ndaj subjektit të
shpronësuar do të përbëj normalisht shkelje të paragrafit të parë të nenit
1. Gj.E.D.Nj. e ka kualifikuar këtë shkelje si një ndërhyrje joporporcionale
të shtetit në të drejtën themelore të individidt për të gëzuar qetësisht
pasurinë dhe si të tillë të pajustifikueshme sipas nenit 1. Gjithashtu
Gj.E.D.Nj. ka pranuar se e drejta për t’u kompensuar lidhur me humbjen
e pronësisë si pasojë e masave shtetërore ligjore apo nënligjore nuk
nënkupton të drejtën për një kompensim të plotë, përsa kohë objektivi
legjitim dhe kushtetues i interesit publik mund të kërkojë një kompensim

46 Shiko p.sh. mjetet paralajmëruese që prezantoi reforma e Ligjit për Tokën në vitin
2002 në Mbretërinë e Bashkuar. Pikërisht mungesa e këtyre mjeteve mbrojtëse (safeguards)
shërbyen si shkak që Dhoma e Katërt e Gj.E.D.Nj. dhe pakica e Dhomës së Madhe të
Gj.E.D.Nj. në çështjen “J.A. Pye (Oxford) LTD dhe J.A. Pye (Oxford) Land LTD kundër
Mbretërisë së Bashkuar” të konkludonin ndër të tjera se ka shkelje të nenit 1 Protokollit Nr.
1 të K.E.D.Nj.

47 Livio Paladini,”Dirito Constituzionale”, CEDAM Padova, viti 1991, fq. 689.
48 Shiko Vendimin Nr. 35, dt. 10.10.2007 të Gjykatës Kushtetuese
49 Shiko gjithashtu edhe parashikimin e Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës,

konretisht Amendamentin e 5-të të saj.

9. Neni 169 i Kodit Civil, në pjesën që nuk njeh të drejtën
subjektive të ishpronarit për t’u kompensuar me vlerën ekuivalente
të pronës së humbur për shkak të ligjit, shkel nenin 1 të Protokollit
Nr. 1 të K.E.D.Nj.

Gj.E.D.Nj. në jurisprudencën e saj ka elaboruar dhe interpretuar
synimet dhe dimensionet e nenit 1 Protokollit Nr. 1 të K.E.D.Nj., duke
konkluduar se aseti pasuror apo e drejta e pronës do të konsiderohet
aseti ekzistues apo pretendime mbi një aset të tillë pasuror, mbi të cilën
ka baza të mjaftueshme objektive për të krijuar një pritshmëri të ligjshme
për të patur një shfrytëzim efektiv dhe pushtet disponimi mbi atë të drejtë.
Për më tepër Gj.E.D.Nj. ka mbajtur qëndrimin se neni 1 nuk mbron të
drejtat dhe pritshmëritë e ligjshme të personave për të fituar pronë, por
vetëm pritshmëritë ekzistuese për asete pasurore që ekzistojnë. 56.
Gjithashtu kjo jurisprudencë ka identifikuar tre rregullat e ndara të kësaj
të drejte57, sipas së cilës rregulli i parë i vendosur në fjalinë e parë të
paragrafit të parë të këtij neni afirmon parimin e përgjithshëm të gëzimit
të qetë të pasurisë për çdo subjekt titular; rregulli i dytë, i pasqyruar në
fjalinë e dytë të paragrafit të parë të këtij neni, mbulon shpronësimin
ligjor dhe faktik të pronarit mbi pasurinë duke parashikuar edhe kushtet
se kur një masë e tillë është e përligjur; dhe rregulli i tretë, i vendosur në
paragrafin e dytë të këtij neni, njeh të drejtën e shtetit për të kontrolluar
përdorimin e pasurisë në përputhje me interesin e përgjithshëm të shtetit
dhe shoqërisë. Gjithashtu Gj.E.D.Nj. ka afirmuar se tre rregullat e këtij
neni nuk duhet të konsiderohen të ndara në kuptimin që ato janë të
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50 Shiko çështjen “James and Others v. the United Kingdom”, Vendim i datës 21.02.1986,
Gj.E.D.Nj., Series A nr. 98.

51 Shiko Vendimin Nr. 349, dt. 22.10.2007 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Italisë, faqe 16. Gjithashtu shiko çështjen “Former King of Grecce and others v. Greece”,
Vendim i Gj.E.D.Nj. datë 23.11.2000, paragrafi 87.

52 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Portugalisë, datë 12.04.1995.
53 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.3 datë 20.02.2006,

Përmbledhje e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, viti 2006, fq.32.
54 Shiko çështjen “Jahn and Others v. Germany”, Vendim i dt. 30.06.2005 i Dhomës së

Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. Nr. 46720/99, 72203/01 dhe 72552/01, paragrafi 91. Gjithashtu
shiko çështjen “The former King of Greece and Others v. Greece”, Vendimi dt. 23.11.2000
i Dhomës së Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 25701/94 dhe çështjen “Zvolský and Zvolská v.
the Czech Republic”, Vendim dt. 12.11.2002, Dhoma II e Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 46129/99,
paragrafi 67.

55 Monica Carss-Frisk, “E drejta e pronës; Manualet e të drejtave të njeriut, nr. 4; Një
udhëzues për zbatimin e nenit 1 të Protokollit 1 të K.E.D.Nj.”, 2001, faqe 27.
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këtë rast i ka bazat pikërisht në pronën që ai humbi për efekt të veprimit
të ligjit dhe kundra vullnetit të shprehur të tij, por nën një vullnet të
prezumuar deri diku nga e drejta pozitive dhe i imponuar ligjërisht si një
situatë fakti. Vlerësoj se pikërisht për këtë arsye, që ligji i imponon vullnetin
në mënyrë të njëanshme për humbjen e pronësisë, nuk mundet të
nihilizohet tërësisht edhe e drejta e personit tashmë të ndëshkuar civilisht
me humbjen e pronësisë edhe me humbjen e çdo të drejte pasurore,
sipas parimit se asgjë në qarkullimin civil nuk humb por transformohet.

Në këtë pikë legjislacioni dhe vullneti i shtetit kontraktues i shprehur
nëpërmjet tij duket sikur nis krizën konventore dhe kushtetuese, pasi
ndërhyrja me ligj e shtetit për të kontrolluar burimet pasurore të kufizuara
dhe të shterueshme mbi të drejtat subjektive të individëve nuk përshkrohet
nga balanca e premtuar nga paragrafi parë dhe i dytë i nenit 1 Protokolli
Nr. 1 i K.E.D.Nj. Mosnjohja e të drejtës së ishpronarit për t’u kompensuar
me kundërvleftën e pronës së humbur për shkak të ligjit vendos një barrë
ekstremisht eksesive vetëm mbi palën humbëse, duke mos e kompensuar
humbjen e tij të pavullnetshme të pronësisë me një të drejtë tjetër pasurore
ekuivalente korrektësuese apo reabilituese. Pikërisht të kundërtën e
detyrimit të shtetit që artikulon jurisprudenca e mësipërme e Gj.E.D.Nj.
Në këtë kuptim vlerësoj se mjetet e përdorura dhe ato të papërdorura
nga legjislatori në nenin 169 të Kodit Civil nuk barazojnë interesat pasurorë
të palëve, nuk trajtojnë pasurinë e personave njëlloj, megjithëse institut i
parashkrimit fitues synon të mbrojë interest e përgjithshme të shtetit dhe
shoqërisë. Kështu konkludoj se nihilizimi ekstrem deri në asgjesim të
çdo pritshmërie të ligjshme të personit që humbet pasurinë nëpërmjet
veprimit të institutit ligjor të parashkrimit fitues, duke mosnjohur në të
njëjtën kohë të drejtën subjektive të kompensimit ekuivalent me vlerën e
pronës së humbur për shkak të ligjit, sikurse legjislatori ka bërë në nenin
169 të Kodit Civil, përbën shkelje të nenit 1 të Protokollit Nr. 1 të
K.E.D.Nj.

të reduktuar nga sa është vlera e tregut e pronës 59. Gjithsesi kjo
jurisprudencë kurrë nuk ka pranuar se pronarit titullar mund t’i nihilizohet
për arsye të nenit 1 çdo interes pasuror nga politikat sociale apo
ekonomike që ndjek shteti për të kontrolluar përdorimin e pronësn dhe
pasurisë në veçanti60.

Duke patur parasysh jurisprudencën e larttreguar të Gj.E.D.Nj. mbi
legjitimitetin e masave legjislative të shtetit sipas optikës dhe kritereve të
së drejtës ndërkombëtare të Këshillit të Europës, vlerësoj se mosakordimi
dhe monjohja nga ligji civil material shqiptar i së drejtës subjektive të
ishpronarit për t’u kompensuar lidhur me humbjen e pasurisë për shkak
të vetë ligjit civil përbën një zgjidhje ligjore joporporcionale, e cila vendos
vetëm barrë ekcesive mbi të drejtat subjektive të humbësit dhe vetëm
privilegjon fituesin e ri të së drejtës së pronësisë. Sakaq Gjykata vlerëson
se ligji material civil paraqet mangësi në rregullimin e tij dhe se duhet që
Gjykata Kushtetuese të ndrërhyjë për shfuqizimin e pjesës që vjen në
kundërshtim me Kushtetutën dhe të drejtën ndërkombëtare të
detyrueshme për Republikën e Shqipërisë (shiko nenin 5, 17 dhe 122 të
Kushtetutës).

E drejta e ishpronarit për t’u kompensuar, pavarësisht se nuk
parashikohet si e drejtë subjektive nga ligji material civil, përbën dhe
përmbush të gjitha kushtet dhe kërkesat konventore dhe jurisprudenciale
për t’u konsideruar si aset pasuror dhe pritshmëri e ligjshme e ishpronarit
që sapo humbi pasurinë e tij si pasojë e vërtetimit objektivisht të disa
fakteve juridike që së bashku ligji civil material i kualifikon si një mënyrë
fitimi origjinale e pronësisë. E drejta e kompensimit të ishpronarit në
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56 Shiko çështjen “Kopecký v. Slovakia”, Vendim i dt. 28.09.2004 i Dhomës së
Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 44912/98, paragrafi 35. Shiko gjithashtu Monica Carss-
Frisk, “E drejta e pronës; Manualet e të drejtave të njeriut, nr. 4; Një udhëzues për
zbatimin e nenit 1 të Protokollit 1 të K.E.D.Nj.”, 2001, faqe 19.

57 Shiko çështjen “Anheuser-Busch Inc. v. Portugal”, Vendim dt. 11.01.2007 i
Dhomës së Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 73049/01, paragrafi 62.

58 Shiko çështjen “Beyeler v. Italy”, Vendim dt. 05.01.2000 i Dhomës së Madhe të
Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 33202/96, paragrafi 107.

59 Shiko çështjen “Papachelas v. Greece”, Vendim i dt. 25.03.1999 i Dhomës së
Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. Nr. 31423/96, paragrafi 48.

60  Shiko çështjen “AGOSI v. the United Kingdom”, Vendim i datës 24.10.1986, paragrafi
52, Series A, Ap. nr. 108.
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     GRUPI I STRUKTURUAR KRIMINAL, SI FORMË E KRIMIT TË
             ORGANIZUAR

                                          Shkëlzen SELIMI

1. Hyrje

Një formë e bashkëpunimit të veçantë e hasur në praktikën gjyqësore
dhe i njohur në literaturën juridike, është edhe grupi i strukturuar kriminal.
Kjo formë e veçantë bashkëpunimi, nuk ishte parashikuar në Kodin Penal
të vitit 1995, i cili është Kodi që zëvendësoi Kodin Penal të shtetit monist,
të vitit 1977, dhe që është në fuqi, por, u parashikua në Kodin Penal me
ligjin nr. 9275, datë 16.09.2004, ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
7895, datë 27.01.1995, Për Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë’ (që
këtu e tutje “ligji nr. 9275/2004”) i cili i bëri një rregullim dhe saktësim shumë
më të drejtë formave të veçanta të bashkëpunimit, të cilat ishin parashikuar
në Kodin Penal të vitit 1995.

Sipas përcaktimit të bërë në ligjin nr. 9275/2004, me grup të strukturuar
kriminal do të kuptojmë atë formë të veçantë bashkëpunimi, i përbërë nga
tre ose më shumë persona, me qëllim kryerjen e një ose më shumë veprave
penale, për realizimin e qëllimeve materiale ose jo materiale, i cili nuk është
i formuar rastësisht, e nuk dallohet për një ekzistencën e një anëtarësie,
organizmi dhe strukturimi me qëndrueshmëri të zhvilluar.1

Duke qenë një formë e re e bashkëpunimit të veçantë, i pranuar në
Kodin Penal në fuqi vetëm para disa vitesh, me ligjin nr. 9275/2004 si
dhe duke qenë se mungon pothuajse totalisht praktika gjyqësore, në lidhje
me këtë formë të veçantë bashkëpunimi, në praktikë janë shfaqur
vështirësi në lidhje me kuptimin e saktë të grupit të strukturuar kriminal.

Në shtimin e këtyre vështirësive për kuptimin e saktë të grupit të
strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, mendoj se ka
kontribuar edhe përcaktimi i bërë në Kodin Penal për grupin e strukturuar
kriminal, sidomos paragrafi i dytë i pikës 4 të nenit 28 të tij, i cili jep
kuptimin e kësaj forme bashkëpunimi dhe i cili, më shumë ka përcaktuar
se cilët nuk janë elementët e grupit të strukturuar kriminal, në vend që të

1998 II; “Zarb Adami v. Malta”, no. 17209/02, § 42, ECHR 2006 VIII;
“Konstantin Markin v. Russia” [GC], no. 30078/06, § 124, ECHR 2012;
“Immobiliare Saffi v. Italy”, Vendim i datës 28.07.1999 i Dhomës së
Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 22774/93; “James and Others v. the United
Kingdom”; Vendim i datës 21.02.1986, Gj.E.D.Nj., Series A nr. 98; “Jahn
and Others v. Germany”, Vendim i dt. 30.06.2005 i Dhomës së Madhe
të Gj.E.D.Nj., Ap. Nr. 46720/99, 72203/01 dhe 72552/01; “The former
King of Greece and Others v. Greece”, Vendimi dt. 23.11.2000 i Dhomës
së Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 25701/94; “Zvolský and Zvolská v. the
Czech Republic”, Vendim dt. 12.11.2002, Dhoma II e Gj.E.D.Nj., Ap.
nr. 46129/99; “Kopecký v. Slovakia”, Vendim i dt. 28.09.2004 i Dhomës
së Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 44912/98; “Anheuser-Busch Inc. v.
Portugal”, Vendim dt. 11.01.2007 i Dhomës së Madhe të Gj.E.D.Nj.,
Ap. nr. 73049/01; “Beyeler v. Italy”, Vendim dt. 05.01.2000 i Dhomës
së Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. nr. 33202/96; “Papachelas v. Greece”,
Vendim i dt. 25.03.1999 i Dhomës së Madhe të Gj.E.D.Nj., Ap. Nr.
31423/96; “AGOSI v. the United Kingdom”, Vendim i datës 24.10.1986,
paragrafi 52, Series A, Ap. nr. 108;

Të tjera: Vendimin “Për pezullimin e gjykimit dhe dërgimin e çëhtjes
në Gjykatën Kushtetuese” Nr. 1079 Akti, 17.03.2015 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Vlorë; Relacioni i Komisioni Parlamentar Ligjor Anglez
mbi reformën e Aktit të vitit 1988 “Mbi tokën”; Relacionin Konsultativ
të Komisionit të Ligjeve të Parlamentit Anglez që shoqëron Ligjin për
Regjistrimin e Pronës të vitit 1998 (prepared with the Land Registry;
Law Com. No. 254); “Adverse Possession”, British Institute of
International and Comparative Law, Report by the British Institute of
International and Comparative Law for Her Majesty’s Court Service,
Shtator 2006.
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b) Grupi i strukturuar kriminal formohet nga bashkëpunimi i të paktën
tre ose më shumë personave, bashkëpunim, i cili, bëhet me qëllim kryerjen
e  një ose disa veprave penale. Për të qenë para grupit të strukturuar
kriminal, kërkohet që të ekzistojë bashkëpunimi për kryerjen e një ose
disa veprave penale, të paktën ndërmjet tre personave; në rast të kundërt,
në qoftë se, bashkëpunimi ekziston vetëm ndërmjet dy personave, nuk
mund të jemi para grupit të strukturuar kriminal, por, para formave të
tjera të bashkëpunimit.

c) Objekti i veprimtarisë së grupit të strukturuar kriminal nuk është i
përcaktuar, pra, ai mund të kryejë çdo lloj vepre penale e parashikuar si
e tillë në Kodin Penal. Një gjë e tillë rezulton nga vetë përmbajtja e
paragrafit të parë të pikës 4, të nenit 28 të Kodit Penal, në të cilin
përcaktohet se, grupi i strukturuar kriminal, krijohet me qëllim për të
kryer një ose më shumë vepra penale, me qëllim përfitime materiale ose
jo materiale. Kështu në ndryshim nga banda e armatosur ose organizata
terroriste, të cilat e kanë përcaktuar nga Kodi Penal, në mënyrë konkrete,
fushën e veprimtarisë kriminale, grupi i strukturuar kriminal, nuk e ka të
përcaktuar një gjë të tillë, pra, ai mund të kryejë çdo vepër penale të
parashikuar në Kodin Penal, me qëllim realizimin e përfitimeve materiale
apo jo materiale.

Elementët apo karakteristikat e tjera të grupit të strukturuar kriminal,
jepen nga paragrafi i dytë, i pikës 4 të nenit 28 të këtij Kodi, dhe janë më
të vështira për t’u evidentuar, sepse siç e thamë më lart, ky paragraf
është problematik në kuptimin e tij, pasi jep më shumë elementët që nuk
duhet të ketë grupi i strukturuar, sesa elementët që duhet të ketë ai. Nga
interpretimi i këtij paragrafi, mund të nxjerrim edhe elementët e tjerë të
grupit të strukturuar kriminal, të cilët janë:

d) Grupi i strukturuar kriminal për kryerjen e një ose disa veprave
penale, me qëllim realizimin e përfitimeve materiale ose jo materiale,
nuk formohet rastësisht. Kjo do të thotë se, për të qenë para kësaj forme
të bashkëpunimit të veçantë, kërkohet që ky bashkëpunim të ketë ekzistuar,
paraprakisht, që para se të fillojë kryerja e veprës penale, dhe ky
bashkëpunim të ekzistojë edhe në momentin e fillimit të kryerjes së veprës
penale dhe gjatë gjithë kohës së kryerjes së veprës penale. Duke qenë
se, bashkëpunimi midis tre ose më shumë personave për kryerjen e një

përcaktonte se cilët janë këto elementë, siç ka bërë për format e tjera të
bashkëpunimit të veçantë.

Në këto kushte trajtimi në këtë punim i veçorive që paraqet grupi i
strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, si dhe bërja e
dallimeve që ekzistojnë ndërmjet grupit të strukturuar dhe bashkëpunimit
të thjeshtë, mendoj që paraqet jo vetëm interes teorik, por edhe praktik.
Punimi i mësipërm, do të përbëhet nga dy pjesë kryesore, në pjesën e
parë, e cila është edhe pjesa më e rëndësishme, do të jepen veçoritë e
grupit të strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, ndërsa,
në pjesën e dytë, do të jepen dallimet kryesore, ndërmjet grupit të
strukturuar dhe bashkëpunimit të thjeshtë.

Në punim do të jepen edhe disa raste nga praktika gjyqësore e
gjykatave tona, në lidhje me qëndrimin që është mbajtur ndaj grupit të
strukturuar kriminal, duke analizuar edhe faktin nëse praktika gjyqësore
e ka kuptuar drejt ligjin në lidhje me këtë formë bashkëpunimi, si dhe do
të konkludohet edhe nëse është e nevojshme përmirësimi i legjislacionit
në këtë fushë.

2. Veçoritë e grupit të strukturuar kriminal si formë e veçantë
bashkëpunimi.

Për sqarimin e elementëve të grupit të strukturuar kriminal si formë e
veçantë bashkëpunimi, do t’i referohemi përcaktimit që i bën kësaj
forme bashkëpunimi Kodi Penal në fuqi, si dhe praktikës gjyqësore, e
cila, nuk është shumë e pasur. Siç u përmend më lart, përcaktimi i grupit
të strukturuar kriminal, nga Kodi Penal në fuqi bëhet nga pika 4 e nenit
28 të Kodit Penal, e cila është e ndarë në dy paragrafë. Paragrafi i parë,
i pikës 4 i nenit 28 të këtij Kodi, përcakton tre elementët apo karakteristikat
e grupit të strukturuar kriminal, të cilat janë:

a) Grupi i strukturuar kriminal është formë e veçantë bashkëpunimi.
Kjo do të thotë se ai përfshihet jo tek bashkëpunimi i thjeshtë, por tek
format e veçanta të bashkëpunimit, të cilat, kanë veçoritë e tyre specifike
në krahasim me bashkëpunimin e thjeshtë. Në këtë drejtim grupi i
strukturuar kriminal dallon si nga bashkëpunimi i thjeshtë, ashtu edhe
nga format e tjera të veçanta të bashkëpunimit, si organizata kriminale
apo banda e armatosur.

Grupi  i strukturuar  kriminal si formë e krimit të organizuar
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ose më shumë veprave penale, në rastin e grupit të strukturuar, nuk lind
në mënyrë të rastësishme, përveç faktit se ky bashkëpunim duhet që të
ekzistojë që para se të fillojë kryerja e veprës penale, kërkohet, po ashtu
që, ky bashkëpunim të jetë i planifikuar dhe i paramenduar, që para se të
fillojë kryeja e veprës penale nga të paktën një prej bashkëpunëtorëve.

Planifikimi, apo paramendimi i bashkëpunimit, në rastin e grupit të
strukturuar kriminal, do të thotë që, të paktën një nga anëtarët e këtij
grupi, të ketë vendosur që më parë për kryerjen e veprës penale, si dhe
të ketë hartuar planin për realizimin e saj, plan të cilin ai ua komunikon
anëtarëve të tjerë dhe kërkohet që më pas vepra të realizohet sipas këtij
plani. Për shembull, jemi para grupit të strukturuar kriminal, në rast se,
ekziston bashkëpunimi për të kryer veprën penale të kontrabandës,
ndërmjet personave A, B, C e D, dhe ku personi A, që para se të fillojë
kryerja e veprës penale, përcakton vendin, kohën dhe mënyrën e realizimit
të saj, si dhe ua komunikon këtë plan anëtarëve të tjerë të grupit, të cilët
bien dakord për kryerjen e veprës penale të kontrabandës sipas planit të
hartuar nga personi A.

Duke qenë se, në rastin e grupit të strukturuar kriminal, bashkëpunimi
ndërmjet tre ose më shumë personave me qëllim për të realizuar veprën,
duhet të jetë i planifikuar që më parë, atëherë, rezulton se, nuk mund të
realizohet bashkëpunimi në grupin e strukturuar kriminal, gjatë kohës që
vepra është duke u kryer, por, vetëm në fillim të kryerjes së saj ose para
kryerjes së saj. Kjo për faktin se, bashkëpunimi për kryerjen e veprës
penale tek grupi i strukturuar, është i përgatitur dhe i planifikuar që para
realizimit të veprës, ose në momentin e realizimit dhe ky planifikim, nuk
mund të realizohet gjatë kohës që vepra është duke u kryer.

e) Grupi i strukturuar kriminal për realizimin e një ose më shumë
veprave penale, për të realizuar përfitime materiale ose jo materiale ka
një strukturë dhe organizim të caktuar, edhe pse ajo mund të jetë minimale.
Ky element i grupit të strukturuar kriminal rezulton nga paragrafi i dytë
i pikës 4 të Kodit Penal, i cili përcakton se grupi i strukturuar nuk është
i nevojshëm të dallohet për një organizim dhe strukturim të zhvilluar. Kjo
do të thotë se, grupi i strukturuar, me qëllim kryerjen e një ose më shumë
veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jo materiale, ka
gjithmonë një organizim dhe strukturë të caktuar, edhe pse ky organizim
dhe strukturë nuk është e zhvilluar, por, është në nivelin minimal.

Pasja e një strukture dhe organizimi minimal për kryerjen e veprës
penale, tek grupi i strukturuar kriminal, është një nga elementët më
kryesorë që e dallon këtë formë bashkëpunimi të veçantë me
bashkëpunimin e thjeshtë. Në rast se nuk do të pranonim këtë element
të grupit të strukturuar kriminal, çfarëdo lloj bashkëpunimi që mund të
ekzistojë ndërmjet tre ose më shumë personave, për kryerjen e një ose
disa veprave penale, do të klasifikohej si grup i strukturuar, duke e
eliminuar plotësisht bashkëpunimin e thjeshtë në këtë rast dhe duke e
kufizuar atë vetëm në rastet kur, ai ekziston ndërmjet dy personave. Ky
mendoj se nuk ka qenë qëllimi i ligjvënësit, prandaj sa herë që duhet të
kërkojmë për grup të strukturuar kriminal, gjithmonë, duhet të gjejmë një
strukturë dhe një organizim të përcaktuar midis anëtarëve të këtij grupi,
i cili është në nivelin minimal, në të kundërt, ndodhemi para bashkëpunimit
të thjeshtë.

Në lidhje me këtë veçori të grupit të strukturuar kriminal si formë e
veçantë bashkëpunimi, në praktikën gjyqësore ka patur qëndrime të
ndryshme, ku gjykata të niveleve të ndryshme kanë mbajtur qëndrime të
ndryshme. Kështu, për sa i përket ekzistencës së grupit të strukturuar
kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, në një rast konkret të praktikës
gjyqësore, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, në vendimin
e saj nr. 48, datë 15.12.2010, ndër të tjera arsyeton:

Gjykata, me provat e paraqitura në gjykim të marra në tërësinë e
tyre, nuk i gjen fajtor të pandehurit, subjekte të këtij gjykimi, për veprat
penale të parashikuara nga neni 333/a/2 dhe 334 te Kodit Penal, sikurse
prokuroria pretendon. Nga analiza në mënyrë të plotë e kronologjike e
fakteve të provuara në gjykim, gjithë veprimtaria kriminale e të
pandehurve për trafikimin e lëndëve narkotike, nuk mund të përcaktohet
si veprimtari në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal. Kjo për shkakun
se forma e organizimit e të pandehurve mbetet e provuar vetëm në nivelin
e bashkëpunimit të thjeshtë. Pikërisht duke u bazuar në kuptimin që jep
neni 28/4 i Kodit Penal dhe Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër
Krimit të Organizuar, (e ratifikuar me ligjin 8920 datë 11.07.2002) dhe
rrethanat e ngjarjeve ky kolegj penal arrin në përfundimin se të pandehurit
e këtij procesi penal kanë vepruar në kuadrin e bashkëpunimit të thjeshtë.
Për sa i përket pretendimeve të organit të akuzës në lidhje me deklarimin
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1 Neni 28, pika 4 e Kodit Penal përcakton: “Grupi i strukturuar kriminal është formë e
veçantë bashkëpunimi, në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerjen e një
a më shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jo materiale.

Grupi i strukturuar kriminal për kryerjen e një vepre penale nuk formohet rastësisht e
nuk është e nevojshme të dallohet për anëtarësi të qëndrueshme, ndarje detyrash, organizim
dhe strukturim të zhvilluar”.

fajtor të të pandehurve për veprat penale të parashikuara nga nenet 333/
a/2 dhe 334 të Kodit Penal ky kolegj penal vlerëson se  veprimtaria
kriminale e këtyre të pandehurve  nuk është zhvilluar në kuadrin e një
grupi te strukturuar kriminal, por t  ̧një bashkëpunimi të thjeshtë ndërmjet
tyre në kuptim të nenit 25 të Kodit Penal, fakt ky që në rastin konkret
parashikohet si rrethanë cilësuese në paragrafin e dytë të nenit 283/a të
Kodit Penal. Është kjo dispozita e vetme, edhe pse janë prezente të dy
rrethanat cilësuese (bashkëpunim dhe kryerja e veprës më shume se një
herë) për të cilën të pandehurit duhet të deklarohen fajtor dhe të dënohen
në lidhje me këtë pjesë të veprimtarisë së tyre të paligjshme.

Sipas akuzës në veprimet e këtyre të pandehurve kemi të bëjmë me
një formë të specifikuar bashkëpunimi siç është ajo e grupit të strukturuar
kriminal parashikuar nga neni 28/4 të Kodit Penal. Sipas kësaj dispozite
ekzistenca e grupit të strukturuar kriminal varet nga qenia ose jo e disa
elementeve ekzistenca e të cilave në rastin konkret, është e dyshimtë.
Faktet e treguara në gjykim tregojnë qartë se jemi para bashkëpunimeve,
sipas rrethanave të rastit e bazuar kjo në rrethanat e rastit, në shfrytëzimin
e njohjeve personale pa qenë askush i detyruar të bashkëpunojë në njërin
apo në rastin tjetër.  Bashkëpunimi i vërtetuar përgjatë këtij gjykimi nuk
mund të ngrihet kurrsesi në nivelin e grupit të strukturuar kriminal [...]”.2

Nga ana tjetër, Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, me vendimin e
saj nr. 20, datë 25.3.2011, përsa i përket formës konkrete të bashkëpunimit,
sipas të cilës e kanë kryer  veprën penale të pandehurit, në lidhje me
këtë rast konkret, ka konkluduar për ekzistencën e grupit të strukturuar
kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, duke arsyetuar, ndër të tjera
se:

Me referimin e dispozitave të neneve 25 dhe 28 të Kodit Penal të
cilat japin kuptimin e bashkëpunimit, gjykata e apelit për krime të rënda,

ndryshe sa ka konkluduar gjykata e shkallës së parë, konkludon se
bashkëpunimi i të pandehurve është i përputhur me “bashkëpunimin e
veçantë” të parashikuar si i tillë nga neni 28 i Kodit Penal, pikërisht në
formën e “grupit të strukturuar kriminal”, të parashikuar nga pika 4 e të
njëjtit nen.

Është për të vënë në dukje që dispozita e nenit 28, pika 4, e Kodit
Penal, e parashikon në mënyrë eksplicite, duke mos lënë hapësira të
interpretimit ndryshe të saj se “Grupi i strukturuar kriminal është formë
e veçantë bashkëpunimi, në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona,
për kryerjen e një a më shumë veprave penale, për të realizuar fitime
materiale dhe jo materiale”.

Sipas kësaj norme është i pandikueshëm numri i veprave penale që
kryhet, duke qëndruar dallimi ndërmjet bashkëpunimit të parashikuar nga
neni 25 i Kodit Penal nga ai i veçantë, parashikuar nga neni 28 pika 4 i
Kodit Penal, në numrin e personave pjesëmarrës në krim dhe formimin
jo rastësor për kryerjen e veprës penale. Pra, ndërsa në grupin e
strukturuar kriminal nuk vërehet bashkëpunim i rastësishëm, tek
bashkëpunimi jo i veçantë, si pasojë e heqjes së kushteve që përmbajnë
format e tjera të bashkëpunimit të veçantë, të parashikuara nga neni 28
i Kodit Penal, rezulton të jetë i formuar rastësisht. Në kuptimin e nenit
25 të Kodit Penal, përveçse duhet të provohet bashkëpunimi si kryerja e
veprës penale nga dy ose më shumë persona me marrëveshje ndërmjet
tyre, kërkohet gjithashtu domosdoshmërish që të gjendet e provuar edhe
“rastësia” e arritjes së marrëveshjes, “rastësi” e cila jo vetëm nuk është
arsyetuar nga kolegji i gjykatës së shkallës së parë, por as nuk ekziston,
sepse provohet se marrëveshjet në të dy episodet kriminale ndërmjet të
njëjtëve të pandehur për më tepër me të njëjta detyra ka qenë jo rastësore
[...] Në ballafaqimin e veprimeve penalisht të ndëshkueshme të të
pandehurve me të drejtën parashikuar në normat e Kodit Penal, vlen të
thuhet sintetikisht se, personat pjesëmarrës në kryerjen e krimit kanë
qenë minimalisht të pandehurit [...], të cilët siguronin lëndën narkotike
në Shqipëri si dhe mënyrën e eksportimit të saj me mjete detare në Itali,
duke gjetur edhe personat shoqërues të eksportimit, [...], që e priste dhe
e shpërndante lëndën narkotike në Itali, [...] që e shoqëronte gjatë
eksportimit të paligjshëm lëndën narkotike, çka vërteton një grup ku bëjnë
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3 Shih për më tepër: Vendimin nr. 20, datë 25.3.2011 të Gjykatës së Apelit Krime të
Rënda, Tiranë.

2 Shih për më tepër: Vendimin nr. 48, datë 15.12.2010 të Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda, Tiranë.

pjesë minimalisht katër të pandehurit, më tepër sesa minimalja e
parashikuar nga pika 4 e nenit 28 të Kodit Penal; se të pandehurit me
njëri tjetrin dhe me pjesëmarrësit e tjerë në krim janë marrë vesh për
kryerjen e veprave penale të “trafikimit të lëndëve narkotike”, së paku
dy herë, pra, më tepër se minimalja e parashikuar si minimum nga pika 4
e nenit 28 të Kodit Penal; se i kanë kryer veprat penale të “trafikimit të
lëndëve narkotike”, përkundrejt shpërblimit, çka vërtetohet nga përmbajtja
e transkiptimeve të bisedave telefonike, ku përgjatë periudhës së kryerjes
së veprave penale ata diskutonin për përfitime monetare të shprehura
në lek dhe euro, pra për të realizuar përfitim material në vlerë monetare,
siç parashikon pika 4 e nenit 28 të Kodit Penal; se bashkëpunimi i tyre
është i paramenduar dhe i përllogaritur për të kryer secili prej tyre në
momentin e duhur veprimin që më parë kishte marrë përsipër të kryente,
çka rezulton e provuar nga ekzistenca e një grupi në gjendje të kryej
eksporte të rëndësishme të marijuanës që, me gjithë sekuestrimet, grupi
riformohej dhe rifillonte të vepronte, simptomë e ekzistencës së një
bashkëpunimi me raporte të qëndrueshme dhe të zgjatura, pra, nuk janë
formuar rastësisht, ashtu siç parashikon paragrafi i dytë i pikës 4 të nenit
28 të K.Penal.3

Gjykata e Lartë, me vendimin e saj nr. 348, datë 19.12.2012, në këtë
çështje konkrete, ka konkluduar, po ashtu, si Gjykata e Shkallës së Parë
për Krime të Rënda, se grupi i strukturuar, si formë e veçantë
bashkëpunimi, nuk është provuar në gjykim, tej çdo dyshimi të arsyeshëm.
Kështu, në lidhje me këtë fakt, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në
vendimin e mësipërm, ndër të tjera arsyeton:

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, pasi shqyrtoi të gjitha provat dhe
aktet e dosjes, konkludon se, bashkëpunimi i të pandehurve [...], në
kryerjen e veprës penale të: “Trafikimit të narkotikëve”, të parashikuar
nga neni 283/a i Kodit Penal, nuk u arrit që të provohet, tej çdo dyshimi
të arsyeshëm, se është realizuar në formën e “Grupit të strukturuar
kriminal”, për pasojë, ky lloj bashkëpunimi, ndërmjet tyre, do të
konsiderohet si bashkëpunim i thjeshtë.

Në arritjen e këtij konkluzioni, ky Kolegj, bazohet jo vetëm në provat
dhe aktet e dosjes gjyqësore, por, edhe në kuptimin që neni 28/4 i Kodit
Penal, i jep “Grupit të strukturuar kriminal”, si formë e  veçantë
bashkëpunimi, e cila në mënyrë që të ekzistojë, duhet të rezultojnë të
provuar, disa elementë juridikë, të cilat çmohen të trajtohen, në mënyrë
të përmbledhur, nga ky Kolegj, duke u sqaruar kështu edhe arsyet se pse
ky Kolegj arriti në konkluzionin e mësipërm.

Kështu, konkretisht, “Grupi i strukturuar kriminal”, si formë e  veçantë
bashkëpunimi, është parashikuar nga pika 4 e nenit 28 të Kodit Penal, e
cila parashikon:

“Grupi i strukturuar kriminal është formë e veçantë bashkëpunimi,
në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerjen e një a më
shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe  jo
materiale.

Grupi i strukturuar kriminal për kryerjen e një vepre penale nuk
formohet rastësisht e nuk është e nevojshme të dallohet për anëtarësi të
qëndrueshme, ndarje detyrash, organizim dhe strukturim të zhvilluar”.

Duke u nisur nga përcaktimi që ligji i ka bërë “Grupi i strukturuar
kriminal”, si formë e  veçantë bashkëpunimi, ky Kolegj, çmon se për të
qenë para kësaj forme bashkëpunimi, duhet të ekzistojë disa elementë
juridikë:

a) Grupi i strukturuar kriminal formohet nga bashkëpunimi i të paktën
tre ose më shumë personave, bashkëpunim i cili bëhet me qëllim kryerjen
e  një ose disa veprave penale. Për të qenë para grupit të strukturuar
kriminal kërkohet që të ekzistojë bashkëpunimi për kryerjen e një ose
disa veprave penale, të paktën ndërmjet tre personave, në rast të kundërt,
në qoftë se, bashkëpunimi ekziston vetëm ndërmjet dy personave, nuk
mund të jemi para grupit të strukturuar kriminal, por, para formave të
tjera të bashkëpunimit.

b) Grupi i strukturuar kriminal për kryerjen e një ose disa veprave
penale, me qëllim realizimin e përfitimeve materiale ose jo materiale,
nuk formohet rastësisht. Kjo do të thotë se, për të qenë para kësaj forme
të bashkëpunimit të veçantë, kërkohet që ky bashkëpunim të ketë ekzistuar,
paraprakisht, që para se të fillojë kryerja e veprës penale, dhe ky
bashkëpunim të ekzistojë edhe në momentin e fillimit të kryerjes së veprës
penale dhe gjatë gjithë kohës së kryerjes së veprës penale.
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Duke qenë se bashkëpunimi midis tre ose më shumë personave, për
kryerjen e një ose më shumë veprave penale, në rastin e grupit të
strukturuar, nuk lind në mënyrë të rastësishme, përveç faktit se, ky
bashkëpunim duhet që të ekzistojë që para se të fillojë kryerja e veprës
penale, kërkohet, po ashtu, që ky bashkëpunim të jetë i planifikuar dhe i
paramenduar, që para se të fillojë kryeja e veprës penale nga të paktën
një prej bashkëpunëtorëve.

c) Grupi i strukturuar kriminal për realizimin e një ose më shumë
veprave penale, për të realizuar përfitime materiale ose jo materiale ka
një strukturë dhe organizim të caktuar, edhe minimale. Ky element i
grupit të strukturuar kriminal, rezulton nga paragrafi i dytë i pikës 4 të
Kodit Penal, i cili, përcakton se, grupi i strukturuar nuk është e nevojshme
të dallohet për një organizim dhe strukturim të zhvilluar. Kjo do të thotë
se grupi i strukturuar, me qëllim kryerjen e një ose më shumë veprave
penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jo materiale, ka gjithmonë
një nivel minimal organizimi dhe strukturimi, edhe pse ky organizim dhe
strukturim, nuk është i zhvilluar.

Në këto kushte, nuk mund të kemi grup të strukturuar kriminal, në
qoftë se nuk provohet që bashkëpunimi ndërmjet tre ose më shumë
personave për të kryer veprën penale, ka një organizim dhe strukturë të
përcaktuar, i cili, edhe pse është në kushtet minimale, ai përsëri ekziston
gjithmonë.

Pasja e një strukture dhe organizimi minimal, për kryerjen e veprës
penale, tek grupi i strukturuar kriminal, është një nga elementët më
kryesorë që e dallon këtë formë bashkëpunimi të veçantë me
bashkëpunimin e thjeshtë. Në rast se, nuk do të pranonim këtë element
të grupit të strukturuar kriminal, çfarë do lloj bashkëpunimi që mund të
ekzistojë ndërmjet tre ose më shumë personave, për kryerjen e një ose
disa veprave penale, do të klasifikohej si grup i strukturuar, duke e
eliminuar, pothuajse, fare bashkëpunimin e thjeshtë dhe duke e kufizuar
atë, vetëm në rastet kur ai ekziston ndërmjet dy personave.

Fakti që grupi i strukturuar kriminal, duhet të ketë detyrimisht një
strukturë dhe organizim të caktuar minimal, rezulton jo vetëm nga
përmbajtja e paragrafit të dytë të pikës 4 të nenit 28 të këtij Kodi, por,
edhe nga emërtimi i kësaj forme bashkëpunimi të veçantë, të cilën

ligjvënësi e ka quajtur grup i strukturuar kriminal, që do të thotë që, kjo
formë bashkëpunimi për kryerjen e një ose më shumë veprave penale,
kërkon detyrimisht një strukturë të caktuar midis anëtarëve të grupit.

ç) Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi,
duke qenë se kërkon një organizim dhe strukturim të caktuar edhe pse
minimal, nënkupton që midis anëtarëve të grupit të ekzistojnë një ndarje
detyrash, ku një ose disa anëtar të jenë organizator dhe të tjerët të jenë
në rolin e ndihmësit, shtytësit apo ekzekutorit, por kjo ndarje detyrash
nuk është shumë e zhvilluar. Ky element i grupi të strukturuar duket
sikur bie ndesh me paragrafin e dytë të pikës 4 të nenit 28 të këtij Kodi,
në të cilin përcaktohet, ndër të tjera se, grupi i strukturuar kriminal nuk
është e nevojshme të dallohet për ndarje detyrash.

Por, në fakt kjo nuk qëndron, sepse, përcaktimi i bërë nga ky paragraf
i referohet një ndarje të detyrave, e cila është e zhvilluar, në kuptimin që
ka gjithmonë një drejtues, i cili, është i tillë në mënyrë të qëndrueshme
dhe një ose disa persona të cilët janë të varur prej tij dhe ndjekin dhe
zbatojnë urdhrat e tij, ndërsa, ndarja e detyrave tek grupi i strukturuar
ndërmjet anëtarëve të grupit është në nivelin minimal.

Kjo ndarje detyrash e qëndrueshme, ku të ekzistojë gjithmonë një
drejtues dhe një ose disa persona të tjerë që zbatojnë urdhrat e tij, nuk
është e nevojshme që të ekzistojë tek grupi i strukturuar kriminal, por,
është e domosdoshme që të ekzistojë gjithmonë një ndarje detyrash, në
nivelin minimal, në kuptimin që duhet gjithmonë të ketë një organizator
dhe një ose disa persona të tjerë që të veprojnë si ekzekutorë, shtytës
apo ndihmës. Në këto kushte mund të konkludojmë në lidhje me këtë
element se, pa patur një ndarje minimale detyrash dhe rolesh, ndërmjet
bashkëpunëtorëve për kryerjen e veprës penale, nuk mund të jemi para
grupit të strukturuar kriminal, por para formave të tjera të bashkëpunimit.
...”.4

4 Shih për më tepër: Vendimin nr. 348, datë 19.12.2012 të Gjykatës së Lartë të
Republikës së Shqipërisë
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3. Dallimet Kryesore ndërmjet Grupit të Strukturuar Kriminal,
Bashkëpunimit të Thjeshtë dhe Organizatës Kriminale.

Në çështjen e mësipërme trajtuam kuptimin dhe elementët kryesorë
të grupit të strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, ndërsa
në këtë çështje do të ndalemi tek dallimet midis kësaj forme të veçantë
bashkëpunimi dhe bashkëpunimit të thjeshtë. Dallimet ndërmjet grupit të
strukturuar kriminal dhe bashkëpunimit të thjeshtë, qëndrojnë në këto
drejtime kryesore:

Së pari: Grupi i strukturuar kriminal është një nga format e veçanta
të bashkëpunimit, domethënë, ka disa elementë dhe karakteristika shtesë
që nuk ndodhen tek bashkëpunimi i thjeshtë, ndërsa, bashkëpunimi i
thjeshtë nuk kërkon ekzistencën e elementëve të tjerë të veçantë, përveç
ekzistencës së marrëveshjes së dy ose më shumë personave për kryerjen
e veprës penale.

Së dyti: Grupi i strukturuar kriminal krijohet nga bashkëpunimi i së
paku tre personave me qëllim kryerjen e një ose më shumë veprave
penale, për të realizuar përfitime materiale ose jo materiale, ndërsa
bashkëpunimi i thjeshtë ekziston edhe në rastet kur marrëveshja për
kryerjen e veprës penale bëhet vetëm nga dy persona, madje ky është
një nga rastet më tipike të bashkëpunimit të thjeshtë.

Së treti: Grupi i strukturuar kriminal për kryerjen e një ose disa
veprave penale nuk krijohet rastësisht, por në bazë të një plani të
paramenduar, që para kryerjes së veprës penale, ndërsa tek bashkëpunimi
i thjeshtë, marrëveshja e bashkëpunimit, ndërmjet dy ose më shumë
personave për kryerjen e veprës penale, mund të lindë edhe rastësisht,
madje edhe gjatë kohës që vepra penale është në kryerje e sipër.

Së katërti: Grupi i strukturuar kriminal kërkon kurdoherë një
organizim minimal që para kryerjes së veprës penale, ku del në pah roli
i organizatorit dhe roli i ekzekutorit, shtytësit apo ndihmësit, ndërsa, tek
bashkëpunimi i thjeshtë nuk është e nevojshme që të ekzistojë kurdoherë
një organizim, ndërmjet bashkëpunëtorëve për kryerjen e veprës penale.

Së pesti: Grupi i strukturuar kriminal kërkon që në aktivitetin e tij
kriminal të ketë një strukturë të përcaktuar minimale, ku çdo anëtar i
grupit ka rolin dhe pozicionin e tij të veçantë dhe të lidhur me të tërën,

për realizimin e veprës penale të përbashkët, ndërsa, bashkëpunimi i
thjeshtë, nuk kërkon asnjë lloj strukture të përcaktuar midis anëtarëve
për kryerjen e veprës penale.

Së gjashti: Tek grupi i strukturuar kriminal ekziston gjithmonë një
ndarje rolesh, në kuptimin se ka gjithmonë një person që vepron si
organizator dhe një ose më shumë persona që veprojnë si ekzekutorë,
shtytës apo ndihmës, ndërsa, tek bashkëpunimi i thjeshtë, nuk është e
nevojshme që të ketë kurdoherë një ndarje të përcaktuar të roleve, e
rëndësishme është që të ekzistojnë dy persona, që me marrëveshje
ndërmjet tyre të kryejnë veprën penale, ku minimumi, njëri duhet të jetë
ekzekutor dhe tjetri mund të jetë ose ekzekutor ose ndihmës ose shtytës
ose të tre së bashku mund të jenë ekzekutorë dhe nuk kërkohet që të
ketë detyrimisht një organizator për kryerjen e veprës penale.

Përsa i përket dallimeve ndërmjet grupit të strukturuar kriminal dhe
organizatës kriminale, këto dallime qëndrojnë në këto drejtime kryesore:

Së pari: Grupi i strukturuar kriminal për kryerjen e një ose më shumë
veprave penale me qëllim nxjerrjen e përfitimeve materiale ose jo
materiale, ka një organizim minimal për kryerjen e veprës penale, në
kuptimin se organizmi i personave për kryerjen e veprës penale nuk
është shumë i zhvilluar dhe nuk është shumë i dallueshëm, ndërsa,
organizata kriminale shquhet për një organizim shumë të zhvilluar për
kryerjen e veprave penale, organizim, i cili, është i përcaktuar shumë
qartë dhe saktë dhe që është kurdoherë i dallueshëm, duke qenë pikërisht
ky organizim shumë i zhvilluar që i ka dhënë edhe emrin kësaj forme të
veçantë bashkëpunimi, si organizatë kriminale;

Së dyti: Grupi i strukturuar kriminal dallohet për një strukturë minimale
në veprimtarinë e tij për kryerjen e një ose më shumë veprave penale, në
kuptimin që nuk ekziston një strukturë hierarkike e përbërë nga kryetari,
zëvendësi i tij, drejtuesit e familjes, këshilltarët, ndërmjetësit etj, ndërsa,
organizata kriminale shquhet për një strukturë shumë të zhvilluar në

5Për më tepër shih, Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Penale. Pjesa e
veçantë, Vol. 2, faqe 248-249.

6 Shih, vendimet e Gjykatës së Kasacionit Italian, Seksioni I Penal vendim nr.
3492/1988; Seksioni I Penal, vendim nr. 1332/1991; Seksioni V Penal, vendim nr.
2543/1993.
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kryejnë e veprimtarisë kriminale, në kuptimin që i gjithë aktiviteti kriminal
është i drejtuar nga një ose disa persona të vetëm, të ashtuquajtur “bosë”
ose “shefa”, të cilët kanë nën varësi persona të tjerë që konsiderohen si
zëvendësshefa, dhe këta të fundit kanë nën varësi të tjerë persona të
cilët mund të jenë kryetarët e familjeve mafioze dhe kryetarët e familjeve,
kanë nën varësi nga ana e tyre, anëtarët e thjeshtë të organizatës, të
cilët quhen ushtarë, pra, e gjithë veprimtaria kriminale zhvillohet dhe
drejtohet sipas një strukture hierarkike të përcaktuar shumë qartë, ku
urdhrat dhe vendimet e shefit më të madh, janë të detyrueshme për
zbatim pa as më të voglin diskutim nga shefat më të vegjël dhe anëtarët
e thjeshtë të organizatës.

Së treti: Grupi i strukturuar kriminal për realizimin e aktivitetit kriminal,
ka një qëndrueshmëri minimale në kohë, qëndrueshmëri kjo e
mjaftueshme për kryerjen e së paku një ose disa veprave penale, në
kohë të ndryshme, ose të të njëjtës vepër penale, me përsëritje, në kohë
të ndryshme, ndërsa, organizata kriminale shquhet për karakterin e saj
të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm në kohë, ajo krijohet me qëllim për
të ushtruar aktivitetin e saj kriminal për një kohë të gjatë, madje sa më
gjatë që të jetë e mundur, duke paraqitur kështu një nga karakteristikat
më tipike të saj dhe që tregon edhe për rrezikshmërinë shumë të madhe
shoqërore që ajo paraqet.

Së katërti: Grupi i strukturuar kriminal, nuk dallohet për ndarje
të zhvilluar të roleve dhe detyrave ndërmjet anëtarëve të tij, megjithëse
edhe në këtë formë të veçantë bashkëpunimi ka gjithmonë një organizator
dhe një ose disa ekzekutorë, ndihmës apo shtytës, ndërsa, organizata
kriminale, shquhet për një ndarje të qartë dhe shumë të zhvilluar dhe të
qëndrueshme të detyrave dhe të roleve të secilit anëtar të organizatës,
detyra të cilat janë të përcaktuara sipas një strukture hierarkike shumë
të zhvilluar, dhe detyra të cilët parashikojnë ekzistencën e një shefi ose
bosi apo drejtuesi të përgjithshëm të të gjithë organizatës, i cili ka nën
varësi një numër të konsiderueshëm nënshefash dhe kryetarësh familjesh
dhe një numër prej disa dhjetëra, e ndonjëherë qindra anëtarësh të thjeshtë
apo ushtarësh dhe, i gjithë aktiviteti kriminal zhvillohet sipas detyrave të
përcaktuara qartë nga shefi i organizatës kriminale.
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4. Grupi i Strukturuar Kriminal në legjislacione të Huaja

4.1. Grupi i Strukturuar në legjislacionin italian
Një nga legjislacionet më të afërta më të afërta me legjislacionin

shqiptar, është padyshim ai italian. Dispozita që përkon me “grupin e
strukturuar kriminal” gjendet në nenin 416 të Kodit Penal italian
(associazione a delinquere), i cili parashikon se:  ‘kur tre ose më shumë
persona organizohen me qëllimin për të kryer shumë vepra penale, ata
që promovojnë ose krijojnë ose organizojnë grupin e strukturuar dënohen
për këtë fakt, me burgim nga tre deri në shtatë vjet. Ashtu si dhe
parashikimi në nenin 333 të Kodit Penal Shqiptar, vetë pjesëmarrja në
grupin e strukturuar përbën vepër penale. Ndryshe nga Kodi Shqiptar,
legjislacioni italian parashikon shprehimisht se kryetarët dhe promotorët
e organizatorët dënohen më rëndë se anëtarët e thjeshtë të grupit të
strukturuar. Megjithatë, duhet nënvizuar se, në praktikë, ndryshimi është
joekzistent, pasi është lehtësisht e kuptueshme se për çdo vepër penale
të kryer nga shumë persona, organizuesi dënohet më rëndë se ekzekutori
apo ndihmësi. Pra mund të pranohet se, në praktikën shqiptare, ky
ndryshim do të mbahet parasysh në momentin e caktimit të masës së
dënimit për pjesëtarët e grupit të strukturuar.

Sipas doktrinës italiane, “grupi i strukturuar” do të thotë më shumë
se thjesht “marrëveshje”. Për të pasur ekzistencën e grupit të strukturuar
duhet provuar të paktën një qëndrueshmëri dhe organizim minimal brenda
grupit.5 Po ashtu, nuk kërkohet një organizim të zhvilluar apo ndarje të
qartë detyrash ndërmjet anëtarëve të grupit. Ajo që kërkohet pra, është
qëndrueshmëria dhe organizimi minimal me qëllim për të kryer një numër
të papërcaktuar veprash penale. Më saktë, praktika gjyqësore, ka
shpjeguar se tek anëtari i grupit të strukturuar duhet të ekzistojë e ashtë-
quajtura affectio societatis scelerum, e cila është vetëdija e anëtarit të
grupit të “anëtarësisë” së tij në grupin e strukturuar, pra qenies së tij
pjesë përbërëse të grupit.6 Ky element mund të vërtetohet me fakte
konkludente, duke pasur parasysh marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të
grupit.

  Në lidhje me numrin e veprave penale, është për t’u theksuar se,
sipas nenit 416 të Kodit Penal italian, në qoftë se grupi i strukturuar
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krijohet me qëllim kryerjen e vetëm një vepre penale, atëherë nuk
konsumohet vepra penale në fjalë, por vetëm bashkëpunimi. Pra, sipas
legjislacionit italian, për plotësimin e elementëve të veprës penale të
organizimit ose pjesëmarrjes në një grup të strukturuar kriminal kërkohet
domosdoshmërish kryerja e shumë veprave penale. Në të kundërt, neni
28/4 i Kodit Penal shqiptar duket më i rreptë në këtë drejtim, pasi mjafton
marrja pjesë e “tre ose më shumë personave, për kryerjen e një a më
shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe
jomateriale.” Në fakt, edhe në këtë pikë mund të pohohet se ndryshimi
është veçse aparent, dhe lidhet më shumë me teknikën legjislative. Kuptimi
i dispozitës në të dy rastet, është kryerja e shumë veprave penale, në
kuptimin e numrit të tyre, dhe jo domosdoshmërish të llojit të veprës.
Pra, edhe në rastin e Kodit Penal Shqiptar, ligjvënësi ka përcaktuar qartë
edhe mundësinë e krijimit të grupit të strukturuar kriminal me qëllim
kryerjen edhe të vetëm një lloj vepre të caktuar penale, por të përsëritur
në kohë. Pra, mund të jemi përpara grupit të strukturuar kriminal edhe
në rastin e tre a më shumë personave, që organizohen me qëllim vetëm
për të kontrabanduar mallra të ndryshëm. Në këtë rast, lloji i veprës
penale është një, (kontrabanda apo trafikimi i narkotikëve), por e kryer
shumë herë në kohë.

Së fundmi, ndryshe nga Kodit Shqiptar, legjislacioni Italian ka
parashikuar shprehimisht rastin nëse grupi i strukturuar kriminal është i
përbërë me më shumë se dhjetë persona apo nëse pjesëtarët e grupit
zotërojnë apo përdorin armët në kryerjen e veprave penale në kuadër të
grupit të strukturuar kriminal. Në rastin e parë dispozita parashikon rritjen
e dënimit, ndërsa në rastin e mbajtjes së armëve luftarake parashikohet
dënimi nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet. Për këtë Gjykata e
Kasacionit është shprehur se, ndonëse teksti i dispozitës parashikon
“nxjerrjen e armëve në publik”, kjo nuk është e domosdoshme, pasi
mjafton fakti se grupi i strukturuar zotëron armë.7

4.2. Grupi i Strukturuar sipas Konventës të Kombeve të Bashkuara
kundër Krimit të Organizuar

Krimi i organizuar është padyshim një shqetësim serioz jo vetëm në
arenën kombëtare, por edhe atë ndërkombëtare. Megjithatë, është fakt

se termi “krim i organizuar” është në vetvete tepër i vagët dhe i vështirë
për t’u përkufizuar, pasi çdo shtet ka veçoritë dhe problematikat e tij në
luftën kundër krimit. Nga ana tjetër, është me rëndësi që komuniteti
ndërkombëtar të bëjë maksimumin, të paktën për sa i përket
bashkëpunimit, koordinimit ndërmjet organeve ligjzbatuese dhe përqasjen
e përbashkët në legjislacionet e tyre kundër krimit të organizuar. Kështu,
vetëm në vitin 2000 Komuniteti Ndërkombëtar arriti të gjejë frymën e
përbashkët për të përballuar në shkallë globale rrezikun e shfaqur nga
krimi i organizuar. Të mbledhur në Palermo, Itali, përfaqësuesit e
komunitetit ndërkombëtar nënshkruan Konventën e Kombeve të
Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar”.8 Konventa hyri
në forcë me 29 Shtator 2003 dhe ndërkohë që në Shqipëri u ratifikua me
ligjin Nr. 8920, datë 11.07.2002 “Për Ratifikimin e Konventës së Kombeve
të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar” dhe Dy
Protokolleve Shtesë të Saj”.

Sipas nenit 2/c të Konventës, me termin grup i strukturuar nënkuptohet
një “grup që nuk është formuar në mënyrë të rastësishme për kryerjen e
menjëhershme të një vepre penale dhe që nuk nevojitet të ketë të
përcaktuar rolet e anëtarëve të tij, vazhdimësinë e anëtarësimit në të ose

7 Antolisei, faqja 253.
8Termi i përdorur në gjuhën angleze është “transnational” (trankombëtar) dhe jo

“international” (ndërkombëtar”).
9   Për dokumentet përgatitore (travaux preparatoires) të Konventës shih https://

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html
10 Neni 5:
Penalizmi i pjesëmarrjes në një grup kriminal te organizuar
1. Çdo Shtet Palë duhet të adaptoje masa të tilla ligjore dhe masa të tjera që mund të

konsiderohen të nevojshme për të cilësuar si vepra penale, në rastet kur kryhen qëllimisht:
a) secilin ose të dy prej rasteve të mëposhtme si vepra penale të dallueshme nga ato

që përfshijnë tentativën ose kryerjen e aktivitetit kriminal:
(i) marrëveshjen me një ose disa persona të tjerë për të kryer një krim serioz për një qellim
që lidhet direkt ose jodirekt me marrjen e përfitimeve financiare ose materiale dhe, nëse
kërkohet nga legjislacioni i brendshëm, që përfshin një veprim të ndërmarrë nga një prej
pjesëmarrësve në zbatim të marrëveshjes, ose që përfshin një grup të organizuar kriminal;
(ii) veprimin e një personi, i cili, duke njohur qëllimin dhe aktivitetin e përgjithshëm
kriminal të një grupi të organizuar kriminal ose synimin e tij për të kryer krimet në fjalë,
merr pjesë aktivisht në:
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të ketë një strukturë të zhvilluar”. Ky përkufizim duket të jetë përdorur
edhe në përcaktimin e bërë nga neni 28/4 i Kodit Penal, i shtuar me ligjin
nr. 9275/2004.

Në arenën ndërkombëtare, kritikat më të ashpra u drejtuan jo në
drejtim të përkufizimit të grupit të strukturuar (apo organizatës kriminale),
por më tepër në drejtim të formës së përgjegjësisë që anëtarët e këtyre
strukturave kriminale do të përballen. Kështu, ndërsa tradita kontinentale
kriminalizon “pjesëmarrjen” në veprën penale, ajo anglosaksone e
common law kriminalizon edhe “marrëveshjen” kriminale (conspiracy
to commit the crime). Pra, në këto shtete, një i pandehur do të jetë
përgjegjës për veprën penale edhe për faktin e marrëveshjes për të kryer
një vepër të caktuar penale. Që këtu, gjatë draftimit të Konventës9 u
pranua një zgjidhje e mesme kompromisi, duke parashikuar përdorimin e
këtyre dy formave të përgjegjësisë, në mënyrë alternative nga shtetet
Palë.10

Ky përfundim erdhi edhe në kuadrin e shteteve të BE-së, të cilët si
në Nismën e Përbashkët (Joint Action) të Këshillit të BE-së të vitit 1998,
por edhe në Vendimin Kuadër Kundër Krimit të Organizuar të Këshillit
të BE-së të vitit 2008 (i cili ndryshoi Nismën e Përbashkët) nuk arritën
që të gjenin një përqasje të përbashkët për format e përgjegjësisë, duke
detyruar Komisionin e BE-së që të lëshonte një deklaratë relativisht të
ashpër duke shprehur keqardhjen për mosarritjen e qëllimit kryesor, atë
të përafrimit të legjislacionit të vendeve anëtare të BE-së në lidhje me
krimin e organizuar.11 Megjithatë, në vendin tonë ky debat nuk është
problematik, pasi, duke pasur parasysh faktin se bëjmë pjesë në traditën
e vendeve civil law, thjesht “mendimi kriminal” për të krijuar grup të
strukturuar kriminal nuk dënohet, por vetëm pjesëmarrja në të.

5.  Konkluzione

Nga trajtimi që iu bë më lart, grupit të strukturuar kriminal, si formë e
veçantë bashkëpunimi, mund të nxjerrim, në mënyrë të përmbledhur
këto konkluzione:

- Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, në
legjislacionin shqiptar nuk është parashikuar për herë të parë nga ligji nr.

9275, datë 16.09.2004, por, ka qenë parashikuar edhe në Kodet e
mëparshme Penale të viteve 1977 dhe 1952;

- Dallimi i vetëm ndërmjet grupit të strukturuar kriminal të parashikuar
nga Kodi Penal në fuqi, dhe grupit të organizuar të parashikuar nga
Kodet e mëparshme Penale, është fakti se ndërsa sipas Kodit Penal në
fuqi grupi i strukturuar kriminal mund të kryejë çdo lloj vepre penale,
grupi i organizuar sipas Kodeve Penale të mëparshme, e kishte të
përcaktuar objektin e tij, dhe mund të kryente vetëm dy ose më shumë
vjedhje, ose përvetësime të pasurisë, po të përdorim gjuhën e ligjit të
kohës;

- Përcaktimi që i ka bërë Kodi Penal në fuqi grupit të strukturuar
kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, është në harmoni të plotë me
aktet ndërkombëtare në këtë fushë, ku koncepti i kësaj forme
bashkëpunimi është marrë nga Konventa e Kombeve të Bashkuara
Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar, e cila është ratifikuar nga
shteti ynë me ligjin nr. 8920, datë 11.7.2002 dhe është bërë për pasojë
pjesë e legjislacionit tonë të brendshëm;

- Gjuha juridike që ka përdorur ligjvënësi ynë në dhënien e konceptit
të grupit të strukturuar kriminal, mendoj se nuk është shumë e qartë,
sepse në vend që të përcaktohej se cilët janë elementët e kësaj forme
bashkëpunimi, është zgjedhur kriteri i përjashtimit në sqarimin e këtij
koncepti, duke përcaktuar se cilët nuk janë këto elementë, kriter i cili
shpeshherë është i lehtë për të përcaktuar një koncepte, por, duke qenë
se kuptimi i konceptit jepet në mënyrë indirekte, kuptimi i tij është i
vështirë;

- Po të donim të shpjegonim në mënyrë të përmbledhur elementët e
grupit të strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi do të
konkludonim se ai (1) përbëhet nga tre ose më shumë persona, (2) nuk
krijohet rastësisht, (3) ka një anëtarësi minimale, (4) ka një ndarje detyrash
ose rolesh, ndërmjet anëtarëve të grupit që është minimale, (5) ka një
organizim të caktuar minimal (6), ka një strukturë të caktuar minimale, e
cila, është edhe elementi më i rëndësishëm i kësaj forme të bashkëpunimit,
nga e cila ka marrë edhe emrin;

- Praktika gjyqësore në lidhje me këtë formë bashkëpunimi është
relativisht e pakët, kjo duke u nisur nga fakti se ajo ka pak kohë që është

Grupi  i strukturuar  kriminal si formë e krimit të organizuar



Studime Juridike Njohja në Shqipëri e procedurave të huaja të falimentimit dhe proçedura dytësore

142 143

 KONTRIBUTI  I EKSPERTIMIT MJEKOLIGJOR NË  HETIMIN
     E KRIMIT TË VRASJES.

           Dr.Bledar Xhemali*, Prof. Dr. Sokrat Meksi**

 “Nascimur uno modo, multis morimur” (Lindim në një mënyrë,
në shumë të tjera vdesim)

                                                   Thënie e vjetër latine (13)

Vrasja, konsiderohet ndërkombëtarisht si forma më e rëndë e dhunës
kriminale për shkak se godet drejtepërsëdrejti në zemër të kapitalit më
të cmuar të qenies njerezore – JETËS

Kjo figurë kriminale me rrezikshmëri shoqërore tepër të lartë,
njëherësh shkakton tragjikisht dy viktima, së pari ndërpret në mënyrë të
kundraligjshme të drejtën e jetës së një individi dhe së dyti, shkakton një
dhimbje të pariparueshme të familjes dhe godet rëndë sigurinë e opinionit
publik.

Në rang botëror, në vitin 2012, si rezultat i krimit të vrasjes, kanë
humbur jetën rreth 500.000 qenie njerëzore (ku gjysma e tyre rezultojnë
të kenë qenë të moshës nën 30 vjec) duke i dhënë një tronditje të rëndë
perceptimit të sigurisë së jetës të cdo qytetari në të gjitha vendet e globit.

Krimi i vrasjes, edhe në vendin tonë, mbetet ende problematik.
Veçanërisht shqetësuese është rritja thuajse me rreth 40% e numrit të
vrasjeve në dy vite (2010 – 2011) krahasuar me periudhën 2008 – 2009.
Statistikat ndërkombëtare për Shqipërinë (21) konfirmojnë një “kërcim”
nga niveli 2.7 vrasje për 100.000 banorë për vitin 2009 , në 4 krime të
tilla për 100.000 banorë gjatë vitit 2010. Numri i vrasjeve për 100.000
banorë në Shqipëri është ndër më të lartët në rajon. Më konkretisht, për
periudhën 2008 – 2009 Shqipëria renditet menjëherë pas Malit të Zi,
kurse për vitin 2010 ajo ka shifrën më të lartë në të gjithë rajonin.

Raportimet e fundit në media mbi pasojat fatale të një serie vrasjesh

parashikuar si e tillë në Kodin Penal, si dhe duke u nisur nga fakti se
kuptimi i elementeve të kësaj forme bashkëpunimi nuk është bërë në
mënyrë të drejtë nga organet ndjekjes penale dhe nga gjykatat.
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veçanërisht në kryeqytet, kanë rritur ndjeshmërinë dhe vëmendjen e
debatit shoqeror mbi sigurinë publike, që shpeshherë, përgjegjësia kërkohet
vetëm te policia e shtetit. Thuajse në asnjë rast, kjo ndjeshmëri nuk ka
ndikuar në nxitjen e një debati të mirë-informuar mbi politikat e sigurisë
publike dhe parandalimit të krimit të vrasjes dhe aq më pak në
konkretizimin e alternativave, për të adresuar këto sfida nën një përqasje
më gjithëpërfshirëse nga pikëpamja e përgjegjësive të institucioneve
shtetërore dhe sidomos të kontributit shkencor që duhet të japin organet
e specializuara të luftës kunder krimit sic është edhe Mjekësia Ligjore.

Mjekësia ligjore e mbështetur në norma dhe kritere shkencore ka për
qëllim të studiojë dhe zbulojë, një sërë aspektesh të dëmtimeve nga
përdorimi i mjeteve dhe metodave të ndryshme kriminale në rastet e
vrasjeve, të përcaktojë mekanizmat dhe shkakun e vdekjes si dhe të
hedhë dritë në prejardhjen e vdekjes.

Diagnoza e saktë mjekoligjore shërben si një bazë për një hetim sa
më shkencor dhe kualifikm sa më të drejtë të veprës penale të vrasjes.
Në këtë pikëveshtrim, nëse do të udhëhiqemi nga kjo prirje, do të arrijmë
t’ia dalim mbanë që t’i vendosim njohuritë shkencore në ndihmë dhe në
dispozicion të luftës kundër këtij lloj kriminaliteti, duke ndjekur me
rigorozitet parimin “drejtësi përmes shkencës” (16).

Këndvështrimi i cështjeve që lidhen me investigimin mjekoligjor të
vdekjes nga dhuna e ka zanafillën në parimin universal se cdo qenie
njerëzore shfaqet në thelb si një “gjuhë” ose si një libër i hapur, që pritet
të lexohet si për së gjalli, ashtu dhe për së vdekuri. Ajo që bën të ndryshme
këtë “gjuhe” në binomin Jetë – Vdekje, konsiderohet thjesht si një cështje
kodi. Ndërsa kodi i jetës është i fjalshëm, ai i vdekjes është i pafjalshëm.
Kjo është aresyeja pse ekspertimi mjekoligjor, përpiqet të përqëndrojë
vemendjen kryesisht në mundesitë e zbërthimit të kumteve që qëndrojnë
përtej fjaleve, atyre kumteve që përthithen drejtpërsëdrejti përmes
shenjave, gjurmëve dhe dëshmive fizike që fshihen nën lëkuren e një
trupi të larguar përdhunisht nga jeta.

Policisë gjyqesore, Prokurorisë apo Gjykatës, në kuptimin figurativ
nuk iu intereson aspak vdekja si e tillë, për shkak se ajo tashmë ka ndodhur.
Në planin juridik penalistik, ata kërkojnë të mesojnë shkakun dhe natyrën
e vdekjes, kohën dhe mekanizmin e ardhjes së saj, llojshmerinë dhe

Kontributi i ekspertimit mjekoligjor në hetimin e krimit të vrasjes

vecoritë e shenjave të dhunës dhe, pse jo, të jetë shumllojshmëria e
shenjave të dhunës dhe i provave biologjike të nxjera nga “shtrati i
kufomës” që të “dëftojë me gisht” rrugën përkah zbulimit të autorit të
krimit.

Në shkoklimin e lëmshit plot enigma të një vdekje të dhunshme,
sidomos në rrethana pa praninë e dëshmitarëve okulare, nuk duhet harruar
as sesi shprehja e vjetër latine, sipas së cilës: “Kufoma është një dëshmitar
i ashtuquajtur memec, që ruan të fshehur nën lëkurë gjurmët e krimit
dhe “memeci”, nëpërmjet një “përkthyesi” mjekoligjor, herë në mënyrë
të drejtpërdrejtë e herë në mënyrë të tërthortë, do të mund të “flasë”
edhe post mortem. Pikërisht këtu qëndron edhe thelbi i artit të ekspertizës
mjekoligjore, e cila priret, volens od nolens (me hir ose pahir) të deshifrojë
kodin e “rrëfimit memec” të kufomës, e cila është njëkohësisht
dëshmitarja më e interesuar që të hedhë dritë pse dhe si është larguar
përgjithmonë nga jeta.

Përcaktimi i natyrës juridike të prejardhjes së një ngjarje kriminale
(Vrasje, vetvrasje, aksident, vdekje e papritur, fatkeqësi mjedisore), është
në fakt një nga problemet themelore të organeve të drejtësisë, sa i
rëndësishëm aq dhe i vështirë. Pikërisht ekspertimi mjekoligjor, si një
konsulence tekniko-shkencore, ka për qëllim që nëpërmjet autopsisë
mjekoligjore të kufomës dhe pjesëmarrjes në kqyrjen e vendit të ngjarjes,
të japë të dhëna të rëndësishme organit të policisë kriminale, hetuesisë
dhe gjykatës që të orientohen drejt një versioni për një vrasje, vetvrasje,
aksident apo vdekje për shkaqe ose bashkëshkaqe të një natyre
semundjeje.

Koncepti mjekoligjor mbi përcaktimin e natyrës të një ngjarje me
prejardhje kriminale, aksidentale apo natyrore, bazohet në principet e
teorisë kriminologjike Mark Theory (Teoria e shenjave), nga i cili rrjedh
RC Model (Modeli i Rikonstruksionit) (11,14,18) që mbështetet në
zgjidhjen e enigmave të 6 W’s (What, Where, When, Which, Why dhe
Who?) për t‘u orientuar në ndërtimin e skemës së vërtetë të ndodhisë së
ngjarjes konkrete, duke parashtruar për zgjidhje këto cështje :

· Cfarë ngjarje ka ndodhur dhe nëse dyshohet për vrasje, cili është
identiteti i viktimës/viktimave ? (What?)

· Ku ka ndodhur ngjarja/vrasja? (Where?)
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autopsive mjekoligjore në morg dhe që më pas, mbështetur në rekordet
hetimore kalohet përmes arsyetimit deduktiv drejt rikonstruksionit të llojit
të ngjarjes (vrasje, vetvrasje, aksident, rast fatkeq apo vdekje e papritur)
dhe dyshimit të arsyeshëm për autorin e mundshëm të krimit.

Rekordet hetimore nënkuptojnë hapsirën “pa shenja gjurmësh fizike”,
që në fakt janë të dhëna që merren përmes investigimit operativ dhe
hetimor dhe që gjykohen dhe filtrohen nga organi hetimor në përputhje
me të dhënat e provave fizike të zbuluara nga “hapsira e trekëndëshit”
duke kaluar në mënyrë graduale nga të njohurat tek të panjohurat. Këtu
është fjala për ato raste kur një ngjarje me vrasje është kryer pa
dëshmitarë dhe zakonisht në vende jo publike. Pikërisht nga pikpamja
hetimore, njohja e identitetit të viktimës, ka shumë rëndësi sepse të shpie
në kontaktin me familjarët, komshinjtë dhe miqtë e tij, të cilët mund të
japin informacione të rëndësishme rreth viktimës si profesioni, niveli
arsimor dhe kulturor, karakteri dhe personaliteti i tij, rrethi shoqëror dhe
marrdhëniet e tij intime (armiq, kundërshtar, të dashur), zakone apo hobe
të ndryshme (përdorues alkoli, droge, bixhozi apo amator gjuetie, sporti
etj.), nëse ka patur më parë ndonjë precedent penal etj. Ka shumë rëndësi
të mësohet se cili person e zbuloi i pari trupin e viktimës, kur dhe si arriti
ta zbulojë dhe kur dhe ku e denoncoi atë (në polici, tek familjarët e
viktimës, në persona të rastit etj.). Nga ana tjetër marrin vlera zbuluese
të dihet pse viktima është ndodhur në atë vënd dhe si ai duhet të ketë
vajtur atje (me këmbë, me makinë etj.). Kërkohet të hetohet se kur dhe
nga kush mund të jetë parë për herë të fundit viktima i gjallë dhe nëse po
cila ka qenë sjellja dhe gjendja psikologjike e tij në atë moment dhe nëse
i ka treguar ndokujt se ku do të shkonte dhe cilin do të takonte e kështu
me radhë. Të gjitha këto lloj investigimesh që quhen edhe si “autopsi
hetimore”së bashku me të dhënat e “autopsisë mjekoligjore” dhe kqyrjes
së vendit të ngjarjes dhe provave materiale do të bëjë të mundur zbardhjen
e ndodhisë së vrasjes dhe zbulimin e autorit të krimit.

1.Përcaktimi i llojit të ngjarjes në krimin e vrasjes, identiteti i
viktimës/viktimave. (What?)

Në planin hetimor-operativ, çështja që shtrohet që në fillim në çdo

Kontributi i ekspertimit mjekoligjor në hetimin e krimit të vrasjes

· Kur ka ndodhur ngjarja/vrasja ? (When?)
· Cilat kanë qenë dëmtimet në trupin e viktimës, mjeti dhe

mekanizmi i shkaktimit të tyre, shkaku i vdekjes dhe mënyra e vdekjes/
ngjarjes/vrasjes? (Which?)

· Pse duhet të ketë ndodhur ngjarja/vrasja? (Why?)
· Kush duhet të jetë autori/autoret e ngjarjes/vrasjes? (Who?)
Çelësi i zgjidhjes së këtyre pyetjeve është padyshim bashkëpunimi i

ngushtë dhe bashkëveprimi shkencor midis tre hallkave: Hetues – Ekspert
mekoligjor – Ekspert kriminalist.

“RC Model” (Modeli i rikonstruksionit), ose trekëndëshin e shenjave
merr për bazë informacionin shkencor të vjelur në vendin e ngjarjes, tek
viktima dhe tek i pandehuri.

Në pikëveshtrimin e kësaj teorie duhen marrë parasysh dy parime
baze:

· Kurdoherë që dy objekte ose qenie frymore do të konfrontohen
fizikisht me njëri tjetrin, medoemos do të shkëmbejnë gjurmë (shenja
dhune) te njëri tjetri.

· Përdorimi i gjykimit vlerësues analitik (versione hipotetike)
përmes analizimit dhe deduksionit të shenjave.

RC Model në mënyre konvencionale paraqitet në formën e një
trekëndëshi, i krijuar nga bashkimi nëpërmjet vijave të drejta të tre pikave
(vendi ngjarjes, trupi i kufomës dhe autori i dyshuar për vrasjen) duke
formuar hapsirën “me shenja gjurmësh” të cilat duhen zbuluar përmes
metodave mjekoligjore e kriminalistike, që do të shërbejnë si fakte
shkencore për të kërkuar autorin e mundshëm të krimit (parimi i parë).

Nga ana tjetër bashkimi i këtyre tre pikave përmes një rrethi, do
formojë një hapesirë “pa shenja gjurme”, që në fakt janë të dhëna që
merren përmes investigimit operativ dhe hetimor dhe që gjykohen dhe
filtrohen nga organi hetimor në përputhje me të dhënat e provave fizike
të zbuluara nga “hapsira e trekëndëshit” duke kaluar në mënyrë graduale
nga të njohurat tek të panjohurat (parimi i dytë).

Në rastin e vrasjeve, kur autori nuk është i paidentifikuar, është e
nevojshme të vlerësohen  shenjat e gjurmëve ose i ashtuquajturi
“trekëndëshi i gjurmëve fizikë” të përftuara nga kqyrja e parë e kufomës
në vendin e ngjarjes, administrimi i provave materiale dhe të dhënave të
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Përcaktimi i faktit se cfarë ngjarje ka ndodhur, në mjaft raste janë të
qarta, por jo rallë paraqesin dhe vështirësi. Në parim sado e”qartë”të
duket ngjarja, nuk duhet paragjykuar karakteri i saj. Orientimi që në
fillim i llojit të ngjarjes, numrit të viktimve dhe identiteti i tyre, mjetet e
përdorura etj. duhen konsideruar si një veprim hetimor i dorës së parë.

Është e vërtetë që çdo vrasje, lë medoemos gjurmë; mirëpo, tjetër
gjë është gjurma, e tjetër gjë është vetë vrasja; tjetër gjë janë gjurmët e
një vrasje (me mjete të forta, të mprehta, arme zjarri etj.) në një kufomë
të freskët dhe tjetër gjë natyra e gjurmëve në një kufomë të karbonizuar/
të dekompozuar të një vrasjeje sado të ngjashme me të parën.

Këto, s’ka dyshim që e vështirësojnë ndjeshëm provueshmërinë dhe
zbardhjen e vrasjes. Megjithate, kjo nuk do të thotë se ekspertimi
mjekoligjor dhe kriminalistik janë të pafuqishëm të depërtojnë në të
“fshehtat” e krimit te vrasjes. Metodat shkencore që ato përdorin janë
të afta për të qëmtuar gjurmë dhe mikrogjurmë në vendin e ngjarjes, në
mjetet e shkaktimit të krimit, në trupin e viktimes etj. që përmes autopsisë
dhe ekzaminimeve laboratorike etj., bëjnë të mundur diagnostikimin e
natyrës se vrasjes dhe të rindërtojë mekanizmin e ngjarjes.

Sipas një studimi (18) të bërë nga ana jonë të 2962 raste autopsish të
kryera pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore përgjatë periudhës 2008-
2013, rezultojnë se vrasjet janë hasur në 383 raste (ose 12.93%);
vetëvrasjet në 486 raste (ose 16.40%); ngjarjet aksidentale në 1383 raste
(ose 46.69 %); vdekje të papritura të natyrës patologjike në 692 raste
(ose 23.36%) dhe 18 raste (ose 0.62%) kanë rezultuar si raste fatkeqsish
nga fenomenet natyrore (goditje nga rrufeja, përmbytje etj.)

Vdekjet nga aksidentet zënë vendin e parë, ndërsa vrasjet vendin e
parafundit, por sidoqoftë kjo përqindje e krahasuar për frymë popullsie,
sipas të dhënave të Agjensisë kundër krimit “Global Homicide” të
Organizatës së Kombeve të Bashkuara (23), e vendosin Shqiperinë dhe
Tiranën në vendin e parë midis të gjitha shtetet dhe kryeqytetet Europiane
të pasuara me radhë nga Estonia (Talini), Moldavia (Kishinau), Federata
Ruse (Moska), Mali i Zi (Podgorica) dhe kështu me radhë deri në fund
të renditjes me Zvicrën (Zyrihu) dhe Malta (Valeta).

Kjo duhet konsideruar si një situatë tepër alarmante që lidhet me
aktivitetin kriminal tepër agresiv për “larje hesapesh” midis bandave
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vend ngjarje me kufomë, është: jemi përpara një vdekjeje natyrore apo
me dhunë ?

Dhënia e një mendimi paraprak, në rast se gjendemi përpara një
vdekjeje me dhunë, sigurisht, të bazuar shkencerisht dhe me
profesionalizem, ka rëndësi në gjurmimin sa më të shpejtë të autorit.
Kështu, për shembull, në qoftë se është një vdekje, me dëmtime traumatike
klasike të një vrasjeje (me armë zjarri, me mjete të mprehta etj), faktori
kohë do të jetë tepër frytdhënës për gjurmimin në kohën më të shpejtë të
mundshme të autorit/autoreve; apo, në qoftë se është një vdekje
aksidentale e natyrës automobilistike, i jepet avantazh në kohë policisë
rrugore të ndërmarë veprimet për identifikimin e makinës; apo, në qoftë
se është vdekje fatkeqësie mjedisore, si p.sh., goditje nga rrufeja, lehtëson
apo përjashton veprime të kota hetimore në kërkim të autorit imagjinar.

Sidoqoftë, përcaktimi juridik se cfarë ngjarje ka ndodhur (vrasje,
vetvrasje, aksident apo rast fatkeq) duhet bërë në fund të hetimeve pas
një analize tërësore të të gjitha provave hetimore.

Përcaktimi i mjeteve të përdorura për realizimin e veprës penale,
vlerësohet nga natyra e gjurmëve (plageve) të lëna në trupin e viktimës
apo kur fatmirësisht mjeti mund të gjendet në vendin e ngjarjes. Kështu
për shembull, në krimin e vrasjes, sipas mënyrës së realizimit të saj me
armë zjarri, armë të ftohta, mjete të forta etj. specifikohen nga vecoritë
identifikative të plagëve që janë karakteristike për cdo lloj mjeti dhune.
Ky përcaktim ndihmon jo vetëm për të kërkuar mjetin e përdorur, por
edhe për të shpjeguar mekanizmin e ngjarjes, të mënyrës së vdekjes
sidomos për të përjashtuar mundësinë e ndonjë inskenimi vetëvrasës, që
autori mund të ketë sajuar duke e lënë mjetin në dorën e viktimës etj.

Përdorimi i llojeve të ndryshme të mjeteve të dhunës, të mekanizmit
dhe metodës së kryerjes së krimit, nga ana e një të pandehuri, përbën
atë që quhet “Modus Operandi” (Metoda e krimit).

Modus operandi shpreh një stereotipi të caktuar kriminale, të lindur
ose të kultivuar, të autorit të krimit në varësi të kushteve të jetesës,
profesionit, moshës, seksit, dëshirave impulsive etj. Individë të tillë, kryejnë
përgjithësisht lloje të së njëjtës natyre vrasjesh si për shembull killerët
seriale (vrasje pas një përdhunimi seksual duke i mbytur me duar, me lak
apo goditur me thikë etj.)



Studime Juridike Njohja në Shqipëri e procedurave të huaja të falimentimit dhe proçedura dytësore

150 151

përfshirë në konflikte dhune dhe veprime antiligjore. Vetëm në dy raste
në viktimat femra nga krimi i vrasjes (në rolin e prostitutave) u gjet
përmbajtje alkooli dhe droge në gjak.

Vlen për t‘u theksuar se numri më i madh i viktimave femra, kanë
qenë raste të vrasjeve brenda familjeve me të ardhura të pakta ekonomike,
që jetojnë kryesisht në qendrat informale në periferi të qyteteve të mëdha,
ku varfëria dhe paragjykimet dhe mendësitë e karakterit etiko-moral
kanë nxitur këtë lloj viktimizimi të femrave.

Në një vështrim global,(23) të numrit të viktimave sipas raportit
meshkuj/femra ku përfshihen të gjashtë kontinentet, të dhënat tona (3.6:1)
afrohen me ato të kontinentit Europian.( 2.9:1). Disproporcionin më të
madh ndërseksual e ka kontinenti \amerikan me raportin përafërsisht
8:1, ndërsa raportin më të vogel e ka kontinenti aziatik afërsisht 2:1.
Përfshirja e seksit femër si viktima të krimit të vrasjes, sipas disa autorëve
të huaj (2,3,11,23), jepen në disa të dhëna  statistikore shumë interesante.
Kështu për shembull në Islande dhe Togo viktimat e vrasjes për vitin
2012 kanë qenë 100% femra?! , ndërsa në Zvicer ky raport ka qeneë
50% me 50%. I lartë raportohet edhe shpeshtësia e viktimave femra në
vende të tjera të zhvilluara si Hong Kongu 52.9%, Korea Jugut 52.5%,
Zelanda e Re 51.2%, Republika Ceke 45.7% etj.

Në cdo ngjarje me vrasje, njohja e identitetit të kufomës merr një
rëndësi të vecantë, sepse nuk do teëkishte kuptim përcaktimi i shenjave
të dhunës, shkakut dhe prejardhjes së vdekjes, pa iu adresuar një viktime
të identifikuar.

Sipas praktikës hetimore-gjyqësore botërore dhe asaj të vendit tonë,
(34,35,39,57) është vërtetuar se në shumicën dërmuese të vrasjeve janë
kryer nga autorë ose bashkautorë, të cilët viktima i ka pas njohur më
parë. Pikërisht është kjo arsyeja, që kriminelët, për të fshehur gjurmët e
krimit dhe të largojnë mundesinë e zbulimit të tyre, janë tepër të interesuar
për ta shpërfytyruar kufomën duke vepruar me mjete nga më të
ndryshmet. Kështu, për ta transformuar kufomën në “të panjohur”, ata
mund ta djegin (karbonizojnë), ta groposin ose ta transportojnë në vende
të largta dhe të pabanuara me qëllim që kufoma t`i nënshtrohet
dekompozimit natyror ose të dëmtohet nga kafshët e egra, ose e hedhin
në mjedise ujore, e coptojnë duke përdorur lëndë eksplozive etj.
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kriminale të trafikut të drogës, të prostitucionit, të armëve, të qenieve
njerezore etj. “Nga ana tjetër ekziston edhe një numër personash me
precedentë penalë që për shkaqe nga më të ndryshme shtyhen në vrasje
për motive grabitjeje, krimesh seksuale, hakmarjeje, gjakmarjeje etj.

Një numër jo i vogël i viktimave të vrasjeve e kanë burimin edhe nga
konfliktet sociale në marrdhëniet mes njerezve, nga grindje për shkaqe
krejt banale e deri tek ato të karakterit shoqërore – ekonomike si
moskuptimet brenda familjes, cështjet e pronësisë etj.

Nga ana tjetër është vënë re një tendencë rritje të autopsive të vdekjeve
nga krimi i vrasjes gjatë tre viteve të fundit, shenje kjo e një lufte ende të
pa kënaqshme të tranzicionit shqiptar në luftë kundër kriminalitetit në
përgjithësi dhe krimit të vrasjes në vecanti. Nëse do t‘i referohemi numrit
të viktimave të përfshira në cdo ngjarje me vrasje, në 95.4% të rasteve
vrasja ka ndodhur ndaj një viktime, në 3.8% ndaj dy viktimave, në 0.6%
ndaj tre viktimave dhe në 0.2% mbi tre viktima.

Numri më i madh i rasteve, të përfshira në krimin e vrasjes, është
parë në grupmoshat 21-30 vjec (31.41%), e ndjekur nga grupmosha 31-
40 vjec (28.6%), ndërsa numri më i vogel, i takon grupmoshës mbi 71
vjec (0.91%).

Fakti që shumica e viktimave nga krimi i vrasjes që i përket grupmoshës
nga 21 deri 40 vjec zënë respektivisht vendin e parë dhe të dytë, ka lidhje
jo vetëm me moshën mesatare më aktive të popullatës në shoqërinë
tonë, por sipas të dhënave hetimore kjo grupmoshë, në pjesën më të
madhe, ka qenë e lidhur edhe me precedentë të mëparshëm penale si
dhe nga përdorimi abuziv i alkoolit, drogës dhe lëndëve psikoaktive.

Një pjesë e konsiderueshme e viktimave të grupmoshës së re u takonin
familjeve me prindër të divorcuar apo të ashtuquajturave “familje të
shkatërruara”, ku edukimi prindëror ka qenë padyshim i cunguar në
socializimin e personalitetit qysh nga mosha feminore.

Përsa i përket përkatësisë gjinore (raporti meshkuj-femra), viktimat
nga vrasja janë hasur më së shpeshti në seksin mashkull, në raportin
78.2% për meshkujt dhe 21.8% për femrat. Me sa duket, kjo duhet
shpjeguar me faktin që meshkujt janë më aktivë në jetën e përditshme
sociale dhe ekonomike dhe nga ana tjetër, njihen si përdorues më frekuentë
të pijeve alkolike dhe drogave, duke i bërë më të predispozuar për t‘u
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mjeteve të përdorura për kryerjen e krimit, sidomos gjetja e predhave
dhe gëzhojave në vrasjet me armë zjarri, gjetja e veglave të ndryshme
me njolla gjaku si mjetet e forta, ato prerëse-carëse ej. Nga ana tjetër në
bazë të dëmtimeve që paraqet viktima në trup, gjykohet edhe për sasinë
dhe shpërndarjen e njollave të gjakut në “shtratin “ e kufomes.

Të ashtuquajturat vende ngjarjeje “sterile”, ku mungojnë crregullimet
e domosdoshme të mjedisit rreth trupit të kufomës dhe sasia e humbjes
së gjakut që nuk përputhen me dëmtimet që paraqet viktima, janë lehtësisht
të konstatueshme. Kështu, gjetja e një sasie të vogël gjaku pranë viktimës
është një tregues i rëndesishëm se viktima nuk duhet të jetë vrarë në
këtë vend por është transportuar pas vdekjes. Nëse gjaku ka depertuar
thellë në tokë pranë kufomës, ose shtresa që ka depërtuar në dyshek,
carcafe etj, atëhere duhet llogaritur sasia e gjakut të humbur dhe mbi
këtë bazë, përcaktohet, nëse është pikërisht aty vendi ku është kryer
krimi.

Drejtimi dhe shpejtësia e largimit të autorit nga skena e krimit, kur ai
mund të jetë i plagosur (duke u larguar me këmbë apo ndonjë mjet lëvizës)
apo mjetit transportues që mund të ketë transportuar viktimën, do të
projektojë një rrugë me pika gjaku të spërkluara me një kahje të stërgjatur
që tregon drejtimin e largimit, ndërsa largësia dhe ritmika e rënies midis
tyre tregon shpejtësinë e lëvizjes në largim të autorit apo automjetit.

Sipas studimit tonë (18), rastet e vrasjeve në baze të raportit zonë
urbane –zone rurale si dhe karakteristikat e tjera që lidhen me vendin
dhe rrethanat e ngjarjes, kanë disa vecori regjionale. Në vendbanimet
urbane krimi i vrasjes ka qenë më frekuent krahasuar me zonat fshatare
në raportin 3:1(74.2% me 25.8%). Kjo shpjegohet me trendin e shtimit
të urbnizimit, përqendrimin në numër më të madh të njerëzve në zonat
qytetase dhe ndërqytetase, heterogjenitetit të popullsisë etj, që ndryshojnë
shumë nga jeta e vecantë e zonave rurale (fshatare) ku levizja e njerëzve
është më e vogël, komunikimi dhe njohja reciproke midis bashkëfshatarëve
është më e madhe, ku secili e njeh mirë njeri tjetrin, zakonet dhe forcat e
traditës dhe kontrolli shoqëror ka ende një ndikim të fortë, mundësia e
fshehjes pas kryerjs së vrasjes është më e vogël, etj.

Në qoftë se do t‘i referohemi vendit të ngjarjes sipas raportit ambient
i hapur dhe ambient i mbyllur, të bie në sy se shumica e vrasjeve ka
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Në rastin më të mirë kur arrihet të njihet viktima, shtohen shanset të
njihen autoret dhe rrethanat dhe motivet e vrasjes. Nëse arrihet të
identifikohet shpejt trupi i kufomës, kontrolli i banesës së viktimës, mund
të japë të dhëna të rëndësishme në lidhje me zbardhjen e ngjarjes
kriminale. Nga ana tjetër, një nga detyrat e para që kryhen në vendin e
ngjarjes, është kontrolli i teshave për mundësinë e gjetjes së objekteve
apo sendeve personale në xhepat, të cilat mund të ndihmojnë në
identifikimin paraprak të kufomës (dokument identifikimi, ndonjë letër,
fature apo fotografi me shënime në pjesën e pasme etj.).

Në kushtet e morgut, përshkrimi i kufomës për qëllime identifikimi,
duhet bërë me shumë imtësi. Eksperti mjekoligjor udhëhiqet nga parimi i
një këqyrjeje “nga maja e flokut, deri te thonjtë e këmbës”. Metodat
antropologjike dhe kërkimet biologjike duke përfshirë edhe përcaktimin
e profilit gjenetik të ADN-së, japin rezultate shumë premtuese për
identifikimin e kufomave të panjohura.

2. Përcaktimi i vendit ku ka ndodhur vdekja e viktimes/viktimave
dhe i vendit të ngjarjes në krimin e vrasjes. (Where?)

Vendi ku ka ndodhur vdekja e viktimës/viktimave dhe i vendit të ngjarjes
në krimin e vrasjes përgjithësisht jepet si i njohur që në fillim, por jo rrallë
kufijtë e shtrirjes së tij mund të mos përcaktohen në fillim të kqyrjes.
Këto kufij mund të zgjerohen apo ngushtohen në varësi të shtrirjes së
veprimeve të kryera nga autori i krimit dhe të gjurmëve apo provave të
tjera materiale që mund të gjenden gjatë drejtimit të rrugës së ardhjes
dhe të largimit të autorit nga vendi i ngjarjes.

Vendi ku mund të gjendet kufoma, jo gjithmonë do të thotë se është
vërtet vendi ku ka ndodhur ngjarja. Duhet patur parasysh se jo rallë,
autori i krimit, për të fshehur krimin, inskenon vendin e ngjarjes për t‘i
dhënë një pamje të rreme, duke e transportuar kufomën (kryesisht përmes
automjeteve) në një territor tjetër si për shembull, e vendos kufomën e
vrarë në një rruge automobilistike (gjoja si një aksident trafiku) apo e
vendos në shinat e trenit etj.

Përcaktimi i vendit ku ka ndodhur vdekja, bëhet në bazë të pranisë të
gjurmëve të përleshjes midis viktimës dhe autorit/autoreve, të gjetjes së
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Por ky rregull ka shumë përjashtime, që varet jo vetëm nga
individualiteti fizik i viktimës dhe karakteri i plagëve por dhe nga vecoritë
e tjera si vendi i ngjarjes larg qendrave të banimit (pyll, fushe) apo në
banesa në dhoma të mbyllura, mungesa e dëshmitarëve okulare etj. Në
raste të tilla, viktima e dhunuar me plagë të një shkalle jo vdekjeprurëse,
mund të mbijetojë për orë të tëra dhe të vdesë nga mosdhënia e ndihmës
mjekësore. Atehere, lind nevoja të përcaktohet koha e kësaj mbijetese,
duke u mbështetur kryesisht në anemizimin e organeve të brendshme
dhe prania e koagulave të përziera (të bardha, të kuqe dhe kafe të errët)
dhe për rrjedhojë të tentohet të përafrohet koha se kur mund të ketë
ndodhur ngjarja.

Në kufomat e freskta, nga pikpamja shkencore, përcaktimi i kohës
së vdekjes, mbështetet kryesisht në vlerësimin e shenjave të
menjëhershme dhe hershme të kufomës. Shumë kanë punuar
shkencëtarët mjekoligjore në drejtim të zbulimit të metodave shkencore
për të përcaktuar kohën e saktë të vdekjes, por fatkeqësisht pa sukses.
Megjithatë, një ekspert mjekoligjor me eksperiencë, fale intuitës dhe
hamendesisë shkencore, bazuar në vlerësimin e shkallëve të formimit të
fenomeneve kufomore, mund të percaktojë një kohë të arsyeshme, me
një interval diference kohore prej shumë pak orësh. Koha e saktë e
ngjarjes, mund të vërtetohet shumë rallë si për shembull kur në një vrasje
me armë zjarri, predha ka goditur orën e dorës së viktimës duke ndaluar
akrepat apo në rastet më të zakonshme kur një dëshmitar okular i
përgjegjshëm ka qenë i pranishëm në momentin e ngjarjes.

Kur trupi i viktimës gjendet me vonesë, fenomenet e avancuara të
dekompozimit kufomor e vështirsojnë mjaft këtë përcaktim.

Përzgjedhja e kohës (ora, dita, java, muaji) se kur autori/autorët kryejnë
krimin e vrasjës është tepër relativ. Në rastet tona rezultojnë se nuk ka
ndonjë regullaritet kohor të caktuar, ato shfaqen në cdo orë të ditës dhe
natës si dhe në cdo muaj apo sezon vjetor. Kështu për shembull po t‘u
referohemi shpërndarjes sezonale të vrasjeve sipas muajve të viteve,
nuk ka ndonjë shpërndarje karakteristike. Numri dicka më i madh i rasteve
në muajt e ngrohtë të vitit, lidhet me mundësitë më të mëdha që kanë
njerëzit për të lëvizur apo komunikuar midis tyre.
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ndodhur në mjedise të jashtme në raportin përafërsisht 2:1 (69.1% me
30.9%). Viktimat janë gjetur kryesisht në vende të izoluara, të largëta në
periferi të qyteteve, të hedhura në pus, në lumenj por edhe brenda territorit
të blloqeve të banesave, në rruge, në parqe, oborre shkollash etj. Është
interesant fakti se vrasjet në mjediset e brendshme, që zakonisht kryhen
pa dëshmitarë okulare, sidomos vitet e fundit, kanë një tendencë rritjeje.
Kështu mjaft vrasje kanë ndodhur brenda mureve të shtëpisë duke qenë
të lidhura kryesisht me krimet brenda familjes dhe fisit, por edhe në
lokale publike si hotele, kafene, restorante, pabe, zyra, disko etj.

Kqyrja e kufomës së freskët në vendin ku ajo gjendet, sidomos në
mjediset e jashtme, ka shumë rëndësi, sidomos në konstatimin e llojeve
të dëmtimeve, pozicionimi dhe thellësia e tyre në përputhje me mjetet që
i kanë shkaktuar (plagë nga goditje me mjete të forta, mjete prerëse-
shpuese, armë zjarri etj.) Në këto raste, shikohet pozicioni i trupit, nëse
është i përkulur, i drejtë, ose i mbledhur etj., gjendja e veshjeve dhe
korrespondimi i dëmtimeve të tyre me plagët në trup si dhe nëse ka
shenja të transportimit, të mbartjes, rrëshqitjes ose tërheqjes.

Në aspektin kriminalistik, në përshtatje me vendin ku gjendet viktima
e vrarë, në një mjedis të brendshëm apo territor të hapur, vëmendja
duhet të përqëndrohet në kqyrjen e atyre objekteve që lidhen me veprimet
e autorit dhe të viktimës.

3.Përcaktimi i kohës së vdekjes së viktimës/viktimave dhe i kohës
së ngjarjes në krimin e vrasjes. (When?)

Përcaktimi i kohës së vdekjes, është gjithashtu një proces identifikues
po aq i rëndësishëm sa dhe vetë procesi i njohjes së identitetit të kufomës
dhe vendit ku ka ndodhur vrasja. Kjo ka rëndësi, që në kohën më të
shpejtë të mundshme, të organizohet ndjekja dhe kapja e autorit të vrasjes,
vecanërisht kur nuk ka patur dëshmitarë okulare në vendin e ngjarjes.

Si rregull, koha e vdekjes së viktimës duhet të përkojë me kohën se
kur ka ndodhur ngjarja. Sa më e rëndë dhe vdekjeprurese të jete shkalla
e dëmtimeve që paraqet në trup viktima, aq më i shpejtë duhet të ketë
qenë tempi kohor i shkaktimit të vdekjes duke qenë përafërsisht i
njëkohshëm me ndodhinë e ngjarjes.
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cilave nganjëherë është tepër domethënës.
Nga të dhënat tona autoptike ka rezultuar se numrin më të madh të

rasteve të vrasjeve e zënë dëmtimet nga armët e zjarrit në 260 raste që
sëbashku me 13 raste nga lëndët plasëse shkojnë në 273 raste ose
(71.3%), të ndjekura nga dëmtimet e shkaktuara nga mjetet e mprehta
me 60 raste (15.7%), nga dëmtimet e shkaktuara nga mjetet e forta me
45 raste (11.8%), dëmtimet nga mjetet asfiktike në 5 raste ose 1.2% dhe
asnjë rast vrasje nga helmet.

Rastet e vrasjeve nga armët e zjarrit me 71.3% vazhdon të mbetet
në shifra mjaft shqetësuese. Krahasuar me rastet analoge të shteteve
Europiane dhe ato botërore është i lartë. Kështu mortaliteti homicidal
nga armët e zjarrit në Europë është 13% dhe në botë 41 %. Megjithatë
në shtete të vecanta të SHBA si për shembull shteti i Kolumbias shkon
në 80%, Misisipi 79%, Louisiana 78% apo shifra shqetësuese kanë edhe
disa vende si Kolumbia 77%, Mali i Zi 76%, Panamaja 76% etj.(6,19,23)

E kunderta rezulton niveli i vdekshmerisë nga përdorimi i mjeteve të
mprehta-carëse ku në Europë është  33% dhe në Botë 24%, që në fakt
është shumë më i larte se në vendin tonë (15.7%). Po ashtu edhe vdekjet
nga përdorimi i mjeteve të forta, atyre asfiktike dhe lëndët helmuese të
marra sëbashku respektivisht me 54% dhe 35% është gjithashtu i lartë i
krahasuar me të dhënat tona që shkojnë në 13%.

Është për t‘u shënuar fakti se nga materiali që kishim për studim, nuk
na rezultoi asnjë rast vrasjeje nga përdorimi i lëndëve helmuese?!

Në qoftëse do t‘i referohemi statistikave botërore apo atyre të shteteve
të vecanta (2,5,11) ky mekanizëm vdekjeprurës në vrasjet, rezulton i
preferueshëm për autoret e krimeve në shifra që duhen marrë në
konsideratë. Kështu për shembull, në Angli vrasjet nga përdorimi i lëndëve
helmuese shkon në masën 5.1 %, në Gjermani 6.8%, në Itali 7.2%. Në
nivel Europian vrasja përmes mjeteve të forta, ato asfiktike dhe helmimi
të marra sëbashku shkojnë në 54% dhe në nivel botëror 35%.

Në këtë rast kemi të drejtë të ngremë dilemën: A mos vallë pas një
vdekje të papritur mund të ketë qenë e fshehur një vrasje nga helmimi?
A mund të ndodhë një vrasje nga helmi pa dhënë shenja klinike dhe
shenja morfologjike patognomonike autoptike të një intoksikacioni? Si
shpjegohet fakti që mekanizmi përmes përdorimit të helmeve, të mos
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4.Përcaktimi i llojit të dëmtimeve, mjeti dhe mekanizmi i
shkaktimit të tyre, shkaku i vdekjes dhe mënyra e vdekjes së
viktimës/viktimave në krimin e vrasjes. (Which ?)

Për interesa të ligjit penal, në përcaktimin i llojit të dëmtimeve, mjetit dhe
mekanizmit të shkaktimit të tyre, shkaku i vdekjes dhe mënyra e vdekjes së
viktimës/viktimave në krimin e vrasjes, ekspertimi mjekoligjor jep një kontribut
të vecantë në ndihmë të organeve të procedimit penal në zgjidhjen e një sërë
cështjeve si më poshtë:

· Të përshkruajë dhe të dokumentojë të gjitha gjurmët dhe dëmtimet
traumatike që mund të konstatohen te kufoma.

· Të përcaktojë numrin dhe radhën e dëmtimeve.
· Të përcaktojë mjetin dhe mekanizmin e shkaktimit të dëmtimeve.
· Të përcaktojë nëse dëmtimet që konstatohen në trupin e viktimës

janë shkaktuar përpara apo pas vdekjes.
· Të përcaktojë faktorët natyrorë apo njerezorë që kanë influencuar

në shpërfytyrimin e konfiguracionit  anatomik të tipareve njohëse të
kufomës (nga kalbëzimi natyror, nga djegia kriminale etj.).

· Të mbledhë dhe të ekzaminojë gjurmë me natyrë biologjike në
trupin e kufomës, në teshat si dhe cdo provë tjetër e gjetur në vendin e
ngjarjes si për shembull njolla gjaku, pjese indesh, fije flokësh, larva apo
krimba të dekompozimit etj.

· Të vërtetojë ose të përjashtojë shenja dëmtimi te kufoma, që mund
të tregojnë nëse viktima i është nënshtruar torturës ose vdekja është
shkaktuar me mundime të vecanta.

· Të përcaktojë shkakun e vdekjes dhe kur është e mundur dhe
mënyrën e prejardhjes së vdekjes duke ndihmuar organin e procedimit
penal për të sqaruar natyrën juridike të vdekjes.

· Të përcaktojë pozicionin e ndërsjelltë të viktimës dhe të autorit në
momentin e shkaktimit të dëmtimeve në rolet përkatëse sulmuese dhe
vetmbrojtëse;

Kqyrja e trupit të kufomës kur paraqet shenja dhune, sidomos në
rastet e vrasjeve duhet filluar nga lart - poshtë, d.m.th nga koka te këmbët.
Është i gabuar modeli i fillimit të kqyrjes nga dëmtimet kryesore, sepse
kjo sjell rrezikun e moskonstatimit të dëmtimeve të vogla, vlerësimi i të
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që në fakt mund të vijë në kundërshtim me shfaqjet klinike dhe të dhënat
e autopsisë, atëherë mund ta spostojë helmimin në një plan të dytë;

> Nga gabimet njerëzore, gjatë prçedurave të analizave
toksikologjike ose pakujdesitë në administrimin e provave (ngatërrim i
materialeve ose mosrespektimi i rregullave teknike) si dhe kryerja e një
autopsie jashtë standarteve shkencore.

5.Përcaktimi i shkaqeve dhe motiveve të ngjarjes/vrasjes.

Përcaktimi i shkaqeve dhe motiveve të ngjarjes/vrasjes lidhet jo vetëm
me grumbullimin e provave me karakter mjekoligjor, por të të gjitha
provave hetimore në tërësi, sepse bën të mundur në ngushtimin e rrethit
të personave ku do të kërkohet autori i krimit.

Në aspektin mjekoligjor, mbi motivet e natyrës së një vrasjeje
dëshmojnë poza dhe pozicioni i kufomës, lokalizimi dhe vecoritë e shenjave
të dhunës, mjeti i përdorur, shkaku i vdekjes, gjendja e teshave që mban
viktima apo mungesa e tyre, vecoritë e mjedisit dhe ndryshimet që ai ka
pësuar etj. Kështu për shembull nxjerja e astarit të xhepave, mungesa e
parave dhe sendeve me vlerë janë shenja që flasin për një vrasje të
viktimës për motive vjedhjeje me dhune apo dëmtimet në organet gjenitale
(prerja e organeve seksuale të një viktimë të seksit mashkull ose plagët
shpuese rreth organeve gjenitale të një femre dhe akoma më keq kur
viktima ka qenë shtatzane) të bëjnë të mendosh për një vrasje për motive
xhelozie ose hakmarrje për tradhëti bashkeshortore. Nga ana tjeter, duhen
vlerësuar edhe rastet kur nëpërmjet gjymtimit të kufomës jepen
“mesazhe” të motivit të shkakut të vrasjes si për shembull kur kufomës
i pritet gjuha se mund të ketë dekonspiruar një sekret, t`i jetë prerë hunda
sepse mund të ketë ndërhyrë në një cështje që nuk i takonte, apo t`i jenë
prerë gishtat e duarve sepse mund të ketë përvetësuar vlera monetare
apo sende të cmuara ose borxhe të pakthyera etj.

6.Përcaktimi se kush duhet të jetë autori/autorët e ngjarjes/
vrasjes.

Zbulimi i autorit/autorëve të vrasjes dhe vënia e tyre përpara
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ketë qenë në asnjë rast preferencë e krimineleve, kur dihet se përdorimi
i tyre nuk jep shenja të jashtme dhune?

Duke mos përjashtuar në mënyrë kategorike asnjë hamendësi që
parashtruam më siper, mendojmë se mund të ketë disa arsye për të
shpjeguar faktin që nga studmi i të dhënave tona nuk na ka rezultuar
asnjë rast vrasje nga përdorimi i lëndëve helmuese:

a)Vrasja me anën e helmimit si rregull kryhet duke përdorur kryesisht
lëndë helmuese shumë të forta si kriprat e cianurit dhe të arsenikut, të
cilat nuk kanë shije dhe erë te keqe, që të maskuara me pije alkolike ose
ushqime, në sasira të vogla, treten shpejt në lëngjet indore duke dhënë
një vdekje të shpejtë pa dhënë kliniken klasike të një intoksikimi. Sipas
legjislacionit tonë, këto lloje helmesh konsiderohen shumë te rrezikshme
dhe klasifikohen në grupin “A” të lëndëve toksike, tregëtimi i të cilave
është rreptësisht i ndaluar si në farmacitë mjekësore dhe ato bujqesore.
Ato mund të përdoren për disa lloje analizash kimike, vetëm në laboratoret
e Toksikologjisë Analitike, ku ruhen në kasaforta të sigurta. Praktikisht
mundësia për të gjetur këto helme nga persona të inkriminuar është
pothuajse e pamundur. Përdorimi i helmeve të tjera me veprim mesatarisht
të shpejtë si lëndët fosfororganike (Parationi, Diazinoni, Fleboli, Koçifosi
etj) apo inorganike (fostoksina) si dhe medikamente të ndryshme në
doza të larta, nuk janë të preferueshme për shkak të shijes dhe erës së
keqe dhe nëse përdoren japin shenja klinike të dukshme për të dyshuar
lehtësisht për një intoksikacion akut.

b) Ekspertimi mjekoligjor i vdekjes që dyshohet se ka ardhur nga
helmimi është nga më të vështirët, e kjo për arsye se:

> Ka raste kur një helm shkakton vdekjen, por njëkohësisht vetë
organizmi e detoksikon atë, dhe nuk është e mundur të identifikohet me
analiza toksikologjike;

> Në morinë e madhe të helmeve që disponohen sot, është e
vështirë të identifikohet dhe specifikohet ndonjë lëndë helmuese ose
medikament i ri, i sapo hedhur në treg;

> Kur një lëndë helmuese mund të zbulohet në indet njëkohësisht
me praninë edhe të një lënde narkotike si dhe alkoolit, dhe për rrjedhojë
vështirësohet shkaku determinant i vdekjes;

> Kur një lëndë helmuese zbulohet me analiza toksikologjike, por
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gjurmë statike kur mbi to shkel këmba e autorit, qoftë kjo në gjendje të
veshur përmes këpuceve apo në gjendje të zbathur, të cilat lenë gjurmë
nga gjaku i shkelur mbi sipërfaqen e objektit gjurmëmarrës dhe përmes
një ekspertimi traseologjik kanë vlera identifikuese, sepse struktura e
jashtme e tabanit, për shembull e këpucës dhe e këmbës së zbathur,
pasqyrohen në mënyrë demonstrative të përafërta me gjurmët e gishtave
të duarve.

Nga ana tjetër përcaktimi i profilit gjenetik të ADN-së së njollave të
gjakut, qimeve apo lëngjeve të tjera biologjike të lëna në vendin e ngjarjes,
vërtetojnë ose përjashtojnë autorësinë e një personi të dyshuar për vrasje.

Në ato raste kur dyshohet për një person si të përfshirë në krimin e
vrasjes me mjete të mprehta, është e nevojshme ekzaminimi i duarve
për të konstatuar ndonjë dëmtim të mundshëm nga përdorimi i thikës
apo në rastet e përdorimit të armëve të zjarrit, duhen kontrolluar duart,
sidomos të kurrizit të tyre dhe tre gishtërinjtë e parë të secilës dorë ku
mund të gjenden depozitimi i faktorëve plotësues te qitjes (bloze, grimca
të padjegura të barutit).

Në përfundim të këtij artikulli mund të japim disa konkluzione dhe
rekomandime si më poshtë:

1. Ekspertimi mjekoligjor i kufomave nga ngjarjet homicidale, duhet
konsideruar si një veprim hetimor i dorës së parë, që duhet realizuar në
një kohë sa më të shpejtë të mundur, pasi diagnoza e saktë mjekoligjore
shërben si bazë për një hetim sa më shkencor e kualifikim të drejtë të
krimit të vrasjes.”RC MODEL” që ne propozojmë, do të japë vlera me
rëndësi shkencore në përpjekje për të rikonstruktuar të gjitha mekanizmat
e ndodhisë së vrasjes. Ekspertimi mjekoligjor i vetëm, nuk mund të japë
konkluzion të prerë nëse jemi përpara një vrasjeje, vetvrasjeje apo
aksidenti, por vetëm ka për detyrë të shprehë nëse të dhënat mjekoligjore
bien ndesh ose jo me versionet hetimore për një vrasje, vetvrasje, aksident,
vdekje mjedisore apo vdekje të papritur.

2. Mortaliteti homicidial, sipas rasteve autoptike mjekoligjore të kryera
në IML në periudhen kohore (2008-2013), rezulton të jetë në shifren
16.9% të vdekjeve të dhunshme në përgjithësi, përqindje kjo e konvertuar
për frymë popullsie, e rendit Shqiperine dhe kryeqytetin e saj (Tiranen)
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përgjegjesisë ligjore të mbështetura në prova shkencore të
pakontestueshme, përbën problemin më madhor dhe të vështirë të hetimit
të një ngjarjeje kriminale. Sidomos në vrasjet pa dëshmitarë okularë, lind
detyra imediate e zbulimit të autorit të krimit, sepse ky i fundit, siç thuhet,
shënon krimin duke lënë në vend provën e fajësise së vet. Është tepër
kuptimplote thënia e famshme e kriminologut të madh francez Lokard: “
Nuk ka asnjë kriminel, sado dinak që të jetë, të mos lërë mbrapa padashur
gjurmë dhe prova, gjatë largimit të tij nga skena e krimit dhe këto prova
janë dëshmitare që nuk gënjejnë kurrë”

Në planin kriminologjik, thelbi i këtij zbulimi mbështetet në ngritjen e
versioneve hetimore për të përcaktuar rrethin e personave ku duhet
kërkuar autori. Vetkuptohet, se në rastet e vdekjeve të papritura nga
shkaqe natyrore, goditjet nga rrufeja, vetvrasjet etj., nuk lind nevoja e
kërkimit të autorit. Në rastet e vrasjeve, përcaktimi i origjinës së autorit
është i domosdoshëm. Për këtë shfrytëzohen të gjitha provat hetimore -
shkencore duke përfshirë edhe faktet mjekoligjore që mund të merren
nga trupi i viktimës apo gjurmët biologjike në “shtratin e kufomes”. Kështu
për shembull, nga mjetet (lloji i armëve të zjarrit, të mjeteve prerëse -
çarës, lloji i lakut mbytës, lloji i helmit ) dhe mënyra kriminale e shkaktimit
të dëmtimeve sidomos në praninë e shenjave të torturës, na japin
mundësinë të gjykojmë lidhur me numrin e autorëve, mosha, profesioni,
të  dhëna fiziko-trpore të autorit (gjatesia e shtatit, forca, shkathësia dhe
zhdërvjelltsia e veprimeve të kryera etj). Kjo përben atë që quhet metoda
e kryerjes së vrasjes që mund të jetë për autorin e dyshuar një steriotipi
e lindur ose e fituar në varësi të kushteve jetësore, familjare, fizike,
psikologjike, kulturore, profesionale etj.

Me interes për kërkimin dhe identifikimin e autorit është edhe zbulimi
i dëmtimeve të mundshme që i janë shkaktuar atij gjatë përleshjes me
viktimën si dhe gjurmët apo provat materiale që mund të ketë lënë (njolla
gjaku, fije floku etj.) ose marrë nga vendi i ngjarjes. Në disa raste, kur
gjaku i lëngshëm ka perlyer duart e autorit të krimit, qoftë kjo me origjinë
nga trupi i viktimës apo kur vetë autori është i plagosur, gjurmët e gishtave
të dorës mund të modelohen diku në objektet e vendit të ngjarjes. Në të
tilla raste shfrytezohet identifikimi daktiloskopik.

Njollat e gjakut të shpërndara në vendin e ngjarjes mund të japin
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8.Teknika e autopsisë duhet të jetë e plotë, jo vetëm në kqyrjen e
vëmendshme të të gjithë organeve dhe sistemin eshtror në të tre zgavrat
por edhe marrjen e organeve apo lëngjeve biologjike për ekzaminime
toksikologjike, histopatologjike, biologjike, kimike, entomologjike etj.

9.Ekspertimi mjekoligjor I kufomave të dekompozuara dhe të
skeletizuara si në planin tekniko-shkencor dhe atë estetik, përben një
nga rastet më të vështira të punës praktike të eksperteve mjekoligjore.
Si rregull, sidomos kur dyshohet për vrasje, duhet të ekspertohen në
mjediset e morgut, nga ekspertë mjekoligjor me shumë eksperiencë dhe
sipas rastit në konsulencë me specialistë të tjere të fushave të
antropologjisë, kriminalistikës, odontologjisë etj.
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Kontributi i ekspertimit mjekoligjor në hetimin e krimit të vrasjes

në vendin e parë midis të gjitha shtetet dhe kryeqytetet Europiane
3. Numri i rasteve të autopsive të vdekjeve nga krimi i vrasjes, sidomos

gjatë tre viteve të fundit ka një tendencë rritjeje, shenjë kjo e një lufte
ende të pa kënaqshme të tranzicionit shqiptar kundër kriminalitetit në
përgjithesi dhe krimit të vasjes në vecanti.

4. Numri më i madh i viktimave të krimin e vrasjes, është takuar në
grup-moshat 21-30 vjec (31.41%), e ndjekur nga grupmosha 31-40 vjec
(28.6%), ndërsa numri më i vogel, i takon grupmoshës mbi 71 vjec
(0.91%). Në 95.4% të rasteve, vrasja ka ndodhur ndaj një viktime, në
3.8% ndaj dy viktimave, në 0.6% ndaj tre viktimave dhe në 0.2% mbi tre
viktima.

5.Përsa i përket përkatesisë gjinore (raporti meshkuj-femra), viktimat
nga vrasja janë hasur më së shpeshti në seksin mashkull, në raportin
78.2%  për meshkujt dhe 21.8% për femrat. Vlen për t‘u theksuar se
numri më i madh i viktimave femra, i takon rasteve të vrasjeve brenda
familjeve me të ardhura të pakta ekonomike, që jetojnë kryesisht në
qendrat informale në periferi të qyteteve të mëdha, ku varfëria dhe
paragjykimet dhe mendësitë e karakterit etiko-moral kanë nxitur këtë
lloj viktimizimi të femrave.

6.Numrin më të madh të rasteve të vrasjeve e zënë dëmtimet nga
armët e zjarrit dhe lëndëve eksplozive me 71.3%, të ndjekura nga
dëmtimet e shkaktuara nga mjetet e mprehta me 15.7%, nga dëmtimet e
shkaktuara nga mjetet e forta me 11.8%, dëmtimet nga mjetet asfiktike
në 1.2% dhe asnjë rast vrasje nga helmet.

7.Traumat homicidale në planin mjekësor, përbëjneë një patologji
kirurgjikale të rëndë, me predominim të politraumave të kombinuara të
kokës dhe trungut. Shkaku më i shpeshtë i vdekjeve nga vrasjet ka qenë
shoku i rëndë traumatik dhe hemorragjik në 62.3% të rasteve dhe pas tij
me 27.4% vijnë dëmtimet e trurit dhe të cipave të tij (laceracionet e
trurit, kontuzioni cerebral dhe hemoragjitë e cipave dhe ato intratrunore).
Në 2.1% të rasteve vdekja rezulton të ketë ardhur në kushte spitalore
nga embolia dhjamore në një periudhë kohore 24-48 orë mbas traumës.
Në 1.4% të rasteve vdekja ka ardhur nga tromboembolia dhe në 6.8%
janë vërejtur dëmtime të rënda të medulës spinale, gjendje toksikoseptike
etj.
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zbatim të tij, Statutin e Dhomës Kombëtare të Noterëve si dhe Kodin e
Etikës Profesionale të Noterëve. Veprimtaria noteriale klasifikohet si
veprimtari juridike në shërbim të personave fizikë e juridikë, nëpërmjet
redaktimit të akteve dhe kryerjes së veprimeve noteriale,2 në pajtim me
Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.  Në nenin 1 të ligjit “Për Noterinë”,
jepen bazat dhe kufijtë e veprimtarisë së këtij shërbimi, ku si detyrë ka
redaktimin e akteve dhe kryerjen e veprimeve noteriale në përputhje me
dispozitat ligjore në fuqi. Një karakteristikë e tillë është evidente në të
gjitha sistemet që i përkasin familjes ligjore romano gjermanike. Ligji
për noterinë përcakton veprimtarinë e shërbimit noterial si: emërimin,
transferimin, kohëzgjatjen e qëndrimit në këtë funksion, të drejtat dhe
kompetencat gjatë ushtrimit të kësaj veprimtarie, redaktimi i akteve dhe
kryerja e veprimeve noteriale, garantimi për shprehjen e vullnetit mes
palëve, fuqia juridike që ka akti noterial i redaktuar nga noteri, si dhe
regjistrimi në regjistrin publik noterial, hyrja në fuqi, arkivimi dhe ruajtja
në arshivën noteriale. Për të përcaktuar deri në ç’masë shtrihet e drejta
dhe kompetenca që ka noteri në redaktimin e aktit, vlerën juridike që
prodhon akti noterial për t’u klasifikuar si akt publik, si fillim është e
rëndësishme të analizojmë kuptimin e veprimtarisë së shërbimit noterial,
si dhe tagrin me të cilin është pajisur ky shërbim.

Në qëndrimin e mbajtuar në vendimin nr. 3 datë 19.01.2005 të Gjykatës
Kushtetuese, ndër të tjera analizon efektet ligjore të veprimtarisë noteriale
si dhe shpreh rëndësinë e këtyre veprimeve duke e lidhur atë ngushtë
me garancinë për pasqyrimin e fakteve reale.3 Një dokument i tillë, i
redaktuar sipas ligjit nga personat “e deleguar” për të ushtruar këtë
veprimtari, mund të konsiderohet si akt i së drejtës publike, i cili i jep fuqi
juridike pasojave të dëshiruara nga palët.

Në referim dhe analizë të qëndrimit të mbajtuar në vendimin e
mësipërm të Gjykatës Kushtetuese, del në pah rëndësia që ka veprimtaria
noteriale dhe klasifikimi i këtij shërbimi si një funksion publik.

         VËSHTRIM MBI DISA ASPEKTE TË RËNDËSISHME TË
       INSTITUCIONIT  TË  NOTERIT SI NËPUNËS PUBLIK DHE

TË AKTIT NOTERIAL SI AKT I SË   DREJTËS PUBLIKE

                         Doktorante Elona SALIAJ

Kuptimi i përgjithshëm i aktit noterial
Aktet noteriale janë formalitete të nevojshme për të garantuar

legjitimitetin e veprimeve juridike me natyrë civile, të cilat mund të kenë
pasoja krijuese, ndryshuese apo shuese të të drejtave apo detyrimeve
midis subjekteve kontraktuese. Një veprimtari e tillë e ushtruar në
përputhje me ligjin, sjell stabilitet në qarkullimin civil nga njëra anë, por
edhe garanci për subjektet që kanë kërkuar një shërbim të tillë nga ana
tjetër. Nëpërmjet aktit noterial, palët pjesëmarrëse certifikojnë,
formalizojnë dhe konkretizojnë marrëveshjen verbale për të cilën kanë
rënë dakort paraprakisht midis tyre. Në këtë mënyrë, marrëveshja
verbale, nëpërmjet redaktimit dhe formalizimit të aktit noterial, merr fuqi
dhe provueshmëri të plotë juridike. Akti noterial është dokumenti i
redaktuar nga organi kompetent (noteri), i cili bazuar nw ligj i jep fuqi
juridike dhe autenticitet përmbajtjes së dokumentit, në përputhje me
vullnetin e palëve kontraktuese. Ky përkufizim i aktit noterial nxjerr në
pah disa elementë të ngjashëm me aktin administrativ, siç janë:
kompetenca, procedura, përputhja e aktit me ligjin si edhe përputhja e
qëllimit të aktit me ligjin.

Kompetenca për redaktimin/mosredaktimin e aktit noterial

Noteri përfaqëson autoritetin kompetent qw gwzon tagrat e sw drejtës
për redaktimin dhe vlefshmwrinw e akteve noteriale. Veprimtaria juridiko-
profesionale e shërbimit noterial në Shqipëri mbështetet në ligjin e posaçëm
për këtë institucion, ligji”Për Noterinë”1 dhe aktet nënligjore të dala në

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

1 Ligjin nr. 7829 datë 01.06.1994 “Për Noterinë”, i ndryshuar.
2 Të tilla si: kontrata, deklarata, marrëveshje bashkëpunimi, krijim shoqërish

tregtare, rregullim i pasojave martesore, lëshim dëshmi trashëgimie ligjore/testamentare,
etj.

2 Doktorante pranë departamentit të së drejtës publike

2
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përfaqësimin profesional të noterëve, për nxitjen, koordinimin dhe
zhvillimin e veprimtarisë juridike noteriale.......”

Kjo dispozitë e statutit e përcakton shërbimin noterial si një organ
vetëqeverisës, duke nënkuptuar që ka një strukturë organizative, selinë,
logon, vulën, asamblenë kombëtare, këshillin kombëtar dhe Presidentin
e Dhomës Kombëtare të Noterëve. Ligji përcakton se në ushtrimin e
profesionit të tij, Noteri publik është i lirë  dhe i nënshtrohet vetëm  ligjit.
Kështu në marrëdhënie me klientët, ai vepron në mënyrë të pavarur nga
shteti dhe organizmat që veprojnë në Shqipëri. Gjithashtu, ka liri
organizative duke u vetëqeverisur; kjo sa i përket strukturës organizative,
të drejtave dhe kompetencave që kanë organet e zgjedhura në mbrojtje
të interesave të veprimtarisë noteriale.

Nga ana tjetër, veprimtaria noteriale përcaktohet si organ me autoritet
publik “të deleguar”,  i dhënë nga shteti për të vepruar në bazë të ligjit,
duke përbërë bazën dhe kufirin e veprimatrisë së këtij shërbimi. Për të
garantuar parametrat e besueshmërisë së noterëve në ushtrimin e drejtë
të autoritetit që u është deleguar nga shteti,  janë parashikuar me ligj
rregulla të veçanta për organizimin e veprimtarisë, kriteret e ushtrimit të
tij, dhënia dhe heqja e lejes së të drejtës për ushtrimin e  profesionit, etj.
Neni 4 i ligjit nr. 7829 datë 01.06.1994 “Për noterinë”, përcakton se:
“Për efekt të ushtrimit të funksioneve të tij, noteri barazohet me nëpunësin
publik dhe gëzon mbrojtjen sipas ligjit.” Pra, noteri është nëpunës publik,
sipas ligjit të posaçëm që rregullon këtë profesion. Nëpunësi publik “është
personi që kryen funksionin për ushtrimin e autoritetit administrativ, publik,
në bazë të aftësisë dhe profesionalizmit...”5. Nga ky përkufizim rezulton
që noteri ushtron një autoritet administrativ, publik, në bazë të aftësive,
njohurive dhe profesionalizmit që vetëm ai i ka. Në fakt, noteri pavarësisht
se ngjason me nëpunësit e tjerë që ushtrojnë funksione publike, ka një
karakter të veçantë që lidhet me eksluzivitetin e tij për ti dhënë vullnetit
të personave fuqi të njohur dhe të provuar. Noteri nuk e ndërmerr vetë
këtë vullnet. Vullneti është i palëve. Në analogji me nëpunësin e gjendjes

Veprimtaria Noteriale është e lirë të ushtrohet nga çdo shtetas shqiptar
që plotëson kushtet ligjore; përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr. 7829, datë
1.6.1994 “Për Noterinë”;4 por funksioni i tij është me natyrë publike, i
cili duhet të jetë në përputhje me elementë të rëndësishëm që e përbëjnë
këtë veprimtari juridike. Si rrjedhim noteri ka për detyrë dhe përgjegjësi
kryesore të ofrojë shërbime noteriale, të garantojë besueshmëri
profesionale për aktet noteriale që redakton.

Në Statutin e Dhomës Kombëtare të Noterëve, neni 1 i tij, citon se:
“DHKNSH është organ vetëqeverisës me autoritet publik të deleguar
nga shteti, jo politik, në cilësinë e personit juridik të fituar në bazë të ligjit
nr. 7829 datë 01.06.1994 “Për noterinë” i ndryshuar, e krijuar me qëllim

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, Avokatit të Popullit, aparatit të Këshillit të
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë ose në atë të punonjësit akademik të brendshëm të
lëndëve juridike në shkollat e larta.

5 Sipas nenit 4, pika c të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”.

3 Kjo gjykatë citon se: “........veprimtaria noteriale shërben për vendosjen e aktiviteteve
e interesave të qytetarëve mbi baza plotësisht ligjore dhe në mënyrë të unifikuar, duke
siguruar shmangien e konflikteve e duke sjellë stabilitet në qarkullimin civil. Ofrimi për
publikun i shërbimeve noteriale lidhet ngushtë me garancinë për një pasqyrim të besueshëm
të fakteve apo të vullnetit të shprehur në veprimet që kryejnë qytetarët. Nga ana tjetër,
veprimtaria noteriale krahas publikut, ka rëndësi të veçantë edhe për institucionet shtetërore,
sepse ky shërbim duhet t’u sigurojë atyre një dokumentacion të besueshëm, të njëvlefshëm
dhe pjesë përbërëse e të rëndësishme të sistemit të dokumentacionit shtetëror e publik.
Duke qenë i tillë, dokumentacioni noterial është i sigurt për vërtetësinë e të dhënave të
përfaqësuara, duke pasur vlerën e provës së plotë edhe në veprimtarinë gjyqësore. Pikërisht
i pajisur me një tagër të tillë funksioni i noterit, në thelb është një funksion publik “i
deleguar”, qëllimi i të cilit është që të realizohet një shërbim i pavarur, i paanshëm, profesional
e konfidencial në autentifikimin e një kategorie mjaft të rëndësishme dokumentesh......”

4 Kushtet për t’u bërë noter 1. Profesionin e noterit mund ta ushtrojë çdo shtetas i
Republikës së Shqipërisë, i cili  plotëson këto kushte: a) ka kryer arsimin e lartë juridik; b) ka
zotësi të plotë për të vepruar; c) është jo më pak se 26 vjeç dhe jo më shumë se 55 vjeç në
çastin e dhënies së provimit të kualifikimit për marrjen e lejes së ushtrimit të profesionit të
noterit; ç) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për një vepër penale të
kryer me dashje; d) nuk është larguar nga detyra apo funksioni i gjyqtarit, i prokurorit ose i
nëpunësit të administratës publike për shkelje të rregullave dhe të disiplinës në punë gjatë 3
vjetëve të fundit nga data e paraqitjes së kërkesës për lejimin e ushtrimit të profesionit të
noterit; dh) ka punuar jo më pak se 2 vjet asistent pranë një noteri;e) ka marrë pjesë në
provimin e kualifikimit për marrjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit dhe është
vlerësuar me jo më pak se 80 për qind të pikëve të caktuara për konkurim;ë) është pajisur me
lejen e ushtrimit të profesionit të noterit; f) është anëtar i një dhome noterie.2. Shtetasit që
janë deputetë me arsim të lartë juridik, ose që kanë punuar jo më pak se 2 vjet si gjyqtarë,
prokurorë, noterë, avokatë, ose kanë jo më pak se 3 vjet përvojë në pozicionin e drejtuesit,
këshilltarit apo të specialistit të strukturave juridike pranë Presidentit, Kuvendit, Gjykatës
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Në këtë pikëpamje, mund të themi se shërbimi noterial është funksion
“sui generis”, pasi nga njëra anë është një veprimtari juridike në shërbim
të personave fizikë e juridikë, nëpërmjet redaktimit të akteve dhe kryerjes
së veprimeve noteriale, në pajtim me Kushtetutën e legjislacionin në
fuqi; ndërsa nga ana tjetër veprimtaria noteriale është veprimtari
ekonomike, pasi Noteri shpërblehet për punën dhe shërbimin që kryen,
të cilat përbëjnë burimin e të ardhurave financiare, i’u nënshtrohet
detyrimeve fiskale,  përgjigjet për pasurinë ndaj çdo dëmi që shkakton
me veprimtarinë e tij, etj.

Noteri përveç akteve noteriale ka edhe një sërë kompetencash të
tjera, të paraqitura në nenin 39 të ligjit për noterinë në lidhje me
kompetencat e noterit.8 Megjithatë, noteri është i kujdesshëm në
redaktimin e akteve noteriale përsa i pëket përmbajtjes, respektimit të
formaliteteve, pasi një shkelje e tyre mund të çojë në ndjekjen penale të
noterit për “shpërdorim detyre”.9

Procedura e nxjerrjes së aktit noterial

Procedura për lëshimin e një akti noterial kalon në disa faza, kryhet
nëpërmjet veprimeve formale të kërkuara nga ligji. Akti noterial duhet të
ketë një përmbajtje të caktuar përpara se të marrë fuqi juridike. Rëndësia
e procedurës së nxjerrjes së aktit noterial lidhet me faktin se akti noterial
merr vlerë dhe rëndësi thelbësore provueshmërie në gjykatë. Në këtë
aspekt, theksojmë se sa më të qarta të jenë redaktuar aktet noteriale aq
më pak ato do të bëhen shkas për konflikte ndërmjet palëve apo
kontestime në gjykatë. Në këtë rast, i referohemi edhe parimit të njohur
latin: “Lex est quod Notamus”, çka nënkupton se “Aktet noteriale janë
ligj për palët”. Në këtë mënyrë akti noterial i iniciuar me vullnetin e
palëve pjesëmarrëse, i redaktuar dhe nënshkruar pa vese prej tyre, ka
për qëllim njohjen, zbatimin dhe realizimin e të drejtave dhe detyrimeve
të përcaktuar në përmbajtjen e dispozitave të tij. Ky është qëllimi që
legjislatori në garanci të plotë të mbarëvajtjes së “prodhimit” të një akti
noterial, ia ka besuar këtë detyrë Noterit, si personi kompetent për
garantimin dhe provueshmërinë e një fakti të tillë.

Noterët janë të detyruar të ndjekin një procedurë ligjore të caktuar, e
cila është e ngjashme me procedurën e organeve administrative për nga

civile, i cili i jep fuqi vullnetit të dy bashkëshortëve të ardhshëm për të
lidhur martesë, noteri i jep fuqi vullnetit të dy kontraktorëve të ardhshëm
për të lidhur kontratë, ose i mundëson një personi vërtetimin e autenticitetit
të veprimit juridik. Ndërsa, organet e tjera që ushtrojnë funksione publike
shprehin vullnetin e tyre gjatë realizimit të veprimtarive administrative.

Në këtë veprimtari juridike, kontrolli publik është i nevojshëm dhe ai
realizohet nga Ministria e Drejtësisë sipas mënyrës së caktuar me ligj. Mbi
profesionin e Noterisë, si profesion i lirë nga njëra anë dhe publik nga ana
tjetër, zbatohet parimi i kontrollit dhe balancës që presupozon varësinë nga
Ministria e Drejtësisë si mjet kontrolli e bashkëpunimi reciprok. Noteri para
se të fillojë detyrën e tij, bën këtë betim: “Betohem se detyrat e noterit do t’i
kryej në bazë të ligjit dhe ndërgjegjes duke i qëndruar besnik Kushtetutës së
Republikës të Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe në qëndrimet
dhe sjelljet e mia do të udhëhiqem nga parimet e humanizmit e të respektit
ndaj njeriut”.6  Solemniteti i përcaktuar në këtë dispozitë të ligjit që lidhet
në mënyrë të drejtpërdrejtë me ushtrimin e funksionit të tij, e vesh noterin
me përgjegjësi direkte për ushtrimin e veprimtarisë së tij publike.

Në vendimin e saj, Gjykata Kushtetuese7 thekson se “........në këtë
kuadër, parashikimi me ligj i funksionit me natyrë mbikëqyrëse të Ministrit
të Drejtësisë ndaj noterisë, është i lidhur me kontrollin e respektimit të
funksionit që u është deleguar noterëve dhe që shprehet në vlerën që
kanë dokumentet e tyre. Prandaj, ky funksion i Ministrit të Drejtësisë, i
ballafaquar me nenin 11 të Kushtetutës, duhet të konceptohet si kufizim
i pjesshëm i veprimtarisë ekonomike të një subjekti, të parashikuara me
ligj dhe të vendosura vetëm për arsye të rëndësishme publike.......”.

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

6Neni 11 i ligjit “Për Noterinë”, me ndryshimet.
7 Vendimin nr. 3 datë 19.01.2005 të Gjykatës Kushtetuese.
8 Kompetencat e listuara të noterit janë “”a) redakton aktet noteriale; b) bën njoftimin e

kujtesje noteriale ose të akteve të tjera jashtëgjyqësore; c) legalizon nënshkrimet e shtetasve
të vëna në akte të ndryshme; ç) harton kundërshtimet e kambialeve dhe vërtetimin e mospagimit
të çekut; d) vërteton datën e paraqitjes së dokumenteve në zyrën e noterisë; dh) vërteton
qenien e një personi dhe qëndrimin e tij në një vend të caktuar; e) pranon për ruajtje dokumente
të personave fizikë e juridikë në zyrën noteriale; ë) lëshon kopje, shkurtime e pjesë të akteve
të depozituar në zyrën noteriale; f) vërteton se kopjet ose shkurtimet e dokumenteve janë të
njëjta me origjinalin e paraqitur nga të interesuarit; g) bën ose vërteton përkthime nga një gjuhë
në një tjetër; gj) redakton proçes verbale e bën inventare, duke përshkruar
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provueshmërisë apo vlefshmërisë reale që krijon, të drejtat e detyrimet e
palëve, duke mos favorizuar apo rënduar në detyrime asnjë nga palët.

Faza e dytë, është  faza e redaktimit të aktit noterial dhe konsultimit
me palët. Pasi konstaton se akti noterial që palët kërkojnë të kryejnë
është brenda kompetencave të tij, ju kërkon palëve dhënien e pëlqimit
për redaktimin e tij. Noteri përzgjedh titullin e aktit noterial në mënyrë që
titulli, objekti, përmbajta e kontratës të jenë në përputhje të plotë me
qëllimin e palëve kontraktuese dhe legjislacionit në fuqi. Aspekt i
rëndësishëm i përmbajtjes së aktit noterial ështe citimi i kushteve
thelbësore,11 kushteve të zakonshme dhe të rastit nëse ka, të drejtat dhe
detyrimet e palëve, citon penalitetet sipas marrëveshjes midis palëve në
përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, pasi në këtë mënyrë akti noterial
do të kthehet në “ligj” për palët nënshkruese në të drejtat dhe detyrimet
që kanë përcaktuar në përmbajtje të tij. Redaktimi i  aktit përkatës, bëhet
në ekzemplarë autentikë aq sa janë edhe palët pjesmarrëse në të. Kjo
fazë e redaktimit të aktit noterial kërkon domosdoshmërisht praninë e
palëve pjesëmarrëse në të. Gjatë redaktimit të aktit noterial, noteri ruan
një rol të barazlarguar nga palët, për të mos cënuar vullnetin real të tyre,
por ndërhyn gjatë redaktimit të aktit që vullneti i tyre i shprehur të
përshtatet me terminologjinë juridike që kërkohet në këtë rast. Në rastet
kur kërkesat e palëve janë objektivisht të pamundura për t’u realizuar,
apo bien ndesh me disa kushte të kontratës, noteri informon palët rreth
konfondimit të vullnetit të tyre. Kjo fazë zhvillohet me konsultimin e palëve
për çdo pikë, apo nen të kontratës, duke shtuar apo hequr pjesë të cilat
bien në kundërshtim me vullnetin e palëve. Ligji i aplikuar për vlefshmërinë
e një akti noterial është ligji i kohës në të cilin është redaktuar akti
noterial.12 Por, të shpeshta janë edhe kontratat të lidhura në mashtrim të
ligjit, të cilat kanë për qëllim një tjetër veprim juridik. P.sh, kur fiktivisht
lidhet një kontratë dhurimi ndërkohë realisht kontrata është shitblerje.
Raste të tilla ndërmerren për të mënjanuar deklarimin e të ardhurave që

forma dhe fazat nëpër të cilat kalon një akt publik.  Për të kuptuar më
qartë, vlen të përmendim së në redaktimin e një akti noterial noteri duhet
të kryejë një procedurë formale solemne “ad solemnitatem.” Madje, mund
të themi që është pikërisht kjo procedurë solemne, ku mos respektimi i
saj, e bën aktin të parregullt ose të pavlefshëm.10

Në ndryshim nga akti administrativ, akti noterial ndjek një procedurë
më të thjeshtë e më të shpejtë se sa akti administrativ. Nga pikëpamja
formale veprimtaria noteriale në redaktimin dhe nxjerrjen e aktit noterial
konsiston në një sërë veprimesh të detyrueshme që kryen noteri përpara,
gjatë dhe pas  redaktimit të aktit noterial, i cili kalon në disa faza.

Faza e parë është faza paraprake, ose faza informuese dhe shpjeguese
e bazës juridike si edhe pasojave ligjore që do të sjellë akti. Në këtë fazë
noteri konstaton, nëpërmjet pyetjeve, nëse veprimi juridik apo akti noterial
që palët kërkojnë të kryejnë është në kompetencën ligjore të Noterit,
verifikon legjitimitetin e palëve, kontrollon dokumentacionin ligjor që
disponojnë, i dëgjon në lidhje me qëllimin që duan të realizojnë me aktin
noterial dhe fuqinë juridike që dëshirojnë të prodhojë akti publik pas
nënshkrimit dhe regjistrimit në regjistrin përkatës noterial. Kjo fazë
paraprake është e rëndësishme pasi përcakton fillimin e aktit noterial.
Në këtë fazë, Noteri ka për detyrë të informojë palët pjesëmarrëse në
akt mbi pasojat juridike që sjell akti noterial. Përmbajtja e aktit, efektet e

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

11 Psh. legjitimimi i subjekteve kërkues, objekti i qartë i kontratës, apo çmimi në kontratën
e shitjes.

12 Shih vendimin nr. 581, datë 12.11.2014 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
13 Shih vendimi nr. 176, datë 01.04.2015 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

gjendjen e sendeve, sipas kërkesës së shtetasve dhe kur ngarkohen nga gjykata; h) redakton
deklarata e dokumente të kërkuara nga persona të interesuar, si dhe akte e veprime të tjera,
që sipas ligjit duhet të bëhen nga noteri”.

9 Shih vendimi nr 25, datë 18.02.2015, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë.
10Midis parregullshmërisë dhe pavleftshmërisë ka ndryshime të dukshme substanciale,

pasi nëse në një akt konstatohet parregullshmëri, kjo nuk e bën aktin të pavlefshëm.
Parregullshmëria mund të rregullohet nga vetë noteri në çdo rast, p.sh mund të themi se jemi
në një rast parregullshmërie të aktit, kur noteri në një kontratë prej 10 faqesh ka harruar
vetëm në njërën prej tyre të vendosë një vulë lidhëse, ose në rastin kur noteri ka bërë vetëm
nënshkrimin, pa cituar emrin dhe mbiemrin e tij të plotë. Në këto raste, nuk mund të vihet
kurrësesi në dyshim vullneti i palëve nënshkruese në të dhe si i tillë akti nuk mund të
konsiderohet i pavlefshëm. I ndryshëm do të ishte rasti kur noteri të mos vëndosë në fund
të aktit noterial vulën e thatë e cila do ta bënte aktin tërësisht të pavlefshëm pasi është një
element thelbësor i vlefshëmerisë së aktit, apo në rastin kur njëra palë nuk ka nënshkruar fare
edhe pse është pjesë e kontratës, etj.
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që do të prodhojë efekte juridike në të ardhmen, veçanarisht për palët
iniciuese pjesëmarrëse në të, por edhe ndaj të treteve për aq sa
parashikohet në aktin noterial si dhe në legjislacionin në fuqi. Mund të
ndodhë që edhe pse akti është përfunduar nga palët nënshkruese të tij,
efektet juridike të fillojnë në një kohë të caktuar; p.sh në rastin e
testamentit, ku  testatori ka lënë një testament me akt noterial. Në këtë
rast, veprimi juridik është kryer “inter vivos”,  por efektet juridike të tij
do të prodhojnë pasojat e dëshiruara “mortis causa”, pas vdekjes së
testatorit.

Palët pjesëmarrëse në akt, kanë të drejtë të marrin nga një ekzemplar
i cili është dokument autentik i aktit noterial. Një ekzemplar i dërgohet
palës së tretë për njohjen dhe kryerjen e procedurave të nevojshme
nëse ka të tillë,18 si dhe një ekzemplar ruhet në arshivën noteriale të
noterit. Në këtë mënyrë, rezulton se e drejta e palëve pjesëmarrëse në
aktin noterial si subjekte të së drejtës me fuqi juridike dhe të plotë për të
vepruar, si dhe e drejta dhe detyra e noterit si organ me funksion publik,
konsiston në gjithçka që palët dëshirojnë të kryejnë me të vetmin kufizim
që veprimet e tyre të jenë në përputhje me dipozitat ligjore në fuqi.

realizohen nga kontrata e shitblerjes. Mirëpo, gjykatat janë motorrët e
dhënies së drejtësisë. Për këtë arsye, kontratat e lidhura fiktivisht, do
shpallen të pavlefshme.13 Nëse i referohemi vendimit nr. 515, datë
26.09.2013 të kolegjit civil të gjykatës së lartë, ku si objekt të
pavlefshmërisë së saj ka një sërë veprimesh noteriale të cilat kanë ardhur
si rrjedhojë e krijimit të një akti noterial, siç është prokura,14 evidentojmë
faktin se edhe pse pasoja juridike ka ardhur nga krijimi i një veprimi
noterial të falsifikuar (prokurë e posaçme), realisht çdo akt tjetër noterial
i krjuar mbi bazë të asaj prokure, është nul.

Veprim juridik i pavlefshëm nuk sjell efekt juridik të pretenduar pasi
është “nul” që në fillim sepse i mungon fuqia juridike e një veprimi juridik
të vlefshëm. Edhe gjykata kur verën se një veprim juridik i ardhur nga
një akt noterial i pavlefshëm, edhe kryesisht dhe mbi këtë bazë zgjidh
mosmarrëveshjen. “Gjykata detyrohet të marrë parasysh pavlefshmërinë
edhe kryesisht pavarësisht nga dëshira e palëve pasi pavlefshmëria buron
nga vetë ligji”.15

Gjithashtu, ndryshe nga gjykata e shkallës së parë, ky kolegj vlerëson
se kërkimi kryesor i paditësit ka të bëjë me rregullimin e situatës juridike
të së drejtës së tij subjektive të pretenduar të cënuar nga kontrata e
shitjes, e cila është redaktuar më vonë në kohë. Pra, interesi i paditësit
në këtë gjykim është drejtuar tek pasojat e pavlefshmërisë të kontratës
së shitjes dhe jo tek goditja për falsitetin e prokurës në vetvete. Edhe
goditja për falsitetin e prokurës bëhet në kuadër të realizimit të këtij
interesi të paditësit.

Faza e tretë është faza e legjitimimit të aktit noterial dhe e hyrja në
fuqi. Pasi përfundon redaktimi i aktit noterial, noteri lexon me zë të lartë
dhe qartësisht përmbajtjen e tij dhe fton palët që ta lexojnë edhe njëherë
aktin noterial, në mënyrë që t’u japë mundësinë palëve për të bërë ndonjë
shtesë apo ndryshim të mundëshëm përpara se akti të prodhojë efektet
juridike që ata kanë dëshiruar paraprakisht. Vetëm pas shfaqjes së vullnetit
të tyre të jashtëm, i cili pasqyron vullnetin e tyre të brendshëm,16 palët
nënshkruajnë duke dhënë pëlqimin e tyre pëfundimtar mbi aktin noterial.
Lidhja e aktit noterial me vulat noteriale17 dhe regjistrimi në regjistrin
publik noterial me nr. repertori dhe nr. koleksioni, përmbyll edhe fazën e
tretë nëpër të cilat kalon një akt noterial. Në këtë mënyrë, materalizohet
shprehja e vullnetit të palëve dhe mbyllet cikli i nxjerrjes së një akti noterial

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

14 Kështu në çështjen në fjalë gjykata vëren se objekt i padisë konsiston në: (i) “Goditjen
e Prokurës së Përgjithshme datë 06.01.2004 për falsitet.............. (ii) “Konstatimin e
pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitblerjes............, datë 21.12.2010, fshirjen nga
regjistri hipotekor të kësaj kontrate, si dhe kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme” dhe,
(iii) “Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të deklaratës noteriale ............, datë 21.03.2005,
fshirjen nga regjistri hipotekor të kësaj deklarate, si dhe kthimin në gjendjen e mëparshme të
palëve”.

15 Vendimi nr. 636, datë 20.11.2014 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
16 I  cili duhet të jetë i lirë, i plotë dhe pa vese
17Vula e njomë dhe e thatë, të cilat kanë elementë të veçantë identifikues për çdo noter.

Noteri kur merr urdhërin dhe lejen për ushtrimin e profesionit, pajiset me dy vula nga të cilat
njëra quhet vulë e njomë dhe tjetra është vulë e thatë, të cilat janë me elementë të veçantë
identifikimi për çdo noter; përmbajnë emrin dhe mbiemrin e plotë si dhe gërmën e parë të
emrit të babait të noterit, si dhe njësinë administrative në të cilën ushtron funksionin noteri.
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akti ndaj të tretëve. P.sh. mund të themi se në rastin e redaktimit të një
prokure nga noteri me kërkesë dhe në interes të të përfaqësuarit, me
qëllim kryerjen e një veprimi për mbrojtjen e interesave të tij përpara
organeve administrative apo gjyqësore, kjo prokurë merr vlerën e një
akti publik dhe mban të lidhur jo vetëm palën që e ka iniciuar këtë veprim
juridik, por i kundërdrejtohet çdo organi administrativ apo gjyqësor për
kryerjen e veprimeve të caktuara brenda tagrave që janë dhënë në të.

Në këtë mënyrë, akti noterial është një akt publik që mbart fuqi juridike
duke ju kundërdrejtuar edhe të tretëve për pranimin dhe zbatimin e saj.19

E drejta e palëve për të kërkuar revokimin/anullimin e Aktit
Noterial

Vlen të theksojmë se liria kontraktore e palëve pjesëmarrëse në akt,
nuk kufizohet vetëm në  të drejtën për të kërkuar redaktimin e një akti
noterial dhe dhënien e fuqisë juridike të tij. Kjo liri, mund të iniciohet
edhe në kërkesën për revokimin e një akti noterial i cili mund të kërkohet
të realizohet nga palët pjesëmarrëse (kontraktuese) në të, duke mbajtur
mbi vete riskun, pasojat që mund të sjellë revokimi/anullimi i një akti
noterial për palët. Për të realizuar këtë të drejtë, palët duhet të ndjekin
përsëri të njëjtën rrugë që ka shërbyer për nxjerrjen e aktit noterial. Kjo
realizohet duke vlerësuar nëse është objektivisht e mundshme të realizohet
një revokim/anullim i tillë, i cili të mos prekë apo rëndojë pozitat juridike
të palëve të treta. P.sh. në rastin e  kërkesës për revokimin e një kontrate
shit-blerje, palët mund të kërkojnë revokimin e saj, nëse në marrëveshje
midis tyre kanë rënë dakort për revokimin; apo në rastet e revokimit të

Forma shkresore e akteve noteriale, karakteristikë dhe element
provueshmërie

Aktet noteriale kanë një formë të veçantë të dallueshme nga aktet e
tjera administrative, sepse këto akte janë detyrimisht në formë të
shkruara, me firmë dhe vulë, ndërsa aktet administrative mund të jenë
edhe në forma të tjera verbale apo edhe si akte reale (tabela, shenja
etj.). Forma e akteve noteriale mundëson lehtësisht provueshmërinë e
tyre.

Fuqia juridike e aktit juridik

Ligji “Për noterinë” neni 40 i tij, përcakton se aktet noteriale të hartuara
në pajtim me ligjin, kanë fuqinë e akteve autentike. Gjatë redaktimit të
një akti ose kryerjes së një veprimi noterial, noteri u bën të qartë palëve
kontraktuese kërkesat e ligjit për rastin konkret dhe brenda kufijve të tij
ruan si interesat e palëve, ashtu edhe ato të të tretëve. Në këtë aspekt,
akti noterial merr fuqinë juridike të një akti publik, duke ju kundërdrejtuar
jo vetëm palëve pjesëmarrëse në akt, por edhe të tretëve dhe brenda
kufijve të ligjit ruan edhe interesat e të tretëve. Në pamje përgjithësisht
të përbashkëta edhe për profesione të tjera të lira, tek noteri spikatin
edhe disa karakteristika thelbësore që e bëjnë noterinë një veprimtari
publike nga karakteri dhe rëndësia e saj.

Akti noterial i redaktuar nga noteri iniciohet nga palët e interesuara,
pasi janë ata të cilët shprehin vullnetin e tyre të lirë për nxjerrjen e tij dhe
ka fuqinë juridike të ligjit për palët “inter partes”. Nga momenti i hyrjes
së aktit në fuqi, palët mbeten “të nënshtruara” ndaj vullnetit të tyre e
shprehur në akt, për të përmbushur të drejtat dhe detyrimet që me vullnetin
e tyre të lirë dhe në përputhje të plotë me ligjin, dëshirojnë të realizojnë
qëllimet të caktuara. Por në një këndvështrim tjetër, ndonëse janë palët
që kanë iniciuar me vullnetin e tyre redaktimin, përmbajtjen, kushtet,
afatet, etj., për nxjerrjen e aktit noterial për të përmbushur apo kënaqur
qëllimet dhe interesat e tyre, akti noterial merr rëndësi dhe fuqi juridike
jo vetëm për palët iniciuese dhe kontraktuese në të, por edhe për të
tretët, për aq sa preken interesat e tyre dhe fuqinë juridike që prodhon

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

19 Akti noterial u kundërdrejtohet të tretëve pa kufizim si: individë, persona fizikë,
juridikë, institucione,organe administrative, gjyqësore publike, etj.

18 Psh. Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për regjistrimin e
kontratës së shitjes. Neni 196 i Kodit Civil, përcakton se:”Gjykatat, Noterët, Përmbaruesit
Gjyqësore dhe organet e tjera shtetërore detyrohen t’i dërgojnë për regjistrim zyrës që
administron regjitrin ku ndodhen pasuritë e palaujtshme, kopje të vendimit ose të aktit që
përmban fitimin, njohjen, ndryshimin, pushimin e një të drejte pronësie të paluajtshme, ose
e një të drejte reale mbi atë, ose që deklarojnë të pavlefshme veprime juridike për kalimin e
pronësisë të regjistruar më parë.
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E klasifikuar si veprimtari juridike në shërbim të personave fizikë e
juridikë, shërbimi noterial ka edhe kufizime të kësaj veprimtarie, të cilat
janë të përcaktuara në ligj. Gjithashtu, Kodi i Proc. Administrative, neni
37 i tij, “..........përcakton rastet e skualifikimit kur asnjë punonjës i
organeve të administratës nuk mund të marrë pjesë në një proçes
vendimmarrës administrativ, apo në një lidhje kontrate ku administrata
që ai përfaqëson është palë në rastet kur punonjësi ka/ose dhe dyshohet
të ketë........”

Në këtë mënyrë, mund të bëjmë një paralelizëm me nenin 42 të ligjit
“Për noterinë” që citon rastet kur Noteri nuk mund të kryejë aktin noterial
kur: “a) merr pjesë vetë ose është i interesuar në çështje; b) marrin
pjesë në akt ose janë të interesuar bashkëshortja, fëmijët dhe të afërmit
e tjerë deri në shkallën e tretë, të birësuarit prej tij, krushqia e afërt, si
dhe kur është i interesuar personi, ndaj të cilit ai kryen detyrën e
kujdestarit”. Duhet theksuar se këto kufizime që i bëhen veprimtarisë
noteriale parashikohen si një garanci për paanshmërinë në lidhje me
funksionin publik që noteri ushtron. Këto janë rastet kur noteri
vetëpërjashtohet të kryejë aktin noterial kur konstaton se ndodhet në
rastet e parashikuar në dispozitën ligjore përkatëse. Por përveç sa më
sipër, Noteri ka të drejtë që bazuar në nenin 41 të ligjit “Për noterinë”,  të
refuzojë redaktimin e çdo akti, përmbajtja e të cilit bie në kundërshtim të
hapur me kërkesat e ligjit.22

Refuzimi për të redaktuar aktin noterial nga noteri mund të jetë edhe
në rastet kur ai dyshon në lidhje me dokumentacionin ligjor që i paraqitet
nga palët, në rastet kur nuk krijon bindjen se palët po shprehin vullnet të
plotë e të pavesuar, apo kur nga verifikimi i listës që disponon nga Dhoma
e Noterisë, rezulton se subjektit kërkues i është hequr apo kufizuar zotësia
juridike për të vepruar me vendim gjykate, etj.23 Pra, refuzimi për kryerjen
e shërbimit noterial mund të bëhet për arsye të cilat lidhen me cilësitë
dhe pamjaftueshmërinë e dokumentacionit ligjor të paraqitur që shërben

një prokure nga i përfaqësuari tek përfaqësuesi i tij ligjor. Motivet dhe
arsyet që kanë ndikuar për revokimin e saj, mund të jenë të ndryshme.
Noteri e kryen një shërbim të tillë, nëse ky është vullneti i palëve.

Me krijimin e regjistrit elektronik noterial (nga data 15.03.2013) është
vënë në funksion një shërbim i ri i cili i vjen në ndihmë jo vetëm noterëve
por edhe individëve, subjekte fizike e juridikë. Çdo akt i revokuar, tashmë
regjistrohet në regjistrin elektronik noterial, në të cilin kanë akses të gjithë
noterët.20 Njohja me aktin noterial të revokuar, shihet si një mbrojtje dhe
garanci juridike, për disa arsye:

 Së pari, është garanci për subjektin që e ka revokuar aktin në mënyrë
që të vërë në dijeni të tretët që askush tjetër nuk mund të pretendojë të
kundërtën e asaj që ai ka dëshiruar dhe shprehur në aktin noterial.

 Së dyti, është garanci për çdo palë të tretë që veprimi juridik që po
kryen është i sigurt dhe pa vese, duke patur sigurinë juridike për veprimin
juridik  që po kryen. Por në të njëjtën kohë është mbrojtje dhe garanci
edhe për vetë shërbimin noterial dhe noterët të cilët garantohen se akti
noterial që palët po kryejnë nuk ka ndonjë pengesë ligjore dhe nëpërmjet
verifikimit elektronik konstatojnë se nuk është revokuar.

Refuzimi për shërbimin dhe redaktimin e Aktit Noterial nga Noteri.

Në praktikë arsyet e refuzimit të aktit noterial mund të jenë të
ndryshme. Përmbajtja e aktit përmbledh gjithë redaktimin e tij, i cili
konsiston në objektin e aktit, të drejtat dhe detyrimet e palëve, të cilat
përveçse duhet të jenë në përputhje të plotë me ligjin, duhet të jenë edhe
objektivisht të mundëshme dhe të realizueshme, p.sh. noteri nuk mund të
redaktojë një kontratë furnizimi, kur njëra palë merr përsipër se do të
furnizojë palën tjetër me mallra të cilat janë të përjashuar nga qarkullimi
civil apo janë të ndaluara me ligj, siç mund të jenë lëndët narkotike. Neni
4 i ligjit nr. 7829 datë 01.06.1994 “Për Noterinë” i ndryshuar, përcakton
se: “Për efekt të ushtrimit të funksioneve të tij, noteri barazohet me
nëpunësin publik dhe gëzon mbrojtjen sipas ligjit”. Ky është një aspekt
që e barazon veprimtarinë noteriale me veprimtarinë e organeve
administrative si dhe nëpunësin publik, por njëkohësisht e diferencon
edhe me profesione të tjera të lira.21

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

20 Në këtë mënyrë, bëhet e mundur që çdo akt që është revokuar të mund të vihet në
dijeni çdo noter i Republikës së Shqipërisë për të bërë të mundur shmangien e një veprimi
juridik, i cili nuk është në dëshirën dhe vullnetin e të përfaqësuarit.

21 P.sh Avokatia e cila nuk ka kufizim në lidhje me subjektet, klientë të cilët mbron
avokati, që mund të jenë edhe të aftërm të tij.
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mbulojnë, protokollohet dhe arkivohet në zyrën e  protokoll, arkivës që
disponon vetë institucioni përkatës. Kjo ndër të tjera i shërben institucionit
edhe për të vërtetuar që veprimtaria e institucionit dhe nëpunësve të tij
është kryer në ushtrim dhe  përmbushje të detyrave, urdhërave,
udhëzimeve të dhëna në përputhje e në zbatim të akteve ligjore e
nënligjore në fuqi. Në këtë aspekt, administrimi ruajtja dhe përpunimi i të
dhënave që arshivohet në arkivë, përveçse pasqyron gjithë veprimtarinë
e organit, institucionit që e ka nxjerrë, duke përbërë bazën e të dhënave
që veprimtaria është kryer në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në
fuqi, mund të shërbejë edhe për efekte referuese, kontrolluese, studimore,
krahasimore, historike, etj.26 Në kuptim të funksionit të arkivës,27 është
e rëndësishme analizimi që paraqet arkivimi dhe ruajtja e një akti noterial,
si një akt publik.

për kryerjen e shërbimit noterial, por mund të refuzohet edhe për arsye
që lidhen me cilësitë e subjektit kërkues.24 Shërbimi noterial refuzohet
edhe në rastet kur subjekti kërkues nuk është i pajisur me tagrin për të
kërkuar një veprim apo shërbim noterial. P.sh nga verifikimi i bërë në
mënyrë elektronike në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të
Bizneseve (QKR) rezulton së një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
është me status “në procedurë falimentimi. Në këtë rast, përfaqësuesi
i shoqërisë nuk mund të kryejë veprime juridike që konsiston në shitjen
apo blerjen e aseteve që janë pjesë e shoqërisë, pasi ka kufizime në
lidhje me këtë të drejtë deri sa të përfundojë gjithë procedura për
falimentimin e shoqërisë. Rast tjetër, mund të jetë kur subjekti kërkues
individ, bashkëpronar i një pasurie të paluajtshme apartament, kërkon të
tjetërsojë i vetëm këtë pasuri. Një veprim i tillë nuk mund të kryhet, pa
realizuar më parë pjesëtimin e saj, duke ndarë dhe përcaktuar pjesët
takuese në natyrë për secilin bashkëpronar mbi këtë pasuri.25

Arkivimi dhe ruajtja e Aktit noterial në arshivën e noterit, si
dokument me rëndësi publike.

E gjithë veprimtaria që ushtrojnë organet, institucionet administrative,
shtetërore, publike, brenda kompetencave dhe fushës përkatëse që

Vështrim mbi disa aspekte të rëndësishme të institucionit  të  noterit si nëpunës publik dhe të aktit noterial si akt i së drejtës publike

22 Refuzimi bëhet me vendim të arsyetuar të noterit dhe i njoftohen të interesuarit
brenda pesë ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës për redaktimin e aktit. Personat që
kanë kërkuar redaktimin e aktit ose që janë drejtpërdrejt të interesuar, brenda pesë
ditëve nga dita e njoftimit të këtij vendimi, mund të ankohen në gjykatën e rrethit
gjyqësor, në territorin e së cilës vepron zyra noteriale, e cila brenda pesë ditëve nga
paraqitja e ankesës vendos rreth çështjes.

23 Çdo zyrë noteriale duhet të jetë e pajisur me një listë që përmban identitetin e
personave  të cilëve,  me vendim të formës së prerë të gjykatës, u është hequr zotësia
për të vepruar, janë deklaruar të falimentuar ose janë ndaluar të marrin detyra publike të
caktuara. Në këto raste gjykatat u dërgojnë dhomave të noterëve në rrethe gjyqësore
njoftimin përkatës. Neni 19, i ligjit 7829, datë 01.06.1994 “Për Noterinë” , me ndryshimet.

24 Gjatë komunikimit verbal që realizon noteri me subjektin kërkues, klientin që i
paraqitet në zyrë, për kryerjen e një shërbimi të caktuar, mund të ketë dyshime në lidhje
me aftësinë e tij për të vepruar. Noteri duhet të sigurohet për zotësinë e tyre të plotë për
të vepruar. Në rastin kur ka dyshime, kërkon e merr raport mjekësor që vërteton aftësinë
e plotë të gjendjes shëndetesore mendore të subjektit kërkues. Të gjitha këto përmenden
dhe argumentohen shprehimisht në akt.

25Ref. Neni 207, 208 i Kodi Civil.
26Psh. në arkivën qëndrore të shtetit, gjenden dokumenta me anë të së cilave pasqyrohet

veprimatria shtetërore në kohë dhe etapa të ndryshme të historisë së shtetit.
27Në lidhje me kuptimin e arkivës, neni 2 i Ligjit nr. 9154 dt. 06.11.2003 “Për arkivat”,

citon se: “arkivat janë institucione shtetërore ose jo shtetërore të specializuara, që mbledhin,
përpunojnë, administrojnë, ruajnë dhe shërbejnë pasurinë arkivore, e cila mbrohet dhe sigurohet
nga shteti. Arkivat janë edhe njësitë strukturore e nënstrukturore të institucioneve të
administratës shtetërore qëndrore e vendore që evidentojnë, ruajnë, përpunojnë dhe vënë në
shfrytëzim dokumentet e krijuara prej tyre. Dokumente janë të gjitha aktet e krijuara nga
autoritetet publike, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre në funksione administrative; aktet
e krijuara nga institucionet joshtetërore si dhe subjektet juridike, fizike e private, kur vlerësohen
me rëndësi historike kombëtare”.

28 Përdorimi i fjalës “ekzemplarë” dhe jo “kopje”, ndonëse me kuptim të njëjtë juridik,
është një term më i saktë ligjor. Zakonisht, me “kopje” i referohemi një dokumenti që është
kopjuar nga ai origjinali, ndërsa në rastin e aktit noterial, ai është dokument autentik me fuqi
të njëjtë juridike.

29 Në referim të nenit 51 të ligjit “Për Noterinë”, theksohet se me kërkesën e palëve, akti
noterial hartohet në më shumë origjinalë, prej të cilave, pasi një origjinal mbahet në zyrën e
noterisë, të tjerat u dorëzohen palëve. Origjinalet e akteve, ruhen në arkivin e noterisë dhe
nuk mund të tërhiqen prej tij, me përjashtim të rasteve kur këtë e kërkojnë gjykata a
prokuroria. Në një rast të tillë, vihet shënim në dosjen nga u tërhoq akti. Këto organe, pasi
pasqyrojnë ç’ka u duhet prej aktit në proçesin hetimor ose gjyqësor, detyrohen t’ia kthejnë
atë noterisë.

30 Arkiva Noteriale është një komponent i rëndësishëm dhe thelbësor për mbarëvajtjen
e veprimtarisë noteriale. Rregullat për administrimin e dokumentacionit në arkivën noteriale,
përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Drejtësisë.
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Akti noterial redaktuar nga noteri, përbën një dokument autentik.
Zakonisht noteri e redakton aktin në aq ekzemplarë me fuqi të njëjtë
juridike, sa janë edhe palët pjesëmarrëse në të. Themi zakonisht, pasi
me kërkesë të palëve akti mund të lëshohet në më shumë ekzemplarë28

origjinalë.29 Pas redaktimit të aktit Noterial, një ekzemplar i saj ruhet në
çdo rast në arkivën noteriale.30

Sipas qëllimit dhe rëndësisë që kanë, aktet noteriale ruhen për një
afat të përcaktuar në arshivën noteriale. Afatet e ruajtjes, mënyra, rregullat
dhe proceduara që ndiqen për dokumentat që arkivohen në arkivën e
noterit, bëhen sipas vlerës dhe rëndësisë që ka akti noterial. Disa akte
noteriale, ruhen përjetësisht në arkivat noteriale, p.sh. kontratat që
përmbajnë kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.
Ndërsa akte të tjera ruhen në varësi të rëndësisë së tyre në afat të
përcaktuar (psh, prokurat deri në 10 vjet).31

Noteri, ushtrimin e veprimtarisë së tij juridike-profesionale e evidenton
duke regjistruar çdo akt në regjistrat noterialë që redakton në zyrën e tij.
Çdo zyrë noteriale mban detyrimisht tre regjistra publikë përkatësisht:
regjistri i veprimeve noteriale, regjistri i testamenteve dhe regjistri i
depozitimit të parave ose vlerave të tjera. Këta regjistra, pasi kontrollohen
për numrin e përgjithshëm të fleteve, mbajnë nr. sekretimi si dhe vulat
përkatëse të Gjykates së Rrethit Gjyqësor në të cilën ushtron veprimtarinë
noteri, si dhe vulën e Ministrisë së Drejtësisë dhe shënimin përkatës të
kontrollit të ushtruar.

Akti noterial, detyrimisht përmban saktë të dhënat e noterit, adresën
e tij, dhomën noteriale ku bën pjesë si dhe njësinë administrative ku ushtron
veprimtarinë e tij, si dhe nr. e kontaktit. Në rastin kur noteri nuk e ushtron
më funksionin e tij, arkiva noteriale i transferohet një noteri tjetër brenda
të njëjtës njësi vendore, i cili është i detyruar të pranojë në ruajtje arkivën.

Deri më sot, aktet noteriale administrohen, ruhen dhe mirëmbahen nga
vetë noterët, sepse ende nuk ka një arkivë të përgjithshme Noteriale.

Element i rëndësishëm është mbrojtja e të dhënave personale, ruajtja,
administrimi dhe përpunimi i këtyre të dhënave në mënyrë të drejtë dhe
të ligjshme. Edhe pse akti noterial klasifikohet si një akt publik, ligji32

parashikon kufizime mbi të drejtën e subjekteve që kanë akses për të
kërkuar dhe për t’u njohur me përmbajtjen e një akti noterial.

Në këtë mënyrë nuk mund të themi se akti noterial është sekret apo
përmban të dhëna të klasifikuara sekrete, por përkundrazi ruajtja dhe
mbrojtja e të dhënave personale si dhe njohja me përmbajtjen e aktit
është objekt kërkimi vetëm i palëve që janë pjesë në të, personave të
autorizuar nga ata, si dhe organeve kompetente kontrolluese, hetimore,
gjyqësore. Kjo ndodh kur akti mund të jetë objekt konflikti dhe
mosmarrëveshje të ndryshme që mund të lindin. Neni 21 i ligjit “Për
Noterinë” parashikon se “përveç kontrollit për aktivitetin profesional të
parashikuar në këtë ligj, zyra e noterit nuk mund të kontrollohet pa një
vendim të gjykatës të motivuar dhe që vë në dukje qëllimin e kufijtë e
këtij kontrolli”.

Si  përfundim:

> Shërbimi noterial, është një shërbim i veçantë, i dyanshëm, sui
generis, i cili  rregullon marrëdhëniet dhe veprimet juridike private, duke
i dhënë atyre fuqi juridike, nëpërmjet fuqisë së të drejtës publike që i
është dhënë. Noteri barazohet me nëpunësin publik, dhe si i tillë aktet që
nxjerr ky funksionar publik,  mbartin elementë të së drejtës publike. Noteri
si person i autorizuar në cilësinë e një autoriteti publik, kryen shërbime
noteriale në përputhje me ligjin, të kërkuara nga klientët, që me vullnetin
e tyre të lirë zgjedhin zyrën noteriale për kryerjen e shërbimeve juridike.
Në këtë aspekt, nuk është noteri që përzgjedh klientin, por është ky i
fundit që zgjedh noterin nga i cili kërkon ofrimin e shërbimeve noteriale.

> Akti noterial edhe pse nga forma dhe përmbajtja mund të
ndryshojë në varësi të kërkesave të palëve kontraktuese dhe natyrës
juridike që kërkojnë të certifikojnë, në çdo rast që akti legalizohet nga
noteri, merr fuqi juridike dhe u kundërdrejtohet të tretëve për njohjen
dhe zbatimin e përmbajtjes së tij.

31 Për përcaktimin e saktë të ruajtjes së afatit, i referohemi Udhëzimit të Ministrit të
Drejtësise nr. 6291 datë 17.08.2005 “Për evidentimin, administrimin dhe ruajtjen e akteve e
të dokumenatve noteriale, si dhe për organizimin dhe ruajtjen e arkivave noteriale.”

32 Ligji nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë” dhe Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për
mbrojtjen e të dhënave personale”.
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> Rëndësia e aktit noterial është e barasvlefshme për nga fuqia
juridike me aktet publike që nxjerrin organet e tjera administrative. Në
këtë kontekst, akti noterial përmban të njëjtat elementë identifikues, që e
cilësojnë atë akt publik, të tilla si: forma, procedura, numri rendor (nr.
repertor dhe koleksion), regjistrimi (në regjistrin noterial), legalizimi (vulat
që përmban akti), ruajtja (arkivimi), provueshmëria kundrejt të tretëve,
autenticiteti, etj.

> Arkivimi dhe ruajtja e aktit noterial përveçse garanton zbatimin
e parimit të sigurisë juridike, bën të mundur krijimin e një arshive solide,
duke administruar në mënyrë të rregullt veprimet juridike redaktuar nga
Noteri.

> Asnjanësia e Noterit në dhënien e asistencës juridike të palëve
kontraktuese është faktor i  rëndësishëm, i cili e dallon këtë shërbim nga
veprimtari të tjera juridike, duke ruajtur qëllimin e funksionit të tij që
është garantimi i shprehjes së plotë të vullnetit të palëve. Kjo shërben jo
vetëm si domosdoshmëri për t’i dhënë vlerë aktit Noterial dhe si garanci
për palët, por ekuilibron dhe eleminon mundësinë për konflikte gjyqësore
në të ardhmen. Në këtë mënyrë, ushtrimi i veprimtarisë noteriale në
mënyrë korrekte dhe në përputhje me ligjin, do të plotësonte më së miri
thënien latine:  “notarial actiones multo,  minus materia ad curia” - “Sa
më  shumë  veprime  Noteriale, më  pak  çështje  në  Gjykata”.

Konkluzione mbi situaten e Shqiperise perballe formave te
vecanta te bashkepunimit

Pozita gjeografike e vendit tone e cila sherben si urre lidhese ndermjet
lindjes dhe perendimit, niveli i ulet ekonomik, dhe mangesite ose
moszbatimi i ligjit bejne qe niveli i krimit ne pergjithesi dhe atij ne format
e vecanta te bashkepunimit ne vecanti te jete teper i larte. Hapja e kufijve
pas viteve 90’ u shoqerua edhe me importimin e tendencave kriminale
nga vendet fqinje. Veprimtaria e grupeve kriminale arriti shkallen me te
larte ne trazirat qe ndodhen ne vitin 1997.

Gjate viteve te fundit ka ardhur gjithmone e me shume duke u rritur
lufta ndaj krimit ne pergjithesi dhe atij te organizuar ne vecanti. Eshte
permiresuar ndjeshem baza ligjore duke ratifikuar nje numer te madh

Konventash dhe Protokollesh shtese ne kete fushe. Ajo eshte permiresuar
dhe pershtatur me normat e vendosura nga Bashkimi Europian. Gjithsesi
legjislacioni dytesor ende ka nevoje per plotesime.   Reformimi i
autoriteteve ligj-zbatuese si dhe burimet dhe pajisjet përkatëse të tyre, i
kanë kontribuar luftimit të kësaj dukurie. Sidoqoftë, zbatimi efektiv i
legjislaionit të ri dhe profesionalizmi i strukturave të reja dhe sistemeve
duhet të vërtetohen më tej në praktikë. Veprimtaria e grupeve të
organizuara kriminale në Shqipëri, që kanë ndikim jashtë vendit, mbetet
çështje e shqetësimit serioz. Është i nevojshëm forcimi i mëtejmë i
bashkëpunimit në nivel rajonal dhe ndërkombëtar përfshirë, në veçanti,
vendet fqinje. Duhet te lobohet vazhdimisht edhe nga shoqeria civile dhe
organizatat jo qeveritare per rritjen e ndergjegjes qytetare ne luften e
ashper ndaj ketyre formave te bashkepunimit, qe perbejne nje nga
shqetesimet me te medha per shoqerine modern. Organizatat kriminale,
organizatat terroriste, bandat e armatosura dhe grupet e strukturuara
kriminale, si dhe krimet e kryera prej tyre mund te parandalohen, zbulohen
e denohen vetem ne rast se vihet ne baza te forta bashkepunimi i organeve
te policise, prokurorise, gjykates me institucionet e posacme te shteteve
te tjere, sidomos te atyre fqinje, si dhe me INTERPOL-in, EUROPOL-
in etj
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             PROBLEMATIKAT E LOBIMIT EVROPIAN

               EVARIST BEQIRI, MND, Doktorant,

Hyrje

Selitë e institucioneve evropiane në Bruksel, ajo e Komisioni Evropian,
Këshillit të Ministrave, Parlamentit Evropian, janë të rrethuara nga të
katërta anët nga ndërtesa, të cilat shërbejnë si seli të lobeve, think-tank-

ve, fondacioneve financiare, zyrave ligjore në shërbim të pushtetit.
Të gjitha llojet e mundshme dhe të imagjinueshme të industrive kanë

grupin e tyre të lobimit në Bruksel, që nga më e vogla European Bottled
Watercooler Association, deri tek federata e madhe e industrive kimike
CEFIS. Shumë firma të specializuara në çështjet publike (Public Affairs,
PA) dhe në marrëdhëniet me publikun (Public Relations PR), kanë  5000
(pesëmijë) lobist të akredituar pranë Parlamentit Evropian. Pesë firmat
më të mëdha të (PR) dhe (PA) në Bruksel në rend alfabetik janë: APCO,
Burson-Marsteller, Fleishman-Hillard, Hill & Knowlton and Weber
Shandwick.

Këto firma pajtohen nga grupet industriale dhe shumëkombëshet me
qëllim që të zhvillojnë për llogari të tyre aktivitet lobimi pranë institucioneve
të Bashkimit Evropian. Duke përshtatur strategji politike që ju përgjigjen
interesave të tyre ekonomike, ato ju ofrojnë klientëve të tyre informacion
dhe këshilla strategjike.

Është e vështirë të marrësh vesh ekzaktësisht se sa lobist operojnë
në Bruksel sepse nuk është e detyrueshme, si në SHBA, të regjistrohesh
në regjistrin e lobeve, por është lënë krejtësisht diskrecionale. Sidoqoftë
llogariten rreth 20.000 lobist (Sarsini, 2011).

Më shumë se 70% e tyre punon direkt ose indirekt për interesat e
korporatave, 20% përfaqësojnë interesat e rajoneve, qyteteve dhe
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Përkundrazi, dihet që mbas emrit të Burson Mastellers dhe Hill &
Knowlton, dy nga agjencitë më të mëdha të marrëdhënieve me publikun,
me seli në Milano dhe Romë, fshihen emrat e shumëkombësheve të
fuqishme që vendosin fatet e ekonomisë botërore.

AECMA (Shoqata Evropiane e Industrisë Aerospaciale) dhe EDIG,
dy nga lobet më të fuqishme në industrinë e armëve, si dhe NDA
(Axhenda e Re e Mbrojtjes) marrin kontribute bujare nga prodhuesit më
të mëdhenj të armëve si LOCKHEED-MARTIN dhe BAE SYSTEM,
për të rritur dhe promovuar në Evropë shpenzimet ushtarake.

TRANSATLATIC POLICY NETWORK (TPN)  dhe
TRASATLANTIC BUSINESS DIALOGUE (TABD), që përfshijnë
35 korporata evropiane dhe amerikane, mbahen së tepërmi në
konsideratë nga Komisioni Evropian dhe nga Qeveria e SHBA, për
fushatat e tyre kundër çdo forme të mbrojtjes së konsumit dhe të
ambientit.

ESA (European Seeds  Association) është një nga lobet më influente
të pro-biotech që përfaqëson korporatat më të mëdha të biotech si
MONSANTO, BAYER, SYGENTA dhe PIONEER. Qëllimi i ESA
është ai që  dobësoj direktivën “EU  SEED  DIRECTIVE” që vendos
kufij për farat e modifikuara gjenetikisht, OGM-të.

Në vitet e kaluara, industria biotech ka zhvilluar një nga fushatat më
të gjera dhe më manipuluese lobimi për të fituar autorizimin për
modifikimin gjenetik të qelizave, gjeneve, të kafshëve, bimëve dhe pjesëve
të trupit njerëzor.

Fjala e ditës e politikës evropiane që i korrespondon kulturës liberaliste
është: konkurrencë, treg i lirë, globalizim në ndjekje të të cilave është
“lobikracia” në Bruksel.

Kohët e fundit pushtetet e kësaj “lobikracie” janë bërë aq të forta sa
që mund të thuhet pa frikë se është bërë një pjesë përbërëse e politikës
në Parlamentin Evropian (Sarsini, 2011).

Tashmë grupet e interesit janë më të forta në Bruksel se në Uashi-
ngton. Në mungesë të rregullave të qarta, ato mund të influencojnë sipas
qejfit procesin legjislativ evropian. Procedura komplekse dhe shpesh e
papërgjegjshme e vendimmarrjes në BE dhe mungesa e një debati të
vërtetë publik Evropian e ka shndërruar Brukselin në vendin ideal për
lobistët (Lobby Planet Guide, 2005).

Problematikat e lobimit evropian

institucioneve ndërkombëtare ndërsa vetëm 10% përfaqëson organizatat
jo-qeveritare, duke përfshirë unionet e tregtisë, organizatat e shëndetit
publik dhe grupet e mbrojtjes mjedisore. (Lobby Planet Guide, 2005)

Me gjithë kërkesat e panumërta nga ana e organizatave sociale dhe
aktivitetit të ALTER-EU (Aleanca për Lobim Transparencë dhe
Rregullim Etik), ekzistojnë pak norma që rregullojnë lobimin në
institucionet evropiane. ALTER-it i kundërvihet SEAP (Shoqëria e
Profesionistëve të Çështjeve Evropiane) qëllimi i së cilës është që të
parandaloj çdo lloj rregullimi që pengon lobet.

Në fakt  në regjistrin e lobeve, i cili u reklamua bujshëm nga Komisioni
Evropian, është zbuluar se janë regjistruar më pak se një e katërta e
lobistëve. Pra , janë regjistruar vetëm rreth 22% e lobeve që operojnë në
Bruksel. Studiot ligjore dhe think-tanket e bojkotojnë totalisht regjistrin e
lobeve. Kjo mungesë transparence pengon çdo mundësi për të pasur të
dhëna të sakta për lobet, në lidhje me faktin se për interesat e cilës firmë
punojnë, cilat dhe sa burime kanë në dispozicion të tyre për të joshur dhe
influencuar ata që bëjnë ligjet dhe votojnë.

Pa emra në regjistër, nuk ka mënyrë për të identifikuar konfliktet e
fuqishme të interesit që ndodhin kur funksionarët e komisionit, pasi
mbarojnë mandatin e tyre të komisionerit, kalojnë menjëherë pa interval
kohor dhe kryejnë aktivitet lobues për firma të interesuara për
legjislacionin ose në vendimet për të cilat ata ishin drejtpërdrejtë të
përfshirë deri sa ishin komisioner (Sarsini, 2011).

Kundër këtij konflikti interesi ka luftuar ALTER-EU, por pa rezultate
konkrete deri tani.

Sa për të bërë një shembull, British Petroleum që ka një zyrë gjigande
dhe shumë të kushtueshme në Round-Point Schuman, rezulton të ketë
shpenzuar 8 milion dollarë në aktivitetin e lobimit në vitin 2008 në
Uashington, SHBA, ku është e detyrueshme regjistrimi në librin e lobeve
dhe transparenca për shumën që është shpenzuar për aktivitetin e lobimit.
Ndërsa rezulton, që të ketë shpenzuar po atë vit në Bruksel, vetëm 250
mijë euro. Pjesa më e madhe e lobeve të regjistruara në regjistër janë
peshq të vegjël, dhe shpesh rezultojnë me zero euro, me qëllimin e vetëm
që të fryjnë një regjistër të përbërë nga emra lobesh absolutisht pa
influencë.
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Interesat kërkojnë influencë mbi sistemin, mënyra për t’u integruar,
promovuar, financuar. Informacion, i cili ndihmon që kjo axhendë të
shndërrohet në trafik influence. Institucionet Evropiane kanë nevojë për
informacion nga grupet e interesit; këta aktor janë në gjendje të
formësojnë rezultatet e debatit.

Pa pasur zërin, nuk mund të kesh as influencën. Zyrtarët dhe
politikanët e BE-së, nga ana e tyre, në pjesën më të madhe i mirëpresin
prurjet me çështje të reja, sepse kjo e rrit peshën politike të institucioneve
të BE-së dhe politikave të tyre. Një nga çështjet më të famshme është
rasti i Tavolinës së Rrumbullakët të Industrialistëve Evropian (ERT), e
cila u mblodh nga Komisioni në vitin 1982 me përfaqësues nga disa
firma të mëdha të Komunitetit Evropian. Mbështetje të madhe
administrative dha kompania Volvo, e cila ka luajtur një rol të dobishëm
në përgatitjen e Aktit Unik Evropian dhe në krijimin në vitin 1992 të
programit të tregut të përbashkët (Lehmann dhe Bosche, 2003).

Nuk mund të lihet pa përmendur që lobimi mund të jetë në shënjestrën
e abuzimit. Shumica e problemeve bie në një nga dy kategoritë. E para
është marrja e informacionit në mënyrë të pandershme, e cila është një
abuzim ndaj aksesit të privilegjuar. Lobistët e akredituar gëzojnë me shumë
respekt në institucionet e BE-së dhe mund të presin në besë një zyrtar
evropian. E dyta është mitëmarrja ose ndryshe korrupsioni i zyrtarëve.
Për aq kohë sa politikanët janë të shqetësuar, kjo ndikon në paanshmërinë
dhe objektivitetin, të cilat janë cilësi thelbësore për pavarësinë e tyre të
gjykimit, dhe një kusht thelbësor për ushtrimin e një mandati politik
(Lehmann dhe Bosche 2003)

Lobimi evropian pasqyron shumë karakteristika të Evropës: të shtrira
në variacionin e argumenteve të trajtuara, i shumëfishtë në qasje dhe i
influencuar nga tradita dhe kultura specifike dhe të ndryshme. Lobimi
ushtrohet mbi institucionet evropiane që kanë zgjedhur  të jenë të hapura
dhe të komunikojnë me grupet e interesit dhe shoqërinë civile. Institucionet
evropiane janë nga entitetet qeveritare më të influencuara nga lobimi,
nëpërmjet aksioneve të 2.600 grupeve të presionit që punojnë në krah të
parlamentarëve, funksionarëve, asistentëve, gazetarëve dhe
komisionerëve: në total 55 mijë persona aktiv në disa qindra studio ligjore,
më shumë se 150 shoqëri konsulence (public affairs consulting) dhe të

Problematikat e lobimit evropian

Brukseli është shndërruar në një parajsë të vërtetë për lobistët duke e
spostuar Uashingtonin si kryeqytetin botëror të lobimit. Brukseli ka rreth
një milion banor, aty ndodhen institucionet më të rëndësishme evropiane.
Përgjatë 25 vjetëve të fundit ai është shndërruar në një El-Dorado për
profesionistët e presionit mbi eurokratët. Në vitin 1985, lobistët që punonin
aty ishin rreth 654; sot janë më shumë se 15 mijë, një mijë më shumë se
në Uashington. Ata gëzojnë një pozicion shumë më të rehatshëm se
kolegët e tyre amerikan, meqë nuk ekziston një rregullim që të inkuadroj
aktivitetin e tyre. Nganjëherë efektet e lobimit në BE duhet thënë se
janë shumë afër qesharakes; në fakt mund të ndodh që disa deputet që
nuk kanë asnjë nocion të politikës energjitike, pas një takimi me konsulentët
japin deklarata të denja për ekspertët e sipërmarrjeve të mëdha energjitike.
Për të tejkaluar mungesën kronike të specialistëve, Komisioni evropian
iu drejtohet rregullisht shërbimeve të grupeve të ekspertëve që duhet të
ofrojnë mendime të pavarura. Zyrtarisht këta ekspert punojnë falas, por
sipas disa autorëve ata shpërblehen nga grupet e mëdha ekonomike.

Në vitin 2008 në kuadër të Iniciativës për Transparencë, në regjistrin
e krijuar për lobet, lobistët nuk janë të detyruar të saktësojnë se për cilën
direktivë apo projekt legjislativ duan të influencojnë. Grupet e interesit
kufizohen që të tregojnë vetëm një preventiv të thjesht të shpenzimeve
të tyre mujore për aktivitetin e lobimit në favor të një klienti. Ky preventiv
mund të shkoj nga një mijë euro në një milion euro. Për këtë arsye është
praktikisht e pamundur të përcaktosh koston reale të promovimit të një
rregullimi të caktuar (Kucharska, 2010).

Karakteristikat e Lobimit në BE

Institucionet evropiane janë ato, që parashikojnë rregullat formale, të
cilat strukturojnë marrëdhëniet me grupet e interesit. Ka disa rrugë me
të cilat institucionet e BE-së mund të ndikojnë në inkurajimin e grupeve
të interesit në nivelin evropian. Së pari, është autoriteti i Institucioneve
Evropiane.

Të gjitha llojet e grupeve të interesit, të cilat vijnë nga shoqëritë
pluraliste të Shteteve Anëtare, tentojnë të ndërhyjnë në ingranazhet e
“makinerisë së BE-së”, të cilat janë shume të hapura dhe të
depërtueshme.
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Mungesa e transparencës perceptohet si një problem, nga kërkimi
del që sindikatat, sipërmarrjet dhe shoqatat tregtare gjenden në vendet e
para për sa i takon transparencës në aktivitetin e lobimit. Në vend të
katërt klasifikohen OJQ-të, ndërsa studiot ligjore konsiderohen si më
pak transparente se agjencitë e public affairs, respektivisht në vend të
gjashtë dhe të pestë. E mbyllin klasifikimin think-tanks dhe të pavarurit.
(Bennardo et al., 2010)

Renditja në klasifikim pasqyron në mënyrë cilësore të dhënat sasiore
të siguruara nga Regjistri i Përfaqësueseve të Interesit, në të cilin
sipërmarrjet, shoqatat profesionistëve dhe sindikatat përbëjnë kategorinë
e “lobistëve të brendshëm ose shoqatave të profesionistëve”, që
përmbledhin numrin më të madh të mbështetësve.

Nga ana tjetër studiot ligjore dhe shoqëritë e konsulencës – që gëzojnë
një reputacion të dobët – rezultojnë të jenë 146 të regjistruara, një shifër
qartësisht e zvogëluar referuar aktivitetit real të kësaj kategorie.

Sipas 64% të politikanëve dhe të funksionarëve të intervistuar, vendimi
për të folur me një lobist varet kryesisht nga transparenca dhe nga qartësia
e interesave që ai përfaqëson; subjekti i diskutimit është i rëndësishëm
në 59% të rasteve. Sipas raportit, fakti që një lobist është ose jo i
regjistruar në një regjistër publik është i parëndësishëm në vendimin për
të hyrë në marrëdhënie me të.

Edhe një herë tjetër në vend të parë del transparenca, ose më mirë
mungesa e transparencës: për 52% të intervistuarve është problemi
kryesor. E ndjekin agresiviteti i tepërt (47%) dhe mangësia në të kuptuarit
e procesit dhe procedurave (39%). (Bennardo; Farella; Oretano; Savazzi;
Poletti; Di Staso; 2010)

Sipas të dhënave të grumbulluara nga Burson-Marsteller, lobet në
Bruksel janë “pranuar si pjesë e procesit të vendimmarrjes”: vetëm 12%
e të intervistuarve i shikon në mënyrë negative. Vërehet një nivel i lartë
transparence, në të cilën shquhen mbi të gjitha OJQ-të dhe kompanitë.

1 Vendet e përfshira janë pesëmbëdhjetë: Austria, Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania,
Britania e Madhe, Greqia, Italia, Norvegjia, Vendet e Ulëta, Polonia, Republika Ceke, Spanja,
Suedia dhe Hungar
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marrëdhënieve më publikun, dhjetëra think-tank, OJQ, sindikata.
(Bennardo et al., 2010)

Pa llogaritur këtu zyrat e panumërta të përfaqësimit (qeveritë
kombëtare, krahinat, entet lokale, industritë, grupet ndër-institucionale,
dhomat e tregtisë, etj.). Kjo prezencë imponuese i detyrohet faktit që në
Bruksel vendoset rreth 80% e përmbajtjes së ligjeve kombëtare dhe
lokale, përfshirë ligjet financiare, me një ndikim të madh në Produktin e
Brendshëm Bruto të vendeve anëtare dhe mbi zhvillimin social dhe
ekonomik. Për më tepër, negociohet për shpërndarjen e buxhetit të
institucioneve komunitare për vënien në jetë të programeve dhe projekteve
evropiane, nga të cilat rreth 6% janë të destinuara për drejtimin
administrativ të institucioneve, për një total rreth 100 miliard euro në vit,
ose më saktë rreth 1% e Produktit të Brendshëm Bruto të përgjithshëm
të 27 vendeve anëtare. (Bennardo et al., 2010)

Në 12 tetor 2009, në Bruksel, shoqëria e konsulencës në marrëdhëniet
publike dhe komunikim Burson-Marsteller prezantoi studimin “Një
udhëzues mbi lobimin efektiv në Evropë”, 2009 (A guide to effective
lobbying in Europe,2009) e kryer duke intervistuar politikanët kombëtar,
anëtarët e Parlamentit Evropian dhe funksionarët kombëtar dhe të
institucioneve komunitare.1

Qëllimi i studimit është të përvijoj cilësinë e lobimit në Evropë, dhe të
përcaktojë pikat e forta dhe të dobëta në perceptimin e palës tjetër, e
thënë ndryshe të politikanëve dhe të funksionarëve që me lobistët mbajnë
marrëdhënie pune.

Nga 18 pyetje mbi të cilat është bazuar studimi, po ju sjellim këtu ato
që na u dukën më interesante për kërkimin tonë.

Për 50 % të të intervistuarve, merita kryesore e aktivitetit lobues
është ajo e nënvizimit të rëndësisë - lokale ose kombëtare - të një tematike,
e ndjekur në distancë të shkurtër nga fakti i të qenit pjesë e rëndësishme
e procesit vendimmarrës dhe të lejoj ndarjen e kapaciteteve dhe njohurive.

Mungesa e transparencës dhe pamjaftueshmëria e objektivitetit të
informacioneve të dhëna përbëjnë aspekte negative respektivisht për
57% dhe 55% të të intervistuarve. Frika e një influence të tepërt në
procesin demokratik gjendet në vend të tretë, me 23% të të intervistuarve
që e vë re një problematikë të tillë.
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Për shumë firma, organizata dhe shoqata, ky është skenari që ju gjendet
përballë por, duke pasur parasysh panoramën e përgjithshme të lobimit,
vihet re një rënie domethënëse e volumit të të ardhurave të tyre.

Buxheti në dispozicion të firmave është në rënie që prej vitit 2007;
shkurtimet më të mëdha prekin më së shumti tregun e public affairs
dhe të publicitetit, duke qenë se firmat gjykojnë se rezultatet tremestrale
dhe aksionet e lobimit (të cilat nuk kanë efekt të menjëhershëm) nuk
janë në një linjë me këtë tendencë.

Në këtë mënyrë, preferohen shpenzime jokorrelative drejtpërdrejtë
me komunikimin (duke qenë se lobimi konsiston shpesh tek komunikimi
dhe jo tek influencimi i drejtpërdrejtë), në mënyrë që të kenë si pasojë
direkte gjenerimin e të  ardhurave të investueshme.2

Nëse do të marrim parasysh të dhënat e dokumenteve, mund të vëmë
re menjëherë që, megjithëse në vitin 2007 ka pasur një rritje të
shpenzimeve për lobimin, nga ky vit vihet re një zvogëlim konstant i
shumës së parave të investuara në Public Affairs, edhe pse ka sektor që
kanë rritur në mënyrë të konsiderueshme shpenzimet e tyre.  Një shembull
domethënës mund të jetë sektori bankar që në vitet e fundit, edhe pse në
vështirësi ekonomike jo të vogla, ka rritur në mënyrë disproporcionale
veprimet e veta lobuese kundrejt qeverive dhe Bashkimit Evropian, më
qëllim që të përfitojë avantazhe ekonomike dhe fiskale nga ana e këtyre
aktorëve. Institute të tjera organizata ose sipërmarrje pretendojnë se
investimet e tyre janë rritur në fushën e Public Affairs, por duhet të
konsiderojmë zvogëlimin e të ardhurave të shpenzueshme nga ana e
firmave të tilla, të cilat mbajnë megjithatë nivel të lartë investimesh lidhur
me lobimin, megjithëse e ndjejnë krizën që i detyron të mbajnë një nivel
të ulët shpenzimesh. (Bennardo et al., 2010)

Për t’ iu përgjigjur kësaj sfide janë disa teknika të ndryshme, që firmat
e Public Affairs përdorin për të kundërshtuar krizën dhe investimet e
vogla ose ndryshe, sipas një studimi të ComRes (Think-tanks kërkimi
mbi komunikimin), 95% pretendon që inovacioni dhe modernizimi i qasjeve
të tyre do të sjellë një përmirësim cilësor dhe sasior.

Në fakt, në Bruksel sot, gjenden shumë firma lobimi, por vetëm disa
kanë një volum çështjesh kaq të madh sa t’iu lejoj që të qëndrojnë në
treg dhe të promovojnë një aksion lobimi efikas.

Problematikat e lobimit evropian

Ndër pikat e dobëta përmendim mungesën e  njohurive mbi procesin
e vendimmarrjes (62%), të vepruarit në kohën e gabuar (54%) dhe një
qasje shumë agresive (56%).

Përfundime

Kriza financiare botërore e vitit 2007 dhe rënia ekonomike që e pasojë
atë, ka pasur ndikimin e vetë edhe në botën e lobimit dhe më specifikisht
në panoramën evropiane të tij. Shembja e tregjeve financiare ka pasur
ndikim negativ në tregun e avokatisë dhe influencave në nivel komunitar
dhe rrjedhimisht në të ardhurat e tyre. Megjithatë është e vështirë të
dalësh në përfundime të sakta lidhur më këtë çështje duke pasur parasysh
përqindjen e ulët të lobistëve të regjistruar në regjistrin e transparencës.

Vështirësia për të dhënë një përgjigje precize vjen edhe nga fakti që
numri i firmave, organizatave dhe shoqatave të lobimit që operojnë në
nivel evropian, ka pësuar rritje në mënyrë konstante.

Shuma grupe interesi iu përgjigjën në mënyrë Pavloviane krizës
financiare duke ulur kostot, ndërsa të tjerët panë gjithashtu mundësi dhe
zhvilluan inovacione (ComRes, 2009). Puna në lidhje me përkufizimin e
sfidave është aq strategjike sa çdo grupi lobimi duhet ta mbaj në duart e
tij. Të kërkuarit e këshillave kritike tek stakeholdersat miq dhe konsulentët
minimizon gabimet Pavloviane  (Van Schendelen, 2010, 211).

Duke pasur parasysh tregun e përgjithshëm të çështjeve publike (public
affairs) mund të hamendësojmë një rritje të aktiviteteve lobuese si pasojë
e burimeve më të pakta që qeveritë dhe komuniteti evropian janë në
gjendje të alokojnë drejt sektorëve të veçantë. Kjo do të përkthehej në
një betejë të dyfishtë influence kundrejt legjislatorit evropian. Nga njëra
anë gjenden firmat e ndryshme dhe shoqatat që kanë nevojë për
mbështetje ekonomike dhe materiale (mbi të gjitha duke marrë në
konsideratë momentin e veçantë historik të krizës dhe zvogëlimin e
investimeve të disponueshme) [Bennardo et al., 2010].

Nga ana tjetër, janë ata që duan të përfitojnë nga kriza dhe të fillojnë
të zmadhojnë influencën e tyre mbi legjislatorin, për të përfituar një rol
më të rëndësishëm në nivel komunitar dhe ndërkombëtar.
2 www.comres.eu.com, ECPA presentation by Andrew Hawkins
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Përkundrazi, 78% e këtyre firmave mbështet idenë se mënyra më e
mirë për të qëndruar në treg janë shkurtimet. Shkurtime me objektiv
rritjen e nivelit dhe të cilësisë, duke shkurtuar projektet e përgjithshme
dhe duke u përqendruar mbi projektet afatgjatë, të cilët mund të çojnë në
një veprimtari të vazhdueshme, më efikas dhe shumë herë më tepër
fitimprurëse për vetë partnerët dhe firmat.

Për më tepër ato pothuajse totalisht, deklarojnë nevojën për të përsosur
punën, duke u përqendruar pikërisht mbi veprimet “value for money”,
duke shfaqur një vlerë të shtuar në lidhje me punën e tyre dhe duke
kërkuar të minimizojnë shpenzimet. (Bennardo et al., 2010)

Në lidhje me të ardhmen e këtij aktiviteti, panorama është e ndarë

në 3 rryma kryesore, duke qenë se aktualisht zgjidhja e vetme e mundshme
është të përshtaturit me tregun, duke përmirësuar kostot dhe partneritetin.
Një numër i madh firmash, organizatash dhe institucionesh nuk di se
çfarë do të sjellë kjo krizë që, në mënyrë kaq të rendë ka gërryer të
ardhurat e këtyre organizatave. Një pjesë e qëndrueshme, pothuajse një
e treta e totalit të tyre, beson se bota e Public Affairs nuk do të arrij ta
marrë veten aq lehtësisht, nëse nuk do të ketë investime të qëndrueshme
dhe/ose aksione riparuese dhe një vlerësim të punës së tyre.3

Rreth 40% e tyre mbështet idenë se bota e lobimit do ta marrë veten
mirë nga kjo rënie marramendëse dhe që shumë firma do ta kuptojnë
punën dhe dobishmërinë e Public Affairs dhe të aktivitetit të avokatisë
(Bennardo et al., 2010).
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Një nevojë e tillë i shërben jo vetëm rrugëtimit drejt stacionit
përfundimtar të dëshiruar, por na ndihmon mbi të gjitha të përmbushim
sfidën e kërkuar duke filluar me zbatimin korrekt të së drejtës që do
aplikohet.

I. PËR PËRAFRIMIN E LEGJISLACIONIT

A duhet Shqipëria ta përshtasë tërësisht legjislacionin e saj me atë
komunitar në periudhën e para-anëtarësimit? Kjo është pyetja me të
cilën nisem për të dhënë një nga dimensionet e statusit ligjor të kërkuar.
Fryma e preambulës të Kushtetutës, detyrimet konkrete të vendosura
nga MSA në lidhje me termat konkretë bashkëpunues përmes përafrimit
janë mjete të përdorura drejt arritjes në përfundime.

Gjetja e zgjuar politike, si një mendim paraprak i hartimit ligjor dhe
roli i veçantë i marrëveshjes në legjislacionin tonë, duke ndjekur
interpretimin literal dhe atë sipas qëllimit të ligjit qartësojnë nivelet e
argumentit në parashikimet konkrete të MSA-së dhe ndër të tjera duke
interpretuar klauzolat e integrimit të gjendura në Kushtetutën tonë.

Shqipëria ka nënshkruar  MSA 12 qershor 2006. Ajo hyri në fuqi
duke u bërë pjesë e mjedisit tonë ligjor më 1 prill 2009. Ky hap shënon
rrugën zyrtare drejt anëtarësimit në BE. Aktaualisht, Shqipëria gëzon
statusin e vendit kandidat. Një rrugë e tillë parashtrohet dhe kërkon
realizimin e saj në mënyrë të veçantë në terma konkretë ligjorë.

Detyrueshmëria e përafrimit të legjislacionit tonë me atë komunitar
buron në mënyrë eksplicite nga MSA. Duke lexuar në frymën e saj të
përgjithshme, nisur që nga preambula na prezantohet me fjali të tilla
hyrëse si: “DUKE RIKUJTUAR angazhimin e Shqipërisë për të
përafruar legjislacionin në sektorët përkatës me atë të Komunitetit dhe
për ta zbatuar atë me efektivitet...”.1 Në gjurmët e një interpretimi të
tillë duke zbuluar frymën dhe qëllimin e një dokumenti të rëndësishëm

1 Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit, fjalor i termave kryesorë, publikim i Ministrisë
së Integrimit, Tiranë, 2010, marrë nga http://em al.org/spaw2/uploads/files/
Marreveshja%20e%20Stabilizim%20Asociimit_1.pdf , fq.10

2 Po aty, fq. 11
3 Po aty, fq. 12

         STATUSI LIGJOR I SË DREJTËS KOMUNITARE NË
           LEGJISLACIONIN SHQIPTAR NË PERIUDHËN E PARA-
               ANËTARËSIMIT NË BASHKIMIN EVROPIAN

                           Msc. Olta QEJVANI

HYRJE
Rrugëtimi drejt BE i ofron sfondit shqiptar sfida politike dhe juridike.

Një nga sfidat juridike mbetet pozicionimi i duhur i së drejtës komunitare
në atë të shtetit shqiptar. Një aspekt i tillë determinohet në dimensione të
ndryshme në varësi të hapave që Shqipëria realizon drejt BE-së.

Që nga hapja e negociatave me hapësirën evropiane, në mënyrë të
veçantë me hyrjen në fuqi të MSA-së, Shqipërisë iu ngarkua detyra që
politikat me karakter evropian t’i veshë me kornizat e duhura ligjore.
Aktualisht, ne gëzojmë statusin e vendit kandidat në BE.  Ligjvënësi
shqiptar gjatë kësaj periudhe ka punuar hap pas hapi për të përafruar
legjislacionin shqiptar me atë komunitar, duke përmbushur një detyrim të
tillë veçanërisht të përcaktuar nga MSA.

Në kuadër të funksionimit të duhur, diskutimet aktuale i drejtohen
faktit nëse norma komunitare duhet vendosur në zbatim drejtpërdrejt
(pra pa pritur realizimin e përafrimit tërësor apo anëtarësimin në BE).
Kjo logjikë studimore shkon deri në aspektin se a “mundet” dhe a “duhet”
që gjyqtari shqiptar në dhënien e vendimeve të referojë dhe zbatojë direkt
normën komunitare. Një trajtesë e tillë nuk buron vetëm nga përqasjet
doktrinare, por formatohet si një pyetje e tillë nga problematikat,
vështirësitë që çështje të ndryshme paraqesin si pasojë e kuptimit të
duhur që norma komunitare zë aktualisht në rendin juridik shqiptar.

MSA shërben si një urë e fortë lidhëse duke mos u nënkuptuar dhe
trajtuar si norma e vetme me karakter komunitar në vendin tonë. Agazhimi
për përmbushjen e detyrimeve të vendosura nga BE, kërkon që rendi
juridik shqiptar në tërësi të bindet dhe të veprojë korrekt sipas pozicionit
që norma komunitare gëzon në territorin e së drejtës shqiptare.

Statusi ligjor i së drejtës komunitare në legjislacionin shqiptar në periudhën e para-anëtarësimit në bashkimin Evropian
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kombinacioni që i jepet interpretimit literal, duke gjetur gjuhën e vërtetë
ligjore, qëllimin dhe objektivin e vërtetë të ligjit.

Kështu, pohoj si produkt të interpretimeve të ndjekura se përafrimi
mbetet një term edhe përtej kornizës përcaktuese dhe detyruese të MSA-
së, si dokumenti që thjesht çel bashkëpunimin me BE-në.

Nga sa më sipër, Marrëveshja e Stabilizim Asocimit me Shqipërinë,
shfaqet jo vetëm një akt mbiligjor, por edhe një akt mbikushtetutor.
Pavarësisht nga fakti nëse do ta quajmë MSA-në një marrëveshje
ndërkombëtare si ato klasike, apo nëse do ta konsiderojmë atë pjesë të
së drejtës komunitare, detyrimet e Shqipërisë në kuadrin e procesit të
integrimit Evropian nuk do të kishin dallime. Në të dyja rastet një gjyqtar
shqiptar duhet të refuzojë të zbatojë një dispozitë të ligjit të brendshëm,
që kundërshton ndonjë nga normat e Marrëveshjes (MSA). Një
kundërshti e tillë mund të bëjë që Gjykata Kushtetuese të shfuqizojë
aktin të brendshëm normativ, si antikushtetues.

Zbatimi i MSA-së, përcaktohet nga rregullimet e brendshme
kushtetuese. Megjithatë, nuk ka mbetur asnjë mjet juridiko-kushtetues
që mund të na shpjerë në gjykimin e kushtetutshmërisë së kësaj
Marrëveshjeje. Pra, nëse do të konstatohej se ndonjë nga dispozitat e
saj, vjen në kundërshtim me Kushtetutën, e vetmja rrugë që mund të
ndiqej, do të ishte ndryshimi i Kushtetutës.5

Një citim i tillë shkon përtej interpretimit literal të mësipërm duke na
bërë të kuptojmë se për vetë raportin politik dhe juridik që një marrëveshje
e tillë gëzon në sistemin tonë të brendshëm, mbetet me rëndësi që
përafrimi mos të mbetet thjesht si një term që i referohet vetëm zbatimit
të kësaj marrëveshjeje. Procesin e integrimit nuk duhet ta kuptojmë si
një plan afatshkurtër që realizohet vetëm përmes përafrimit që kërkon
MSA, por si një proces që shkon përtej saj, që shfaqet i nevojshëm në
fazën e para-anëtarësimit. Mënyra e formulimit të MSA-së është e tillë
që të dimensionon në aspekte të tjera të legjislacionit komunitar, duke
mos qendruar si një dokument i përkohshëm dhe i mëvetësishëm. Statusi

4 Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit, fjalor i termave kryesorë, publikim i
Ministrisë së Integrimit, Tiranë, 2010, marrë nga http://em al.org/spaw2/uploads/
files/Marreveshja%20e%20Stabilizim%20Asociimit_1.pdf, fq.59

ligjor, ndjekim destinacionin që kërkon kjo marrëveshje në dyert e
legjislacionit tonë.

Për të shkuar në terma më konkretë, leximi i nenit 1 të Marrëveshjes
2 në fjalë na bën të kuptojmë se termi asocim përkthehet në terma
bashkëpunimi në koordinata të sakta ligjore, duke kërkuar marrjen frymë
me të njëjtin ritëm ligjor me atë evropian.

Në kuadrin e zbatimit të MSA-së si pjesë e sistemit tonë ligjor, tashmë
Shqipëria ndodhet përpara detyrimit ligjor që gjatë pesëvjeçarit të parë
ta realizojë këtë përafrim në elementët kryesorë dhe më specifikë të
acquis 3, duke tentuar kështu drejt krijimit të një kornize bazë që do të
lejojë ecurinë e mëtejshme drejt rrugës në sfidat drejt anëtarësimit. Pra,
në kuadër të MSA-së brenda afatit dhjetëvjeçar duhet që legjislacioni
ynë të përshtatet me atë komunitar. Po kështu sipas nenit 70 të
marrëveshjes zbërthehet në terma konkretë një nevojë e realizimit të
përafrimit: “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”. Duke mbetur në interpretimin literal
të një dispozite të tillë sjell në vëmendjen e analizës faktin se një proces
i tillë duhet të realizohet në periudhën dhjetëvjeçare të përcaktuar nga
MSA.

Kështu, përafrimi i legjislacionit është një nga objektivat kryesorë të
asocimit midis Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian (neni 1 i MSA-së),
konkretisht, Neni 70 i MSA-së e detyron Shqipërinë të përafrojë
legjislacionin ekzistues me atë të BE-së.4

Drejt shpjegimit të statusit të së drejtës komunitare, e adresoj përgjigjen
në pozicione më të sakta ligjore duke shkuar përtej interpretimit literal
dhe duke marrë parasysh disa fakte të tjera që mund të ndodhin në këtë
proces:

Së pari: Jo domosdoshmërisht pas dhjetë viteve është garantuar hyrja
në BE;

Së dyti: Dispozita lejon dhe të prezanton rrugëtimin si të tillë në
vazhdimësi edhe përtej kornizës së MSA-së. Ky përfundim rezulton nga
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-  rolit të veçantë që gëzon MSA tashmë si pjesë e legjislacionit
komunitar dhe jo thjesht si një marrëveshje ndërkombëtare;

- realizimit të një procesi të tillë si nevojë praktike dhe tregues i një
politike të suksesshme shtetërore drejt integrimit evropian.

II. APLIKUESHMËRIA E DREJTPËRDREJTË NË ZBATIM

Në rrugëtimin tonë drejt anëtarësimit në BE, si pasojë e procesit në
vazhdimësi të realizimit të përafrimit, mund të ndodhë që një ligj i vendit
të bjerë në kundërshtim me normën komunitare. Në një situatë të tillë
mund të gjendet dhe Kushtetuta jonë. Në kuadër të këtij formati ngremë
domosdoshërisht pyetjen e mëposhtme:

A duhet që legjislacioni komunitar të zbatohet në mënyrë të
drejtpërdrejtë edhe kur para anëtarësimit ligjet e vendit tonë bien në
kundërshtim me të?

Aplikueshmëria si term i drejtohet aspektit nëse akti normativ dhe ai
individual bien në kundërshtim me legjislacionin komunitar edhe duke
qenë konform atij të brendshëm. Një detajim i tillë edhe nga pikëpamja
administrative është servirur për të gjetur statusin në nivelet administrative,
në vetë brendësinë e jetës shtetërore shqiptare.

Në Kreun II të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të titulluar
Marrëveshjet Ndërkombëtare sanksionohet vendi që zënë këto të fundit
në të drejtën e brendshme, një pasqyrim i modelit monist konstitucionalist.

Neni 122/1 i Kushtetutës parashikon se çdo marrëveshje
ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik
pasi botohet në Fleroren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë
që neni 116 i Kushtetutës i radhit këto burime menjëherë pas ligjit themelor
të shtetit, fakt i cili dëshmon për rëndësinë dhe forcën e zbatueshmërisë
së tyre.

Duke iu referuar nenit 122 në veçanti evidentohen dy parime
themelore:

> së pari, parimin e zbatimit të drejtpërdrejtë të marrëveshjeve,
me përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i
tyre kërkon nxjerrjen e një ligji;

> së dyti, parimin e epërsisë së marrëveshjeve ndërkombëtare mbi
ligjet e vendit, në rast konflikti midis tyre.7

i së drejtës komunitare përkthehet dhe në një përfundim apo këndvështrim
të tillë. Jo pa arsye pasazhi i mësipërm doktrinar e sheh si rrugë të vetme
ndryshimin e Kushtetutës sonë në rast se do të pretendohet
antikushtetutshmëria e një marrëveshjeje të tillë.

Realizimi i përafrimit shihet edhe në kuadër të një gjetjeje të zgjuar politike.
Një situatë e tillë përbën një sfidë shtetërore duke prezantuar njëkohësisht
dhe politikën tonë në një sjellje të tillë ndërkombëtare. Theksoj se një legjislacion
i tillë në përputhje me atë komunitar do të kërkohet në gjithë temrat e
zbatueshmërisë së tij që në ditën e parë kur ne të jemi anëtarë me të drejta
të plota në BE. Për efekte prakticiteti, nevojitet që një përafrim i tillë të
realizohet tërësisht që në këto momente, pasi kur të vijë momenti i aderimit
do paraqiten sfida të tjera. Në këtë mënyrë, jo vetëm që tregojmë
disponibilitetin tonë ligjor, por paraqitemi me një sjellje dinjitoze duke treguar
se jemi në kuadrin e përmbushjes së kushteve të vendosura nga struktura,
pjesë e së cilës duam të jemi.

I gjithë ky sistem i ri ligjor i cili do të hyjë në fuqi brenda një dite, do të
duhej të analizohej paraprakisht dhe të jepen një serë zgjedhjesh legjislative
dhe doktrinare ndaj problemeve më tipike që do të lindnin duke u bazuar
edhe në eksperiencat tashmë të shumanshme të vendeve të tjera anëtare
më të hershme të Bashkimit Evropian.6

Kështu, Shqipëria duhet të realizojë një përafrim tërësor të legjislacionit
shqiptar me të drejtën komunitare edhe në fazën e para-anëtarësimit për
efekt të:

-  detyrueshmërisë konkrete ligjore të përafrimit në kuadrin e
angazhimit të marrë nga MSA;

5 Prof. Dr. Xhezair Zaganjori Prof. Dr. Aurela Anastasi Dr. Eralda (Methasani) Çani,
Shteti i së drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;Shtëpia botuese “Adelprint”;
Tiranë 2011, marrë nga http://www.kas.de/wf/doc/kas_22897-1522-33-30.pdf, fq.68

1 Erlir Puto, Përshtatshmëria e normativës së huaj e në veçanti e Bashkimit Evropian
me sistemin e brendshëm ligjor e administrativ shqiptar, Dizertacion, Fakulteti i Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2013, marrë nga  http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-
content/uploads/2013/09/Doktoratura-Erlir-Puto-Fakulteti-i-Drejtesise-Departamenti-i-
te-Drejtes-Publike.pdf, fq.181-182
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Në lidhje me këtë aspekt, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
është ndër kushtetutat e para në Evropë që sanksionoi dispozita të
vlefshme për procesin e integrimit. Deri në atë kohë, vetëm Kushtetuta
e Polonisë, kishte parashikuar dispozita që vendosnin klauzolat e integrimit
dhe të delegimit të pushteteve. 8

Në Kushtetutën tonë, neni 123 pika 3 e tij parashikohet se normat e
nxjerra prej një organizate ndërkombëtare, kanë epërsi në rast konflikti
mbi të drejtën e vendit. Pra, nuk flitet më thjesht për epërsi mbi ligjet e
vendit, por mbi të drejtën e vendit, çka do të thotë një epërsi edhe mbi
vetë Kushtetutën.

Kështu, nga leximi i pikës 3 të nenit 123 arrihet në  përfundimin se
jemi përpara epërsisë së MSA edhe mbi ligjin themelor të shtetit, duke e
bërë këtë të fundit të shfaqet jo vetëm si një akt mbi-ligjor, por edhe mbi-
kushtetutor.9

Këtij formati interpretimi duke i dhënë kuptimin e duhur literal të
fjalëve i shtojmë dhe krijimin e mendësisë së kushtetubërësit tonë, e cila
ka qenë dhe lënia e hapësirave kushtetuese që do të mundësonin udhën
e Shqipërisë drejt arenës ndërkombëtare. Një klauzolë e tillë përmes
interpretimit historik, apo sipas atij në qëllim të ligjit, mbetet për ne një
klauzolë e së shkuarës e hartuar me vështrimin nga e ardhmja. Kjo e
ardhme përbën tashmë sfidën tonë aktuale: integrimin në BE.

Nëse do ta konsideronim MSA-në stricto sensu si një marrëveshje
ndërkombëtare si çdo marrëveshje tjetër, atëherë detyrimi i zbatimit të
saj rrjedh natyrshëm. Ndërkohë që nëse do ta kosiderojmë si pjesë të
legjislacionit komunitar përmes një interpretimi të zgjeruar, do të lindë
detyrueshmëria për të zbatuar edhe vetë normativën komunitare, në të
gjithë përbërësit e saj (traktatet, rregulloret, direktivat, vendimet). Në
fakt, legjislacioni komunitar është i detyrueshëm vetëm për shtetet anëtare
të BE dhe jo për ato aspirante. Megjithatë, parimet dhe fryma e
përgjithshme e kësaj normative është e pasqyruar edhe në tekstin e MSA-
së e për pasojë, në mënyrë indirekte vendi ynë duhet ta zbatojë edhe
legjislacionin komunitar. Për më tepër, detyrimi themelor i Shqipërisë në
kuadër të MSA-së është përafrimi i legjislacionit të brendshëm me atë
të acquis communautaire, duke shtuar kështu edhe një tjetër argument
në favor të zbatimit të legjislacionit komunitar dedikuar fazës së para-
anëtarësimit.

Kështu, përgjigjja nëpërmjet parimeve të mësipërme është si më
poshtë:

> MSA do  të jetë një marrëveshje e zbatueshme drejtpërdrejtë në
portat tona ligjore;

> MSA gëzon një epërsi mbi ligjet e vendit.
Këto përfundime të tilla, të interpretuara së bashku me konkluzionin

e prezantuar në pikën I, na lejon të themi se legjislacioni komunitar (pra,
edhe ai përtej MSA-së) do të zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë në
mjedisin tonë legjislativ.

Duke kaluar nga termat e përafrimit në ato të aplikueshmërisë së
legjislacionit komunitar, Shqipërisë i paraqitet sfida “pararojë” e shmangies
së konflikteve të tilla përmes procesit të përafrimit. Në rast se një
dimension i tillë mbetet i paarritshëm, gjetja e lidhjes së një të drejtë të
parashikuar në MSA (e cila tek e fundit është pasqyrim i një koordinate
ligjore evropiane), do të gjejë aplikim të drejtpërdrejtë edhe mbi ligjet e
vendit që bien në kundërshtim me të.

Edhe pse i cilësuar si një argument i sforcuar juridik nga pikëpamjet
e tjera doktrinare, linja e ndjekur më sipër ndodhet brenda kornizës së
lejuar të teknikave të interpretimit ligjor, duke kërkuar dhe vullnetin e
mirë ndihmues në lidhje më këtë çështje.

Duke kaluar te MSA, e cila është një marrëveshje ndërkombëtare e
ratifikuar me ligj konkretisht me ligjin nr. 9590, datë 27.07.2006, bindemi
automatikisht për epërsinë e saj mbi ligjet e vendit; pra në rast konflikti
me një ligj të brendshëm do të prevalojë e për rrjedhojë do zbatohet
MSA.

Megjithëse statusi i MSA-së si mekanizëm drejt anëtarësimit në BE
paraqitet i qartë, raporti i së drejtës komunitare me të drejtën tonë të
brendshme i hap rrugën debateve doktrinare; konkretisht nëse do të duhet
të zbatohet, të aplikohet legjislacioni komunitar në tërësinë e tij edhe pse
Shqipëria nuk është ende një shtet anëtar i BE.

7 Prof. Dr. Xhezair Zaganjori, Prof. Dr. Aurela Anastasi, Dr. Eralda (Methasani) Çani,
Shteti i së drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;Shtëpia botuese “Adelprint”;
Tiranë 2011, fq. 65, marrë nga http://www.kas.de/wf/doc/kas_22897-1522-33-30.pdf

8 Po aty, fq.67
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III. E DREJTA EVROPIANE PRANË SISTEMIT GJYQËSOR SHQIPTAR

A munden gjykatat shqiptare të japin vendime dhe të referojnë në
ligjin komunitar pa pritur anëtarësimin e vendit në BE?

Në vijim të këtij rrugëtimi të gjithanshëm, edhe drejtësia do të duhet
të përshtatet me standardet evropiane. Ka opinione të ndryshme rreth
mënyrës se si do të duhet të arrihet unifikimi, por mendimi i shumë
studiuesve të së drejtës 10, duke iu referuar edhe legjislacionit në fuqi
është ai që kjo rrugë të çelet nga vetë sistemi ynë gjyqësor. Mënyra më
e mirë për të arritur një gjë të tillë është që vetë gjyqësori, në këtë fazë
të ndodhur, të gjejë hapësirat kushtetuese dhe ligjore për të bërë
përshtatjen e praktikës. E gjithë kjo vjen si nevojë e krijimit të botëkuptimit
të statusit ligjor të legjislacionit komunitar në mjedisin tonë. Ardhja e tij
duhet realizuar në secilin bazament dhe ndërtesë ligjore.

Gjykoj se dispozitat tona kushtetuese, klauzolën e integrimit e paraqesin
në terma mjaft të përparuar,11 gjë që lë hapësirë për gjyqtarin shqiptar të
referojë drejtpërdrejt në normën komunitare në qoftë se e
shikon të nevojshme për zgjidhjen e çështjeve të caktuara.

Në të njëjtën rrugë kanë ecur edhe vendet të cilat e kanë kaluar
fazën e para-anëtarësimit në ritme më të shpejta se ne. Shembulli më i
mirë për të ilustruar këtë praktikë është Polonia, një vend që në vitet
2000 gëzonte të njëjtën situatë si ne dhe që klauzolat e integrimit në
Kushtetutë i ka pozicionuar shumë ngjashëm me ato të Kushtetutës sonë,
kjo dhe për faktin se janë kushtetuta relativisht të vona.

Gjykata Kushtetuese e Polonisë e ka sprovuar veten në një sërë
çështjesh të rëndësishme për vendin duke u bërë në disa raste promotorja
e hapjeve të horizonteve të reja në hapësirën e integrimit evropian të
Polonisë. Kështu në një numër të konsiderueshëm çështjesh, si ato të
përcaktimit të moshës së pensionit, barazisë gjinore, apo pavarësinë të
Bankës Kombëtare të Polonisë prej Bankës Qendrore Evropiane, Gjykata
Kushtetuese Polake, për të zgjidhur konfliktin e lindur, i është referuar
drejtpërdrejt normës komunitare.12

10 Prof.Dr Aurela Anastasi; “Integrimi Evropian dhe e drejta kushtetuese në Shqipëri,
sfidat për të ardhmen e integrimit”, Revista “Studime Juridike” Nr. 2/2009, fq.7

Konkretisht një akt normativ i nxjerrë në përputhje me legjislacionin
e brendshëm, por në kundërshtim me MSA-në është i paaplikueshëm,
kurse një akt individual në një situatë të tillë do të jetë i pavlefshëm.

Së fundi, duke kujtuar pazashin e mësipërm doktrinar, në lidhje me
antikushtetutshmërinë e marrëveshjes, për shkak të pozitës specifike
me të cilën pozicionohet në ambientin tonë legjislativ, do të shkohet
gjithmonë drejt ndryshimeve kushtetuese. Aspirata jonë do të kërkojë
modelimin e këtyre faktorëve. Theksoj gjithashtu se interpretime të tilla
nuk synojnë mbërritjen e legjislacionit komunitar thjesht për efekte të
nevojës, por synohet drejt operacioneve të sakta dhe të lejueshme ligjore
që do të ofrojnë statusin që e drejta evropiane duhet të gëzojë në vendin
tonë.

Në mënyrë përfundimtare dimensioni i zbatueshmërisë së
drejtpërdrejtë kornizohet si më poshtë:

- Parimet kushtetuese për epërsinë e marrëveshjeve ndërkombëtare
me ligjet e vendit si dhe me të drejtën në tërësi i atribuohen në veçanti
MSA-së, si një marrëveshje e lidhur midis një organizate ndërkombëtare
si BE në termat kushtetues të pikës 3 të nenit 123 dhe Republikës së
Shqipërisë për të marrë pjesë në këtë organizatë;

> Në rast konflikti mes së drejtës sonë me atë komunitare, do të
aplikohet, zbatohet legjislacioni evropian, kjo në rastin kur gjejmë urën
lidhëse mes MSA dhe pjesës tjetër të legjislacionit tonë;

> Në rastin e pretendimeve antikushtetuese të MSA-së, si pasojë e
statusit që gëzon kjo e fundit, operacioni që është më i përshtatshëm për
t’u kryer mbetet ndryshimi kushtetues;

> Një akt ligjor i brendshëm normativ që bie në kundërshtim me
legjislacionin evropian do të mbetet i paaplikueshëm, kurse aktit individual
në një situatë të tillë do t’i jepen termat e pavlefshmërisë.

9 Erlir Puto, Përshtatshmëria e normativës së huaj e në veçanti e Bashkimit Evropian me
sistemin e brendshëm ligjor e administrativ shqiptar, Dizertacion, Fakulteti i Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2013, marrë nga  http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-
content/uploads/2013/09/Doktoratura-Erlir-Puto-Fakulteti-i-Drejtesise-Departamenti-i-te-
Drejtes-Publike.pdf, fq.195
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evropiane vjen si rezultat i mosnjohjes ende mirë të legjislacionit komunitar
dhe prej një “ndroje” të gjyqtarëve shqiptarë për të hyrë në dimesione të
reja të së drejtës.

Në optikën time, është më e volitshme që kjo rrugë të hapet nga vetë
gjyqësori, pra të vijë si një lëvizje së brendshmi e vetë trupës gjyqësore,
pasi kjo do bënte të mundur një përthithje më të mirë nga qytetarët dhe
sistemi në tërësi.

Në fund të fundit, procesi i integrimit evropian nuk është gjë tjetër
veçse zbatimi i njëkohshëm dhe me efekt të plotë i të njëjtave rregulla në
fushat e veprimit të përbashkët. Ndërtesa evropiane mbahet mbi këtë
shtyllë që është ligji evropian dhe zbatimi i  mirë i tij. Ndaj kuptimi me të
gjitha efektet dhe detyrimet që ky mbart në vetvete është detyrim për
vendet anëtare apo dhe për vendet e reja që kërkojnë të asociohen në
BE. Ligji evropian duhet të jetë mënyra jonë e sjelljes në fushat e
përbashkëta që në fazën paraprake të anëtarësimit. Njohja dhe kuptimi
i mirë i ligjit evropian por dhe i veprimit të institucioneve evropiane janë
pjesë e rëndësishme e përgatitjes për anëtarësimin që na përket ta ndjekim
me përkushtim dhe besnikëri. Shqipëria i ka të gjithë mundësitë intelektuale
dhe ligjore për të qenë e suksesshme në zbatimin e detyrave ndaj BE
dhe qytetarëve të saj.14 Kjo mundësi intelektuale dhe ligjore duhet t’i
referohet edhe mjedisit tonë gjyqësor.

Nga shqyrtimi i jurisprudencës, kryesisht në gjykatat e larta të vendit,
konstatoj se shumë pak herë është referuar në normën komunitare. Edhe
në këto pak raste kur norma komunitare është referuar, shikohet një
paqartësi në statusin që i kanë dhënë kësaj norme në drejtim të
aplikueshmërisë së saj. Kështu, GJK, në disa vendime të saj,15 në përgjigje
të pretendimeve të palëve, ka referuar në normën komunitare, por pa
një shpjegim në lidhje me statusin që e sjell në vëmendje këtë normë në

14 Iva Zajmi, Autonomia e zbatimit të ligjit komunitar, Revista Shqiptare për Studime
Ligjore, Volumi 1, 2011, marrë nga http://www.ajls.org/doc/
7_IZajmi_Takimi_V_Autonomia_Ligjit_Komunitar.pdf, fq.110

15 Shiko  Vendimin nr.10, dt 19.03.2008, fq. 4, Gjykata Kushtetuese e Republikës së
Shqipërisë;

  Vendim  nr. 24, dt. 24.07.2009, fq. 9, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë;
 Vendim nr. 3, dt. 05.02.2010, fq. 11, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë;
 Vendim nr. 47 dt. 07.11.2011, fq. 1, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë

Një shembull i mirë për t’u ndjekur është edhe praktika që ka ndjekur
Gjykata Kushtetuese e Italisë, e cila kur është ndodhur përpara faktit të
zbatimit ose jo të normës komunitare na ka ofruar klauzolën e mëposhtme:

“Gjykatësit janë të detyruar të aplikojnë legjislacionin komunitar
drejtëpërdrejt, si në rastet kur ky legjislacion i paraprin apo vjen në fuqi
më vonë në kohë, në raport me legjislacionin e brendshëm.13 Referuar
këtij përfundimi të Gjykatës Kushtetuese të Italisë, është i detyrueshëm
aplikimi i normës komunitare, jo vetëm si një detyrim që ka marrë shteti
ndaj komunitetit, por edhe si rruga më e mirë për të bërë të mundur një
përqasje sa më të shpejtë e më të natyrshme të legjislacionit komunitar
me atë të brendshëm. Tek e fundit, ky është
statusi që na serviret, si një prej alternativave.

Në këtë kuptim, është më se e pranueshme dhe do të duhej që Gjykata
jonë Kushtetuese, por edhe gjyqësori i zakonshëm të fillonin
aplikueshmërinë e drejtpërdrejtë të normave komunitare për zgjidhjen e
çështjeve të caktuara. Kjo është një rrugë e shkelur tashmë e cila ka
rezultuar e suksesshme dhe nuk ka asnjë arsye që gjyqtari shqiptar të
këtë “ndrojë” në aplikueshmërinë e normës komunitare. Duke iu referuar
praktikës së Polonisë, gjykoj se është në të mirë të vendit që kjo praktikë
të përqafohet edhe nga vetë gjyqtarët shqiptarë dhe mos të pritet ndonjë
“leje” nga organi legjislativ, e cila shpeshherë vonon, për shkak edhe të
pleksjeve të proceseve politike. Kjo do të bënte të mundur njohjen dhe
përthithjen sa më shpejt të normës komunitare, duke bërë të mundur që
edhe “integrimi” si proces të përshpejtohej.

Duke iu referuar praktikës shqiptare vërejmë se akoma nuk kemi një
ndërgjegjësim të gjyqtarëve shqiptarë për ta bërë “të vetën” në aplikim
normën komunitare. Ndoshta ky defiçit në aplikueshmërinë e normës

11 Alfred Kellerman, “Efektet ligjore të marrëveshjeve të asocimit me BE-në, për shtetasit
e vendeve joanëtare”, Revista “E Drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore, Nr. 41/2008, fq.
12 - Shiko nenin 122, nenin 123 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

12 Marrë nga Prof.Dr. Aurela Anastasi, “Çështje gjyqësore në rendin e brendshëm”,
përmbledhje leksionesh (i pabotuar)

13 Shiko vendimin Nr. 170/1984 të Gjykatës Kushtetuese të Italisë, marrë nga Erlir Puto,
“Normativa e Bashkimit Evropian dhe detyrimi i aplikimit te saj nga ana e organeve të
brendshme shtetërore, Revista “Studime Juridike Nr. 2/2010, fq 104
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- Gjyqtarët shqiptarë nuk duhet të kufizohen në aplikueshmërinë e normës
komunitare;

- Në fazën në të cilën jemi norma komunitare mund të aplikohet dhe të
thirret në zbatim në mënyrë të drejtpërdrejtë nga gjyqësori shqiptar.

                KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Në përfundim, gjetjet e këtij punimi rezultojnë si më poshtë:
1. Detyrueshmëria e përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë

komunitar vjen në kuadrin e angazhimit të marrë nga MSA.
2. MSA gëzon një vend të veçantë në legjislacionin tonë duke e parë

si një pjesë nga Traktati, dhe jo thjesht si një marrëveshje ndërkombëtare.
3. Realizimi i një procesi të tillë vjen ndër të tjera si praktikë dhe

tregues i një politike të suksesshme shtetërore drejt realizimit me sukses
të integrimit evropian.

4. Parimet kushtetuese për epërsinë e marrëveshjeve ndërkombëtare
me ligjet e vendit si dhe me të drejtën në tërësi i atribuohen në veçanti
MSA-së, si një marrëveshje e lidhur midis një organizate ndërkombëtare
si BE në termat kushtetues të pikës 3 të nenit 123 dhe Republikës së
Shqipërisë për të marrë pjesë në këtë organizatë.

5. Në rast konflikti mes së drejtës sonë me atë komunitare do të
aplikohet, zbatohet legjislacioni evropian, kjo në rastin kur gjejmë urën
lidhëse mes MSA dhe pjesës tjetër të legjislacionit tonë.

6. Edhe në rastet kur mund të pretendohet se ndonjë klauzolë e MSA-
së vjen ndesh me Kushtetutën tonë, për vetë statusin e veçantë që ajo
gëzon si marrëveshje, veprimi më i përshtatshëm do të ishte ndryshimi i
Kushtetutës.

7. Një akt i brendshëm normativ që bie në kundërshtim me
legjislacionin evropian do të mbetet i paaplikueshëm, kurse aktit individual
në një situatë të tillë do t’i jepen termat e pavlefshmërisë.

16 Shiko vendimin nr. 24  dt. 24.07.2009, fq. 11, Gjykata Kushtetuese e Republikës së
Shqipërisë

 17 Shiko vendimin nr. 22 dt 19.01.2011, fq. 6, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë së
Republikës së Shqipërisë

mjedisin shqiptar. Në këtë kuptim, në jurisprudencën shqiptare ende ka
paqartësi në lidhje me statusin që duhet të ketë norma komunitare. Në
vendimet e sipërpërmendura, vetëm në një rast, GJK ka bërë një
interpretim të një dispozite të MSA-së, për zgjidhjen e çështjes që i ishte
paraqitur për shqyrtim,16 por edhe në këtë rast kjo Gjykatë nuk është
shprehur në lidhje me statusin e MSA-së, apo akoma më tepër në lidhje
me detyrueshmërinë ose jo të normës komunitare. Nga kjo kuptohet se
trupa gjyqësore ende heziton për të bërë një analizë përfundimtare të
statusit që duhet të ketë MSA-ja dhe norma komunitare në fazën në të
cilën jemi. Duke mbetur përsëri tek jurisprudenca, por tashmë tek ajo e
GJL, evidentoj se të paktën në një rast kjo gjykatë është shprehur në
lidhje me statusin që duhet të ketë norma komunitare dhe ka bërë
aplikueshmërinë e drejtëpërdrejtë të saj. Në argumentin që jep kjo Gjykatë
në lidhje me aplikueshmërinë preazantojmë si më poshtë:

“Pavarësisht se vendi ynë ende nuk është bërë anëtar i BE me të
drejta të plota, direktivat (rregulloret) e miratuara prej tyre janë
udhërrëfyese në praktikën tonë ligjore.”17 Edhe pse mbetet i diskutueshëm
statusi që kjo gjykatë i ka dhënë normës komunitare, me kënaqësi evidentoj
se për herë të parë ka marrë “guximin” që të shprehet në lidhje me këtë
çështje kaq të rëndësishme.

Në analizë të fundit përsa i përket jurisprudencës shqiptare të zhvilluar
deri tani, konstatoj se edhe pse ka një tendencë për ta aplikuar
legjislacionin komunitar, trupa gjyqësore, ende nuk e ka përcaktuar
statusin e normës komunitare në raport me normën e brendshme. Në
këto kushte legjislacioni komunitar mbetet ende i pashfrytëzuar në portën
tonë gjyqësore.

Duke i dhënë përgjigje pyetjes përfundimtare të këtij punimi, do të
pohoja se në fazën integruese në të cilën jemi, pas nënshkrimit të MSA-
së, duke iu referuar kaluzolave integruese që gjenden në Kushtetutën
tonë, si dhe praktikës së mirë të mjaft vendeve të cilat e kanë kaluar
fazën e para-anëtarësimit, arrihet në përfundimin se norma komunitare
do të duhet të zbatohet drejtëpërdrejt sa herë që është e arsyeshme për
zgjidhjen e një çështjeje të caktuar.

Në përfundim të kësaj analize, konstatohet si më poshtë:
- Trupa gjyqësore shqiptare duhet të marrë për shembull praktikën e

vendeve të cilat e kanë kaluar fazën e para-anëtarësimit më shpejt se ne;
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3. Vendim nr. 03, dt. 05.02.2010, Gjykata Kushtetuese e Republikës
së Shqipërisë

4. Vendim nr. 47, dt. 07.11.2011, Gjykata Kushtetuese e Republikës
së Shqipërisë

5. Vendim nr. 22, dt. 19.01.2011, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë të
Republikës së Shqipërisë

6. Vendim nr. 170/1984, Gjykata Kushtetuese e Italisë
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7. ZAJMI Iva, Autonomia e zbatimit të ligjit komunitar, Revista
Shqiptare për Studime Ligjore, Volumi 1, Tiranë 2011,

8. Ministria e Integrimit, Marrëveshja e Stabilizim Asocimit; fjalorth i
termave kryesorë, Tiranë, Prill 2010.

8. Trupa gjyqësore shqiptare në fazën e para-anëtarësimit mund të
marrë në konsideratë praktikën e vendeve të cilat e kanë kaluar fazën e
para-anëtarësimit më shpejt se ne.

9. Gjyqtarët shqiptarë nuk duhet të kufizohen në aplikueshmërinë e
normës komunitare edhe gjatë përiudhës së paraanëtarësimit. Zbatimi i
normës komunitare në ambientin gjyqësor shqiptar mbetet një rrugë e
cila mund të çelet dhe vijojë me nismën e vetë sistemit gjyqësor shqiptar.

10. Në fazën në të cilën ndodhemi norma komunitare mund të aplikohet
dhe të thirret në zbatim në mënyrë të drejtpërdrejtë.

> Në terma përfundimtarë të këtij punimi, pohoj se e drejta
komunitare në fazën e para-anëtarësimit në Shqipëri i atribuon mjedisit
legjislativ shqiptar:

> detyrueshmërinë e përafrimit të legjislacionit tonë me atë
komunitar;

> aplikueshmërinë e drejtpërdrejtë dhe prevalencën nëse një ligj i
vendit, qoftë dhe Kushtetuta bie në kundërshtim me të,  kjo e parë si e
lidhur ngushtë me anëtarësimin dhe për aspekte që shkojnë natyrshëm
përtej MSA-së;

> zbatimin dhe referimin e legjislacionit komunitar edhe në
ambientin gjyqësor, si dhe referimi në vendime gjyqësore nga BE.
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procedures is regulated in the Albanian bankruptcy law, and the way the
most important principles of Regulation (CE) 1346/2000 of the Council
have been implemented in the same law, in the framework of the obligation
that we have undertaken after the signing of the SAA, on the
approximation of the Albanian legislation with the EU Acquis.

Key words:  bankruptcy, cross-border bankruptcy, recognition
of foreign procedures, bankruptcy body (committee) , main
procedure, secondary procedure, request to open the bankruptcy
proceedings.

     THE RECOGNITION OF THE FOREIGN BANKRUPCTCY
            PROCEDURES AND THE SECONDARY PROCEDUREIN

                            ALBANIA

                           Prof.asoc.Dr.Kestrin KATRO
                           Prof.asoc.Dr.Eriona KATRO

Abstract:

Bankruptcy is one of the processes that are normally associated with
foreign elements. The solution to such issues, comprisingof problems
associated with foreign elements, has been for long time one of the
objectives of International and European Law.

The main problems in this regard have consisted in the recognition of
the court decisions for the opening of the bankruptcy proceedings in
countries where the same bankruptcy will extend its effects. The Albanian
bankruptcy legislation regulates this issue in a very specific way. These
regulations have been imposed by Albania’s obligation to approximate
our legislation with the EU Acquis.

The EU efforts in this regard have been finalized with the adoption
or Regulation (CE) 1346/2000 of the Council, in 29.05.2000 which has
entered into force on 31.05.2002, but it needs to be noted that the way
towards this regulation has been long and difficult.

In this paper I will firstly address the designated way followed towards
the adoption of the Regulation and the difficulties that were overcome,
thus aiming to promote the unrested efforts that have lasted more than a
century and a half, and still go on, towards finding a solution for some of
the problems that still surface in cross-border bankruptcy. I will present
a brief history of the most important acts that, step by step, have helped
to path the way towards the Regulation (CE) 1346/2000, which is the ad
hoc regulation act on cross-border bankruptcy in the European Union.

In the sequel, I will focus on analysing how the recognition of foreign

Abstract
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                     THE RIGHT OF SOCIAL SECURITY

                   Prof.As.Dr Zhaklina Peto
       Prof.As.Dr Rezana Konomi
       Doktorante Lefteri Luzi

Abstract

The social security is considered a new legal discipline, but unless a
new discipline, we can highlight the fact that this science is at the same
time, an important branch of society. The dynamics of development and
the importance of this science, is placed on the dynamics and the
development of other sciences first of all with those sciences, which are
sources of the right to social security, from which has developed an
independent discipline law. The dynamics of this science apparently be
seen as expanding the facility, both in terms of subjects. This is because,
the field of labor relations comes expanding day by day, so we have an
expansion of the facility, as a result, entities that participate in these
relationships, need for a legal regulation of social security coverage.

Also, the importance of the right to social security is put in the
foreground across the economic, social and political contemporary. She
finds support in the fact that it regulates the relationships of entities that
work in the most difficult moments of their lives (social risk), thus becoming
a catalyst of their state of material and social.

    CONTEMPORANEOUS DEVELOPMENTS OF CONCEPT
          AND PRACTICES OF DEPENDENT LABOR RELATIONS

                              MSC Margena Dhuli
                              Prof. Dr. Kudret Çela

Abstract

The history of labor relations in general, and especially those of
dependent, testifies that scientific treatment of concept and practices of
human labor always ends in breaking the determinist taboos on their
nature content and functions as well as affirms these relations as a vital
human field.

The necessity of new developments  of labor relations, puts in prove
the right itself and relevant institutions. This is because, the labor law is
an alloy of big contrast where there are reflected: person and item,
dependency and freedom, individual and collective, public and private,
law and contract.

Contemporaneous developments and point of views of principles and
norms that regulates dependent labor relations, indicate despite support,
the critical approach of the authors of this article, not only in the
philosophic sense of terms but as well as in the substantial one. For a
consequence, it results with special interest also new scientific treatments
in the doctrine, especially in the contemporaneous jurisprudence, to assure
the right synthesis which would serve to the modernization of codification
of labor legal relations in our country.

Abstract
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                   (PhD Candidate) Katrin Treska
                            Dr.Engjëll LIKMETA

Abstract  

This paper aims to provide an overview of the family institute under
the Albanian customary law in the Labëria area. For this purpose, we
will have an overview of the norms sanctioned in Labëria Canon, which
has acted in the provinces of Kurvelesh, Himara, Tepelena, Vlora River
to the Ionian Sea near Delvina. In this paper, we will also see the position
of women in marriage and in the society of that period, the position of
the husband, the regulation of the institute of engagement, marriage and
the Canon‘s detailed provisions for the wedding. Through this historical
overview, we will see how family relations was regulated in that period,
thus creating an idea of the importance that family had in the Albanian
society of that period of time.

 Key words: Canon; Family; Engagement, Wedding.

A GENERAL OVERVIEW ON THE INSTITUTE OF FAMILY AC
       CORDING TO CUSTOMARY LAW

                           (CANON OF LABERIA)

THE BALANCING OF RIGHTS THROUGH THE PRINCIPLE OF
            PROPORTIONALITY AND THE APPROACH OF THE
    CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

                         Adea PIRDENI MJur (Oxon)
                               Erind Merkuri MA.

Abstract

The purpose of this paper is to highlight the importance of the principle
of proportionality as a balancing mechanism between the rights and the
interpretation of this principle by the Constitutional Court of the Republic
of Albania. Initially, it will be addressed the necessity of applying balancing
mechanisms between rights. This analysis will be followed by the historical
development of the principle of proportionality as well as its importance
in the jurisprudence of the courts worldwide. This analysis will pave the
way for the discussion of the positive and negative aspects of the
application of the principle of proportionality. In the last part of the paper
a critical analysis is undertaken in order to establish whether the
Constitutional Court of the Republic of Albania has adopted a principled
approach in the implementation of the principle of proportionality.

Key words: balancing instruments, proportionality, limitations
of rights, Constitutional Court
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   “CONSTITUTIONAL DILEMMAS ON ADVERSE POSSESSION”

                                    Florjan Kalaja

“The goal of this article is to recall on the legal debate an ancient
institution of civil law that has been undisputed by the Albanian and
European countries civil law by centuries. The main issue on which I
have dealt in this article is the question if there is cohesion in the social
justice on the way that Article 169 of Civil Code of Republic of Albania
has been formulated or in general point of view for the common European
concept of the adverse possession. This article is inspired on a constitution
control initiated by me, on the role of the a quo judge, in which I have
contested the constitutionality of Article 169 of Civil Code, in the part
that does not prescribe the right to be compensated for the loss of property
by law.

This study has included the Albanian civil legislation and European
countries civil legislation among years. In the same time I have gathered
and brought some of dissentient voices of world doctrine on civil law in
general and especially on the theory of adverse possession. Also I used
the comparative method of analyzing between the mean of acquiring
property by adverse possession and other original means of doing it. My
conclusion is that adverse possession among millennia has been archaic
and draconian, without being modernized by civil codes of European
countries by the principle of proportionality and equality on the civil right
of the peaceful enjoyment of property and possessions. Here are my
proposals that needs to be addressed in Europe of acquiring social and
justice cohesion in the civil codes that deal with the institution of adverse
possession.”

Abstract

     CONCERNING THE “DISSOLUTION AND LIQUIDATION
                   OF COMPANY WITH LIMITED LIABILITY.

                                  Altina Xhoxhaj
Abstract

The new law “On the merchants and trading companies” Nr. 9901,
dated 14.04.2008, which is a relatively new law , reflects the content of
the European Union Directives on Business, but it is based also on
Albanian several years practice in this area.

This law deals also with the dissolution and liquidation of companies.
Taking into account the date of entry into force of the law, we thought

that it would be interesting to address the dissolution and liquidation of
the company with limited liability.

Dissolution and liquidation are very important trading operations, with
the same importance as the foundation of society with limited liability

This article will address the causes and consequences of the
dissolution for the society with limited liability. It will also  fokus on  the
liquidation of  limited liability Company, as a consequence of the dissolution
society.  Space will be given to normal liquidation and simplified liquidation.

Abstract
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autopsies in homicide cases has been increased, especially the last years.
The highest number of victims has been seen in the group age of 21 – 30
years (31.41%), the highest number of victims have been men (78.2%).
It is interesting to emphasize that the homicide cases of women have
taken place inside the family, which have economic issues and live in the
suburb part of the cities, where the moral prejudice and have encouraged
the woman victimizing.

The highest number of homicides is caused by the fire guns and
explosives (71.3%), followed by the sharp tools, hard tools and asphyxial
tools.

The most frequent cause of deaths is traumatic hemorrhagic shock
(62.3%) and brain injuries. 

 We strongly recommend that the medico legal investigation of the
bodies must be considered as a priority and has to be realized in short
time, because the exact forensic diagnosis is the base of the correct
qualification of the crime of murder.

The RC model reconstructs the whole mechanism of crime because
the medico legal expertise alone, cannot give a full resume of the crime
differentiating in this way the homicide from the suicide, the accident or
natural death.

Key words: medico legal expertise, homicide, mechanisme of death.

MEDICO LEGAL EXPERTISE CONTRIBUTION IN THE MURDER
INVESTIGATION

 
               Dr.Bledar Xhemali*, Prof.Sokrat Meksi**

Murder is considered internationally as the most severe form of
criminal violence because it strikes directly at the heart of the capital ‘s
most precious human being –Life.

 The crime of murder, even in our country, remains a problematic
issue and according to the statisticsdata of particular concern is the
increase almost 40 % in the number of murders in two years(2010-2011)
compared to the period 2008 - 2009. International statistics for Albania
confirmed a “leap” from the 2.7 murders cases per 100,000 inhabitants
for 2009, in 4 cases per 100,000 inhabitants in 2010.

The legal medicine based on norms and scientific criteria aims to
study and disclose a number of aspects of the injuries from the use of
tools and approaches to crime in murder cases, to determine the
mechanisms and cause of death and to highlightsthe death origin.

Medico legal concept on determining the nature of an event of criminal
origin, accidental or natural, is based on the principles of theMark Theory
– a criminological theory of signs, from which derives the RC.Model
(Digital Reconstruction) and is based on solving the6 W’s puzzle (What
–happend/ crime story and victim, Where –happened/ crime scene, When
–happend/ time, which – injuries/ mechanisme of death, Why –caused it
and who –caused it/author?).

In order to give an answer to these questions a close scientific
cooperation between Investigator – medico-legal expert – and the
criminologist must be achieved. 

 According to the statistics (2008 -2013) of medico - legal autopsies
performed in the Institute of Forensic medicine, the homicidal mortality
is 16.9% of the total number of violent deaths in Albania. The number of

Abstract

Abstract
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At the same time, this article shall deal not only with the theoretical
point of view, but also with the practical one, since reference will be
made to the judicial practice, in cases dealing with structured criminal
group.

The conclusion reached at the end of this article shows that, structured
criminal group is a part of organised crime and its successful fighting by
Albania amounts to a principal condition in the general fight of the
organised crime, as well as for the integration of the country into the
European family.

Key words:
organised crime, structured criminal group, simple criminal

collaboration, European integration, criminal organisation.

            STRUCTURED CRIMINAL GROUP AS A FORM OF
            ORGANISED CRIME

                                       Shkëlzen SELIMI

Abstract

Organised crime constitutes a serious issue for every State in our
day society. From this phenomenon Albania makes no exception, despite
the small territory and population it represents some concerns with regard
to the organized crime. This is due to the fact that one of the main
features of organized crime is its international nature, therefore its ability
to spread in more than one States, being these lasts big or small,
developed and undeveloped.

Organised crime appears in various forms such as mafious
organisations, criminal organisations, terrorist organisations, ecc. A
particular form of organised crime is the structured criminal group. In
Albania is believed exist some forms of organised crime.  On the other
hand, our country has as an immediate task fighting organised crime in
all the forms it manifests. It is not a case that at the European Union
Progress-Report for Albania of 2013, one of the “home works” vigorously
stressed for Albania was the fight against organised crime and corruption.

The scope of this article is to make a theoretical and a practical
analyse of the structured criminal group as a part of the organised crime.
This article shall be composed by two aspects. The first aspect, which
represents the main issue, shall be focused on the notion and the features
of organised group, while the second aspect shall be focused on the
distinction between structured criminal group, and forms of criminal
collaboration, such as simple conspiracy to commit a crime and criminal
organisation form of cooperation. Moreover, it shall briefly deal with
notion of structured (criminal) group in foreign legislations similar to the
Albanian one.

Abstract
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                                EVARIST BEQIRI

This paper analyzes the main problems of the European lobbying,
based on the best statistics and studies carried out in this field. Analyzing
the European institutions and interest groups operating in Brussels, we
can highlight their features, in order to improve this process and European
democracy. The paper presents a critical perspective for many of the
practices that are followed in the process of lobbying, in order to identify
and improve them in the future. In order to positively impact lobbying in
EU, the actors operating there should play in a fair playing field.
Transparency regarding the sources of financing of the lobby companies
remains one of the most controversial points of the process.

Key words: Lobbycracy, lobby, European Institutions, Interest
Groups, lobbyist, Transparency.

Abstract

THE MAIN PROBLEMS OF THE EUROPEAN LOBBYING  OVERVIEW ON SOME IMPORTANT ASPECTS  OF THE
     INSTITUTION  OF NOTARY AS PUBLIC OFFICIAL AND TO

           THE NOTARY ACT AS AN ACT OF PUBLIC LAW
 
                                      Elona SALIAJ
  
Abstract

This artcle seeks to identify the characteristics of notarial acts in
order to identify its constituent elements, that provide an evaluation of
public law. These constituents elements are: legal nature, the procedure
of editting, validation, competent authority, demostration and registration.
The notarial act has a special and double nature, since it is an act that
contains the elements of the act of public law, but on the other hand is an
act that gives value private legal actions. In this article brifely reflected
the comparison between the notarial act and administrative act. Like all
other acts or legal actions and the notarial act may be useless, in cases
provided by the law. Invalidation of the notarial act and the cases from
practice constitute integral parts of this paper, in order to identify the
features and legal nature of the notarial act as a public act.

Abstract
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                                 Msc. Olta QEJVANI

Abstract

The concept offered to law throughout national and international area,
determinates its own    functional legal performance even by finding
properly which one to apply. In this way, the relation between European
Community Law and Albanian Law comes as a reasonable question
taking into consideration especially our actual developments towards
Europe. So, we ask as following: Which is the legal status of European
Community Law on Albanian legislation during pre-accession phase?

Doctrine, politics, collaborative terms between European Union and
Albania are exploring to hit the nail of the head in order to find the
answer needed for this issue. The presence of Stabilization and
Association Agreement leads Albania on the road to the final destination:
accession to European Union. This destination also requires managing
European Community Law on the right Albanian level of hierarchy.

Constitution and Stabilization-Association Agreement remain the two
legal documents which help our question getting resolved. The
interpretation of these acts is strongly discussed by the latest juridical
doctrine, used for the scope of our thesis as well. Finally, it is realized a
detailed research of Albanian Supreme Court and Constitutional Court
jurisprudence.

Literal and teleological interpretation are used to come into a
conclusion. These useful methods lead us to solve and select between
different arguments. The thesis serves as a product towards European
politics in Albania by being treated with correct legal dimensions.

Abstract

THE LEGAL STATUS OF EUROPEAN COMMUNITY LAW ON
      ALBANIAN LEGISLATION DURING PRE-ACCESSION
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