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HYRJE 
 
 
 
Ky punim ka si qëllim të kontribuojë sado pak, qoftë edhe në mënyrë modeste, në 

trajtimin e një temë sa interesante aq edhe të komplikuar, atë të decentralizimit të 

pushteteve nga ai qëndror te ai vendor. Më duhet të pranoj, që gjatë këtij punimi dhe deri 

në përfundimin e tij shumë gjëra janë përmirësuar dhe bindja ime dhe e atyre që më kanë 

ndihmuar për këtë punim është që për sa i përket temës së decentralizimit mund të themi 

me bindje se Shqipëria ëshë në rrugë të drejtë. Një pjesë e mirë e punës është kryer, baza 

ligjore është pothuasje e tëra e ngritur, dhe mbetet vetë koordinimi i mirë i situatës në 

terren.  

 
Të flasësh për decentralizimin, do të thotë të trajtosh një problem të përfolur shumë dhe 

gjatë por që në disa aspekte mbetet akoma enigmatik, herë herë edhe i vështirë për t`u 

kuptuar. 

 

Për këtë arsye, në këtë punim do të paraqesim shkurtimisht subjektin (ç`është 

decentralizimi) e do të përqëndrohemi më shumë në arritjet që janë bërë dhe në synimet 

që mbeten për t`u realizuar në vazhdim. 

 

Një falenderim për kontributin dhe bashkëpunimin e rëndësishëm që më dhanë gjatë 

gjithë këtij punimi, do të doja t`i jepja Prof. Genc Rulit, udhëheqësit të këtij punimi, dhe 

Z. Artan Hoxha për sugjerimet e tij me vlerë dhe aktuale.   

 

 

Autorja  

Oriona Muçollari  
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KAPITULLI  I 

 

 

Historiku i decentralizimit të pushtetit qëndror kundrejt pushtetit vendor 

 

 

Qeverisja vendore nënkupton të drejtën e njerëzve në bashkësinë e caktuar territoriale që 

në mënyrë të pavarur të qeverisin punët e tyre, nëpërmjet organeve të cilat i zgjedhin 

vetë, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë. Parimi i decentralizmit të pushtetit është parim 

thelbësor mbi të cilin ngrihet dhe funksionon qeverisja vendore. Ai ushtrohet nëpërmjet 

parimit kushtetues të autonomisë vendore dhe kushtëzon ekzistencën e një pushteti vetë 

qeverisës vendor, sipas koncepteve të përparuara të organizimit të shtetit demokratik.  

 

Mënyra e organizimit dhe e funksionimit të qeverisjes vendore si dhe raporti që ajo ka me 

pushtetin qëndror varen nga kuptimi kushtetues dhe ligjor që i jepet decentralizmit të 

pushtetit, autonomisë vendore dhe vetëqeverisjes.           

 

Decentralizmi është një proçes, ku autoriteti dhe përgjegjësia për funksione të caktuara 

transferohet nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes vendore. Në themel të 

decentralizmit qëndron parimi i subsidiaritetit, sipas të cilit “ushtrimi i përgjegjësive 

publike duhet, në mënyrë të përgjithshme, t’i takojë më tepër autoriteteve më të afërta të 

qytetarëve.” 

 

Decentralizmi ka përmasat e veta, politike, administrative dhe financiare, të cilat 

ndërveprojnë midis tyre dhe përfaqësojnë në thelb tre komponentët e pushtetit. 

Decentralizmi është politik dhe përfshin transferimin e autoritetit politik në nivelin 

vendor nëpërmjet një sistemi përfaqësimi të bazuar në zgjedhjet politike vendore. 

Nëpërmjet decentralizmit administrativ transferohet përgjegjësia për çështjet e 

administrimit të disa funksioneve publike qendrore te njësitë vendore, ndërsa 
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decentralizmi financiar i referohet zhvendosjes së pushtetit financiar pranë nivelit vendor, 

me qëllim pajisjen e tij me autoritet më të madh në administrimin e të ardhurave dhe 

shpenzimeve.  

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka përshtatur atë koncept decentralizmi që i 

referohet ristrukturimit ose riorganizimit të pushtetit dhe që bën të mundur krijimin dhe 

funksionimin sipas parimit të subsidiaritetit të një sistemi bashkëpërgjegjësie të 

institucioneve të qeverisjes në nivel qëndror dhe vendor. Ky koncept i përgjigjet më mirë 

nevojës për një autonomi substanciale të qeverisjes vendore, aftësisë së kësaj të fundit për 

të lehtësuar pushtetin qendror si edhe dobisë për zgjidhjen e problemeve vendore. 

 

Thelbi i nenit 13 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë janë parimi i decentralizmit 

te pushtetit dhe i autonomisë vendore1. 

 

Për më tepër nëpërmjet Kushtetutës, Republika e Shqipërisë ka sankionuar me status 

kushtetues vetëqeverisjen vendore duke i garantuar asaj autonomi dhe pavarësi të 

pacënueshme nga qeverisja vendore.  

 

Megjithatë duhet të pranojmë se nuk ka pavarësi pa kontroll dhe mbështetje. Zhvillimi i  

vetë qeverisjes vendore kërkon reforma në proçedurat e kontrollit. Padyshim ky kontroll 

duhet të jetë i mbështetur në ligj dhe në proporcion me interesat e mbrojtura nga ky 

kontroll2.   

 

Megjithëse një vend i pavarur që nga viti 1912, Shqipëria filloi të ndërtonte institucionet 

e saj demokratike vetëm nga fillimi i viteve 90-të, pas pothuajse gjysmë shekulli të kaluar 

nën diktaturë dhe në një qeveri të centralizuar. Vetëm në vitin 1992 Shqipëria zhvilloi 

zgjedhjet e para demokratike në vend. Megjithatë në vitet e para të tranzicionit më tepër  

 

                                                
1 Ekstrakt i Vendimit Nr.29, date 21/12/2006 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë 
2 Neni 8 i Kartës Evropiane të Vetë qeverisjes Vendore  
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sesa në decentralizimin politik (shpërndarje e pushtetit nga pushteti qëndror te ai vendor) 

përqëndrimi i shtetit qëndror ishte më shumë në krijimin e reformave strategjike si 

stabiliteti makro ekonomik, ekonomia e tregut, privatizimi, ristrukturimi i sistemit të 

bankave etj.3.   

             

Sidoqoftë, proçesi i decentralizimit mori një shtysë të dytë dhe vendimtare nga fundi 

viteve nëntëdhjetë. 

            

            Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e vitit 1998 përcaktoi se pushtetet vendore 

bazohen në parimin e decentralizimit dhe se marrëdhëniet midis pushtetit qëndror dhe atij 

vendor bazohen tek autonomia, ligjshmëria dhe bashkëpunimi4. Sipas Kushtetutës, 

Shqipëria është një shtet unitar me dy nivele të pushtetit vendor: bashki/komunë si nivel i 

parë dhe këshilli i qarkut si nivel më i lartë, por që funksionon si një agjent i pushtetit 

qëndror në terren.  

             

Hyrja në fuqi e Kushtetutës së vitit 1998 u pasua nga një sërë vendimesh të tjera të 

kënaqshme në rrugën drejt decentralizimit. 

            

 Statusi i pushtetit vendor filloi të ndryshojë  me hyrjen në fuqi të Kartës Evropiane të 

Vetëqeverisjes Vendore (KEVV) më 1/08/20005 si pjesë e rëndësishme dhe e 

detyrueshme e legjislacionit shqiptar. 

  

Ashtu sikurse edhe shtetet e tjera nënshkruese të KEVV, Shqipëria pranon, edhe në 

Kushtetutë6, ekzistencën e bashkive/komunave si ndarje territoriale që zotërojnë disa 

kompetenca e pushtete që janë të përcaktuara ligjërisht: si shpërndarje thelbësore e 

                                                
3 Stability Pact Conference, Fiscal Decentralization in SEE Countries, Case of Albania, 30 September 2006  
4 Neni 13,  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr.8417, datë 21/10/1998) 
5 Karta Evropiane e Vetëqeverisjes Vendore u nënshkrua nga Shqipëria më 27/05/1998, u ratifikua më 
4/04/2000 dhe hyri ne fuqi më 1/08/2000, Ligji Nr. 8548, datë 11/11/1999 “Për Ratifikimin e Kartës 
Evropiane të Autonomisë Vendore”  
6 Në zbatim të Nenit 2 të KEVV, baza ligjore dhe kushtetuese e vetëqeverisjes vendore  
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funksioneve të pushtetit qëndror nën përgjegjësinë e tyre dhe që vihen në zbatim nga 

anëtarë/funksionarë të ardhur nga zgjedhje të lira7. 

             

Parimet thelbësore që rregullojnë marrëdheniet e bashkëpunimit midis pushtetit qëndror 

dhe atij vendor janë të shprehura qartë në këtë Kartë (KEVV) dhe si rrjedhojë u bënë 

pjesë e detyrueshme e legjislacionit tonë8. Një nga parimet kryesore është parimi i 

ligjshmërisë9 i cili sipas Nenit 4, parag.4 thekson “kompetencat/pushtetet duhet të jenë të 

plota dhe eskluzive”, pa u kufizuar nga kërkesat/potencialet financiare10. Ndër këto 

kompetenca të përcaktuara ka edhe kompetenca që i njohin të drejtën pushtetit vendor të 

veprojë, në ato raste kur bëhet fjalë për “interes vendor”11. Është e vështirë të përkufizosh 

në të tilla raste se cili mund të jetë një interes i popullsisë vendore12. Megjithatë si 

zgjidhje apo alternativë e këtij parimi na vjen parimi i subsidiaritetit13 që përcakton se 

preferenca për caktimin e një kompetence të përgjithshme do ti jepet autoritetit që është 

më afër shtetasve. 

  

Me hyrjen në fuqi të këtyre dy burimeve të rëndësishme,  Shqipëria ka bërë përpjekje të 

mëdha në hartimin e një kuadri bazë ligjor dhe institucional për zbatimin e një strukture 

të përgjegjshme të decentralizuar fiskale dhe administrative14. Për koordinimin e zbatimit 

të decentralizimit u ngritën dy komisione shumë të rëndësishme në vitin 1999: Komiteti 

Kombëtar i Decentralizimit, një mekanizëm këshillimor për Këshillin e Ministrave, i 

formuar nga autoritetet qëndrore dhe përfaqësues të pushtetit lokal për administrimin e 

proçesit të decentralizimit; dhe Grupi i ekspertëve të decentralizimit ose “task force” i 

strukturuar në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe të Decentralizimit me anëtarësi të 

aprovuar nga Komiteti i mësipërm dhe të kryesuar nga Ministri i Pushtetit Vendor dhe 

Decentralizimit  për të mbështetur Komitetin në nivel teknik (Urdhër Nr.136 i K.M, datë 

                                                
7 Neni 3 i KEVV 
8 Më poshtë do të kemi një detajim të përqasjes së legjislacionit tonë me KEVV  
9 Neni 4 i KEVV 
10 Neni 4/3 i KEVV 
11 Neni 4/5 i KEVV 
12 Report of the European Committee on Local and Regional Democracy, prepared with the collaboration 
of Alba Nogueira Lopez  
13 Neni 4/3 i KEVV  
14 Shqipëria dhe Decentralizimi në Tranzicion, Raport Analitik i Bankës Botërore, Gusht 2004  
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30/05/2002 për Komitetin Kombëtar të Decentralizimit dhe Dekreti Nr.9, dhjetor 2002). 

Gjithashtu Grupi i ekspertëve është ndarë në  nëngrupe pune.  

  

Për sa i përket kuadrit ligjor një tjetër hap i rëndësishëm është Strategjia për 

decentralizimin15 e cila është në përputhje me KEVV dhe Kushtetutën e vendit.  

 Kjo Strategji u ndihmua në krijimin e saj nga Komiteti Kombëtar i Decentralizimit dhe 

Grupi i ekspertëve. Një proçes i gjatë konsultimesh u zhvillua në mbarë vendin midis  

përfaqësuesve të ndryshëm ( të pushtetit vendor, organizata jo qeveritare, komuniteti 

vendor, biznesi vendor, e të tjerë të interesuar) që diskutuan për stategjinë dhe parimet e 

politikat brenda saj e duke u përpjekur për të arritur edhe mirëkuptimin. Gjithashtu edhe 

komuniteti ndërkombëtar dha një mbështetje të plotë.16  

  

Strategjia e Decentralizimit dhe e Autonomisë Vendore erdhi në një moment të 

rëndësishëm pasi deri në ato momente gjendja e qeverisjes vendore paraqitej shumë 

delikate dhe me shumë probleme: nuk kishte përkufizime të qarta për përgjegjësitë dhe 

funksionet por përkundrazi ato ishin shumë të përgjithshme dhe ishte e vështirë të hiqje 

një vijë ndarëse midis përgjegjësive të qeverisjes vendore dhe asaj qëndrore; kishte 

mbivendosje të dukshme funksionesh/përgjegjësish në shumë fusha; gjithashtu 

mospërputhja e përgjegjësive me autoritetin për të vepruar sidomos si rezultat i 

pamundësive financiare17. 

  

Padyshim burime të rëndësishme të Strategjisë, ku ajo edhe u mbështet ishin Kushtetuta e 

Shqipërisë dhe KEVV. 

 

Një element shumë i rëndësishëm i Strategjisë është se ajo vendos afate kohore për 

realizimin e qëllimeve, afate këto të arritura në disa raste, por në disa raste të tjera të 

parealizuara ende pasi ishin shumë ambicioze, siç janë shprehur edhe ekspertët e huaj18.  

 
                                                
15 “Strategjia kombëtare e decentralizimit dhe e autonomisë lokale”, VKM Nr. 615, datë 2/11/2000 
16  Stability Pact Conference, Fiscal Decentralization in SEE Countries, Case of Albania, 30 September 
2006  
17 Strategjia kombëtare e decentralizimit dhe e autonomisë lokale”, VKM Nr. 615, datë 2/11/2000 
18 Më poshtë do të japim shembuj konkretë të këtyre afateve të parealizuar 
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Kuadri ligjor ka qenë edhe prioriteti kryesor i Strategjisë, sidomos per periudhën 2000-

2003, në fakt kjo ka qenë edhe fusha ku reforma në decentralizim ka pasur edhe më 

shumë sukses dhe progres19.  

 

Padiskutim Ligji më i rëndësishëm që u përgatit dhe hyri në fuqi është Ligji Nr.8652, 

datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” i azhornuar 

me Ligjin Nr.9208, datë 18/03/200420. Ligji është shprehje dhe sanksionon të drejtat dhe 

kompetencat e pushtetit vendor në përputhje me Kushtetutën dhe KEVV. 

 

Ligji organik përcakton funksionet e pushtetit vendor (të veta, të përbashkëta dhe të 

deleguara). Për herë të parë bashkive dhe komunave u janë dhënë në mënyrë të qartë e të 

pastër autonomi mbi një numër të madh funksionesh, të listuara, në fushën e shërbimeve 

publike, zhvillimit ekonomik, aktiviteteve kulturore dhe sociale, dhe rendit publik e 

mbrojtjes së tij. Në ushtrimin e këtyre detyrave, pushteti vendor zotëron autoritet të plotë 

administrativ, shërbimi, investimi dhe rregullatore21. 

 

Gjithashtu një ligj tejet i rëndësishëm, i përfolur dhe shumë herë i vënë në diskutim edhe 

nga vetë Gjykata Kushtetuese është Ligji Nr. 8405, datë 17/09/1998: “Për urbanistikën”, 

ndryshuar me Ligjin Nr.8453, datë 04/02/1999, Ligjin Nr 8501, datë 16/06/1999, Ligjin 

Nr.8682, datë 07/11/2000, Ligjin Nr.8991, datë 23/01/2003, Ligjin Nr.9632, datë 

30/10/2006, Ligjin Nr.9743, datë 28/05/2007, Ligjin Nr.9843, datë 17.12.200722.   

 

Një tjetër hap i rëndësishëm në periudhën 2000-2001 është  edhe përgatitja dhe hyrja në 

fuqi e Ligjit Nr.8743, datë 22/02/2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, ndryshuar me 

Ligjin Nr.9558, datë 8/06/2006 i cili rregullon të drejtat e pronave të paluajtshme të 

shtetit. 

 

 
                                                
19 Albania, Decentralization Progress Report 2005, by USAID 
20 Ky ligj erdhi si rezultat i punës së Grupit të Ekspertëve që realizuan 12 takime rajonale diskutimi mbi 
draftin me subjekte të ndryshëm. 
21 Neni 10 i Ligjit Nr.8652, date 31/07/2000 
22 Më poshtë do të sjellim raste të vendimeve gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese dhe të Lartë  
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Gjithashtu Ligji Nr.8744, datë 22/02/2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme 

publike në Njësitë e Qeverisjes Vendore” ndryshuar me Ligjin Nr.9651, datë 12/06/2006 

dhe Ligjin Nr.9797, datë 23/07/2007.  Ky ligj përcakton:  

 

- pronat e paluajtshme që do të transferohen  në pronësi ose përdorim të pushtetit 

vendor; 

- regjimin e të drejtës së pronësisë; dhe 

- proçesin administrativ të identifikimit të pasurisë, listimin, kërkimin dhe 

transferimin si dhe afatin kohor për fazat e ndryshme të këtij proçesi. 

 

Gjatë kësaj periudhe hyri në fuqi edhe Ligji Nr. 8653, datë 31/07/2000 “Për ndarjen 

administrativo - territoriale të njësive qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” 

ndryshuar me Ligjin Nr.9123, datë 29/07/2003. Ky ligj përcakton kufijtë e sejcilës 

bashki, komunë, qark, rreth. 

 

Ligje të tjera, Ligji Nr. 8654, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Bashkisë së Tiranës, Ligji Nr.8927, datë 25/07/2002 “Për Prefektin”, Ligji Nr.9869, datë 

4/02/2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” (një ligj i shumëpritur).  

 

Gjithashtu periudha 2001 – 2003, mund të konsiderohet si ajo më e sukseshmja në fushën 

e decentralizimit fiskal. Qëllimi kryesor i decentralizimit fiskal është rritja e eficiencës në 

ofrimin e shërbimeve publike. Ky objektiv mund të arrihet vetëm nëse pushteteve 

vendore u garantohen të ardhura të sigurta dhe një shkallë reale autonomie me qëllim që 

prioritetet për shpenzime të mund të planifikohen dhe zbatohen me përpikmëri23. 

 

Për herë të parë, koncepti i transfertave të pakushtëzuara për pushtetin vendor u përdor në 

Ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2001. Pushteti vendor ka diskrecion të plotë në 

përdorimin e fondeve për funksionet e përbashkëta dhe të veta. Në Ligjin për Buxhetin e 

Shtetit të vitit 2002 koncepti i transfertave të pakushtëzuara  u shpërnda mbi bazën e një 

formule konkrete.   

                                                
23 Shqipëria dhe Decentralizimi në Tranzicion, Raport Analitik i Bankës Botërore, Gusht 2004   
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Tjetër komponent i suksesit i decentralizimit fiskal është reformimi i paketës fiskale 

vendore. Ligji “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” parashikon një 

kategori të caktuar taksash që pushteti vendor ka fuqinë t`i vendosë si më poshtë:  

 

- Taksa për pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe për transaksionet mbi 

pasurinë; 

- Taksa mbi biznesin e vogël sikurse edhe mbi hotelet, restorantet, baret  dhe 

shërbime të tjera; 

- Taksa mbi të ardhurat nga dhurimet, trashëgimi, testament dhe llotari lokale; 

- Taksa të tjera në zbatim të ligjit. 

 

Paketa fiskale e reformuar e miratuar nga parlamenti në dhjetor 2002, rriti autonominë e 

bashkive dhe komunave në përcaktimin e të ardhurave të veta vendore dhe nivelit të tyre. 

Ligji për Buxhetin e Shtetit i vitit 2003 dhe 2004 sanksionoi delegimin e edukimit 

parauniversitar dhe kujdesit primar shëndetsor tek bashkitë me autoritet dhe përgjegjësi të 

plotë24 për mirëmbajtjen dhe shërbimet e këtyre institucioneve që gjenden brenda 

juridiksionit të bashkisë përkatëse. Ministria e Arsimit Edukimit dhe e Shkencës duhet të 

vendosë standartet minimale për shëndetin dhe mbrojtjen25. 

 

Ndër ligjet parësore dhe të rëndësishme në fushën e decentralizimit fiskal mund të 

përmendim:  

 

Ligji Nr. 8978, datë 12/12/2002 “Për taksën vendore për biznesin e vogël”. 

 

Ligji Nr. 8982, datë.12/12/2002: “Për sistemin e taksave vendore” , ndryshuar me Ligjin 

Nr.9325, datë 6/12/2004, Ligjin Nr.9456, datë 21/12/2005, Ligjin Nr.9581, datë 

13/7/2006, Ligjin Nr.9632, datë 30/10/2006, Ligjin Nr.9931, datë 9/06/2008.  

 

                                                
24 Schroeder, L.Fiscal Decentralization Policy Studies, May 2004, The Institute for Public Administration  
25 Për vendosjen e këtyre standarteve dhe për këtë funksion në veçanti do të flasim më poshtë 
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Ligji Nr. 8438, datë 28/12/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, ndryshuar me VKM 

Nr.871, datë 15/12.2000,  Ligji Nr.8841, datë 11/12/2001, Ligji Nr.8979, datë 

12/12/2002, Ligji Nr.9161, datë 12/12/2003,  Ligji Nr.9326, datë 6/12/2004, Ligji 

Nr.9431, datë 13/10/2005, Ligji Nr.9458, datë 21/12/2005, Ligji Nr.9483, datë 16/2/2006, 

Ligji Nr.9632, datë 30/10/2006, Ligji Nr.9716, datë 16/04/2007, Ligji Nr.9735, datë 

17/5/2007, Ligji Nr. 9766, datë 9/7/2007, Ligji Nr.9804, datë 13/9/2007, Ligji Nr.9844, 

datë 17/12/2007.  

 

Ligje dhe akte të tjera nën ligjore të rëndësishme në fushën e decentralizimit kanë mbetur 

pa u cituar më sipër, por kemi përmendur ato më të rëndësishmet. Në kapitullin në vijim 

do të flasim më hollësisht për problemet që ato kanë hasur që në momentin e krijimit të 

tyre dhe deri në zbatimin e tyre në praktikë26  

 

Në të vërtetë duhet të pranojmë që proçesi i decentralizimit po ecën me ritme të 

kënaqshme. Për sa i përket kuadrit ligjor, me disa pritshmëri të cilat do t`i diskutojmë 

gjatë këtij punimi, mund të konsiderohet pothuajse i realizuar. Edhe për sa i përket 

praktikës një pjesë e mirë e funksioneve (të veta, të përbashkëta apo të deleguara) po 

kryhen me rezultate pozitive. Kjo nuk do të thotë që nuk ka probleme dhe vështirësi, 

padiskutim që ka, dhe pikërisht për këto çështje do të diskujtojmë në kapitujt që do të 

vijojnë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                             26 Padyshim do të diskutojmë mbi ligjet e sipërpërmendura dhe për shumë akte të tjera ligjore të     

rëndësishme në fushën e decentralizimit në kapitullin në vijim 
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KAPITULLI II 

 

 

Analizë e legjislacionit mbi qeverisjen e pushtetin vendor 

 

 

Qeverisja Vendore duhet të konsiderohet si pjesë e të gjithë sistemit qeverisës; është e 

rëndësishme për një qeverisje të mirë, sa më shumë demokraci, besim dhe 

përgjegjëshmëri në kryerjen e funksioneve shtetërore. Pushteti qëndror duhet t`a 

konsiderojë decentralizimin si një opsion/mundësi në fusha të ndryshme të politikave 

shtetërore dhe shpërndarja e përgjegjësive dhe pushteteve ndërmjet niveleve të ndryshme 

qeverisëse duhet të jetë e përshtatshme për nevojat funksionale për aq kohë sa qëllimi i 

qeverisë është t`i shërbejë shoqërisë civile dhe qytetarëve. Këto nevoja funksionale mund 

të ndryshojnë, jo vetëm nga shteti në shtet por gjithashtu edhe brenda të njëjtit shtet, nga 

rajoni 27 në rajon në bazë të politikave shtetërore dhe periudhave kohore. Duke bërë këtë, 

pushteti qëndror duhet t`i kushtojë vëmendje kuadrit ligjor dhe komuniteteve 

ekzistuese28. 

 

Në fakt, siç kemi përmendur edhe më sipër, Shqipëria ka bërë përpjekje të dukshme 

progresive në kuadër të legjislacionit duke miratuar dhe vënë në zbatim një numër të 

konsiderueshëm aktesh ligjore e nën ligjore për të cilat do flasim më poshtë:  

 

2.1 Karta Evropiane e Vetëqeverisjes Vendore ështe një  traktat shumë palësh i cili është 

mënyra më e mirë e shprehjes së parimit të qeverisjes vendore, që mund t`i përshtatet 

                                                
27 Rajoni në vendin tonë, të paktën për momentin nënkupton qarkun  
28 Professor Gerard Marcou, The State of Local and Regional Democracy in South -  Eastern Europe, 
Council of Europe 



Politikat dhe instrumentat e zhvillimit lokal 
Oriona Muçollari 

 12 

kushteve të sejcilit shtet. Parlamenti shqiptar ka ratifikuar tekstin e plotë të Kartës, pa 

rezerva, më 11 Nëntor, 199929.  

 

Teksti i Kartës përmban 30 (tridhjetë) paragrafë, që përcaktojnë parimet e qeverisjes 

vendore. Shtetet Nënshkruese duhet të jenë në përputhje me të paktën 20 (njëzetë) 

paragrafë, nga të cilët të paktën 10 (dhjetë) duhet të jenë nga 14 (katërmbëdhjetë) 

paragrafët e detyrueshëm. 

 

Analiza e parë krahasimore midis situatës së qeverisjes vendore dhe tekstit të KEVV u 

përgatit në Prill 1998, kur Shqipëria filloi të diskutonte nënshkrimin dhe ratifikimin e 

kësaj Karte30. Në atë kohë rezultoi se Shqipëria ishte në përshtatje me KEVV me 7 

(shtatë) nene nga të cilat 4 (katër) ishin të detyrueshëm. 

 

 Megjithatë i pari Raport mbi Progresin në Decentralizim që rishikoi statusin e 

përshtatjeve me KEVV, u bë në Dhjetor 2000. Rezultati, Shqipëria përputhej me 19 

(nëntëmbëdhjetë) paragrafë nga të cilët 11 (njëmbëdhjetë) janë paragrafë të detyrueshëm.    

 

Raporti i dytë mbi Progresin e Decentralizimit u bë më 31 Dhjetor 2004, sipas tij 

legjislacioni Shqiptar tashmë është në përputhje të plotë me 26 (njëzetegjashtë) paragrafë 

të Kartës, e nga të cilët 14 (katërmbëdhjetë) janë nga paragrafët e kërkuar31.   

 

Ndërkohë kemi edhe një raport të tretë në 31 Dhjetor 200632, sipas të cilit Shqipëria 

vazhdon të ketë të njëjtën përuthje si në vitin 2004 me Kartën. Kjo përputhje i kalon 

kërkesat e Kartës sipas së cilës një shtet duhet të përputhet me të paktën njëzetë (20) 

paragrafë, nga të cilët të paktën dhjetë (10) duhet të jenë nga 14 të detyrueshmit33. 

                                                
29 Albania, Decentralization Progress Report 2005, by USAID – Local Government and Decentralization 
Program, April 2005 
30 Pigey, J. and C.Banks. Republic of Albania: Opportunities and Issues for Municipal Reform. January 
1998, The Urban Institute 
31 Albania, Decentralization Progress Report 2005, by USAID – Local Government and Decentralization 
Program, April 2005 
32 Francis Conway, Sabina Ymeri, Urban Institute, Albania Local Government Program, USAID, July 2007 

33 Të tre raportet e sipër përmendur janë rezultat i Programit të USAID-it mbi Decentralizimin në Shqipëri, 
dhe rezultat i analizave të situates nga raportet dhe grupet e punës me subjekte të ndryshme si shtetërore 
edhe private 
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Ndër arritjet që mund të përmendim në periudhën 2005-2008:  

 

- Formula e Transfertave të Pakushtëzuara në Ligjin mbi Buxhetin e Shtetit në vitin 

2005, 2006, 2007, 2008 ; 

- Grantet konkuruese për shpenzimet kapitale, si funksione të veta të pushtetit 

vendor, të përfshira për herë të parë në Ligjin mbi Buxhetin e Shtetit të vitit 2006 

e në vazhdim; 

- Ligji Nr. 9355, datë 10/03/2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Sociale” ndryshuar 

me Ligjin Nr. 9602, datë 28/07/2006;  

- Ligji në sistemin e taksave vendore, taksa mbi biznesin e vogël u shndërrua nga 

taksë e përbashkët në taksë vendore, me ligj; 

- Ligji  Nr. 9869, date 4/02/2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”;  

- Ligji Nr. 8405, datë 17/09/1998: “Për urbanistikën”, ndryshuar me Ligjin 

Nr.9843, datë 17/12/2007.   

 

Më poshtë do të paraqesim një tabelë mbi krahasimin legjislacionit shqiptar me KEVV, 

për të bërë më të kuptueshëm situatën dhe për të parë konkretisht se cilat janë nenet dhe 

arritjet konkrete. Ky krahasim u bë i mundur nga një program i USAID-it “Programi mbi 

Pushtetin Vendor dhe Decentralizimin”. Nga tabela e mëposhtme rezultojnë edhe 3 (tre) 

çështje që akoma nuk kanë arritur përshtatjen me legjislacionin tonë:  

 

- Mekanizmat e bashkë bisedimit midis pushtetit qëndror dhe atij vendor (Neni 4.6 

i KEVV); mënyra e shpërndarjes së burimeve financiare (9.6);  

 

Në fakt natyra e bashkëbisedimit për reformat në decentralizim në Shqipëri ka qenë një 

praktikë e aplikuar dhe e vazhdueshme që nga viti 2002 duke u mbajtur një dialog vjetor 

mbi politikën fiskale për buxhetin e vitit pasardhës dhe impaktet e tij në decentralizim. 

Ky dialog nënkupton masat që do të merren si në Buxhetin e Shtetit ashtu edhe për një 

programim afat mesëm për buxhetin. Ky proçes në vetvete përputhet me frymën e KEVV 

por konsiderohet e pa plotësuar pasi gjithçka lihet në vullnetin e lirë dhe e bazuar nga një 
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kërkesë specifike e ligjit. Ministria e Financës mund të përfshijë një parashikim në Ligjin 

e ri Organik për Buxhetin që të formalizojë konsultimin vjetor me qeverisjen vendore. 

Nëse do të realizohet kjo Shqipëria do të jetë në përputhje me Nenet 4.6 dhe 9.6 të 

KEVV34.  

 

- Proporcionaliteti në kontrollin administrativ (Neni 8.3); 

 

Kuadri ligjor aktual, specifikisht Ligji mbi Prefektin, përputhet  me parimet e dhe frymën 

e Nenit 8.3 të KEVV, problemi qëndron në faktin që në  praktikë disa nga prefektët nuk i 

përmbahen gjithmonë ligjit. Ndoshta zgjidhja do të ishte organizimi i disa trainimeve për 

prefektët e shoqëruar kjo edhe me veprime të tjera për të mbështetur zbatimin e ligjit.  
 

 

Sqarim mbi shenjat simbolike të përdorura në tabelat e mëposhtme:  

 

 

√	  	  	  	  	  	  	  	  	  Shqipëria është në përputhje me këtë nen të KEVV 

 

X        Shqipëria nuk është në përputhje me këtë nen të KEVV 

 

?         Tregon  një paragraf për të cilin situata nuk është e qartë, ose informacioni nuk  

           është i mjaftueshëm në mënyrë që të bëhej i mundur krahasimi 

 

≅        Situata aktuale është në disa aspekte në përputhje me këtë nen të KEVV  

 

*         Sipas Neni 12 të KEVV, nga 20 paragrafët detyres për çdo nënshkrues, të paktën          

           10 (dhjetë) nga këta duhet të përfshijnë paragrafët e detyruar që më poshtë i kemi 

            dalluar me shenjën *  

  

 
                                                
34 Francis Conway, Sabina Ymeri, Urban Institute, Albania Local Government Program, USAID, July 2007 
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Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në 
Korrik 2007  

Neni 2  
* 

Parimet e vetë 
qeverisjes lokale për 
t`u përfshirë në 
legjislacion ose 
mundësisht në 
Kushtetutë. 

√	  
Këto parime gjenden në 
dispozitat Kushtetutë 
(Kap.IV) dhe në Ligjin Nr. 
7572 mbi organizimin dhe 
funksionimin e pushtetit 
lokal. 

√	  
Neni 13 i Kushtetutës 
pranon parimet e 
vetëqeverisjes lokale në 
Shqipëri, të cilat janë të 
zhvilluar më tej në Nenin 
108(3). Këto parime janë 
zhvilluar më tej në Ligjin 
8652 mbi organizimin 
dhe funksionimin e 
pushtetit lokal , Neni 3 
dhe 4. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më 
parë 

Neni 
3.1 * 
 

Përkufizime të 
qeverisjes vendore si 
të drejta dhe zotësi të 
pushtetit lokal për të 
rregulluar dhe 
menaxhuar funksione 
publike nën 
përgjegjësinë e tyre. 

X 
Funksionet dhe 
kompetencat nuk janë të 
përcaktuara qartë në Ligjin 
Nr. 7572, dhe dhe nga 
detyrat janë paraqitur si 
funksione “të deleguara” 
dhe jo “të vetat”. Shumë 
rregulla dhe kufizime 
pengojnë aftësinë e PL për 
të menaxhuar detyrat e veta 
nën përgjegjësinë e vetë.  
 
 
 
 

√	  
Neni 113 (1) i 
Kushtetutës përfshin këto 
parime të konfirmuara 
edhe në Nenin 7 të Ligjit 
Nr.8652. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më 
parë 
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 Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në 
Korrik 2007  

Neni 
3.2  
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Të drejtat e pushtetit 
lokal ushtrojen nga 
këshilla, anëtarët e të 
cilëve janë zgjedhur 
nga votime të lira dhe 
të fshehta, mbi 
parime të njëjta për të 
gjithë. 
 

 
 
 

√	  
Ligji Nr. 7573 rregullon 
zgjedhjet e qeverisjes 
vendore dhe sipas Nenit 1, 
siguron zgjedhjet e 
anëtarëve mbi parime të 
njëjta për të gjithë. 

√	  
Neni 109(1) i 
Kushtetutës konfirmon 
që anëtarët e pushtetit 
lokal zgjidhen në bazë të 
këtyre parimeve. Ligji 
Nr. 8652, konfirmon që 
zgjedhjet duhet të 
mbahen sipas Kodit 
Elektoral (Ligji Nr.8609).  

√	  
Neni 109(1) i Kushtetutës 
konfirmon se anëtarët e 
pushtetit lokal zgjidhen sipas 
këtij parimi. Ligji Nr. 8652 
konfirmon se keto zgjedhje 
duhet të mbahen sipas Kodit 
Zgjedhor (Ligji Nr.9087, dt 
19/06/03, ndryshuar me 
Ligjin Nr. 9297, dt 21/10/04 
dhe Ligji Nr.9341, dt 
10/01/05 

√	  
I njëjtë si  
më parë 

Neni 
4.1 
* 

Përgjegjësitë dhe 
pushtetet kryesore 
duhet të jenë të 
parashikuara në 
Kushtetutë ose ligj. 
Megjithatë këto 
dispozita nuk duhet të 
ndalojnë dhënien e 
përgjegjësive të tjera 
specifike pushtetit 
lokal. 

√	  
Parimet bazë dhe 
përgjegjesitë janë 
përcaktuar në Ligjin 
Nr.7572, por këto pushtete 
janë të kufizuara dhe 
shpesh herë të paqarta 

√	  
Funksionet bazë janë të 
listuara në Nenin 113 (1) 
të Kushtetutës. Këto janë 
zhvilluar më shumë në 
Kap.IV, Neni 9-14 i 
Ligjit Nr.8652. Këto 
dispozita përfshijnë 
mundësinë për PL për të 
patur edhe funksione të 
tjera specifike (Neni 112 
i Kusht. dhe Neni 12 i 
Ligjit Nr.8652.  
 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më 
parë 
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 Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000	   Statusi në Mars 2005	   Statusi në 
Korrik 2007	  

Neni 
4.2 * 
 

Pushteti lokal duhet 
të ketë të drejta të 
plota në ushtrimin e 
iniciativave të tij në 
lidhje me çdo çështje 
që nuk përjashtuar 
nga kompetenca e tij 
ose i është dhënë një 
autoriteti tjetër 

X 
Në Shqipëri, pushteti lokal 
nuk shfaqet me të drejta të 
plota në ushtrimin e 
iniciativave të tij,vetëm 
nëse një 
detyrë/kompetencë i është 
dhënë specifikisht atij.   

√	  
Neni 108 (3) i 
Kushtetutës dhe Neni 7 i 
Ligjit Nr. 8652 përcakton 
parimin se PL mund të 
ndërmarrë iniciativa të 
interesit të pushtetit 
lokal, të cilat nuk janë 
ndaluar me ligj ose dhënë 
ndonjë ndonjë autoriteti 
tjetër shtetëror. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më 
parë 

Neni 
4.3  
 

Funksionet publike 
duhet në përgjithësi 
të ushtrohen nga ato 
autoritete, që janë më 
afër shtetasve. 
Dhënia e 
përgjegjësisë një 
tjetër autoriteti duhet 
të përcaktojë shtrirjen 
dhe natyrën e detyrës 
dhe kërkesën për 
mjaftueshmëri 
financiare. 

X	  
Shumë pak detyra lokale i 
janë ngarkuar pushtetit 
lokal si “të detyra të veta”. 
Pjesa më e madhe e 
detyrave janë të deleguara, 
me një hapësirë të vogël 
për vendimarrje nga 
keshillat lokalë.  

√	  
Neni 3 i Ligjit Nr.8652 
përcakton se qëllimi i PL 
është të garantojë 
qeverisje në një nivel sa 
më afër shtetasve. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si  
më parë 
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Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 
2007  

Neni 4.4 
* 

Pushteti i dhënë 
autoriteteve lokale 
duhet normalisht të 
jetë i plotë dhe 
eskluziv; nuk duhet të 
kufizohet apo 
nënkuptohet nga 
ndonjë autoritet tjetër 
qëndror ose rajonal. 

X	  
Pushteti i dhënë autoriteteve 
lokale nuk është i përcaktuar 
qartë në tekstin e ligjit. Është 
e vështirë të kuptosh këtë 
mbivendosje të pushteteve 
midis pushtetit qëndror dhe 
lokal. 

√	  
Ligji Nr.8652 përcakton funksionet e 
PL si dhe autoritetin e PL për të mbajtur 
funksionet e veta: administrative, 
shërbimi, investimi dhe rregulluese 
(Neni 2, 7 dhe 10). Funksione eskluzive 
janë dhënë me ligj PL, për të cilat ai ka 
autoritetin të marrë vendime. 
Marrëdhëniet me pushtetin qëndror 
bazohen në parimin e subsidiaritetit dhe 
bashkëpunimit (Neni 4.2). 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më parë 

Neni 4.5  
 

Kur pushtetit lokal i 
janë deleguar 
funksione, ai duhet në 
maksimumin e  
mundshëm të lejohet 
në zbatimin e këtyre 
detyrave, me 
diskrecion, sipas 
kushteve vendore. 

X 
Me përjashtim të 
shpërndarjes së ndihmës 
sociale, funksionet aktuale të 
deleguara nuk lejojnë shumë 
ose aspak diskrecion në 
zbatimin e tyre sipas 
kushteve vendore. 

√	  
Ligji Nr.8652, (Neni 2.2 dhe 12) 
përcakton parimin e delegimit të 
funksioneve te PL. Përshtatja me 
kushtet vendore mund të sigurohet 
nëpërmjet marrëveshjeve midis 
pushtetit qëndror dhe atij lokal për 
ushtrimin e funksioneve të deleguara 
sikurse autoritet për PL për të dhënë një 
nivel të lartë shërbimi. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më parë 

Neni 4.6 
 

Autoritet lokale duhet 
të konsultohen herë 
pas here në mënyrën e 
duhur në proçesin e  
planifikimit dhe 
vendimarrjes për të 
gjitha çështjet që ju 
përkasin atyre direkt. 

X	  
Nuk ka tekst ku të kërkojë 
zyrtarisht këtë mbështetje 
dhe as konsultime zyrtare 
koordinimi me PL dhe 
përfaqësuesit e tij për çështje 
që ju përkasin. 

≅	  
Ligji Nr.8652 vetëm rregullon këtë 
çështje duke deklaruar se marrëdhëniet 
me pushtetin qëndror bazohen në 
parimin e subsidiaritetit dhe 
bashkëpunimit (Neni 4.2). 
 

≅Ligji Nr.8652 vetëm 
rregullon këtë çështje duke 
deklaruar se marrëdhëniet 
me pushtetin qëndror 
bazohen në parimin e 
subsidiaritetit dhe 
bashkëpunimit (Neni 4.2). 
Ka pasur raste kur pushteti 
qëndror është konsultuar me 
PL për disa vendime, por 
nuk është sistematike. 

≅	  
I njëjtë  
si më 
parë  
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Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007  

Neni 5 
* 

Ndryshimet në kufijtë 
e pushtetit lokal nuk 
duhet të bëhen pa 
konsultime paraprake 
me komunitetin 
përkatës, mundësisht 
me referendum, kur 
është e lejuar dhe 
përcaktuar me ligj. 

X	  
Dispozitat kushtetuese 
parashikojnë miratimin 
paraprak të banorëve për 
ndryshimet në kufijtë e 
pushtetit lokal por vetëm 
për komunat dhe jo për 
bashkitë dhe qarqet. 

√	  
Neni 108 (2) i Kushtetutës 
parashikon se kufijtë nuk mund 
të ndryshojnë pa miratimin 
paraprak të banorëve. 
Proçedurat për ndryshimin e 
kufijve të PL, duke përfshirë 
edhe konsultimin me banorët, 
gjenden në Kap.X, Neni 63-70 
të Ligjit Nr.8652. 

√	  
Neni 108 (2) i Kushtetutës 
parashikon se kufijtë nuk mund 
të ndryshojnë pa miratimin 
paraprak të banorëve. 
Proçedurat për ndryshimin e 
kufijve të PL, duke përfshirë 
edhe konsultimin me banorët, 
gjenden në Kap.X, Neni 63-70 
të Ligjit Nr.8652. Ka pasur të 
paktën një rast kur ndryshimet 
në kufij u nxitën pa 
kunsultimin paraprak me 
banorët. 

√	  
Neni 108 (2) i Kushtetutës 
parashikon se kufijtë nuk 
mund të ndryshojnë pa 
miratimin paraprak të 
banorëve. Proçedurat për 
ndryshimin e kufijve të 
PL, duke përfshirë edhe 
konsultimin me banorët, 
gjenden në Kap.X, Neni 
63-70 të Ligjit Nr.8652. 
Ka pasur raste kur 
ndryshimet në kufij u 
nxitën pa kunsultimin 
paraprak me banorët. 

Neni 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pushteti lokal duhet të 
jetë i aftë të 
përcaktojë strukturën 
e tij të brendshme 
administrative në 
mënyrë që t`i 
përshtasë me nevojat 
lokale dhe të sigurojë 
menaxhim efektiv       

X 
Edhe pse Ligji Nr.7572 i 
jep këshillit të drejtën për të 
përcaktuar strukturën e 
personelit, të gjitha 
vendimet në numër, status 
dhe pagë bëhen jashtë PL; 
është e pamundur të 
përshtasësh personelin me 
nevojat lokale dhe të 
sigurosh menaxhim efektiv. 

√	  
Ligji Nr.8652, përcakton se PL 
mund të krijojë struktura 
administrative për të zbatuar 
funksionet e veta/ushtrojë 
pushtetet e veta (Neni 8.1.I.c). 
Gjithashtu, në bazë të ligjit, PL 
është autorizuar të ushtrojë 
pushtetin e tij të plotë për të 
adaptuar rregulla dhe 
proçedura për personelin. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më parë 
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 Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998	  

Statusi në Dhjetor 2000	   Statusi në Mars 2005	   Statusi në Korrik 2007 

Neni 6.2  
 
 
 
 
 

Kushtet e shërbimeve 
për punonjësit e 
pushtetit lokal duhet 
të jenë të atilla që të 
lejojnë rekrutimin e 
stafit të kualifikuar 
mbi bazën e 
konkurimit dhe 
meritës; dhe të 
mundësisë për një 
trajnim të 
përshtatshëm, dhe 
progresit në karrierë. 
 
 

X	  
Duke qënë se PL nuk ka zë 
pagat e punonjesve, 
benefitet dhe shpërblimet, 
PL nuk mund të bëjë  
propozime për të tërhequr 
staf me cilësi të lartë. 
 
 

√	  
Ligji mbi Satutusin e 
Nënpunësit Civil Nr. 8549 
aplikohet vetëm për bashkitë 
dhe qarqet (Neni 2.2). Ky ligj 
 parashikon rekrutimin e stafit 
të kualifikuar nëpërmjet një 
konkurence dhe meritës 
(Neni13). Ligji gjithashtu 
parashikon të drejtën për 
trajnime dhe progresit në 
karrierë (Neni 18,19,20). 
Struktura e pagës gjithashtu 
përfshin mundësinë e bonuseve 
për punë të shkëlqyer, bazuar 
padiskutim mbi mundësinë e 
burimeve buxhetore të njësisë 
së PL (Neni 15). 

√	  
I njëjtë si më parë 
 
 
 
 
 

 √	  
I njëjtë si më parë 
 
 
 
 
 

Neni 7.1 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kushtet e punës së  
përfaqësuesve lokalë 
duhet të duhet të 
sigurojnë ushtrimin e 
lirë të detyrës së tyre.  

√	  
Përveç kontrollit të 
prefektit, duket se 
përfaqësuesit lokal 
përfitojnë nga kushte, që 
lejojnë ushtrimin e lirë të 
funksioneve të tyre. 

√	  
Neni 29 i Ligjit Nr.8652 
përcakton të drejtën e 
përfaqësueve lokalë në respekt 
të këtij parimi. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më parë 
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Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000	   Statusi në Mars 2005	   Statusi në Korrik 2007	  

Neni 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përfaqësuesit lokal 
duhet të lejohen për 
një kompensim të 
përshtatshëm 
financiar si rrjedhojë 
e ushtrimit të detyrës 
por edhe si 
kompensim për punën 
e bërë. 
 
 
 

X 
Ligji Nr.7572 paraqet 
sektorë të papajtueshëm me 
funksionin e kryetarit të 
bashkisë/zëvendësit të tij 
(ndërmarrje shtetërore, 
institucione financiare, 
vetëpunësime). Kjo lejon 
që funksione të tjera të jenë 
të lejueshme. Ky ligj nuk 
parashikon ndonjë 
kompensim financiar.  

√	  
Neni 29 (2) i Ligjit Nr.8652 
parashikon se përfaqësuesit 
lokal duhet të paguhen për 
punën e tyre, mbi bazën e 
kritereve të përcaktuara nga 
legjislacioni në fuqi. 

√	  
I njëjtë si më parë 

√	  
I njëjtë si më parë 

 
Neni 7.3 

 
Çdo funksion dhe 
aktivitet që është i 
papajtueshëm me 
funksionin e 
përfaqësuesit lokal 
duhet të jetë i 
përcaktuar në ligj apo 
në kushtetutë. 

√	  
Neni 8 i Ligjit Nr.7572 
përcakton detyrat që janë të 
papajtueshme me 
funksionin e përfaqësuesit 
lokal. 

√	  
Neni 25 i Ligjit 8652, 
përcakton detyrat që janë të 
papajtueshme me funksionin e 
përfaqësuesit lokal.	  

√	  
I njëjtë si më parë	  

√	  
I njëjtë si më parë	  
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Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007  

Neni 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çdo kontroll 
administrativ mund të 
ushtrohet vetëm sipas 
proçedurave që në 
çdo rast duhet të jenë 
të parashikuara në 
kushtetutë apo ligj. 

X 
Ligji Nr.7608 për Prefektin 
dhe Ligji Nr.7572 duket 
sikur i japin kompetenca 
konfliktuale prefektit dhe 
qarkut në pezullimin e 
akteve jo ligjore të PL. Si 
rezulat një ligj/rregull për 
kontrollin administrativ nuk 
është vendosur akoma 
qartë. 

√	  
Ligji Nr. 8652 nuk flet mbi 
çështjen e kontrollit 
administrativ. Megjithëse ligji 
për prefektin përcakton 
proçedura kontrolli (ky ligj 
pritet të amendohet dhe 
prefekti nuk mund të pezullojë 
më aktet e PL por vetëm të 
dërgojë çështjen në gjykatë).  

√	  
Ligji Nr. 8652 nuk flet mbi 
çështjen e kontrollit 
administrativ. Ligji Nr.8927 
për prefektin përcakton 
çështjen e kontrollit 
administrativ.  

√	  
I njëjtë si më parë 

Neni 8.2 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolli 
administrativ duhet të 
ketë si qëllim vetëm 
sigurimin e 
pajtueshmërisë me 
kushtetutën/ligjin.  

?	  
Sipa Ligjit Nr.7608, 
prefekti mund vetëm të 
komentojë mbi 
ligjshmërinë e akteve të PL. 
Në shumë raste kuadri 
ligjor i PL është i paqartë, 
kërkon rregullim të 
mëtejshëm dhe është i 
hapur për interpretim. 
 

√	  
Neni 22 i Ligjit Nr.8652 
përcakton një parimi të 
përgjithshëm të kontrollit duke 
synuar pajtueshmërinë ligjore 
në rastin e kontrollit financiar. 
Ligji për prefektin rregullon 
kontrollin për ligjshmërinë e 
akteve të PL.  

√	  
Neni 22 i Ligjit Nr.8652 
përcakton një parimi të 
përgjithshëm të kontrollit duke 
synuar pajtueshmërinë ligjore 
në rastin e kontrollit financiar. 
Ligji për prefektin Nr. 8927 
rregullon kontrollin për 
ligjshmërinë e akteve të PL. 
 
 
 

 √	  
I njëjtë si më parë 
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Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007  

Neni 8.3 Kontrolli 
administrativ mbi PL 
duhet të ushtrohet në 
mënyrë të atilë që 
ndërhyrja të jetë në 
proporcion me 
interesin që kërkohet 
të mbrohet. 

?	  
Të dy, prefekti dhe qarku, 
shfaqen me hapësira të 
mëdha për të pezulluar 
aktet e PL. Nuk është e 
qartë sesi ushtrimi i kësaj 
“tutele” do të ndikojë mbi 
autonominë lokale për të 
arritur rezultetet e 
dëshiruara. 
 
 

≅	  
Ligji Nr.8652 nuk flet për këtë 
çështje . Ligje e rregulla të 
tjera janë të paqarta, dhe disa 
rregulla kontrolli përqëndrohen 
më shumë në pajtueshmërinë 
me ligjin sesa tek 
proporcionaliteti.  

≅	  
Ligji Nr.8652 nuk flet për këtë 
çështje . Ligje e rregulla të 
tjera janë të paqarta, dhe disa 
rregulla kontrolli përqëndrohen 
më shumë në pajtueshmërinë 
me ligjin sesa tek 
proporcionaliteti. Edhe Ligji 
Nr. 8927 për prefektin shtn 
edhe një institucion të 
kontrollit financiar por nuk flet 
për proporcionalitetin. 

≅	  
I njëjtë si më parë 

Neni 9.1 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritetet lokale janë 
të autorizuara të kenë 
burime financiare të 
përshtatshme, të cilat 
mund t`i përdorin 
lirisht brënda kuadrit 
ligjor të 
kompetencave të tyre. 

X 
90-95% e fondeve të PL, që 
i disponon si buxhet i 
kushtëzuar, janë  të 
kufizuara dhe përcaktuara 
sipas sektorëve, kapitujve 
dhe neneve. PL nuk ka liri 
për të përcaktuar prioritetet 
në shpenzime. 

≅	  
Neni 113 (1) i Kushtetutës dhe 
Neni 8 (1.III) dhe 15 i Ligjit 
Nr.8652 ka përcaktuar parimin 
e të drejtës për autonomi lokale 
fiskale. Gjatë 2000 dhe 2001, 
PL mund të vendosë lirisht mbi 
një mesatare  prej 20% të të 
ardhurave të tyre.  

√	  
Neni 113 (1) i Kushtetutës dhe 
Neni 8 (1.III) dhe 15 i Ligjit 
Nr.8652 ka përcaktuar parimin 
e të drejtës për autonomi lokale 
fiskale. Transfertat e 
pakushtëzuara dhe Paketa 
lokale fiskale e implementuar 
në vitin 2002 e 2003 rrit shumë 
burimet financiare me 
diskrecion të plotë të PL. 
Bashkitë dhe Komunat kanë 
autortitet për vendosjen e 
taksave lokale, nga ligji. 

√	  
I njëjtë si më parë 
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 Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007  

Neni 9.2 
* 
 

Burimet financiare 
lokale duhet të 
përputhen me 
përgjegjësitë që i janë 
ngarkuar PL me 
Kushtetutë dhe ligj. 

X	  
Kompetencat specifike 
sektoriale të PL nuk janë të 
përcaktuara qartë  në ligj; 
shumë detyra që ato 
kryejnë janë thjesht të 
deleguara nga pushteti 
qëndror dhe jo 
“kompetenca lokale të 
veta”. Këto kompetenca të 
deleguara zënë 90-95% të 
buxhetit lokal. 

≅	  
Neni 15 i Ligjit Nr.8652 
përcakton parimin e 
autonomisë fiskale të PL. Ky 
parim do të jetë efektiv për një 
periudhë rreth 2 vjet, sipas 
tabelës së përcaktuar në Nenin 
73. 

√	  
Neni 15 i Ligjit Nr.8652 
përcakton parimin e 
autonomisë fiskale të PL. 
Paketa fiskale lokale filloi 
implementimin në 2003 duke 
parashikuar burime të reja dhe 
me potencialin për të sjellë 
fitime të arsyeshme	  

√	  
I njëjtë si më parë	  
 
	  

Neni 9.3 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Një pjesë e burimeve 
financiare të 
autoriteteve lokale 
duhet të vijë nga 
taksat lokale dhe 
tarifat, të cilat PL ka 
autoritetin t`u 
përcaktojë masën.  

X 
Edhe pse Ligji Nr. 7777 i 
ka caktuar disa taksa lokale 
dhe tarifa PL, ai nuk ka 
pushtetin për të përcaktuar 
masën, i cili vendoset në 
mënyrë kombëtare nga 
Parlamenti. 

√	  
Neni 113 (1.d) i Kushtetutës 
dhe Neni 16 dhe 18 i Ligjit 
Nr.8652 përcakton këtë parim. 

√	  
Neni 113 (1.d) i Kushtetutës 
dhe Neni 16 dhe 18 i Ligjit 
Nr.8652 përcakton këtë parim. 
Paketa fiskale lokale e cila 
fillon implementimin në 2003, 
parashikon burime të reja dhe 
pushtet për të vendosur masën 
për shumicën e taksave lokale. 
Një e katërta e burimeve lokale 
vjen nga taksat lokale dhe 
tarifat, mbi të cilat PL ka 
diskrecion të plotë mbi masën 
e tyre. 

√	  
I njëjtë si më parë 
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 Karta Evropiane e 

Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007  

Neni 9.4 
 
 

Sistemi financiar i 
autortetit lokal duhet 
të jetë mjaftueshëm i 
ndryshueshëm që të 
lejojë 
përputhshmërinë e tij 
me zhvillimin e 
vërtetë të kostos së 
detyrave të PL. 
 

X	  
Pjesa më e madhe e 
fondeve të PL janë prej 
transfertave , për të cilat 
nuk ka formula 
transparente dhe të 
qëndrueshme për të 
përcaktuar shpërndarjen 
dhe sasinë. Baza fikse e 
taksës dhe e tarifës mund të 
rivlerësohet si rezultat i 
inflacionit nga Ministri i 
Financës  por edhe kjo nuk 
është bërë.	  

≅	  
Përcaktimi i bazës që do të 
transferohet ashtu si edhe taksa 
dhe masa e saj nuk është deri 
më tashti e përcaktuar dhe e 
strukturuar në mënyrë që të 
jetë në përputhje me koston e 
shpenzimeve lokale.  
 

√	  
Përcaktimi i bazës që do të 
transferohet ashtu si edhe taksa 
dhe masa e saj nuk është deri 
më tashti e përcaktuar dhe e 
strukturuar në mënyrë që të 
jetë në përputhje me koston e 
shpenzimeve lokale. 
Megjithatë taksa për pasurinë 
nuk përputhet me vlerën e 
pasurisë.	  

√	  
I njëjtë si më parë 
 
	  

Neni 9.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mbrojtja e autoritetit 
lokal më të dobët 
financiarisht çon në 
krijimin e 
proçedurave për 
barazi financiare  me 
qëllimin për të 
korrigjuar efektet e 
një shpërndarjeje të 
pabarabartë të 
burimeve potenciale 
financiare. Proçedura 
të tilla nuk duhet të 
zvogëlojnë apo prekin 
diskrecionin e 
autoritetit lokal në 
ushtrimin e detyrave.  

X 
Nuk ka rregulla të qarta, 
fikse dhe transparente për 
transferimin e burimeve 
nga pushteti qëndror te ai 
lokal. Për të arritur një 
barazi eventuale të 
mundshme, i gjithë sistemi 
i transfertave dhe i 
financimit duhet të 
rimodelohet.  

≅	  
Neni 17 (1.b) dhe 18 i Ligjit 
Nr. 8652 përcakton parimin e 
barazisë; ky nen do të 
implementohet nga 2002, sipas 
Nenit 73 të Ligjit.  

√	  
Neni 17 (1.b) dhe 18 i Ligjit 
Nr. 8652 përcakton parimin e 
barazisë. Aneksi 3 i Ligjit për 
Buxhetin e Shtetit i vitit 2003 
ka krijuar edhe kriterin e 
barazisë, bazuar në kapacitetin 
fiskal të bashkisë/komunës, 
aplikuar ky parim edhe në 
2004 dhe 2005. 

√	  
I njëjtë si më parë 
Ligji për Buxhetin e Shtetit 
2003-2007 ka ndërtuar 
kriterin e barazisë. 
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 Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007 

 
Neni 9.6 
 

Autoritetet lokale 
duhet të pyeten, në 
mënyrën e duhur, për 
rrugën sesi burimet 
financiare do t`ju 
shpërndahen. 

X	  
Nuk ka një sistem bllok 
grantesh dhe shpërndarja e 
burimeve financiare te PL 
përcaktohet nga Ministritë 
e linjës pa konsultimin e 
PL. 

≅	  
Neni 17 (2) dhe 18 i Ligjit 
Nr.8652 përcakton parimin e 
keshillimit periodik për 
analizën e përshtatshmërisë 
dhe qëndrushmërisë së 
burimeve financiare. 

≅	  
Neni 17 (2) dhe 18 i Ligjit 
Nr.8652 përcakton parimin e 
keshillimit periodik për analizën e 
përshtatshmërisë dhe 
qëndrushmërisë së burimeve 
financiare.	  
 

≅	  
I njëjtë si më parë 
 
 

Neni 9.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa më shumë të jetë e 
mundur grantet tek 
autoritet lokale nuk 
duhet të jepen për një 
projekt të specifikuar. 
Parashikimet për 
grantet nuk duhet të 
elimijonë lirinë e 
autoriteteve lokale për 
të ushtruar një 
politikë diskrecionale 
brenda juridiksionit. 

X 
Të  gjitha financimet e 
pushtetit qëndror tek PL 
janë të specifikuara 
përfshirë edhe investimet. 
Nuk ka ndonjë normë 
rregulluese që të shpjegojë 
pse/si investimet i jepen 
PL. 

≅	  
Në këtë moment, 80% e të 
ardhurave të PL janë subjekte 
të kushtëzimit, të lidhura me 
klasifikimin ekonomik (pagat) 
dhe për projekte specifike 
(transferta të kushtëzuara për 
investim). Situata do të 
ndryshojë nga 2002 me 
zbatimin e Nenit 73 të Ligjit 
Nr.8652. 

√	  
Sistemi i transfertave të 
pakushtëzuara i përcaktuar në 
Ligjin për Buxhetin e Shtetin në 
vitetet 2002-2005 dhe i 
shpërndarë tek autoritetet lokale 
është nën diskrecionin e plotë të 
tyre. Në këtë moment, 39% e të 
ardhurave të PL janë subjekt i 
kushtëzimit nga të cilat 23% si 
transferta të kushtëzuara për 
investim. 

√	  
Transfertat e 
pakushtëzuara të 
përcaktuara në Ligjin për 
Buxhetin e Shtetit 2002-
2007 dhe shpërndarë tek 
pushteti lokal është 
diskrecionin e tyre të plotë. 
Për momentin 40% e të 
ardhurave të PL janë 
subjekt të kushtëzimit si 
transferta për investim. 
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 Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007	  

Neni 9.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në mënyrë që të kenë 
mundësi për të 
kërkuar hua për  
investime kapitale, 
autoritetet lokale 
duhet të kenë mundësi 
hyrjeje në tregun 
kombëtar të 
kapitaleve.  

X 
Edhe pse në teori, pushteti 
lokal mund të kërkojë hua 
(Neni 6, Ligji Nr.7776), 
rregulla implementuese 
akoma nuk janë nxjerrë. 
 

≅	  
Neni 16 (4) i Ligjit Nr. 8652 
përcakton parimin se PL mund 
të kërkojë hua për qëllime 
publike, por detajet duhet të 
përcaktohen në një ligj të  
veçantë, sipas afatit kohor të 
Nenit 73 të këtij ligji. 

 ≅	  
Neni 16 (4) i Ligjit Nr. 8652 
përcakton parimin se PL mund të 
kërkojë hua për qëllime publike, 
por detajet duhet të përcaktohen 
në një ligj të  veçantë, sipas afatit 
kohor të Nenit 73 të këtij ligji.	  

√	  
Ligji për huamarrjen u 
aprovua në vitin 2008, 
Ligji Nr.9869, datë 
4.02.2008. 

Neni 10.1 
* 
 
 
 
 

Autoritetet lokale 
duhet të jenë të 
autorizuara, në 
ushtrimin e detyrave 
të tyre, të 
bashkëpunojnë, 
brënda kuadrit ligjor. 

X	  
Kap.IV, Neni 8 i dispzitave 
kryesore kushtetuese i japin 
qarkut “detyrën për të 
koordinuar aktivitetin e 
bashkive/komunave brënda 
territorit të tyre”.  

√	  
Neni 109 (4) i Kushtetutës dhe 
Neni 8 (1.V), 8 (1.VI.a) dhe 14 
i Ligjit Nr.8652 përcakton 
qartë të drejtën për të bashkë 
punuar me autoritete të tjera 
lokale.   

√	  
I njëjtë si më parë	  
 
 

√	  
I njëjtë si më parë	  
 
 
 
 

Neni 10.2  E drejta për t`i 
përkitur një shoqate 
për mbrojtjen dhe 
zhvillimin e 
interesave të njëjta 
dhe për të qenë pjesë 
e shoqatave 
ndërkombëtare, duhet 
të njihet nga Shteti. 

√	  
Krijimi i Shoqatës 
Shqiptare të Kryetarëve të 
Bashkisë, si një mënyrë 
përfaqësimi dhe lobimi, 
është edhe mënyra praktike 
e implementimit të këtij 
neni. 
 

√	  
Ky parim është përcaktuar 
qartë në Nenin 8 (1.V.b) dhe 8 
(1.V.c) të Ligjit Nr. 8652. 

√	  
I njëjtë si më parë	  
 
. 

√	  
I njëjtë si më parë	  
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 Karta Evropiane e 
Vetëqeverisjes 
Vendore   

Statusi i Pushtetit Lokal në 
Shqipëri në Prill 1998 

Statusi në Dhjetor 2000 Statusi në Mars 2005 Statusi në Korrik 2007	  

Neni 10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritetet lokale 
duhet të jenë të 
autorizuara të 
bashkëpunjnë me të 
njëjtët e tyre në Shtete 
të tjera. 

√	  
Neni 14.21 i Ligjit Nr. 
7572 jep të drejtën për të 
përfunduar marrëveshje 
bashkëpunimi 
ndërkombëtare bashkisë 
dhe komunës por jo qarkut. 
 

√	  
Ky parim është përcaktuar 
qartë në Nenin 8 (1.V.b) të 
Ligjit Nr. 8652. 

 √	  
I njëjtë si më parë	  
 
	  

√	  
I njëjtë si më parë	  
 
 

Neni 11 
* 
 
 
 
 

Autoritetet lokale 
duhet të kenë të 
drejtën t`i drejtohen 
gjykatës për të 
siguruar ushtrimin e 
lirë të kompetencave 
të tyre, parimi i vetë 
qeverisjes lokal. duhet 
të përcakt.në ligj 

X	  
Disp.Kusht. tregojnë se 
autoritetet lokale janë njësi 
ligjore (Kap.IV, Neni 10), 
por nuk shprehen qartë për 
mbrojtjen e tyre në gjykatë. 
Kjo e drejtë nuk 
parashikohet qartë as në 
Ligjin Nr. 7572.  

√	  
Neni 113 (3) i Kushtetutës dhe 
Neni 8 (1.VI.c) i Ligjit Nr.8652 
përcakton qartë parimin e 
mbrojtjes ligjore të PL. 

√	  
I njëjtë si më parë	  
 
 

√	  
I njëjtë si më parë	  
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2.2 Ligji Nr.8652, datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes 

Vendore”. Në momentin që marrim përsipër të flasim për proçesin e decentralizimit në 

Shqipëri, për marrëdhëniet midis pushtetit qëndror dhe atij vendor, akti ligjor më i 

rëndësishëm që na vjen ndër mend, i cili solli edhe ndryshimin rrënjësor në këtë fushë 

është Ligjit Nr.8652, datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes 

Vendore” i ndryshura me Ligjin Nr. 9208, datë 18/03/2004.  

 

Qëllimi i shprehur i këtij ligji përmban (Neni 3):      

 

• Njohjen e ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të komuniteteve në 

Shqipëri; 

• Respektimin dhe zbatimin e të drejtave themelore të qytetarëve të përcaktuara në 

Kushtetutë dhe ligjet e tjera në këto komunitete; 

• Mundësinë për komunitetet për të bërë përzgjedhje ndërmjet llojeve të ndryshme 

të shërbimeve publike;  

• Ushtrim të efektshëm të funksioneve, kompetencave dhe detyrave të organeve të 

ndryshme vendore; 

• Ofrim të shërbimeve të përshtatshme;  

• Mbështetje të pjesëmarrjes së efektshme të banorëve vendorë në qeverisjen 

vendore.  

 

 Ky ligj përcakton qartë:  

 

• Misionin e pushtetit vendor me synim rritjen e vlerave të qeverisjes në nivel 

vendor;  

• Parimet themelore të funksionimit të organeve të njësive të qeverisjes vendore; 

• Të drejtat e njësive të qeverisjes vendore ku përfshihen e drejta e qeverisjes, e 

drejta e pronësisë, e drejta e mbledhjes së të ardhurave dhe e bërjes së 
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shpenzimeve, e drejta e kryerjes së veprimtarive ekonomike, e drejta e 

bashkëpunimit, e drejta e personit juridik dhe të drejta të tjera; 

• Funksionet e organeve të qeverisjes vendore, të ndara në funksione të veta, 

funksione të përbashkëta dhe funksione të deleguara. Në mënyrë të veçantë 

evidentohet në ligj bashkëpunimi ndërkombëtar për kryerjen e funksioneve;  

• Financat e njësive të qeverisjes vendore. U jepet me ligj mbështjetje e plotë 

organeve të qeverisjes vendore për të zhvilluar financat e tyre për plotësimin e 

funksioneve dhe kompetencave përkatëse;  

• Mënyrën e krijimit, përbërjen, organizimin dhe ndarjen e kompetencave të 

organeve të zgjedhura të qeverisjes vendore dhe mënyrën e proçedurat për 

riorganizimin administrativo – territorial të pushtetit vendor. 

 

  Në një kapitull të veçantë “Dispozita Kalimtare, bëhen përcaktime kohore për kalimin e 

funksioneve dhe kompetencave nga pushteti qëndror te ai vendor, afate këto që në disa 

raste janë konsideruara si ambicioze e si të tilla nuk janë respektuar. 

 

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore përcakton dy nivele të 

qeverisjes vendore. Niveli bazë përbëhet nga komunat dhe bashkitë. Aktualisht, 

ndryshimet në ndarjen administrative bëhen vetëm me ligj. Në nenin 108, pika 2 të 

Kushtetutës thuhet: “Ndarjet administrative territoriale të njësive të qeverisjes vendore 

caktohen me ligj mbi bazën e nevojave e të interesave të përbashkëta ekonomike e 

traditës historike”. 

 

Pavarësisht nga fakti se kush e ushtron të drejtën e iniciativës për të propozuar projektligj 

për ndryshime në ndarjen administrativo-territoriale, kërkohet respektimi i disa kërkesave 

që duhen plotësuar duke argumentuar çdo propozim për ndryshim. Këtu përfshihen35:  

 

• Arsyet ekonomike, sociale, kulturore, demografike, administrative për nevojën 

dhe avantazhet e tij; 

                                                
35 Kapitulli X, Riorganizimi administrativo – territorial i pushtetit vendor, Ligji Nr.8652, datë 31/07/2000 
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• Mënyrat dhe materialet ose dokumentat e përdorura për informimin e publikut 

mbi organizimin dhe çështjet që lidhen me të; 

• Mendimin e popullatës që banon në njësitë e qeverisjes vendore që do të 

riorganizohet, si dhe mendimi “pro” dhe “kundër” këtij organizimi, sipas çdo rasti 

të veçantë, nga subjekte ose grupe të interesuara drejtpërdrejtë ose jo në këtë 

organizim; 

• Mënyrat e marrjes së mendimeve me mbledhje të hapura, seanca këshillimore me 

publikun, dëgjime publike, sondazhe opinioni të çertifikuara nga organe 

kompetente ose qëndrimi i shprehur nëpërmjet referendumit vendor ose me 

ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme dhe të besueshme; 

• Hartat administrativo – territoriale në të cilat pasqyrohen edhe ndryshimet që 

rrjedhin nga riorganizimi; 

• Efektet e parashikuara të karakterit ekonomik, financiar, social demografik, si 

edhe detyrimet civile dhe administrative që rrjedhin, mbarten ose ndahen; 

• Mënyrat e parashikuara të rregullimit të çështjeve financiare, pasurore, të 

detyrimeve ndaj të tretëve ose ndaj njëra – tjetrës të njësive të qeverisjes vendore 

të përfshirë në ndarje. 

 

Në këtë kontekst, marrja e mendimit të banorëve është një detyrim ligjor që buron nga 

standarti demokratik i organizimit territorial në dobi të komunitetit që përfshihet në të. 

Vihet re se mënyrat e marrjes së mendimit janë të ndryshme, kurdoherë marrja e 

mendimit do të jetë shprehje e lirë e mendimit dhe e dokumentuar36. 

 

Në të njëjtën mënyrë kjo kërkesë shprehet edhe në KEVV, në Nenin 5 të saj thuhet: “Për 

çdo ndryshim të kufijve territorialë, bashkësive vendore përkatëse duhet t`u merret 

mendimi paraprakisht, po qe nevoja, me anë të referendumit, aty ku e lejon ligji.  

 

Në këtë mënyrë, referendumi përbën një nga mënyrat e marrjes së mendimit dhe jo 

domosdoshmëri. Në rast aplikimi, referendumi kryhet sipas një ligji të veçantë. Krahas 

                                                
36 Migena Leskoviku, Strategjia dhe reformat për decentralizimin e pushtetit dhe qeverisjen vendore”, 
qershor 2005 
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marrjes së përgjithshme të mendimit banorëve, ligji në nenin 68, përcakton organet të 

cilave u duhet marrë detyrimisht mendimi si dhe detyrimi për të shprehur mendimin nga:  

 

• Këshillat komunalë, bashkiak e të qarqeve, që janë të përfshira drejtpërdrejtë si 

dhe kryetarët e tyre, japin mendimin e tyre zyrtar si dhe, nëse ka, mendime 

“kundër” të një pjese të këshilltarëve të këshillit përkatës. 

• Këshilli i Ministrave, kur ky i fundit nuk është propozues dhe, institucione të tjera 

qëndrore që nuk varen nga Këshilli i Ministrave, të interesuar për organizimin 

përkatës. 

 

Komunat, që janë 30837 gjithsej, përbëjnë njësitë e qeverisjes vendore që aplikohen për 

zonat rurale të vendit. Komunat në përgjithësi shërbejnë popullsi shumë të vogla të 

përbëra nga banorë ruralë, ku numri mesatar i popullsisë në vitin 2001 ishte vetëm 5,226 

banorë. Megjithatë, kur ato ndodhen pranë zonave urbane, numri i popullsisë së tyre 

mund të jetë më i madh në mënyrë të konsiderueshme. Bashkitë janë njësi të qeverisjes 

vendore për zonat urbane. Aktualisht janë 65 bashki me numër popullsie që varion nga 

vetëm 1,995 deri në 343,078 (kjo e fundit është shifra e popullsisë për kryeqytetin, 

Tiranën). Pra, edhe shumica e bashkive i shërben popullsive relativisht të vogla në 

numër38. Nëndarjet e komunave quhen fshatra e në raste të veçanta qytete, ndërsa 

nëndarjet e bashkive në zona urbane quhen lagje dhe kur bashkia përfshin edhe zona 

rurale, nëndarja quhet fshat39. 

 

Organet përfaqësuese të komunës janë Këshilli i Komunës që zgjidhet çdo tre vjet me 

përfaqësim proporcional, dhe si organ ekzekutiv, Kryetari i Komunës, që zgjidhet çdo tre 

vjet direkt me shumicën e votave. Fshati ( si nëndarje e komunës)  drejtohet nga 

Kryeplaku ( i zgjedhur indirekt nga Kryesia e fshatit, organ këshillues i zgjedhshëm 

direkt nga banorët). 

 
                                                
37 Dy komuna janë bashkuar në Vitin 2003, me Ligjin Nr. 9123, datë 29/07/2003 “Për disa ndryshime në 
Ligjin Nr.8653, datë 31/07/2000 “Për ndarjen  administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore 
në Republikën e Shqipërisë””  
38 Në fakt, popullsia e vëndit sipas regjistrimi të bërë në vitin 2001 ishte vetëm pak mbi 3 milion    
39 Neni 5 i Ligjit Nr.8652, date 31/07/2000 
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Organet përfaqësuese të bashkisë janë Këshilli i Bashkisë që zgjidhet çdo tre vjet me 

përfaqësim proporcional, dhe si organ ekzekutiv, Kryetari i Bashkisë, që zgjidhet çdo tre 

vjet direkt me shumicën e votave. 

Niveli tjetër i qeverisjes vendore i njohur në Ligjin Organik është Qarku; janë 

dymbëdhjetë qarqe40 në vend. Ndërsa për kryetarët e bashkive, komunave dhe për 

anëtarët e këshillave vendorë bëhen zgjedhje të drejtpërdrejta, anëtarët e këshillit të 

qarkut zgjidhen në mënyrë jo të drejtpërdrejtë. Antarët e këshillave të qarqeve 

përfaqësojnë bashkitë dhe komunat në përbërje të atij qarku dhe zgjidhen nga këshillat e 

bashkive dhe të komunave sipas një numri nga secila bashki dhe komune në vartësi të 

popullsisë së asaj njësie qeverisëse vendore.  

Ligji përcakton përgjegjësitë në mënyrë të gjerë në nivele të ndryshme qeverisëse41, 

megjithëse ende kërkohet një përcaktim specifik i kompetencave për çdo funksion publik, 

në veçanti në lidhje me shërbime që ofrohen në mënyrë të përbashkët42. Megjithatë ky 

ligj organik përfaqëson një bazë të shëndoshë për hartimin e një sistemi të shëndoshë 

decentralizimi në të gjitha fushat (si politikë ashtu edhe fiskal). Ai reflekton kryesisht 

praktikat më të mira ndërkombëtare dhe në vija të përgjithshme (siç e pamë edhe më lart) 

është në përputhje me Kartën Evropiane të VetëQeverisjes Vendore.  

  

Në përgjithësi,  Ligji i lidh përgjegjësitë me fushën e përfitimit: domethënë pushtetet 

vendore do të ofrojnë shërbime që shkojnë në përfitim të juridiksionit vendor43, ndërsa 

pushteti qëndror do të ofrojë shërbime që përfshijnë një fushë kombëtare përfitimi (si 

p.sh: politikat monetare, mbrojtja kombëtare, planifikimi dhe zhvillimi agregat, punët e 

jashtme dhe tregtia, drejtësia dhe siguria). Në Shqipëri shumë nga shërbimet publike 

kombëtare (si p.sh: shërbimi i detyruar ushtarak, nxjerrja e pasaportave, disa shërbime të 

policisë, shërbimet për mbrojtjen e konsumatorit, administrata tatimore, shërbimet e 

                                                
40 Dymbëdhjetë qarqet janë: Berat, Durrës, Dibër, Elbasan, Kukës, Lezhë, Fier, Korçë, Gjirokastër, 
Shkodër, Vlorë e Tiranë 
41 Me nivele të ndryshme qeverisëse nënkuptojmë bashkitë, komunat, qarqet 
42 Në kapitujt në vijim do të flasim për një nevojë për rregullim të disa  “kompetencave të përbashkëta”   
43 Parimi i subsidiaritetit 
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sistemit të thesarit, shërbimet statistikore, mbledhja e të dhënave dhe shpërndarja e tyre) 

ofrohen mbi baza të dekoncentruara44 nga agjencitë e pushtetit qëndror të ndodhura në 

territor, ndërsa të tjerat mund t`i atribuohen pushteteve vendore si funksione ose 

kompetenca të deleguara 45.  

  

 2.3 Shoqatat e Pushtetit Vendor. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (neni 109, pika 4) 

përcakton se pushtetet vendore gëzojnë të drejtën të shoqërizohen me njëra – tjetrën për 

të përfaqësuar interesat e tyre të përbashkëta në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Pushtetet vendore në Shqipëri përfaqësohen nga tri shoqata: Shoqata e Bashkive, Shoqata 

e Komunave, Shoqata e Qarqeve. Këto shoqata kanë sejcila statutet e tyre dhe 

anëtarësimi në to është vullnetar.  

 

 Shoqata e Bashkive u themelua për herë të parë në vitin 1993 si Shoqata e Kryetarëve të 

Bashkive. Kjo shoqatë ka një Asamble të Përgjithshme si organin e saj më të lartë dhe një 

Komitet Drejtues që drejton aktivitetet ekzekutive të shoqatës. Shoqata e Komunave u 

krijua në vitin 1997 ndërsa Shoqata e Qarqeve në vitin 2001. Shoqata e Bashkive dhe 

Shoqata e Qarqeve i financojnë aktivitetet e tyre kryesisht mbi bazën e kontributeve të 

anëtarëve të tyre (sipas kapaciteteve përkatëse të të ardhurave), si edhe me grante nga 

donatorë. Ndërsa, Shoqata e Komunave financohet kryesisht nga grante të donatorëve.  

 

 Shoqata e Bashkive është më aktivja nga të tria shoqatat dhe në të njëjtën kohë ka 

strukturën më të mirë administrative dhe financiare dhe pjesmarrjen më efektive në 

proçesin e decentralizimit, duke qënë se është e përfaqësuar në të gjitha organet dhe 

komisionet që  kanë të bëjnë me administratën vendore, duke kontribuar me komente dhe 

inpute në hartimin e projekt – vendimeve që lidhen me decentralizimin, në ato raste kur 

kjo kërkohet, duke organizuar seminare për kryetarët e bashkive dhe juristët e bashkive 

për kodin elektoral, decentralizimin, taksat dhe planifikimi urban, dhe përmes nxitjes së 

trajnimit të personelit lokal në lidhje me administrimin dhe shpërndarjen e informacionit 

dhe ideve për përmirësimin e qeverisjes vendore. 

                                                
44 Dekoncentrim do të thotë transferim horizontal i pushtetit 
45 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004  
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 Shoqata e Komunave bën pjesë në pjesën dërmuese të organeve dhe komiteteve për të 

përfaqësuar interesat e komunave, por ka qënë më pak efektive për shkak të kushteve më 

të këqia financiare dhe administrative. Shoqata e Qarqeve është në gjendje më të mirë 

financiare, por ka ende probleme për sa i takon organizimit të saj administrativ në sistem. 

Edhe Shoqata e Qarqeve është e përfaqësuar në disa nga komisionet dhe organet që 

merren me interesat e pushtetit vendor. Megjithatë, duke qënë se është shoqata më e re 

dhe duke qënë se vetë qarqet nuk kanë ende një rol të përcaktuar qartë zyrtar dhe praktik 

në strukturën administrative, kjo shoqatë është përballur me një kundërshtim potencial 

dhe vështirësi në bindjen e Kryetarëve të Bashkive që edhe ajo ka rolin e saj për të 

luajtur46. 

 

 Prezantimi, në këtë punim, i këtyre tri shoqatave është bërë për një arsye të veçantë. Më 

sipër ne pamë, se Shqipëria tashmë është në përputhje me KEVV, por me përjashtim të 

disa pikave, dhe një nga këto ka të bëjë pikërisht me faktin se pushteti qëndror, ka ardhur 

kohë të formalizojë në ligj, konsultimet e rregullta, periodike, me pushtetin lokal si dhe 

me shoqatat përfaqësuese, përpara marrjes së çdo lloj vendimi në fushën e 

decentralizimit. Vetëm kështu do të arrihet të nxjerrim akte ligjore të frytshme, të 

kursejmë kohë, pa na u nevojitur që problemet t`i zbulojmë vetëm pasi e kemi nxjerrë një 

akt në praktikë dhe po ndeshemi më të gjithë konfliketet që ai mund të ndeshë gjatë 

zbatimit në terren.   

 

 Ligji u cakton përgjegjësi të përgjithshme pushteteve vendore, si në nivelin e parë 

(bashkive dhe komunave) ashtu dhe në nivelin e dytë (qarqeve) sipas tri kategorive të 

funksioneve publike: eskluzive (të veta), të përbashkëta dhe funksione të deleguara.  

 

Gjithashtu Ligji përcakton se këshillat vendorë mund të kryejnë çdo aktivitet publik me 

interes vendor, përsa kohë që nuk ndalohet në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo nuk i cakohet 

një niveli tjetër të qeverisë me ligj.  

 

                                                
46 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004  
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2.4 Funksionet eskluzive47 të pushtetit vendor në Shqipëri janë ato sipas të cilave 

juridiksioni vendor është zona kryesore e përfitimit të shërbimeve publike48. Në këtë rast, 

ligji u jep autoriteteve vendore diskrecion për vendimarrje të plotë, duke përfshirë 

administrimin, ofrimin e shërbimeve, investimet dhe rregullimet49.  Ofrimi i funksioneve 

eskluzive supozohet se financohet nga vetë fondet e pushtetit vendor, duke përfshirë 

taksat vendore, tarifat, tarifat për shërbime, si dhe tranfertat e pakushtëzuara dhe grantet.  

 

Shërbime normale publike vendore që lidhen me infrastrukturën dhe utilitetet publike 

përbëjnë funksione të veta (eskluzive) bazë të bashkive dhe komunave në Shqipëri, duke 

përfshirë rrugët lokale, trotuaret dhe sheshet; ujësjellsat, kanalizimet e ujrave të zeza dhe 

sistemet e kullimit; admininistrimin e mbetjeve të ngurta (pastrimin e rrugëve dhe 

mbledhjen e plehrave); ndriçimi i rrugëve dhe dekori i qytetit/komunës; dhe mirëmbajtja 

e parqeve dhe hapësirave publike. Disa fusha të shërbimeve sociale (duke përfshirë 

jetimoret, qendrat ditore, azilet e pleqve) si dhe muzeumet dhe mjediset sportive; 

strehimi; aktivitetet e argëtimit, sportet dhe veprimtaritë kulturore (duke përfshirë ruajtjen 

e ndërtesave historike lokale); rregullimin e trafikut lokal dhe shërbimet e transportit 

publik; sigurinë civile; dhe planifikimin dhe rregullimin e zhvillimit ekonomik me interes 

vendor (duke përfshirë infrastrukturën për zhvillimin vendor të tregjeve dhe rrjeteve të 

tregtisë vendore; zhvillimin e biznesit të vogël; panairet lokale, informacion, reklama; 

shërbime veterinare; dhe mbrojtjen e zhvillimin e pyjeve, kullotave dhe burimeve 

natyrore lokale me interes lokal) janë gjithashtu disa funksione eskluzive që u takojnë me 

ligj pushteteve vendore.  

 

Më poshtë do të sqarojmë disa nga problemet që kanë lindur në praktikë nga transferimi i  

“funksioneve të veta” nga pushteti qëndror te ai vendor. Siç do ta shohim në vazhdim 

çështjet më të vështira e komplekse për t`u zgjidhur kanë të bëjnë me planifikimin 

                                                
47 Funksionet eskluzive nënkuptojnë “funksionet e veta”, neni 10 i Ligjit Nr. 8652, datë 31/07/2000  
48 Ka raste kur më shumë se një juridiksion përfiton nga ofrimi i shërbimeve si pasojë e ekonomisë shkallës 
dhe eksternaliteteve 
49 Neni 2 dhe 10.1 i Ligjit Nr. 8652, datë 31/07/2000    
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urban50 dhe ujësjellsat. Ne do të mundohemi që jo vetëm të paraqesim këto probleme por 

edhe të sugjerojmë mundësi zgjidhje, bazuar padiskutim, në mendimet e ekspertëve 

vendas e të huaj. 

 

Ligjërisht përgjegjësia për shumicën e shërbimeve të infrastrukturës lokale dhe utiliteve 

publike është decentralizuar tek autoritetet vendore që nga janari i vitit 2001. Kjo u pasua 

edhe nga autorizimi i tranferimit të pronave publike respektive (që lidhen me ofrimin e 

këtyre shërbimeve) që u shoqërua me hyrhjen në fuqi të dy ligjeve të rëndësishëm Ligji 

Nr.8743, datë 22/02/2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit” si dhe  Ligji Nr.8744, datë 

22/02/2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike në Njësitë e Qeverisjes 

Vendore”. Megjithatë, edhe si rezultat i zbatimit me vonesë të këtyre dy ligjeve, edhe për 

arsye të tjera, zbatimi i disa prej këtyre funksioneve eskluzive është ende mbrapa me 

afatet që vetë ky ligj ka përcaktuar.  

 

Si problematike mund të paraqiten disa shërbime sociale, të cilat si pasojë e mungesës së 

një përcaktimi/përkufizimi të qartë të zbatimit ende ofrohen nga Prefektura51.  

 

Funksione të tjera si: shërbimet veterinare, planifikimi urban, rrugët urbane dhe 

ujësjellsat janë ndeshur me vështirësi të mëdha teknike dhe financiare, që kanë penguar 

kalimin e menjëhershëm të përgjegjësive te autoritetet vendore.  

 

Ka një perceptim/zgjidhje që duhet të ketë standarte dhe rregullore kombëtare për 

kontrollin e sëmundjeve të kafshëve përpara  kalimit të këtyre përgjegjësive52.  

 

Siç do ta shohim edhe në vijim, nevoja për standarte dhe rregullore kombëtare ndihet 

edhe në sektorë të tjerë si ai i arsimit. Padiskutim që standartet kombëtare janë mëse të 

                                                
50 Mbi planifikimin urban do të sjellim edhe çështje të praktikës gjyqësore për zgjidhjen e këtyre 
konflikteve 
51 Prefektura, duke shërbyer si agjent i Pushtetit Qëndror, është rruga dytësore, e sigurt dhe e  pëlqyer që 

ndiqet, në proçesin e transferimit të këtyre funksioneve, në vend që të transferohen drejtë për së drejti tek 
PL 

52 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004 
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nevojshëm në kuadër të decentralizimit, sidomos për fusha që edhe pse 

duken/konsiderohen lokale shfaqin  eksternalitet në mënyrë të pashmangshme.  

 

2.5 Planifikimi dhe Menaxhimi Urban. Është vënë re gjithashtu se çëshjet e planifimit 

urban shpesh i kalojnë kufijtë e një juridiksioni dhe mund të trajtohen më mirë në nivel 

qarku53. Duke patur parasysh burimet e kufizura vendore të të adhurave, investimet në 

rrugët urbane, dhe vetë shtrirjes/rëndësisë  përtej një bashki/komunë të efektit që ka 

planifikimi urban. 

 

Ligji Nr. 8405, datë 17/09/1998: “Për urbanistikën”, ndryshuar me Ligjin Nr.8453, datë 

04/02/1999;  Ligjin Nr 8501, datë 16/06/1999;  Ligjin Nr.8682, datë 07.11.2000; Ligjin 

Nr.8991, datë 23/01/2003;  Ligjin Nr.9632, datë 30/10/2006; Ligjin Nr.9743, datë 

28/05/2007;  Ligjin Nr.9843, datë 17/12/2007, është shtylla kryesore e këtij funksioni të 

rëndësishëm të pushtetit vendor. Me ligjin Nr.8991, datë 23/01/2003 “Për disa ndryshime 

në ligjin “Për urbanistikën” është bërë efektiv ushtrimi i këtij funksioni nga organet e 

qeverisjes vendore me ngritjen e KRRT-së në bashki/komuna, ndërsa disa të tjera e kanë 

deleguar këtë funksion në këshillat e qarqeve apo bashki të afërta. Në funksion të 

ushtrimit të kësaj kompetence të gjitha njësitë vendore japin leje për sheshet e ndërtimit, 

monitorojnë dhe kontrollojnë me rigorozitet zbatimin e kuadrit ligjor për ndërtimin. 

 

Megjithatë ligji i mësipërm jo rrallë herë është bërë shkak konfliktesh midis pushtetit 

qëndror dhe atij vendor edhe pse shumë amendime i janë bërë gjatë viteve. Në vijim të 

këtij punimi, një pjesën e praktikave gjyqësore, do të shohim se pothuajse shumica e 

konflikteve për të cilat janë përplasur në gjykatë pushteti qëndror me atë vendor kanë të 

bëjnë me çështje të planifikimit dhe menaxhimit urban. E gjithë kjo vjen sepse është e 

vështirë, në praktikë, të përkufizosh një çështje të caktuar, në lidhje me planifikimin 

urban, si të interesit kombëtar apo vendor. Ndoshta, zgjidhja e kësaj çështje, do të ishte 

shtrirja e planifikimit më gjerë, në rang rajonal (për ne në nivel qarku).   

 

                                                
53 Për mundësitë e organizimit dhe funksionimit në Shqipëri në nivel qarku, do të zhvillojmë një kapitull 
më vete brenda këtij punimi  
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2.6 Furnizimi me ujë të pijshëm dhe kanalizimet. Problemi më delikat brenda këtyre 

kompetencave është ai i ujësjellsave. Në rastin e ujësjellsave, përtej çështjes 

ndërjuridiksionale që lindin nga ekonomitë e shkallës dhe ndërmarrjet e ekzistuese 

rajonale që ofrojnë shërbime për më shumë se një juridiksion, vështirësitë shtohen edhe 

më nga problemet që lidhen me transferimin e pronave shtetërore tek pushtetet vendore, 

duke përfshirë:  gjendjen tejet të keqe financiare të ujësjellsave që do t`i kalohen 

pushteteve vendore, duke përfshirë edhe borxhet e prapambetura të stërmëdha që ato i 

kanë Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare –KESH, autoriteteve tatimore dhe sistemit 

te sigurimeve shoqërore si dhe mungesën e balancës midis të ardhurave dhe shpenzimeve 

për shkak të mungesës së një politike të qëndrueshme tarifore; dhe mungesën e një 

strategjie konsistente dhe gjithpërfshirëse sektoriale, që mund të përfshijë koordinimin e 

politikave dhe një ndarje të qartë me faza midis dy programeve të zbatimit të qeverisë: 

zbatimit të decentralizimit dhe privatizimit të aseteve shtetërore (duke përfshirë një 

rregullim strategjik koherent dhe një mekanizëm të qartë stimulimi për pjesmarrjen e 

sektorit privat)54.   

 

Po çfarë po ndodh me të vërtetë aktualisht me problemin e ujësjellsave?  

 

Problemi i ujësjellsave është një çështje e varur që nga 1 Janari i vitit 2002, datë kjo e 

planifikuar për transferimin e ujësjellsave. Në këtë periudhë, u vu re dukshëm, se 

ekzistonte një numër i madh problemesh  dhe politikash të pazgjidhura në lidhje me këtë 

sektor, të cilat duhet të gjenin zgjidhje përpara transferimit të funksionit por edhe të 

pronësisë. Me VKM Nr.550, datë 7/11/2002, u miratua “Dokumenti i politikave për 

decentralizimin e shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizimit”, që përcakton 

proçedurat e transferimit, kompetencat e organeve të qeverisjes vendore, si dhe skemën e 

menaxhimit të këtij sektori . Në zbatim të këtij dokumenti, gjatë vitit 2004, filloi 

transferimi i sistemit të ujësjellës kanalizimeve në pronësi të pushtetit vendor. Por në 

                                                
54 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004, Vëllimi I dhe 
II 
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përgjithësi ky transferim ndodhi për ato shoqëri që konsideroheshin si pa probleme55 (ose 

sapo ishin ndërtuar dhe si të tilla nuk kishin humbje të ujit, ose në një vendodhje të mirë 

ose me një kapacitet të madh në numër banorësh, etj.).  

 

Deri pak kohë më parë, menaxhimi i ujësjellsave bëhet nga 54 shoqëri, nga të cilat të 

tërat, me përjashtim të  9 (nëntë), janë nën pronësinë e Ministrisë së Ekonomisë (ka disa 

raste sporadike, fshatra, që kanë arritur të kryejnë këtë funksion në mënyrë të pavarur, 

duke vepruar vetë).  

 

Në fakt, qeveria është në proçes të transferimit të pronësisë dhe menaxhimit të këtyre 

shoqërive/kompanive tek pushteti vendor ku ata shërbejnë. Por duke qenë se shumica e 

këtyre shoqërive shërbejnë në më shumë se një juridiksion, aksione të shoqërisë do t`u 

transferohen juridiksioneve ku ata shërbejnë, në proporicion/përqindje me numrin e 

popullsisë. Kështu tashmë këto shoqëri do të kthehen në menaxhuese të ujësjellsave 

respektivë. Shoqata do të përcaktojë një bord drejtues, i cili gjithashtu do të emërojë një 

një menaxher drejtues të shoqërisë56.  

 

Megjithatë, edhe pse tashmë, politikat orientuese ekzistojnë, proçesi po vazhdon ngadalë. 

Deri në Mars 2008, detyra për të formuar asamblenë e aksionerëve dhe bordin drejtues 

është arritur vetëm në njëmbëdhjetë (11) shoqëri të ujit. Në dymbëdhjetë (12) asambleja 

është krijuar por nuk është krijuar bordi drejtues, ndërkohë që asambleja vetë nuk është 

mbledhur asnjëherë. Kjo përfshin edhe shoqëritë e ujit të Tiranës dhe Durrësit. Tirana, në 

veçanti, nuk ka pranuar, ka refuzuar të pranojë pronësinë e shoqërisë së ujit, derisa 

problemi i kufijve të shoqërisë të zgjidhet.  

 

Deri tani, shoqëritë e ujit janë varur nga ndihmat financiare (subvencionet) e pushtetit 

qëndror me qëllim për të mbuluar kostot e këtyre veprimeve. Kjo është bërë në dy rrugë.  

 

                                                
55 Artan Hoxha, Albana Dhimitri, Juliana Dhimitri, “Questionnaire on the implementation of the Natinal 
Work Programmes for better local government”, Second Regional Ministerial Conference on Effective 
Democratic Governance, November 2006 
56 Albania Local Government Finance Policy Note, 5 Qershor 2008, World Bank 
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E para duke mbuluar difrencën që mbetet midis kostove operative dhe të ardhurave të 

sejcilës shoqëri (si të ardhura nuk janë konsideruar shumatorja e faturave të mbledhura, 

por vetë faturat). Pa diskutim që ky proçes është shumë larg të qënurit transparent.  

 

E dyta duke paguar, në fund të vitit, me pagesë direkte KESH-in për të tëra faturat e 

papaguara të këtyre shoqërive57.  

 

Sistemi aktual i dhënies së subvencioneve nuk stimulon asnjë nxitje për shoqëritë e 

ujësjellsit për të ulur kostot, në menaxhimin e burimeve njerëzore si dhe në veprimet të 

tjera që ndikojnë tek kostoja e këtij shërbimi, apo në ngritjen e tarifës së këtij shërbimi. 

Në vitin 2007 subvencionet arritën vlerën 1.646 billion  ose 45% të kostos direkte për 

sistemin e ujësjellsave dhe kanalizimeve. 

 

Në lidhje me çështjen e ujësjellsave, duhet të kemi parasysh që e gjithë kjo vështirësi vjen 

nga fakti që ato mbartin mbi vete shumë probleme, si teknike dhe financiare dhe për më 

tepër këto probleme ndryshojnë nga një shoqëri tek tjetra, prandaj edhe ndihma financiare 

që shteti do të duhej t`u jepte, do të ishte e ndryshme.  

 

Deri tani akoma nuk ka një politikë apo propozim mbi reformën që do të ndiqet në këtë 

fushë, një propozim është që mund të realizohet një kombinim i të dy rrugëve të 

shpjeguara më sipër. Megjithatë shteti po mundohet që çdo vit të bëjë një ulje prej 10% të 

subvencionimit, por e shoqëruar kjo me mekanizma alternativë që do ti vijnë në ndihmë 

shoqërive. 

  

Mendimi i ekspertëve, në lidhje me këtë çështje është që subvencioni/ndihma që shteti do 

t`ju japë këtyre shoqërive, mbas transferimit të tyre tek pushtetet vendore, edhe për disa 

vjet (nuk mund të themi sa), duhet të jetë e ndryshme dhe të  jetë e bazuar në disa kritere 

të dukshme dhe të qarta për të gjithë. Disa nga këto kritere për t`u marrë parasysh janë:  

                                                
57 Albania Local Government Finance Policy Note, 5 Qershor 2008, World Bank 
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- Investimi i bërë deri në momentin që flasim mbi këtë objekt, pasi gjatë viteve të 

mëparshme në disa nga këto objekte janë kryer investime, që padiskutim kanë 

rritur vlerën e tyre dhe mundësinë për një menaxhim të mirë dhe fitimprurës; 

- Kontrolli nëse ekziston mundësia e humbjeve gjatë rrugës së ujit, qofshin këto për 

arsye teknik apo të çfardo lloj, por që çojnë në uljen e efektivitetit në punë; 

- Aftësia paguese e banorëve të zonës, shumë i rëndësishëm si element, sidomos në 

kuadrin e lëvizjeve të popullsisë; 

- Shtrirja e ujësjellësit, që do të thotë se nëse ai shtrihet në nje zonë malore, është 

padyshim më i lehtë prodhimi, por nëse ai shtrihet në një zonë fushore duhet më 

shumë fuqi punëtore dhe financiare për të arritur prodhimin e dëshiruar.  

  

2.7 Funsionet e përbashkëta58: janë ato funksione në të cilat eksternalitetet madhore (p.sh: 

zona e përfitimit mund t`a kalojë juridiksionin në fjalë) dhe/ose ekonomitë e shkallës 

mund të ndodhin në ofrimin lokal të shërbimeve. Këtu problemi qëndron sesi të hartohen 

mekanizma stimulues që të bëjnë të mundur që juridiksionet t`a kuptojnë që po 

bashkëpunojnë për përfitime të barabarta, me qëllim që i gjithë sistemi të funksionojë në 

mënyrë optimale në ofrimin social të të mirave publike.  

 

Në këtë aspekt, Ligji organik i pushtetit vendor, jep caktimin e kompetencave të qarta 

midis pushteteve qëndrore dhe vendore për ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë që 

sasia dhe cilësia e tyre të përmbushë/plotësojë interesat kombëtarë.  

 

Këto kompetenca specifike të funksioneve të përbashkëta supozohet të jepen në mënyrë 

selektive, në përputhje me kapacitetet dhe interesat e autoriteteve vendore. Kuptohet që 

në varësi të funksionit, disa kompetenca specifike do të kryhen nga pushtete vendore 

(p.sh: rregullore specifike lokale, financime, ofrim shërbimesh, mirëmbajtje dhe 

funksionim dhe/ose zgjerim fasilitetesh), ndërsa të tjera kryhen nga shteti (p.sh: përpilimi 

i politikave kombëtare; caktimi i standarteve dhe rregulloreve të përgjithshme; financimi, 

monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi i rezultateve të politikave).  

                                                
58 Neni 11 i Ligjit Nr. 8652, datë 31/07/2000    
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Ligji organik për pushtetin vendor përcakton në vija të përgjithshme arsimin parashkollor 

dhe para-terciar59, shëndetin emergjent/parësor dhe mbrojtjen e shëndetit publik 60, 

asistencën sociale dhe lehtësimin e varfërisë61, rendin publik dhe mbrojtjen civile, si dhe 

mbrojtjen e mjedisit si shërbime bazë të përbashkëta, por pa ndonjë caktim të qartë të 

kompetencave specifike për nivele të veçanta të pushtetit.  

 

Aktualisht, si pasojë e mungesës së një përcaktimi më të mirë të përgjegjësive specifike, 

kompetencat e vjetra të këshillave të rretheve ose u janë kaluar prefekturave (supozohet 

në mënyrë të përkohshme) ose vazhdojnë të kryhen nga agjenci të dekoncentruara të 

ministrive të linjës të ndodhura në territor.  

 

Megjithatë, për të shmangur konkurencën midis autoriteve dhe një konfuzion të 

përgjegjësive, kompetencat specifike të pushteteve vendore duhet të përcaktohen 

ligjërisht, të zbatohen sa më shpejt të jetë e mundur. Situata aktuale mund të kontribuojë 

vetëm në rritjen e inefiçiencave në ofrimin e shërbimeve dhe potencialisht të çojë në 

duplikime të padëshirueshme ose në mungesa në ofrimin e shërbimeve publike për të 

cilat kemi shumë nevojë. 

 

Gjatë tranzicionit të decentralizimit në vitin 2002, zbatimi i buxheteve lokale ndeshi 

shumë vështirësi dhe për pasojë u rritën inefiçiencat në ofrimin e shërbimeve sociale, 

sidomos në lidhje me shëndetin parësor dhe në një farë shkalle të arsimit. Në vitin 2003, 

qeveria dukej sikur po përgatitej për një kalim zyrtar ligjor të funksioneve të përbashkëta 

tek autoritetet vendore në një bazë më graduale dhe më të planifikuar. Megjithatë, qeveria 

vendosi të niste delegimin e disa kompetencave të këtyre funksioneve dhe vetëm më vonë 

                                                
59 Për shkak të ekonomive të shkallës dhe eksternaliteteve, arsimi universitar dhe qëndrat kërkimore 
konsiderohen si funksione shtetërore  
60 Përgjegjësitë për spitalet dhe klinikat e specializuara dhe pjesa tjetër e sektorit të shëndetësisë (duke 
përfshirë luftën kundër HIV-it, sëmundjet ngjitëse) mbeten funksione të dekoncentruara shtetërore me 
Institutin e Sigurimeve Shëndetësore si një institucion autonom financiar në sistemin shëndetësor. 
Shëndetësia në qarkun e Tiranës është e dekoncentruar dhe administrohet nga Autoriteti Shëndetësor 
Rojonal i Tiranës 
61 Që gjithsesi do të vijojë të jetë si në praktikën aktuale, plotësisht e planifikuar, administruar dhe 
financuar nga pushteti qëndror, në kuadrin e buxhetit të ndihmës ekonomike dhe do të zbatohet nga 
pushtetet vendore që veprojnë thjesht si agjentë 
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të transferonte aktualisht më shumë vendim – marrje dhe diskrecion për alokimin e 

burimeve, financimeve dhe ofrimit të shërbimeve (sipas përshkrimit në ligj) tek pushtetet 

vendore62.  

 

Mungesa e kapaciteteve të zbatimit në nivel vendor nganjëherë është përdorur si arsye 

dhe si pretekst për adaptimin e një qasjeje me “të ndarë me faza” në lidhje me proçesin e 

decentralizimit63. Kjo është një çështje tjetër kritike e mbetur pezull që duhet të zgjidhet 

nga qeveria. 

 

Përsa i përket arsimit dhe shëndetësisë, autoritetet lokale kanë de facto një farë shkalle 

diskrecioni në lidhje me fasilitetet operative dhe të mirëmbajtjes (p.sh: ndërtesat e 

shkollave, klinikat, laboratorët), por nuk kanë asnjë përgjegjësi vendim – marrëse përsa i 

përket personelit apo investimeve. Ajo që është e qartë është se arsimi universitar dhe 

sistemi i sigurimeve shëndetsore për shkak të ekonomive të tyre të dukshme të shkallës 

dhe eksternaliteteve janë mbajtur si funksione ekskluzive shtetërore.  

 

Megjithëse në ligj mbrojtja sociale dhe lehtësimi i varfërisë përcaktohen si funksione “të 

përbashkëta”, në praktikë zbatohen si funksione të mirëfillta të deleguara, për të cilat 

pushtetet vendore nuk kanë diskrecionin e duhur dhe veprojnë thjesht si agjentë për 

ofrimin e një shërbimi që rregullohet, financohet, kontrollohet dhe për të cilin merret 

vendim eskluzivisht nga pushteti qëndror.  

 

Si agjentë, pushtetet vendore kanë siguruar vetëm listat e përfituesve potencialë (për 

aprovim qëndror) dhe kanë kryer pagesat, siç përcaktohet dhe financohen nga qëndra dhe 

kanë raportuar në qëndër në lidhje me pagesat e bëra sipas listës së aprovuar të 

                                                
62 Megjithatë kjo lëvizje ka çuar në një ri – centralizim të përkohshëm duke qene se për sa kohë ato 
konsiderohen si të deleguara, këto funksione do të mbeten funksione shtetërore (d.m.th të gjitha pushtetet e 
vendim – marrjes do të vazhdojnë t`i takojnë qendrës apo edhe do t`i delegohen sipas diskrecionit të tij) 
63 Korrupsioni dhe çështja e besimit tek administrata nganjëherë janë ngritur si arsye/pretekst që kanë çuar 
në vonesa të decentralizimit. Megjithëse është vështirë të vlerësohet shkalla relative e korrupsionit në 
sektorin publik shqiptar, faktet tregojnë se në përgjithësi popullsia lokale ka më shumë besim tek 
burokracia lokale sesa tek ajo qëndrore 
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përfituesve64. Rrjedhimisht, duke qënë se funksionet e “mbrojtjes sociale dhe lehtësimit 

të varfërisë” në Shqipëri kuptohen si zonë e përfitimit kombëtar, duhet që ato të 

përcaktohen më mirë si funksione të deleguara shtetërore65. 

 

Pavarësisht nga vonesat dhe përkufizimet/përcaktimet që mbeten për t`u vendosur, të cilat 

kanë ngadalësuar programin e decentralizimit, qeveria është treguar shumë e 

përgjegjshme përsa i takon çështjes së decentralizimit të përgjegjësive të shpenzimeve 

buxhetore. Me disa përjashtime, parimi që burimi duhet të ndjekë përgjegjësinë është  

fonde (nga buxhetet e ministrive të linjës) për t`i korresponduar përgjegjësive që u janë 

dhënë buxheteve të pushtetit vendor.  

 

Duke nisur qysh nga viti 1999, me anë të një granti bllok, burimet u transferuan për të 

mbuluar vetëm shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes së fasiliteteve në arsim dhe 

shëndetësi. Në vitin 2002, granti në bllok u transformua në një grant të pakushtëzuar, të 

cilin autoritetet vendore në parim mund t`a përdorin sipas diskrecionit dhe sipas nevojave 

dhe prioriteteve lokale. 

 

2.8 Sektori i arsimit parauniversitar. Me VKM Nr.632, datë 4/10/2004, u miratua 

dokumenti “Për politikat e decentralizimit në sektorin e arsimit parauniversitar”. Sipas 

këtij dokumenti pushteti vendor do të jetë pronar i objekteve dhe mjeteve themelore të tij. 

Ai do të kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e objekteve shkollore, për planifikimin 

dhe zbatimin e investimeve, për ndërtimin, rikonstruksionin dhe paisjen me bazë 

materiale të shkollave.  

 

Gjithashtu, do të kenë akses, në përmirësimin e kurrikulave, menaxhimin e personelit jo 

mësimor, administrimin e konvikteve, akordimin e bursave të nxënësve dhe studentëve, 

                                                
64 Përsa i takon “mrojtjes sociale dhe lehtësimit të varfërisë”, siç ndodh rëndom me funksionet e deleguara, 
në Shqipëri findet janë me përdorim të posaçem dhe pushteti vendor nuk ka asnjë pushtet diskrecionar 
buxhetor p.sh në lidhje me nivelin e përfitimit të individëve, kriteret e përzgjedhjes, kriteret për llogaritjen 
dhe shumën agregate të përfitimeve dhe nuk mund të bëjë rialokim të përdorimit të fondeve të transferuara 
65 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004, Vëllimi I dhe 
II 
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monitorimin dhe matjen e performancës së institucioneve shkollore dhe do të jenë 

pjesmarrës në bordet e shkollës etj.  

 

Por siç e përmendëm edhe më sipër, deri tani asgjë nuk është realizuar nga dokumenti i 

mësipërm. Pushteti qëndror vazhdon të mbajë peshën kryesore të këtyre fushave, duke 

përdorur pushtetin vendor vetëm si agjentë në terren. Pa diskutim kjo ka koston e vetë 

negative, pasi çon në zvarritjen e punëve. 

 

Sektori i arsimit parauniversitar aktualisht drejtohet dhe organizohet, nga Ministria e 

Arsimit dhe e Shkencës. Mësuesit janë të punësuar të kësaj Ministrie e cila financon 

rrogat dhe shpërblimet e çdo mësuesi. Deri në vitin 2008, pushteti vendor ishte përgjegjës 

për shpërndarjen e rrogave të mësuesve të financuara nga Ministria. Ndërsa në vitin 2008, 

edhe ky funksion i parëndësishëm u anashkalua, tashmë mësuesit marrin rrogën 

nëpërmjet zyrave rajonale të arsimit.  

 

Ndërkohë pushteti vendor është përgjegjës për rikonstruksionin e klasave, financuar nga 

grantet e kushtëzuara. Gjithashtu pushteti vendor është përgjegjës edhe për kosto 

operative në lidhje me ndërtesat e shkollave si: ngrohja, ndriçimi, mirëmbajtje godine, që 

financohen nga burime diskrecionale66. 

 

Në projektet e së ardhmes, pushteti qëndror po konsideron idenë e ndryshimeve në lidhje 

me mënyrën e menaxhimit dhe financimit të sektorit të arsimit parauniversitar. Këto 

ndryshime do të vijnë si rezultat i eksperiencave nga praktika. Në Shqipëri po vihet re një 

dukuri, ka shkolla ku ka dyndje regjistrimi dhe ka të tjera që rrezikojnë të mbyllen. Kjo 

dukuri çoi në idenë se fondet për pagat e mësuesve duhet të realizohen edhe duke pasur 

parasysh numrin e regjistrimeve të nxënësve. 

 

 Mendojmë, se kjo mund të përmirësojë barazinë dhe të japë shtysë për një punë më të 

mirë të shkollave. Kjo proçedurë do të çojë që shkollat me regjistrim të pakët në numër të 

mbyllen ose të përmirësojnë punën e tyre. Padiskutim që do të merren parasysh edhe 

                                                
66 Albania Local Government Finance Policy Note, 5 Qershor 2008, World Bank 
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faktorët e tjerë (nëse ka) që kanë çuar në këtë regjistrim të ulët. Ekziston rreziku që një 

zëvendësim i menjëhershëm i pagesave të mësuesve në bazë të regjistrimeve në shkolla 

mund të çojë në mësues të papaguar në disa juridiksione. Megjithatë ky sygjerim kërkon 

akoma më shumë informacion me qëllim që të realizohet pa konflikte (nëse do të 

realizohet ndonjëherë).  

 

2.9 Shërbimi parësor shëndetsor. Me VKM Nr.636, datë 30/09/2004 u miratua dokumenti 

“Për politikat e shërbimit parësor shëndetsor. Sipas këtij dokumenti, pushtetit vendor i 

delegohet e drejta e pronësisë së qendrave shëndetsore dhe ambulancave, kompetenca për 

ruajtjen dhe mirëmbajtjen e këtyre objekteve dhe sigurimin e fondeve përkatëse, 

menaxhimi i punonjësve të shërbimit, e drejta e propozimit për drejtuesit e qendrave 

shëndetsore, planifikimi dhe zbatimi i investimeve për ndërtime rikonstruksione dhe 

paisjet përkatëse. Ky dokument më tepër sesa transferim përgjegjësish te pushteti vendor 

ishte një riorganizim i menaxhimit dhe financimit të brenda sistemit kombëtar shëndetsor. 

 

Aktualisht, Ministria e Shëndetsisë zotëron dhe menaxhon të gjithë sistemin . Instituti i 

Sigurimeve Shëndetsore financon pagat, barnat, utilitetet e përditshme dhe mirëmbajtjen 

e ndërtesave 67.  

 

Për më tepër, qeveria mund të marrë në konsideratë nëse disa kompetenca specifike të 

“shërbimeve veterinare” (p.sh. kontrolli i sëmundjeve te kafshët, kërkimet në fushën e 

bujqësisë, dhe shërbimet e shtrira në fshat) dhe të “kujdesit shëndetsor” (p.sh. fushata për 

të luftuar sëmundjet ngjitëse, HIV-in) duhet të transferohen sërisht nga kompetenca të 

përbashkëta në kompetenca të deleguara, në përputhje me argumentimin se fusha e 

përfitimit faktikisht është i gjithë territori kombëtar68. 

 

 

 

                                                
67 Albania Local Government Finance Policy Note, 5 Qershor 2008, World Bank 
68 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004, Vëllimi I dhe 
II 
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2.10 Shërbimet sociale dhe ndihma ekonomike. Me VKM Nr. 637, datë 30/09/2004, 

është miratuar dokumenti “Për politikat e decentralizimit të ndihmës ekonomike dhe 

shërbimeve sociale”. Sipas këtij dokumenti organeve të pushtetit vendor u rritet 

autonimia në përdorimin e ndihmës ekonomike për punë dhe shërbime komunitare.  

 

Në vitin 2006, transfertat për ndihmë ekonomike mund të përdoren lirisht nga sejcila 

Bashki/Komunë sipas mënyrës më të përshtatshme që ata mendojnë, duke shpërndarë 

ndihmë monetare, ose duke i përdorur paratë për të hapur vende pune të një kohe të  

shkurtër, por duke iu dhënë mundësi punësimi shpesh herë për herë të parë. 

 

Ndihma ekonomike njihet si një nga kategoritë më të mëdha të shpenzimeve të pushtetit 

vendor. Kjo madhësi konsiston në faktin sepse është një derdhje parash që pushteti 

qëndror bën direkt në llogari të pushtetit vendor, bazuar te statistikat e njerëzve në 

nevojë. Financohet nga shteti, në bazë të disa të disa orientimeve nga Ministria e Punës 

dhe e Çështjeve Sociale.  

 

Siç e shpjeguam edhe më sipër në vitet e fundit i është lënë diskrecion, pushtetit vendor, 

në mënyrën e menaxhimit të këtyre parave, me qëllim rritjen e përfitimit. Megjithatë 

duhet të theksojmë që ka pasur një tendecë të shtetit qëndror për të ulur këtë fond, nga 

viti në vit.   

 

 

2.11 Funksione të deleguara69 janë ato funksione për të cilat shteti mund t`u japë 

autoriteteve vendore disa kompetenca specifike (p.sh ofrimi i shërbimeve, pagesat për 

përfitime) sipas standarteve të përcaktuara me ligj ose me anë të një marrëveshje. Në këtë 

aspekt, autoritetet vendore mund të veprojnë vetëm si agjentë të pushtetit qëndror. Ligji 

shqiptar organik për pushtetin vendor i klasifikon këto funksione si të detyrueshme dhe jo 

të detyrueshme, i pari përcaktohet nga ligji dhe i dyti nga një marrëveshje ose kontratë 

midis pushtetit qëndror dhe autoriteteve vendore. Shteti supozhet të përcaktojë kushtet 

dhe standartet, si dhe të financojë plotësisht shërbimin që do të ofrohet. 

                                                
69 Neni 12 i Ligjit Nr. 8652, datë 31/07/2000    
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Aktualisht në ligj përcaktohet që “pushteti qëndror do t`u japë pushteteve vendore fonde 

të mjaftueshme për të plotësuar kërkesat për ofrimin e funksioneve të përbashkëta dhe të 

deleguara” (neni15, pika 4). Kjo kërkesë për financimin e plotë të funksioneve “të 

deleguara” dhe “të përbashkëta” është e debatueshme. Në fillim, n.q.s. financimi do të 

jepej i plotë për të dyja rastet, pushteti qëndror mund të ruajë proçesin e vendim – marrjes 

në të dyja rastet dhe dallimi midis funksioneve të deleguara dhe të përbashkëta zhduket.  

 

Së dyti, në të dyja rastet (ofrimi i funksioneve të deleguara dhe të përbashkëta) pushteti 

qëndror mund të përcaktojë standartet minimale të shërbimit që mund të ndiqen nga 

pushtetet vendore, por kjo nuk do të thotë që pushteti qëndror duhet me domosdoshmëri 

t`i financojë ato plotësisht, madje edhe në rastin e funksioneve të deleguara. Pushtetet 

vendore duhet të kenë burime të mjaftueshme të ardhurash (taksa lokale, tarifa, si dhe 

tatime të përbashkëta kombëtare si dhe transferta të pakushtëzuara) në mënyrë që të 

marrin pjesë në ndarjen e kostove të funksioneve të deleguara dhe të përbashkëta. 

Përndryshe, ofrimi i shërbimeve nuk do të kishte tendencë të ishte efektiv përsa i përket 

kostos duke qënë se nuk do të kishte stimuj, për të minimizuar kostot e shërbimeve (duke 

përfshirë funksionimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve) apo për të përmirësuar cilësinë 

dhe/ose sasinë e shërbimeve për një shumë të caktuar burimesh70.  

 

Vetë ligji organik nuk përcakton ndonjë funksion specifik të deleguar, megjithëse siç u 

përmend më sipër, mudus operandi aktual i skemës së asistencës sociale dhe lehtësimit të 

varfërisë është më afër përkufizimit të funksioneve të deleguara sesa funksionit të 

përbashkët të përcaktuar nga ligji. 

 

2.12 Funksionet e Qarkut 71: Numri i qarqeve dymbëdhjetë (12), u vendos si për inerci, 

nga ekzistenca në vitin 1992 në Shqipëri e dymbëdhjetë (12) prefekturave, pa u kryer 

                                                
70 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004, Vëllimi  II 
71 Neni 13 I Ligjit 8652, date 31/07/2000 
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ndonjë analizë e mirëfilltë në lidhje me numrin dhe territorin72. Arsyeja kryesore e 

zëvendësimit të rretheve me qarqet erdhi si rezultat i argumentave të mëposhtëm:  

 

• Për të pasur një rol kryesor dhe të fuqishëm në nivelin e parë; 

• Rrethet gradualisht e kishin humbur rolin e ekzistencës së tyre, kjo edhe si rezultat 

i përmasave të vogla; 

• Për t`iu përgjigjur nevojave potenciale për të pasur një tjetër institucion në 

pushtetin vendor, që në një afat të gjatë t`i ngarkoheshin detyra; 

• Krijimi indirekt (dhe jo me zgjedhje të drejtpërdrejta) u zgjodh duke marrë 

parasysh që në një territor të gjerë dhe me popullsi të madhe do të ishte e 

parakohshme (ose edhe e gabuar) të përdoreshin zgjedhjet e drejtpërdrejta; 

• Këshillat e qarqeve, me një përbërje të tillë, do të ishin një mundësi/instrument në 

duart e bashkisë/komunës respektive që nëpërmjet bashkëpunime të zgjidhnin 

çështje të ndryshme duke ia adresuar e lënë në dorë qarqeve. 

 

Megjithëse qarqet konsiderohen njësi autonome të pushtetit vendor, ato janë parë 

kryesisht si njësi koordinuese dhe si të tilla u janë caktuar vetëm pak përgjegjësi 

eskluzive për politikat rajonale dhe zbatimin e politikave rajonale në linjë me politikat 

kombëtare (kryesisht për rrugët interurbane dhe rurale, shërbimet rajonale të transportit, 

planifikimin rajonal dhe urban, si dhe masa rajonale për mjedisin). Çdo përgjegjësi tjetër 

e rëndësishme e qarqeve ende nuk ka gjetur përgjigje dhe ligji parashikon që qarqet mund 

të kryejnë çdo funksion tjetër përsa kohë që janë të deleguara nga komunat dhe bashkitë 

ose nga shteti, vullnetarisht. Edhe sot e kësaj dite, ky delegim ende nuk ka ardhur. Qarqet 

janë të kufizuara përsa i përket pushtetit të tyre fiskal dhe nuk mund të dhunojnë 

autonominë ligjore të përcaktuar tashmë në ligjin organik të komunave dhe bashkive të 

tyre përbërëse.  

 

Përsa kohë që këshillat e qarqeve vazhdojnë të varen nga delegimi vullnetar i autoritetit 

dhe përsa kohë që ato mbahen nga transfertat qoftë nga shteti qoftë nga njësitë e tyre 

                                                
72 Artan Hoxha, Juliana Dhimitri, Fiscal decentralization in See countries, Case of Albania, Stability Pact 
Conference, 30 September 2006 
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përbërëse, qarqet kanë tendencën të mbeten institucione të dobta, pa një autonomi të 

ardhurash dhe pa shumë përgjegjësi përpara popullatës së tyre vendore. Permirësimi i 

autonomisë dhe përgjegjëshmërisë në nivel qarku mund të arrihet vetëm nëse këshillat e 

qarqeve do të fuqizoheshin me anë të një burimi të pavarur taksash/tarifash shërbimi të 

tyrin. Shkalla deri ku kjo do të ishte e mundur në përfaqësimin e anëtarësimit aktual 

indirekt të këshillave të qarqeve është një sfidë  që duhet të zgjidhet nga qeveria në një të 

ardhme të afërt73.   

 

Ka pasur shumë debate dhe ka akoma sot mbi të ashtëquajturën “krizë qarku/rajoni”, që 

nënkupton pa aftësinë e këshillit të qarkut për të  shërbyer, veçanërisht në lidhje me 

çështje të zhvillit të qarkut.  

 

Disa argumentime mbrojnë idenë se e gjithë kjo vjen si rezultat i modelit të gabuar 

kushtetues dhe zgjidhja për ta do të ishte zvogëlimi i numrit të qarqeve deri në 3-4 ose 5-

6, me zgjedhje të drejtpërdrejta të këshillit dhe duke i dhënë kështu më shumë pushtet 

autoritetit të qarkut, duke i ngarkuar detyra të përcaktuara qartë.  

 

Në fakt, për hir të së vërtetës, duhet të pranojmë që kjo alternativë interpreton në mënyrë 

të gabuar modelin Evropian të zhvillimit rajonal, në favor të saj është pushteti qëndror 

dhe kryesia e qarkut.  

 

Argumenta të tjerë mbrojnë idenë se problemi nuk është tek modeli kushtetues por tek 

vënia në zbatim e tij si dhe tek roli që i është dhënë qarkut dhe këshillit të tij në një afat të 

mesëm. Nëpërmjet një delegimi të funksioneve nga poshtë – lart, funksionet nga 

bashki/komunë dhe/ose nga lartë – poshtë, nga pushteti qëndror, hap pas hapi do të 

transferohen tek qarqet (nëpërmjet marrëveshjeve).  

 

                                                
73 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004, Vëllimi  II 
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Megjithatë ideja e shumicës konsiston në faktin se ndryshimi i modelit të qarkut nuk 

është prioritet, madje edhe me modelin aktual, Shqipëria mund të përparojë në rrugën e 

zhvillimit rajonal74 

   

Në përgjithësi këshillat e qarqeve i kanë ushtruar funksionet e përcaktuara në ligj. Kështu 

gjatë kësaj periudhe qarku ka demonstruar se është  një strukturë me kapacitete të afta për 

të absorbuar fonde nga donatorë të huaj për zhvillimin e infrastrukturës rajonale dhe  

vendore. Në drejtim të ushtrimit të kompetencave të deleguara nga pushteti qëndror dhe 

ai vendor institucioni i qarkut ka qenë i gatshëm dhe ka demonstruar në praktikë, se ka 

kapacitetet e nevojshme për kryerjen e tyre. Kështu delegimet nga disa komuna të 

kompetencave në fushën e planifikimit urban kanë treguar se qarqet e kanë kryer këtë me 

korrektësi në përputhje me marrëveshjet.  

 

Aktualisht, vetëm “planifikimi urban i qarkut”, “ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve  

rurale dhe rajonale”, “transporti i nxënësve dhe mësuesve “ dhe financimi i disa 

institucioneve të vogla sociale (si p.sh: Shoqata e të Verbërve) janë përcaktuar në mënyrë 

eksplicite si shërbime publike të deleguara nën këshillat e qarqeve.  

 

Në fakt, duke u kaluar qarqeve përgjegjësi të rëndësishme, mendojmë se mund të jetë një 

mundësi për zgjidhjen e fragmentizimit të komunave dhe bashkive75, me anë të 

përcaktimit dhe transferimit të funksioneve fushat e zgjeruara të përfitimit të të cilave 

mund të rrisin efektshmërinë e shpërndarjes së shërbimeve. Në këtë drejtim, disa nga 

problemet që lidhen me ekonomitë e shkallës dhe faktorë të jashtëm në nivel vendor 

ndoshta mund të zgjidhen në nivel qarku ose nga shoqatat vullnetare të 

bashkive/komunave, me anë të nënkontraktimit të burimeve dhe me pjesmarrjen e 

drejpërdrejtë të sektorit privat. Ndoshta disa kompetenca  që lidhen me arsimin (p.sh: 

arsimin e mesëm dhe profesional), disa kompetenca që lidhen me kujdesin shëndetsor 

(p.sh: kujdesin shëndetsor parësor, duke përfshirë shërbimet në ambulancat dhe spitalet 

                                                
74 Artan Hoxha, Juliana Dhimitri, Fiscal decentralization in See countries, Case of Albania, Stability Pact 
Conference, 30 September 2006 
75 Në lidhje me fragmentizimin e bashkive dhe komunave do të flasim dhe sqarojmë në nje kapitull më vete 
kur të trajtojmë temën e rajonalizimit 
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rajonale), disa kompetenca që lidhen sigurinë civile (p.sh: zjarrfikësit), transportin dhe 

telekomunkicaionet (p.sh: shërbimet dhe rregullat e transportit midis qyteteve) dhe 

ndërmarrjet e shërbimeve botore (p.sh: furnizimi me ujë, vaditja, grumbullimi dhe 

menaxhimi i plehrave), mund të përfshihen në këtë kategori shërbimesh.  

 

Ndonëse qeveria mund t`a marrë në konsideratë delegimin e disa prej këtyre funksioneve 

dhe kompetencave tek qarqet dhe përfshirjen e stimujve që bashkitë dhe komunat të bëjnë 

të njëjtën gjë (ose të bashkohen apo të nënkontraktojnë), duhet pasur kujdes që të 

shmangen kofliktet midis juridiksioneve përsa i përket kompetencave, mandateve të 

pafinancuara dhe kufizimeve të lehta në buxhet76. 

 

2.13 Besueshmëria në pushtetet vendore, dialogu institucional dhe marrëdhënia midis  

pushtetit qëndror dhe atij vendor, kontroll dhe proporcionalitet. Decentralizimi dhe 

vetëqeverisja, në vetvete, nuk janë të mjaftueshëm për të garantuar një demokraci më të 

madhe. Por demokracia ka nevojë për decentralizim dhe vetëqeverisje. Zhvillimi, 

progresi në demokraci varet nga institucionet dhe sjellja politike. Kjo e fundit është më i 

vështirë për t`u arritur dhe kërkon kohë. Institucionet me ndërgjegje duhet të mbështesin 

zhvillimin e demokracisë.  

 

Ne e dimë që nuk mjafton të kesh ligje të mira për të pasur zgjedhje të drejta (por është e 

nevojshme) dhe gjithashtu nuk mjafton të kesh zgjedhje të drejta (por është e nevojshme) 

për të konfirmuar një legjitimitet politik në elitën politike. Vetëqeverisje vendore nuk 

mund të kuptohet vetëm nga një këndvështrim funksional, me qëllimin për efikasitet në 

administrimin vendor dhe ofrimin e shërbimeve, por edhe si një mënyrë qeverisjeje që 

është në favor të zhvillimit të demokracisë dhe të besueshmërisë së nivelit politik në nivel 

vendor77.  

 

Vetëqeverisja vendore duhet të konsiderohet si pjesë përfshirëse e të gjithë sistemit 

qeverisës, kjo është e nevojshme për një qeverisje më të mirë, më shumë demokraci, 

                                                
76 Raport Analitik i Bankës Botërore “Shqipëria, Decentralizimi në Tranzicion”, Gusht 2004, Vëllimi  I 
77 Artan Hoxha, Albana Dhimitri, Juliana Dhimitri, Questionnaire on the implementation of the national 
work programmes for better local government, Second Regional Ministerial Conference, 2006  
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besueshmëri më të madhe dhe më shumë përgjegjshmëri në menaxhimin e punëve 

publike. Pushteti qëndror duhet t`a konsiderojë decentralizimin si një opsion të politikave 

të ndryshme shtetërore dhe shpërndarja e kompetencave dhe përgjegjësive midis niveleve 

të ndryshme qeverisëse  duhet të jetë e përshtatshme me nevojat funksionale për aq kohë 

sa qëllimi i pushtetit qëndror është t`i shërbejë shoqërisë civile dhe qytetarëve. Këto 

nevoja funksionale mund të ndryshojnë jo vetëm nga shteti në shtet por edhe brenda të 

njëjtit shtet nga rajoni në rajon (qarqe për rastin tonë) sipas politikave shtetërore dhe 

periudhave. Qeveria duhet t`i kushtojë vëmendje kuadrit ligjor, historisë dhe 

komuniteteve ekzistuese78. 

 

Pushteti vendor i është dhënë Këshillit të Bashkisë/Komunës dhe Kryetarit të 

Bashkisë/Komunës. Këshilli është një organ kolegjial dhe e përfaqëson 

bashkinë/komunën, ndërsa Kryetari është organ individual dhe ekzekutiv. Të dy organet 

zgjidhen nga zgjedhje të drejtpërdrejta, me një mandat tre vjeçar, kjo rrit besueshmërine e 

tyre dhe të aktivitetit të tyre nga shtetasit. Në fakt, është vënë re se zgjedhjet vendore 

tërheqin më shume zgjedhës sesa zgjedhjet kombëtare. Megjithatë nuk mund të jepen 

statistika të vërteta si rezultat i problemeve me regjistrimin e popullsisë dhe numrin e 

madh të personave që janë në emigrim që nuk parashikohen dot si zgjedhës të 

mundshëm. 

 

Përsa i përket mandatit të organeve të zgjedhura të pushtetit vendor, forcat politike në 

Shqipëri kanë arritur të bien dakort që të shtrihet nga tre në katër vjet, por edhe ky 

ndryshim kërkon kohën e tij pasi për këtë kërkohet ndryshim në Kushtetutë79. 

 

Ndërmjet emërimit si Kryetar dhe heqjes së tij nga detyra ka një element që kufizon 

besueshmërinë tek ty organ i shtetasve, është organ i pavarur. Kjo pasi ardhja e tij në 

detyrë vjen si rezulat i zgjedhjeve të drejtpërdrejta ndërsa mbarimi i mandatit të tij mund 

të bëhet nga Këshilli i Ministrave ( Neni 115/1 i Kushtetutës), me motivimin për shkelje 

të rënda të Kushtetutës ose ligjeve, dhe jo nga shtetasit. Në praktikë, nuk është akoma e 

                                                
78 Prof. Gerard Marcou, The state of local and regional democracy in South –Eastern Europe, Ministerial 
Conference 
79 Neni 109 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 
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qartë nëse ky element mund të trajtohet si një kontroll dhe balancim i mirë pushtetesh, 

apo si një presion politik potencial i pushtetit qëndror ndaj institucioneve të pushtetit 

vendor. Por, një element që vjen në ndihmë dhe zbut frikën për presion dhe kufizim të 

autonomisë së pushtetit vendor, është fakti se kundër vendimit të Këshillit të Ministrave 

për shkarkim, Kryetari mund të apelojë këtë vendim përpara gjykatës80, si një premisë për 

një pushtet të pavarur, siç është pushteti gjyqësor.  

 

Brenda tij, pushteti vendor funksionon sipas një sistemi të mirë kontrolli dhe balanci 

(check and balance). Shumica e vendimeve të bashkive/komunave merren nga Këshilli, 

ndërsa Kryetari përfaqëson trupin ekzekutiv, përfaqëson bashkinë/komunën në punët e 

perditshme, ekzekuton vendimet e Këshillit, drejton administratën vendore dhe paraqet 

raport periodik mbi çështjet financiare dhe më gjerë para Këshillit. 

 

Përsa i përket proçesit të besueshmërisë së shtetasve mund të themi se deri tani është bërë 

një punë e kënaqshme. Ekziston një kuadër ligjor që ndihmon në këtë fushë, si Ligji “Mbi 

të drejtën e Informimit” ashtu edhe Kodi i Proçedurës Administrative. Këto ligje 

parashikojnë një adminstratë të pushtetit vendor interaktive, më e besueshme, më 

transparente dhe më e qartë. Gjithashtu në bashki/komuna ekzistojnë zyra të informimit 

të qytetarëve, që janë mundësi shumë të mira për takime/kontakte periodike me qytetarët. 

Ajo që vlen për t`u theksuar është që këto praktika/shembuj duhet të përhapen gjerësisht 

në gjithë territorin. Kohët e fundit është vënë re një rol më aktiv i qytetarëve, duke 

shprehur interes dhe duke u përfshirë në vendimarrjen e  çështjeve si ambjenti, 

infrastruktura lokale, arsimi parauniversitar etj.     

 

Një institucion kushtetues, që ka luajtur rol aktiv në përfaqësimin e interesave të 

qytetarëve në aktivitetet e pushtetit vendor, duke kontrolluar proçedurat dhe dhënë 

rekomandime, është Avokati i Popullit.  

 

 Një tjetër çështje, që do të rriste besimin e qytetarëve ndaj pushtetit vendor, ka të bëjë me 

trajnimin e punonjësve në administratën publike vendore, me rritjen e aftësisë së tyre 

                                                
80 Neni 115/2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 
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menaxheriale dhe pse jo me arritjen për të tërhequr kandidatura të mira në administratën 

vendore. Sipas Ligjit Nr. 8549, datë 11/11/1999 “Mbi statusin e nënpunësit civil”, 

administrata bashkiake është konsideruar si pjesë e sistemit të nënpunësit civil, që 

nënkupton se rekrutimi, karriera, proçedurat e pushimit nga puna etj., janë të njëjta me 

proçedurat që zhvillohen në oganet e pushtetit qëndror, ndërsa administrata e komunës, 

nuk i nënshtrohet rregullave të këtij ligji. 

  

 Arsyeja e vendimit të mësipërm është bazuar në faktin se duke përdorur  statusin e 

nënpunësit civil në një institucion të vogël, që mbulon një territor të vogël me pak 

banorë, do të përbënte një kosto të lartë administrative ose ne disa raste të pamundur. 

Ligji mbi “Statusin e nënpunësit civil” ka përcaktuar se çdo vend pune i lirë duhet të 

publikohet në një gazetë kombëtare dhe në konkurim duhet të jenë të pranishëm katër 

kandidatë. Kushte të tilla do të ishin jo realiste për t`u respektuar në një njësi të vogël 

qeverisjeje vendore, ku numri i banorëve nuk arrin më shumë se disa  mijëra banorë dhe 

akoma më i vogël është numri i punonjësve të kualifikuar (puthuajse inekzistent). Nga 

ana tjetër, në mënyrë paradoksale, ligji ka përjashtuar gjithë komunat dhe ka përfshirë 

gjithë bashkitë, duke injoruar faktin se ka bashki që janë shumë të vogla dhe komuna që 

janë të barabarta me bashki me madhësi mesatare81. Kjo çështje është në shqyrtim e sipër.  

  

 Në lidhje me problemin e bashkive/komunave të përmasave të vogla, aq sa po bëhen po 

problem për pamundësi menaxheriale të funksioneve të veta, si rezultat edhe i numrit të 

ulët të punonjësve të kualifikuar, në tavolinat e ekspertëve dhe personave të interesuar,  

është ngritur hipoteza e shkrirjes së tyre në një. Lidhur me këtë teori ka disa zgjidhje. 

  

 Bashkimi i dy komunave/bashkive në një do të zgjidhte ose do të zbuste problemin e 

punonjësve të kualifikuar, por do të rriste koston e punës, pasi banorët do të detyroheshin 

të lëviznin më larg për zgjidhjen e një problemi dhe punonjësi i kualifikuar do të punonte 

për një numër më të madh banorësh. Megjithatë një zgjidhje mund të ishte duke u  

ndihmuar edhe nga pushteti qëndror nëpërmjet p.sh. vënies në dispozicion të një linje 

                                                
81 Artan Hoxha, Juliana Dhimitri, Fiscal Decentralization in SEE Countries, Case of Albania, Stability Pact 
Conference, September 2006 
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autobusi që do të lehtësonte lëvizjen e njerëzve midis këtyre distancave më të gjata, pas 

bashkimit. Kuptohet që kjo nuk është një zgjidhje për të tëra rastet, pasi gjithçka varet 

nga një numër i madh faktorësh, si p.sh. vendndodhja e komunës/bashkisë 

(malore/fushore) etj.  

 

 Aktualisht, administrata e bashkive ka përfituar shumë tranime dhe asistencë. Dëshira për 

të mësuar dhe për t`u trajnuar duket sikur po rritet. Në disa bashki, cilësia stafit është 

përmirësuar dukshëm. Nga ana tjetër, me disa përjashtime, administrata e komunës ka 

përfituar më pak.  

  

 Duhet pasur kujdes që kur flitet për kapacitet në pushtetin vendor, duhet bërë kujdes për 

të marrë në konsideratë të gjithë elementët dhe jo të përdoret kjo si pretekst për të mos 

deleguar funksione/detyra nga pushteti qëndror te ai vendor. Kapaciteti i administratës së 

pushtetit vendor, në krahasim me atë qëndror, jo detyrimisht ka të bëjë me edukimin dhe  

njohuritë e stafit. Shpesh diferencimi vjen edhe si rezultat i pagesës së ulët ndaj punës që 

bëhet në organet e pushtetit vendor. Zhvillimi i decentralizimit fiskal do të kontribuojë në 

uljen e kësaj diference kaq të madhe.    

 

Kontrolli administrativ, është një çështje kyç, shumë herë i diskutuar në Shqipëri, në 

lidhje me marrëdhënien midis pushtetit qëndror dhe atij vendor. 

 

Ka pasur raste të një debati të fortë rreth konceptit të “proporcionalitetit” të duhur në 

kontrollin administrativ, në përputhje me parimet e mbrojtura nga Neni 8/3 i KEVV, 

parim ky i cili ende rezulton i paqartë në Shqipëri. Problemi qëndron në faktin se aplikimi 

i parimit të proporcionalitetit në kontrollin administrativ, duhet të jetë i drejtë dhe i 

kujdesshëm, pasi do të çonte në një rrezik ndërhyrje të pushtetit qëndror në çështjet e 

pushtetit vendor, në kundërshtim me parimin e autonomisë, sankionuar në Kushtetutë dhe 

Kartë. Kjo ka çuar në nevojën për krijimin e  një ligji që të rregullojë marrëdhëniet midis 

pushtetit qëndror dhe atij vendor duke i parashikuar ato në ligj e ju duke ia lënë rastit dhe 

dëshirës së forcave politike. 
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Aktualisht, pushteti vendor është i hapur ndaj kontrollit administrativ të tri formave:  

 

- Kontroll i brendshëm, i kryer nga Këshilli i Bashkisë/Komunës nëpërmjet 

komisioneve ose auditeve të pavaruara; 

- Kontroll i pushtetit qëndror , nëpërmjet proçesit të ligjshmërisë së akteve nga 

Prefekti, por edhe më gjerë, nga komisione të përbëshkëta përfaqësimi (rasti i 

Planifikimit Urban), në fusha të tjera si kontrolli mbi financat vendore dhe 

prokurimet (Drejtoria e Përgjithshme e Auditit Shtetëror, Agjencia e Prokurimit 

Publik) etj.; 

- Institucione kushtetuese të pavarura kontrolli, si Kontrolli i Lartë i Shtetit.  

 

Në një vend si Shqipëria, që është në reformim e sipër, çështjet e mësipërme, mund të 

kthehen në kryesore, pasi suksesi dhe vazhdimësia e e reformave është e pandarë nga 

aplikimi i parimit të kontrollit administrativ. Kjo kërkon një balancim të të dy nevojave, 

nga njëra anë vendosjes së ekuilibrave të kontrollit, por pa prekur, cënuar apo kufizuar 

autonominë e pushtetit vendor.  
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Kapitulli III 

 

Decentralizimi fiskal 

 
 

Decentralizimi fiskal është një proces që zakonisht kërkon shumë vite për t’u plotësuar. 

Hartimi i legjislacionit të nevojshëm dhe i udhëzimeve mbështetëse pothuajse ka 

përfunduar, megjithëse akoma ka nevojë të merren disa vendime politikash dhe të 

shkruhen disa ligje për të kodifikuar këto vendime. Zbatimi i plotë i politikave të reja në 

një numër të madh njësish vendore është më i vështirë dhe është akoma në progres.  

 

Miratimi i Ligjit Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore në Korrik të 

Vitit 2000 shënoi fillimin zyrtar të decentralizimit fiskal në Shqipëri. Ky Ligj, i quajtur 

shpesh Ligji Organik apo Ligji i Qeverisjes Vendore, përcakton përgjegjësitë funksionale 

të të dy niveleve të qeverisjes vendore në vend – të komunave dhe bashkive, dhe të 

qarqeve.  Ky ligj, gjithashtu, i jep qeverisjes vendore kompetenca autonome për rritjen e 

të ardhurave. Ligji, sëbashku me Strategjinë fiskale të decentralizimit, është një dritare 

oportuniteti për rritjen e autonomisë së pushtetit vendor. Ai përcakton se:  

 

• Politika fiskale kombëtare do të garantojë vetëmbështjetjen fiskale të pushteteve 

vendore nëpërmjet burimeve të diversifikuara të të ardhurave (neni15); 

• Pushtetet vendore (duke përfshirë qarqet, bashkitë dhe komunat) kanë autoritetin 

(që do të përcaktohet me një ligj të veçantë) të vjelin tatime dhe të ardhura të tjera 

jotatimore me qëllim ekzekutimin e funksioneve të tyre (nenet 15,16 dhe 18); 

• Pushtetet vendore kanë të drejtë të marrin fonde nga burimet kombëtare, si p.sh. 

nga tatimet e përbashkëta, transfertat e pakushtëzuara dhe ato të kushtëzuara 

(nenet 15,17 dhe 18);  
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• Për qëllime investimesh, pushtetet vendore kanë të drejtë të marrin hua sipas 

kushteve të përcaktuara me ligj(nenet 16 dhe 73)82 .  

 

Këto dispozita në lidhje me të ardhurat e pushtetit vendor janë në përputhje me Kartën 

Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore, si dhe janë të pasqyruara në strategjinë e 

decentralizimit, e cila përcakton se:  

 

1. Pushteteve vendore duhet t`u jepen burime të mjaftueshme financiare në mënyrë 

që të përballojnë përgjegjësitë e shpenzimeve; 

2. Një pjesë e mirë e këtyre burimeve financiare duhet të dalë nga taksat vendore; 

3. Përqindjet e taksave dhe në disa raste edhe baza tatimore do të përcaktohet (së 

paku në marzh) në mënyrë autonome nga këshillat vendore përkatës.83  

 

Tre llojet e përgjegjësive për shërbimet publike janë të artikuluara në Ligjin Organik – 

funksionet ekskluzive, të përbashkëta dhe të deleguara. Të parat janë përgjegjësi e plotë e 

qeverisjes vendore meqenëse përfitimet e shërbimit janë të përqëndruara në nivel vendor; 

funksionet e përbashkëta tentojnë të jenë shërbime, përfitimet prej të cilave nuk janë 

totalisht vendore si natyrë apo të cilat përfshijnë rishpërndarje të ardhurash; funksionet e 

deleguara (akoma të papërcaktuara në ligj) i lejojnë njësitë e qeverisjes vendore të 

veprojnë si agjentë të qeverisë qëndrore.  

 

Në fund të vitit 2002 u bë ligj një paketë e re fiskale e cila dha burime të reja të ardhurash 

dhe kompetencash për qeverisjen vendore që hyri në fuqi në vitin 2003. Veçanërisht e 

rëndësishme në këtë aspekt ishte ajo që njësive të qeverisjes vendore u është dhënë 

kompetenca për të vendosur nivele taksash (brenda një kufiri rreth niveleve treguese të 

specifikuara ligjërisht) mbi pasuritë vendore (taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi tokën 

bujqësore), taksën e biznesit të vogël dhe taksën e ndikimit në infrastrukturë nga 

ndërtimet e reja. Ligji gjithashtu jep edhe të ardhurat nga dy taksa – një taksë mbi kalimin 

e të drejtës mbi pasuritë e paluajtshme dhe një taksë për regjistrimin e përvitshëm të  
                                                
82 Ligji organik u plotësua me Ligjin Nr.9869, datë 4/02/2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” 
83 Shqipëria dhe decentralizimi në tranzicion, Raport analitik, Vellimi II, Dokument i Bankës Botërore, 
Gusht 2004  
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mjeteve të transportit – si burime vendore. Nuk lejohet autonomi për vendosjen e nivelit 

për ato detyrime dhe të ardhura që mblidhen nga autoritetet e qeverisë qëndrore (të cilat  i 

bëjnë ato efektivisht taksa të ndara me të ardhura të ndara në bazë të vendndodhjes së  

pronës apo të automjetit të taksuar). Në të njëjtën kohë me miratimin e këtyre taksave 

vendore, u vendos edhe një tatim i thjeshtuar mbi fitimin për të gjithë bizneset që nuk 

janë subjekt i rrjetit të TVSH-së. Përsëri, kjo është një taksë e përbashkët me të gjitha të 

ardhurat e ndara me qeverisjen vendore në të cilën ndodhet biznesi i vogël84.  

 
Neni 113 i Kushtetutës85, gërma “c” parashikon si garanci kushtetuese të 

drejtën/diskrecionin e Këshillave komunal, bashkiak e të qarkut, si organe përfaqësuese 

të njësive vendore që: 

 

-Të mbledhin të ardhura (pra, krijojnë të ardhura nga burimet e financimit); 

-Të shpenzojnë të ardhurat që janë të domosdoshme për ushtrimin e funksioneve të tyre. 

 

Ligji Nr.8652, datë 31/07/2000, neni 16 ka përcaktuar si burime të rëndësishme të të 

ardhurave për komunat dhe bashkitë: 

 

a) tatimi mbi pronat e luajtshme dhe të paluajtshme dhe transaksionet e tyre; 

b) tatimi mbi aktivitetin ekonomik të bizneseve të vogla, duke përfshirë shërbimet 

vendore; 

c) tatimi mbi të ardhurat nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet dhe llotaritë 

vendore; 

d) taksa të tjera të përcaktuara nga ligji; 

e) tarifa për shërbime publike (si p.sh.: ujësjellës – kanalizime); 

f) tarifa për përdorimin e hapësirave publike (si p.sh: parkingu dhe tabelat e 

reklamave); 

g) tarifa administrative (p.sh.: për nxjerrje liçence, leje dhe autorizim).  

 

                                                
84 Në vitin 2007 u realizua bashkimi i taksës mbi biznesin e vogël me taksën mbi fitimin në  një taksë të 
vetme, duke e kthyer në taksë vendore dhe si e tillë mblidhet prej organeve të pushtetit vendor 
85 Kreu III, Pjesa gjashtë “Qeverisja Vendore” e Kushtetutës 
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3.1 Veprimtaria e njësive vendore86 financohet kryesisht nga:  

 

Burimet vendore:  

 

●Taksat; 

 

● Tarifat; 

 

● Veprimtaria e njësive ekonomike/shoqërive tregëtare. 

 

Burimet e Qeverisë qëndrore: 

 

● Granti (dhe fondi ekualizues);  

 

● Transfertat e kushtëzuara/fondet e deleguara; 

 

●Subvencionet; 

 

●Shpërndarja e pjesëve direkte nga taksat kombëtare; 

 

● Ndihmat financiare dhe kredite kombëtare. 

 

Burimet e jashtme: 

 

● Huatë 87(huadhënie, hua marrje), detyrimet (kontratat e garancisë) etj.; 

 

● Llotaritë vendore; 

 

                                                
86 Majlinda Dhuka, Albana Dhimitri, Material Trajnimi për ITAP 
87 Ligji Nr.9869, datë 4/02/2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” 
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● Pjesëmarrja e sektorit privat, koncensionet etj. 

 

Për të vlerësuar pavarësinë e financimit të një njësie vendore mund të përdoret si 

indikator/tregues pesha specifike që të ardhurat nga burimet e drejtëpërdrejta/vendore 

zënë në raport me të të ardhurat e përgjithshme, ku bëjnë pjesë dhe të ardhurat indirekte 

(nga burimet e tjera, jovendore).  

 

Sipas parimit kushtetues të diskrecionit, e përbashkëta e të ardhurave nga burime të 

ndryshme (qofshin këto vendore, buxheti i shtetit, apo burime të jashtme) është 

autonomia e pushtetit vendor (këshillit bashkiak) për të vendosur në mënyrë të pavarur88 

lidhur me përdorimin e tyre, pra alokimi i tyre për shpenzime për shërbimet publike dhe 

përmbushjen e funksioneve, sipas prioriteteve të identifikuara dhe miratuara nga vetë ai. 

Në kuadër të reformës së decentralizimit ky diskrecion është tashmë i garantuar me 

Kushtetutë dhe i përcaktuar shprehimisht dhe qartësisht edhe  në ligjin organik89.  

 

Nga ana tjetër, është e qartë që dallimi kryesor midis të ardhurave të veta nga të ardhurat 

indirekte është diskrecioni i pushtetit vendor (këshillit bashkiak) për të vendosur lidhur 

me krijimin e këtyre të ardhurave d.m.th burimin e tyre, nga taksat apo tarifat (si dhe vetë 

brenda sistemit të taksave, duke e shpërndare barrën fiskale në kategori të ndryshme 

taksapaguesish), llojin e taksave/tarifave, nivelin e tyre, këstet e pagesës, lehtësitë fiskale, 

diferencimin në nivelin e taksave për kategoritë me të ardhura më të ulta, apo 

subvencionimin e kostove të shërbimeve për kategori të caktuara sociale, etj.  

 

Këtë diskrecion, njësitë vendore e kanë vetëm për taksat e klasifikuara si vendore, si dhe 

tarifat, të cilat përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të drejtëpërdrejta (ose të veta, sic 

quhen ndryshe) për buxhetin e njësisë vendore, por jo për burimet e tjera të financimit. 

 

 
                                                
88 Duhet të përjashtohen këtu të ardhurat nga fondi i kushtëzuar dhe fondet e deleguara, si të ardhura me 
destinacion përdorimi, ku këshilli bashkiak nuk ka diskrecion për të vendosur lidhur me shpenzimin e tyre, 
përvec se të shtojë fonde të tjera në drejtim të përmirësimit të standartit të shërbimeve në funksionin e 
deleguar 
89 Neni 19, pika 3 e Ligjit Nr. 8652 dt. 31/07/2000 
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Kështu që sa më i madh është vendi që zenë të ardhurat nga burimet e veta në buxhetin 

lokal aq më i madh është diskrecioni që ligji i jep këshillit bashkiak mbi buxhetin e 

njësisë vendore. Ky tregues ka një progresion të drejtë dhe të dhënat tregojnë se me 

fillimin e aplikimit të paketës fiskale vendore në vitin 2003 ai është në rritje. Në këtë 

konkluzion arrihet po të kihet parasysh tendenca e refermës së decentralizimit fiskal gjatë 

viteve në vazhdim e deri më sot.  

 
Kur klasifikohen burimet e financimit të veprimtarisë së njësisë vendore si person juridik, 

të renditura sipas rëndësisë, burimet vendore në raport me të ardhurat nga burimet e tjera 

si qeverisja qëndore apo burimet e jashtme, ato zënë (duhet të zënë) vendin kryesor. 

 

Kjo nuk është absolutisht e vërtetë në cdo rast, të paktën jo për të gjitha bashkitë apo 

komunat. Dhe në këtë ndikojnë shumë faktorë si shtrirja gjeografike dhe shpërndarja e 

njësisë vendore, kategoritë sociale të popullsisë për efekt të taksimit dhe shpërndarjes së 

barrës fiskale, zhvillimi ekonomik dhe i biznesit në territorin e bashkisë apo komunës 

etj90. Në bashkitë apo komunat ku kapaciteti fiskal i komunitet të njësisë është i vogël (të 

ardhurat për frymë të popullsisë janë të ulta, nuk ka shumë biznese, industri ndërtimi, 

hapsira publike etj.) të ardhurat nga burimet e veta mund të jenë të ulta dhe shërbimet 

kryesore të bashkisë/komunes mbështeten nga fondet e grantit (buxheti i shtetit), fondet 

ekualizuese sipas formulës së grantit etj. 

 
Përfundimisht, decetralizimi fiskal dhe rritja e kapaciteteve fiskale të njësive vendore 

është vlerësuar si një objektiv i rëndësishëm i reformës së decentralizimit dhe premisë për 

ushtrimin e autonomisë vendore dhe pavarësisë së njësive vendore. 

 

Po të analizojmë komponentët e të ardhurave nga vetë burimet vendore, vihet re se të 

ardhurat nga taksat dhe tarifat janë padyshim burimi kryesor i të ardhurave për njësitë 

vendore. Studimi i tyre, konceptimi i saktë si një sistem, si dhe elementë të planifikimit të 

të ardhurave nga taksa, parashikimi i shpenzimeve dhe alokimi i tyre kryesisht për 

shërbimin për të cilin paguhet taksa, metodat e përllogaritjes së kostove dhe tarifave për 

mbulimin e tyre, administrata e taksave vendore, shmangia e evazionit, ligjshmëria e 
                                                
90 Majlinda Dhuka, Albana Dhimitri, Material Trajnimi për ITAP 
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veprimtarisë së administratës vendore, pjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje dhe 

rritja e besueshmërisë së publikut etj. janë cështje që duhet të trajtohen dhe të adresohen 

drejtë, çështje të cilat do t`i trajtojmë në vijim.  

 

3.2 Parimi për caktimin e tatimit91. Zakonisht janë pesë parime që udhëheqin caktimin e 

të ardhurave të veta buxhetore te pushtetet vendore:  

 

Përgjegjshmëria. Pushtetet vendore duhet t`u përgjigjen preferencave të elektoratit të 

tyre. Ky parim ka për qëllim sigurimin e përfaqësimit demokratik dhe efiçencë 

ekonomike. Krijimin e kapaciteteve të duhura për të bërë vlerësimin  bazës së tyre 

tatimore dhe për caktimin e përqindjeve tatimore si një parakusht. Ky parim kërkon një 

balancim të drejtë midis financimit nëpërmjet tatimeve dhe taksave të veta dhe financimit 

nga grantet apo nga tatimet përbashkëta.  

 

Lidhja midis përfitimit dhe tatimit. Ky parim përqëndrohet në aspektet që kanë të bëjnë 

me efikasitetin e tatimeve vendore  në lidhje me ofrimin e mallrave publikë vendorë. Sa 

më shumë që një tatim të lidhet me gatishmërinë për të paguar për një  shërbim të caktuar 

publik vendor, aq më shumë ky tatim luan një rol të ngjashëm më çmimin në një treg 

privat mallrash dhe me efektet e tij të përfitimit përsa i përket efiçiencës. Kjo shpjegon 

edhe faktin se përse shumë shumë shërbime vendore që aktualisht financohen nga tatime, 

taksa dhe pagesa të përdoruesve janë më të përshtatshme dhe mund të përdoren me 

sukses. Megjithatë, tatimi nuk duhet të jetë i “eksportueshëm” tek banorët jorezidentë 

duke qënë se kjo do të dobësonte lidhjen midis pagesës së tatimit dhe shërbimeve të 

ofruara. 

 

Neutraliteti. Ky parim ka si qëllim faktin që tatimet duhet të jenë sa më neutrale që të jetë 

e mundur përsa i përket vendimeve alokative të sektorit privat. Si i tillë, duhet shmangur 

konkurenca horizontale tatimore në legjislacionin kombëtar duke vendosur një dysheme 

për përqindjet e tatimeve vendore (si p.sh.: për pronat e paluajtshme). 

                                                
91 Norregaard, J., “ Tax Assignment” , in T.Ter-Minassian (editor), Fiskale Federalism in Theory and 
Practice, IMF, 1997; Charles E.McLure, Jr., “The Tax Assignment Problem: Conceptual and 
Administrative Considerations in Achieving Subnational Fiskale Autonomy”, World Bank Institute, 1999 
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Shpërndarje e drejtë e bazës tatimore92. Tatimet, baza e të cilave nuk është e shpërndarë 

në mënyrë të barabartë midis juridiksioneve, nuk janë të përshtatshme për pushtetet 

vendore, duke qënë se kjo do të rriste edhe më shumë mospërputhjen midis të ardhurave 

dhe shpenzimeve buxhetore në juridiksionet më të varfëra. Kjo mund të rrisë nevojën për 

transferta nga pushteti qëndror, që nuk do të favorizonte shumë parimin e 

përgjegjshmërisë. 

 

Thjeshtësi administrative. Çdo pushtet vendor, qoftë ky i madh apo i vogël duhet që të 

jetë në gjendje të administrojë tatimet e veta. Çështja e administrimit të tatimeve mund të 

zgjidhet në mënyrë të ndryshme në varësi të veçorive specifike të tatimeve. Në këtë 

kontekst duhen marrë parasysh ekonomitë e shkallës.  

 

3.3 Përcaktimi i të ardhurave93. Pushteti vendor përcakton të ardhurat e tij nga burime të 

ndryshme. Pothuajse gjysma e të ardhurave të pushtetit vendor vjen nga grantet e 

kushtëzuara, megjithatë vitet e fundit (2002-2007) pushtetit vendor i është lënë diskrecion 

në mënyrën e përdorimit të këtyre fondeve94.  Kjo si rezultat i rritjes së transfertave të 

pakushtëzuara por edhe të ndryshimeve në legjislacion. Taksat dhe tarifat vendore 

përbëjnë 43% të të ardhurave diskrecionare, që vijnë nga administrimi vendor i taksave 

dhe tarifave.  

 

Kjo strukturë e taksave dhe tarifave vendore reflekton reformat që hynë në zbatim nga 

viti 2003 e deri në vazhdim. Në vitin 2002, Parlamenti aprovoi një paketë ligjesh ku ndër 

të tjera hyri në fuqi taksa mbi fitimin dhe mbi biznesin e vogël, e  cila nga Janari 2007 

është kthyer në një taksë të vetme vendore. Pushteti vendor, dhe veçanërisht Tirana, si 

pjesë të të ardhurave të veta konsideron edhe tarifën e ndërtimit, tarifë që vendoset për 

lejen e ndërtimit. Në Tiranë, kjo tarifë është 4 % e kostos së ndërtimit, që është e bazuar 

në koston kombëtare që është 300$ për metër katror.Taksa mbi pronën është e një 

                                                
92 Shqipëria dhe decentralizimi në tranzicion, Raport analitik, Vellimi II, Dokument i Bankës Botërore, 
Gusht 2004  
93 Albania, Local Finance Policy Note, World Bank Document, 5 June 2008 
94 Më poshtë do të analizojmë më gjërësisht të tërë elementët përbërës të të ardhurave vendore 
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rëndësie relative në të ardhurat vendore. Edhe pse Parlamenti rriti këtë takse me 100% në 

vitin 2003, kontributi i saj ishtë vetëm 5% në të ardhurat vendore në vitin 2007.  

 

Një tjetër burim i rëndësishëm i të ardhurave vendore janë transfertat e pakushtëzuara që 

në vitin 2007, përbënin rreth gjysmën e totalit të të ardhurave. Sistemi Shqiptar i 

transfertave të pakushtëzuara hyri në zbatim në vitin 2002. Në zbatim të ligjit 8874/2001, 

ish grantet bllok dhe disa grante të kushtëzuara (përfshirë grante nga Ministria e Punëve 

Publike dhe e Transportit, Pushteti Vendor, por jo grantet e Ministrisë së Arsimit, të 

Shëndetësisë dhe të Punës dhe Çështjeve Sociale) u zëvendësuan nga një grant i 

përgjithshëm, jo më subjekt i kushteve. Totali i përgjithshëm i grantit të pakushtëzuar 

përcaktohet çdo vit gjatë parashikimit të buxhetit shtetëror. Në përgjithësi, madhësia e tij 

bazohet në mbledhjen e të ardhurave të një viti më parë. Që nga momenti i parë i hyrjes 

në fuqi e deri tani formula e shpërndarjes së grantit ka ndryshuar vazhdimisht.  

 

3.4 Tatimet kombëtare që nuk ndahen95. Në Shqipëri, TVSH-ja, taksat doganore, akcizat 

taksa e solidaritetit dhe një set taksash dhe tarifash kombëtare përbëjnë taksat dhe tarifat 

jo të përbashkëta kombëtare.Vendimet në lidhje me politikat tatimore dhe administrimin 

e tyre  u takojnë autoriteteve qëndrore. TVSH-ja është tatimi më i rëndësishëm kombëtar, 

që i përgjigjet 45% të të ardhurave të përgjithshme kombëtare, por edhe tatimi mbi të 

ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin gjithashtu kanë qenë burime relativisht të 

rëndësishme të ardhurash për pushtetin qëndror. Megjithëse këto cilësohen si taksa 

kombëtare, ligji organik i pushtetit vendor mundëson që këto dy taksa të jenë të 

përbashkëta me pushtetet vendore.  

 

Zbatimi i një mekanizmi për ndarjen e tatimit është shtyrë kryesisht me argumentin që 

ndarja direkte e këtyre tatimeve do të rrisë ndjeshëm pabarazitë e të ardhurave midis 

juridiksioneve. Aktualisht ekzitojnë dy argumenta që mund të pengonin rregullimin e 

taksave të përbashkëta: që llogaritja e përgjegjësive të reja që sapo kanë kaluar tek 

pushtetet vendore ende nuk ka përfunduar dhe për pasojë shteti nuk do ta dinte sa do të 

                                                
95 Shqipëria dhe decentralizimi në tranzicion, Raport analitik, Vellimi II, Dokument i Bankës Botërore, 
Gusht 2004  
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ishte “pjesa e përbashkët“ e këtyre taksave që do të ishin të përbashkëta; dhe përqindja e 

ndarjes nuk do të mund të përcaktohej dot deri në momentin kur të ardhurat nga këto 

taksa të jenë stabilizuar me zhvillimin e vendit (moment që për disa ekspertë kërkon 

kohë). Megjithatë, pavarësisht nga këto argumenta, qeveria tashmë është në proçesin e 

kalimit të burimeve të saj në formën e “granteve“ (të kushtëzuara apo të pakushtëzuara) 

që i jep shtetit një shifër pak a shumë të saktë të kostos minimale të detyrave që aktualisht 

kryhen nga pushtetet vendore.  Gjithashtu stabiliteti për këtë komponent specifik të 

prurjes së të ardhurave vendore (d.m.th. taksat kombëtare të përbashkëta) mund të arrihet 

përmes adoptimit të një mesatareje lëvizëse si bazë për përllogaritjet.  

 

3.5 Taksat. Sipas përcaktimit, taksa është një kontribut i kërkuar për t’u paguar nga cdo 

person, i cili drejtëpërdrejtë përfiton një shërbim publik96.  

 

Legjislacioni tatimor në fuqi parashikon se tre janë nivelet kryesore të taksimit: 

• taksimi në nivel qëndror/kombëtar; 

• taksimi në nivel qarku; 

• taksimi në nivel bashkie/komune. 

 

Për taksat me karakter vendor neni 16, pika 297 i jep kompetencën këshillit të komunës, 

bashkisë të vendosë: 

• për të mbledhur ose jo një taksë; 

• mënyrat dhe mbledhjes dhe administrimit të taksave, sipas përcaktimeve në ligj; 

• nivelin e taksës, brenda kufijve minimalë dhe maksimal të përcaktuar në ligje të 

veçanta. 

 

Për taksat vendore, baza e taksës dhe kufijtë minimal dhe maksimal të tyre përcaktohen 

në Ligjin “Për sistemin e taksave vendore”. Në këtë kuptim, taksat ndahen në ato:  

-Baza e të cilave dhe kufijtë minimalë dhe maksimalë janë të përcaktuar në ligj sic janë:  

• Taksa mbi ndërtesën; 

                                                
96 Majlinda Dhuka, Albana Dhimitri, Material Trajnimi për ITAP 
97 Ligji nr. 8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” 
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• Taksa mbi tokën bujqësore; 

• Taksa e fjetjes në hotel; 

• Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; 

• Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme;  

• Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve;  

• Taksa vendore mbi biznesin e vogël. 

 

-Për të cilat ligji përcakton vetëm llojin e taksës, dhe i jep të drejtë për përcaktimin e 

bazës dhe të nivelit të taksës këshillit vendor si: 

• Taksa per zënien e hapësirave publike; 

• Taksa e tabelës; 

• Taksa të përkohshme. 

 

Këshilli komunal ose bashkiak duhet të përcaktojë me vendim nivelin e taksës dhe 

kategoritë dhe nënkategoritë e pagesës, ne përputhje me kufijtë minimal dhe maksimal 

(pa kaluar limitin +/- 30% të nivelit tregues), si dhe në përputhje me politikat shtetërore 

në përgjithësi. 

 

Për efekt të llogaritjes së nivelit të taksave dhe përcaktimit të kategorive dhe 

nënkategorive të pagesës dallohen tre  tipe të ndryshme taksash: 

 

□ Taksat regresive  

Konsiderohen të tilla kur taksa konceptohet që individët me të ardhura të ulëta paguajnë 

më shumë taksa, si një proporcion i të ardhurave të tyre. 

□ Taksat proporcionale 

Konsiderohen të tilla kur taksa konceptohet që gjithkush paguan të njëjtën vlerë të taksës, 

si një proporcion i të ardhurave të tyre.  

□ Taksat progresive 

Konsiderohen të tilla kur taksa konceptohet që individët me të ardhura të larta paguajnë 

më shumë taksa, si një proporcion i të ardhurave të tyre. 
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3.6 Taksa mbi pronën98. Të ardhurat e pushtetit vendor, si parim, mund  të ngrihen duke 

aplikuar më mirë taksën mbi pronën. Taksa mbi pronën (ose taksa e ndërtimit) tashmë 

admnistrohet nga pushteti vendor. Ajo sjell shumë pak të ardhura. Në vitin 2007, të 

ardhurat ishin baraz me 3$ për frymë, ose e thënë ndryshe 0.1% e GDP. Një arsye është 

dobësia e adminsitrative e ekonomive në tranzicion. Fakt është se deklarimi i pronave 

varet vetëm nga ndërgjegja e njerëzve për t`i deklaruar ato99.  Taksimi varet edhe nga 

karakteristikat e pronave që deklarohen nga pronarët. Efikasiteti në mbledhjen e taksës 

është padiskutim i ulët. Por problemi kyç në lidhje me këtë taksë është edhe vlera e 

taksës. Parlamenti është ai që ka përcaktuar vlerën e taksës.  

 

Taksa është bazuar në karakteristikat e pronës: një tarifë e përcaktur/fikse lekësh për 

metër katror, që varion sipas vendit dhe vitit të ndërtimit100.  Në Tiranë, për ndërtimet pas 

vitit 1993, kjo taksë është 30 lekë (3 cent $ )për metër katror; ndërsa për ndërtimet para 

vitit 1993, jashtë qyteteve të mëdha, është 5 lekë (1/2 cent $) për metër katror.  Për 

momentin këto vlera janë simbolike dhe qeveria po i kërkon parlamentit të rrisë vlerën e 

kësaj takse, megjtihëse duhet theksuar se rritja e taksës jo detyrimisht çon në rritjen e 

arkëtimit. Për momentin kjo taksë bie vetëm mbi ata pak pronarë që kanë deklaruar vetë 

pasurinë e tyre, duke dhënë karakteristikat e kësaj prone dhe duke paguar taksën. 

 

 Për këtë arsye përmirësimet nevojiten jo vetem në ndryshimin e vlerës së taksës, por 

edhe në regjistrimin e pasurisë, vlerësimit dhe efikasitetit të mbledhjes së taksës. 

Mendimi i ekspertëve është që deklarimi i pasurisë nuk duhet të mbështetet më vetëm në 

dëshirën dhe vullnetin e individëve por të krijohen mekanizma/harta ku të jetë e 

pasqyruar gjithçka. Edhe vlerësimi real i pronës do të jetë pak i vështirë nisur nga 

ekzistenca e disa vlerësimeve të ndryshme dhe çorientuese në tregun Shqiptar.  

 

                                                
98 Albania, Local Finance Policy Note, World Bank Document, 5 June 2008 
99 Zyra e Bashkisë Tiranë shprehet se vetëm 58% e pasurive të taksueshme janë të regjistruara 
100 Vlera e përcaktuar e taksës bën diferencim midis tri kategorive gjeografike (Tirana/Durrës, 12 qytete të 
tjera, dhe ato që mbeten) dhe datës së ndërtimit (para dhe pas 1993). Pushteti vendor  ka autoritetin të 
rregullojë vlerën e taksës brënda plus minus 30% të vlerës së caktuar nga Parlamenti 
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Përfundimisht do të thoshim se të ardhurat nga taksa mbi pronën vijnë si rezultat i katër 

faktorëve:  

 

1. Numri i pronave të listuara në regjistrin e taksimit;  

2. vlerësimi për sejcilën pronë;  

3. vlera e taksës;  

4. vlera e mbledhjes.  

 

Secili nga këta katër faktorë është i ndërvarur nga të tjerët. Dështimi në realizimin e dy 

prej tyre, çon në uljen e rezultatit të arritur nga dy faktorët e tjerë101.   

 

3.7 Tarifat. Ligji “Për sistemin e taksave vendore” përcakton si tarifë, cdo pagesë tjetër 

në favor të  bashkisë, komunës apo qarkut kur përkon me përcaktimet e paragrafit të tretë 

të nenit 16 të ligjit Nr. 8652, dt. 31/07/2000 dhe nuk është taksë bashkiake apo gjobë e 

lidhur me to.       

 

Sipas ligjit, tarifat vendore ndahen në tre kategori: 

 

• Tarifa për shërbimet publike dhe të infastrukturës të ofruara nga njësia vendore 

(p.sh largimi i mbeturinave, ndricimi publik, furnizimi me ujë etj.) Si të tilla mund 

të koncpetohen më vonë edhe tarifat për përpunimin e ujrave të ndotura, për 

përpunimin e mbetjeve etj.; 

• Tarifa për lëshimin e lejeve, liçensave, autorizimeve dhe lëshimit të dokumentave 

të tjera zyrtare; 

• Tarifa për përdorimin e pronave publike vendore (si tarifa e parkimit në vendet 

publike, ajo e reklamës etj.); 

 

 

                                                
101 Albania, Local Finance Policy Note, World Bank Document, 5 June 2008 
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Për efekt të metodës së llogaritjes së tarifës mbi bazën e kostos, përcaktimit të strukturës 

që ofron shërbimin dhe bën mbledhjen e tarifës102, apo proçedurave të administrimit të saj 

dallojmë 2 kategori të tarifave: 

 

 -Tarifa për shërbimet që ofrohen periodikisht e kolektivisht komunitetit të njësisë 

vendore, apo një kategori të caktuar qytetarësh që identifikohen si përfitues të 

drejtëpërdrejtë të shërbimit që ofrohet, p.sh pastrimi; 

 

 -Tarifa për shërbimet që i ofrohen individualisht një kërkuesi jo periodikisht, por 

mbi bazën e kërkeses, kur paraqitet nga qytetari nevoja për të qenë përfitues i shërbimit, 

p.sh tarifa për ushtrimin e lejeve, autorizimeve etj. 

 

Në rastet e tarifave për shërbimet publike komunitare si tarifa e pastrimit, proçedura e 

mbledhjes dhe administrimit të tarifës, është më komplekse dhe kostot më të mëdha në 

raport me tarifat individuale, për të cilat kërkuesi i shërbimit paraqitet vetë pranë 

strukturës vendore dhe për rrjedhojë paguan edhe tarifën. 

 

Neni 16, pika 4 e Ligjit Nr. 8652, dt. 31/07/2000 përcakton të drejtën e këshillit komunal 

ose bashkiak për të vendosur vetë lidhur me: 

 

-nivelin; 

-mënyrën e mbledhjes; 

-administrimin e tarifave vendore. 

 

Për një përkufizim dhe konceptim të qartë të tarifave kuadri ligjor ka një trajtim më të 

gjerë, duke përfshirë edhe ligje apo akte të tjera nënligjore sektoriale që përcaktojnë 

rregullat dhe autoritetet që miratojnë tarifat për këto shërbime103. 

 

                                                
102 Në rastin e Tiranës, tarifat e llojit të parë, si pastrimi, mblidhen nga administrata tatimore dhe agjenti, 
ashtu si taksat, ndërsa tarifat e llojit të dytë paguhen nga kërkuesi i lejes, autorizimit, liçensës me marrjen e 
saj në Qendrën e Informimit Qytetar pranë Bashkisë Tiranë 
103 Majlinda Dhuka, Albana Dhimitri, Material trajnimi për ITAP 
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Kështu, autoriteti i këshillit të njësisë vendore për të vendosur lidhur me tarifat për 

shërbimet publike është i kufizuar për disa lloje tarifash. Kjo në referencë të ligjit Nr. 

Ligjit Nr.7481, date 07.07.1992, “Per çmimet dhe tarifat”, ndryshuar me Ligjin Nr.7646, 

date 08.12.1992 dhe Ligjin Nr.7817, date 21.04.1994, në të cilin përcaktohet se çmimet 

dhe tarifat, për një pjesë të kufizuar artikujsh dhe shërbimesh, që janë bazë për nivelin e 

jetesës caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 

Shembuj janë tarifat për shërbimet në disa sektorë strategjikë si: 

-uji i pijshëm 

-trasporti publik 

-përpunimi i mbeturinave etj.    

 

Në krahasim me taksën, tarifa konsiderohet një formë më fleksibël pagese që reflekton 

tendencat e rregullimit sipas kostos për shërbimin e ofruar dhe synon mbulimin e 

shpenzimeve për shërbimin. Ndaj, për shërbime të reja që mund t’i ofrojë komunitetit 

bashkia ose komuna, mund të prezantohen dhe miratohen tarifa të tjera. 

 
3.8 Përbërësit e sistemit të transfertave për pushtetin vendor104. Transfertat fiskale 

ndërqeveritare , janë një element shumë i rëndësishëm dhe vendimtar për decentralizimin 

e çdo shteti. Këto transferta, për efekt edhe studimi, mund t`i ndajmë në:  

 

• Transferta të interesit vendor- ato të cilat do të shërbejnë për të financuar 

funksionet eskluzive/të veta  të pushtetit vendor, sipas Neni 10 të ligjit organik për 

pushtetin vendor; dhe  

• Transferta të interesit kombëtar- ato të cilat do të shërbejnë për të financuar 

shpenzimet vendore me qëllimin për të arritur interesa kombëtare, siç është rasti i 

funksioneve të deleguara në mbështetje të standarteve kombëtare. 

 

Sipas Strategjisë Kombëtare të Decentralizimit dhe Ligjit Organik për Pushtetin Vendor 

përcaktohet se:  
                                                
104 Design of a Consistent Transfer System and the Tax Sharing Mechanism, The Urban Institute and the 
Institute for Contemporary Studies, 22 December 2006 
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• Si rregull, transfertat e interesit vendor duhet të jenë të pakushtëzuara dhe 

transfertat e interesit kombëtar duhet të jenë të kushtëzuara.  

• Gjithashtu, transfertat për të arritur qëllime kombëtare e që realizohen nëpërmjet 

delegimit, si rregull, kanë një natyrë të kushtëzuar, por kjo nuk përjashton faktin 

që disa nga këto transferta, për qëllime të tilla, mund të jenë edhe të 

pakushtëzuara.  

• Në lidhje me funksionet e përbashkëta, lidhja midis interesit kombëtar/vendor të 

transfertës, varet nga funksioni përkatës, kushtëzimi apo jo i transfertës së caktuar 

varion sipas paragrafit të mësipërm.  

 

Tranfertat vendore dhe kombëtare ndryshojnë përsa i përket objektivit të tyre, sikurse 

edhe proçedurave të mbledhjes dhe transferimit të tyre. Rregullat105 për shpërndarjen e  

trasfertave të interesit vendor  duhet të jenë:  

 

• Objektive dhe, sa më shumë të jetë e mundur, sasiore që të shmanget gjykimi 

subjektiv i autoritetit qëndror kundrejt vendimeve të pushtetit vendor në lidhje me 

funksionet e veta. 

• Të mos shtrembërojnë mbështetjen e taksave vendore. Përcaktimi i tyre nuk duhet 

të dekurajojë pushtetin vendor në krijimin dhe mbledhjen e tyre. 

• Të jenë të qëndrueshme dhe me një menaxhim financiar të mirë. Nuk duhet të 

ketë transferta specifike që të financojnë çdo lloj veprimi defiçitar të pushtetit 

vendor. 

• Aplikim aprior i buxhetit vendor, kështu që autoritet vendore do të njohin të 

ardhurat dhe peshën e tyre, duke bërë të mundur që të planifikojnë shpenzimet në 

përputhje me buxhetin.  

 

 

 

                                                
105 Design of a Consistent Transfer System and the Tax Sharing Mechanism, The Urban Institute and the 
Institute for Contemporary Studies, 22 December 2006 
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Proçesi për transfertën e këtyre fondeve duhet të jetë:  

 

• I menjëhershëm dhe jo i kushtëzuar nga një rishikim paraprak i autoritetit qëndror 

për planikimin e shpenzimeve në fushën e funksioneve eskluzive, megjithëse 

duhet të pranojmë se do të ishte me vënd, për qëllime menaxhime, që qeveria 

qëndrore t`i kërkonte sejcilës njësi të pushtetit vendor të justifikojë nivelin dhe 

sasinë e transfertës bazuar në projektin që do të financohet. 

• Të trajtohet si një shpenzim i buxhetit të shtetit qëndror dhe përshtatur nga 

pushtetet vendore si një burim për financimin e buxhetit vendor respektiv.  

 

Megjithatë, në aplikimin e tyre përdoren disa kritere/parime106 të përgjithshme si më 

poshtë: 

  

Stabiliteti: Ndryshimet vit pas viti të masës së përgjithshme të transfertës nuk lejojnë 

pushtetin vendor të planifikojë buxhetin e tij dhe të menaxhojë shërbimet dhe aktivitetet 

në një mënyrë racionale dhe koherente. Këto transferta duhet të synojnë sigurimin e 

stabilitetit. 

 

Parashikueshmëria: Pushteti vendor nuk mund të menaxhojë me sukses apo me efikasitet 

financat e tij nëse nuk mund të parashikojë totalin e të ardhurave për vitin e ardhshme. 

Pushteti vendor duhet të jetë i aftë të paraprijë totalin e transfertës që do të marrë.  

 

Transparenca: Cilado qoftë politika, implementimi duhet të vijë sipas një formule 

matematikore objektive. Formula duhet të përdoret për të llogaritur totalin e transfertës, 

pa rregullime/ndreqje subjektive. Ky rregull aplikohet tek transfertat e interesit vendor 

ashtu sikurse edhe tek tranfertat e interesit kombëtar. Formulat e thjeshta janë shumë më 

të pëlqyera sesa ato të ndërlikuarat. Objektivi është që të bëhet e mundur që pushtetet 

vendore të përdorin formulën vetë, duke përllogaritur dhe verifikuar paraprakisht 

madhësinë e transfertës që do të kalohet në emër të tyre. 
                                                
106 Design of a Consistent Transfer System and the Tax Sharing Mechanism, The Urban Institute and the 
Institute for Contemporary Studies, 22 December 2006 
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Barazi: Punonjësit e pushtetit vendor duhet të jenë të aftë për të kuptuar sistemin e 

transfertave, arsyet për ndryshimet e mundshme dhe të jenë të aftë për shpjegime për 

ndryshimet në buxhet përpara këshillit ashtu sikurse edhe publikut. Barazia ka 

dimensione/përmasa të ndryshme, duke përfshirë nevoja të ndryshme, diferenca në 

aftësinë për të tërhequr fonde.   

 

Sistemi i transfertës së pakushtëzuar është komponenti i tretë i rëndësishëm i përpjekjes 

për decentralizimin fiskal (bashkë me paketën e taksave vendore dhe me transferimin e 

përgjegjësive për shpenzimet). Në fakt, Qeveria i ka parë në mënyrë krejt të arsyeshme 

këta tre komponentë si një paketë e ndërlidhur  kur ka përcaktuar shumën e përgjithshme 

të transfertës së pakushtëzuar (shumën në total për t’u shpërndarë me anë të transfertës së 

pakushtëzuar)107.  

 

Shërbimet e furnizimit me ujë dhe ato të ujrave të zeza, megjithëse të përfshira si 

funksione ekskluzive të qeverisjes vendore me Ligjin Organik, nuk janë transferuar pranë 

bashkive dhe komunave. Këto shërbime mund të përmbajnë rrisqe të mëdha fiskale për 

njësitë e qeverisjes vendore meqë infrastruktura kapitale është në gjendje të dobët dhe, 

aktualisht, ndërmarrjet e ujësjellsit subvencionohen nga pushteti qëndror. Transferimi i 

përgjegjësisë së shërbimit për furnizimin me ujë dhe kanalizime, pa njohjen e 

implikimeve fiskale që mund të krijojë për qeverisjen vendore, mund të çojë uljen e 

ofrimit të shërbimeve të tjera publike dhe dështimin e procesit të decentralizimit.  

 

Kompetencat/funksionet e pashoqëruara me fonde përbëjnë rrezik nëse nuk trajtohen në 

mënyrën e duhur. Pushteti qëndror duhet të vazhdojë të ndihmojë me subvencione edhe 

ato shoqëri private të cilave sapo i është kaluar pronësia e këtij shërbimi, në të njëjtën 

mënyrë sikurse ndërmarrjet që kanë mbetur akoma shtetërore. Padiskutim që këto 

subvencione duhet të jepen nga pushteti qëndror mbi bazën e formulave përkatëse duke 

                                                
107L .Schroeder, L Fiscal Decentralization Policy Studies, The Institute for Public Administration, May 
2004 
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llogaritur elementë dhe shkaqe të ndryshme në lidhje me përfitimin apo humbjen që këto 

shoqëri do të realizojnë108 . 

 

Ligji Organik rendit disa funsione “të përbashkëta” duke përfshirë tre shërbime vendore 

me rëndësi të veçantë – arsimi parauniversitar, shërbimet  vendore  të shëndetësisë, dhe 

përkrahjen sociale. Në fakt, këto tre funksione ofrohen bashkë me qeverinë qëndrore, ku 

kjo e fundit merr të gjitha apo pothuajse të gjitha vendimet fiskale që i përkasin këtyre 

shërbimeve. Si të tilla, ato po trajtohen si të deleguara dhe jo si të përbashkëta. Njësitë e 

qeverisjes vendore shërbejnë kryesisht si pagatorë të qendrës. E vetmja përgjegjësi fiskale 

e qeverisjes vendore në shërbimin e arsimit është mirëmbajtja e ndërtesave shkollore.  

 

Meqenëse qeverisjet vendore nuk kanë përgjegjësi për investimet në ndërtimin e 

ndërtesave të  reja shkollore, ato kanë fare pak nxitje për ta bërë këtë mirëmbajtje. I gjithë 

ky proçes pengohet edhe nga vonesat në proçesin e transferimit të pasurisë se 

paluajtshme. Ka një zbutje të transfertave të kushtëzuara vitet e fundit në lidhje me 

kriteret e zbatimit109. Skema për grantet kompetitive për investimet kapitale bazohet tek 

kërkesa dhe nuk kërkohen rregulla të ngurta. Ligji për Buxhetin e Shtetit ka përcaktuar 

disa kritere të përgjithshme konkuruese si: nevoja, ndikimi në zhvillimin vendor dhe ulja 

e varfërisë, promovimi i marrëdhënieve/bashkëpunimit ndër-komunal/bashkiak, etj. 

Transfertat e kushtëzuara për ndihmë ekonomike për të varfërit dhe të pastrehët nga viti 

2006 mund të përdoren nga bashkitë/komunat në shumë mënyra, përveç mënyrës së 

vjetër: shpërndarjes me para në dorë. Ato mund të jepen si pagesa për punë që hapen 

posaçërisht  për këta persona ose në forma të të ardhurash të tjera. 

 

Transfertat e kushtëzuara për arsimin parauniversitar  dhe kujdesin shëndetsor janë të 

kushtëzuara vetëm në zërin e veprimit, pra për investime, por bashkia/komuna vendos 

vetë përdorimin konkret të këtij fondi. 

 

                                                
108 Disa nga kriteret dhe elementët që mund të përdoren për të kuptuar dhe analizuar punën e shoqërive të 
uujësjellsave i kemi trajtuar në kapitullin e mëparshëm 
109 Artan Hoxha, Juliana Dhimitri, Fiscal Decentralization in SEE countries, Case of Albania, Stability Pact 
Conference, 30 September 2006 
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3.9 Transfertat e kushtëzuara. Shërbimet vendore publike financohen gjithashtu edhe nga 

transfertat e kushtëzuara  përveç financimit nga të adhurat nga burimet e veta dhe nga 

transferta e pakushtëzuar. Në thelb, ato çka mbeten si transferta të kushtëzuara janë nje 

grup grantesh specifike, të financuara nga buxhetet e ministrive të linjës, që mbulojnë 

kryesisht personelin (me gjithë përfitimet sociale) dhe shpenzimet e e investimeve të 

funksioneve të përbashkëta si edhe disa subvencione spcifike. Njësitë e qeverisjes 

vendore nuk kanë kontroll autonom mbi shpenzimin e transfertave të kushtëzuara dhe ato 

përdoren në më shumë se 70 % të tyre, për arsimin para-universitar, kujdesin shëndetsor 

dhe për shërbimet e ndihmës sociale.  

 

Grantet e kushtëzuara për arsimin, që jepen nga ministria e linjës, në këtë rast nga 

Ministria e Arsimit, për bashkitë dhe komunat, janë të specifikuara për pagat110 (për 

mësuesit dhe personelin jo mësimdhënës) dhe për ushqimin dhe bursat e studentëve. 

Qarqeve u jepen grante të kushtëzuara për të mbuluar shpenzimet e transportit dhe të 

dietave të mësuesve dhe instruktorëve. Nuk ka formulë të veçantë për destinimin e këtyre 

granteve të kushtëzuar midis juridiksioneve të ndryshme (qarqe, bashki e komuna) dhe 

shkollave 111. Investimet (rinovimet dhe pajisjet) vendosen, drejtohen dhe financohen 

tërësisht nga qeveria qëndrore përmes seksioneve të arsimit (degë të dekoncentruara të 

Ministrisë së Arsimit) të vendosura në qark112. Së fundmi, pushtetet vendore janë 

përgjegjëse për rikonstruksionet e klasave, që janë të financuara nga grantet  e 

kushtëzuara, si dhe për veprime operative si ngrohja, ndriçimi113. 

 

Grantet e kushtëzuara për kujdesin shëndetsor, që jepen nga ministria e linjës, në këtë rast 

Ministria e Shëndetësisë, për qeveritë vendore janë për financimin e pagave të personelit 

                                                
110 Deri në vitin 2008, pushtetet vendore ishin përgjegjëse për shpërndarjen  e pagave mësuesve të 
financuara nga pushteti qëndror, nga 2008 e tutje pagat mësuesve ju paguhen nëpërmjet drejtorive arsimore 
111 Shpenzimet operative të shkollave (duke përfshirë mirëmbajtjen e godinave, ngrohjen,telefonat dhe 
sherbimet e tjera) mbulohen nga buxhetet e pavarura vendore (të përbëra nga grantet e pakushtëzuar dhe të 
ardhurat e veta buxhetore) 
112 Ministria e Arsimit merr vendimet dhe seksionet e arsimit në nivel qarku mbajnë përgjegjësi për hapjen 
e shkollave të reja, llogaritjen e kostos së investimeve të reja dhe përgatitjen e dokumentacionit për tenderat 
dhe prokurimet. Drejtoritë arsimore gjithashtu mbajnë përgjegjësi për mbikqyrjen e punimeve ndërtimore 
që kryhen deri në përfundimin e nje shkolle të re. Gjatë këtij proçesi bëhen konsultime edhe me autoritetet 
vendore  
113 Albania, Local Finance Policy Note, World Bank Document, 5 June 2008  
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që punon në sektorin e kujdesit shëndetsor primar (duke përfshirë mjekët specialistë, 

infermierët, teknikët dhe punonjësit e tjerë)114. Investimet vendosen dhe drejtohen nga 

qeveria qëndrore, megjithëse nganjëherë marrin pjesë edhe qeveritë vendore përmes 

financimit të paisjeve  me të ardhurat e tyre buxhetore.  

 

Vështirësitë e organizimit financiar në sektorin e shëndetësisë shkaktohen gjithashtu edhe 

nga ekzistenca e Institutit të Sigurimeve Shëndetsore (ISKSH). ISKSH është themeluar 

përpara 14 vjetësh për të kryer rolin e agjencisë kryesore financiare dhe prokuruese të 

kujdesit shëndetsor në Shqipëri.  Momentalisht,  kjo agjenci mbulon vetëm një nëngrup të 

shërbimeve shëndetsore primare: e thënë më qartë, vizitat tek mjekët e përgjithshëm dhe 

sigurimin e barnave. Nëse ISS e zgjeron rolin e tij si institut kryesor financues i kujdesit 

shëndetsor, as qeveria qëndrore as pushteti vendor nuk do të luanin një  rol të 

drejtëpërdrejtë në financimin dhe menaxhimin e prokurimit të shërbimeve shëndetsore; të 

dyja këto nivele pushteti do të kishin të përbashkëta funksionet e mbikqyrjes dhe 

monitorimit të performancës së sistemit të ofrimit të kujdesit shëndetsor. 

 

Grantet e kushtëzuara të asistencës sociale për qeveritë vendore përfshijnë dy 

programe115: përbërësi më i madh i granteve siguron ndihmë kundër varfërisë me para në 

dorë (ndihma ekonomike) për familjet; programi i dytë ofron të ardhura jetese për 

personat me paaftësi qysh në fëmijëri116. Fondet destinohen midis bashkive dhe 

komunave nga Ministria e Punëve dhe Çëshjeve Sociale sipas treguesve të nevojave, si 

p.sh.: numri i personave të varfër. Sipas udhëzimeve dhe kritereve të pranueshmërisë të 

përcaktuar nga Ministria e Punëve dhe Çëshjeve Sociale, qeveritë vendore ua shpërndajnë 

sasitë e asistencës familjeve dhe individëve. Qeveritë vendore e administrojnë këtë skemë 

më punonjësit vendorë që merren në punë dhe paguhen nga ata.  

 

 
                                                
114 Në ngjashmëri me sektorin e arsimit, shpenzimet operative dhe ato të mirëmbajtjes të shërbimeve të 
kujdesit shëndetsor mbulohen nga qeveritë vendore përmes transfertave të pakushtëzuara dhe të ardhurave 
të veta buxhetore 
115 Shqipëria dhe decentralizimi në tranzicion, Raport analitik, Vellimi II, Dokument i Bankës Botërore, 
Gusht 2004 
116 Sistemi i mbrojtjes shëndetsore në Shqipëri përfshin gjithashtu pensionin, i cili është një program i 
administruar eskluzivisht në nivel kombëtar 
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Grantet e kushtëzuara përdoren gjithashtu për të financuar funksionet eskluzive që nuk iu 

kanë kaluar ende tërësisht qeverive vendore. Për shembull, investimet në infrastrukturë u 

janë shpërndarë nga Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit bashkive dhe 

komunave për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve dhe për rrjetet e ujësjellësit dhe 

kanalizimeve. Deri vonë, prioritetet e këtyre projekteve për investimet e financuar nga 

qëndra përcaktoheshin eskluzivisht në qendër dhe qeveritë vendore nuk luanin ndonjë rol 

të rëndësishëm gjatë proçesit vendim-marrës; megjithëse proçeset e tenderimit dhe të 

prokurimit për investimet janë menaxhuar nga qeveritë vendore. Në vitin 2003, rrugët 

rurale, komunale dhe rajonale u transferuan tek pushteti vendor. Shpenzimet për 

ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tyre tashmë financohen nga të ardhurat vendore ndihmuar 

nga grantet konkuruese.  

 

Menaxhimi i kanaleve të ujrave të zeza, pastrimi i rrugëve dhe mirëmbajtja e parqeve, 

gjithashtu zënë një përqindje të konsiderueshme të buxhetit vendor. Bashkia Tiranë, p.sh. 

shpenzon rreth 10% të buxhetit vendor për pastrimin e rrugëve dhe menaxhimin e 

kanaleve të ujrave të zeza dhe një 10% tjetër për parqet117.     

 

Përgjegjësia për ujësjellsat është akoma në proçes transferimi. Ligji organik për pushtetin 

vendor përcakton këtë shërbim si funksion eskluziv të pushtetit vendor. Deri në 2007, 

shumë nga kompanitë e ujësjellësit ishin në pronësi të Ministrisë së Ekonomisë dhe të 

mbikqyrura nga Drejtoria e Përgjithshme e Ujit pranë Ministrisë së Punëve Publike. Kjo 

ministri jep subvencione për veprime operative dhe  dhe grante për investime në mënyrë 

të drejtpërdrejtë. Qeveria tashmë është në fazën e transferimit të shërbimit te pushtetet 

vendore (ose te shoqëri të bashkuara kur ato shërbejnë në më shumë se një juridiksion). 

Qeveria gjithashtu do të vazhdojë të financoj me subvencione këto shoqëri, pasi siç 

diskutuam edhe më sipër, ky transferim do të ketë ndërlikime financiare për pushtetin 

vendor.    

 

3.10 Transfertat e pakushtëzuara. Krijimi i sistemit të transfertës së pakushtëzuar bashkë 

me taksat e reja të qeverisjes vendore ka rritur ndjeshëm masën e autonomisë që kanë 

                                                
117 Albania, Local Finance Policy Note, World Bank Document, 5 June 2008 
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qeverisjet vendore për alokimin e fondeve tek të gjitha llojet e ndryshme të shërbimeve 

vendore publike. Përcaktimi i shumës së përgjithëshme për transfertat e pakushtëzuara 

mbështetet në proçesin vjetor të buxhetit. Si i tillë, kjo varet në vendimet e Qeverisë118.  

 

Duhet të pranohen përpjekjet që bëjnë autoitetet për t`i bërë transfertat e pakushtëzuara 

transparente, si dhe fakti i thjeshtë që është futur në punë një formulë e paracaktuar për 

shpërndarjen e granteve, përbën një përparim thelbësor përsa i takon transparencës dhe 

parashikueshmërisë. Megjithatë, duhet të pranohet që formula e transfertave të 

pakushtëzuara është tepër e ndërlikuar për t`u administruar dhe kuptuar nga palët 

kryesore përfituese119. Ndihet nevoja për t`a thjeshtuar formulën, për të përcaktuar më 

mirë faktorët që ndikojnë  grantet për qëllime të përgjithshme dhe treguesit  tyre të 

përafërt, për të përmirësuar faktorin e vendosjes së barazisë dhe sidomos për të gjetur një 

llogjikë bindëse për strukturën e koefiçientëve që ponderojnë dhe faktorët, në mënyrë që 

të stabilizohet nje strukturë koefiçientësh pas një faze të shkurtër tranzicioni. Gjatë 

rishikimit të formulës, grantet e pakushtëzuara duhet të mbahen me të vërtetë të 

pakushtëzuar, duke shmangur kushtet e veçanta sa më shumë të jetë e mundur. Për të 

përmirësuar drejtësinë e transfertave të pakushtëzuara, duhet t`i vihet theksi përbërësit të 

vendosjes së barazisë, por gjithashtu  duhet të shmanget skema “vëllazërore” e 

transfertave horizontale.  

 

Madhësia e fondit të transfertave të pakushtëzuara  mbetet një çështje kryesore ende e 

pazgjidhur në Shqipëri. Madhësia e këtij fondi duhet të ketë lidhje me standarte të 

shërbimeve të rregulluara nga qendra të cilat duhet t`i arrijnë qeveritë qëndrore, nga njëra 

anë, dhe me autonominë e tyre fiskale nga ana tjetër. Fondi burimor për transfertat e 

pakushtëzuara duhet të përcaktohet sipas kritereve të paracaktuar me ligj për të krijuar 

mundësi për parashikueshmëri dhe planifikim vjetor dhe shumëvjeçar si për qeverinë 

qëndrore ashtu edhe për ato vendore. Megjithatë, nuk është vendosur ende, një rregullues 

përkatës i mbështetur mbi kritere të llogjikshme për përcaktimin e madhësisë totale të 

transfertave të pakushtëzuara. Zakonisht, ato janë përfshirë në ligjin për buxhetin e vjetor 

                                                
118 Në vijim do të sqarojmë formulën që ndjek qeveria për shpërndarjen e fondeve të pakushtëzuara 
119 Shqipëria dhe decentralizimi në tranzicion, Raport analitik, Vellimi II, Dokument i Bankës Botërore, 
Gusht 2004  



Politikat dhe instrumentat e zhvillimit lokal 
Oriona Muçollari 

 82 

nisur nga realizimi i buxhetit të vitit të mëparshëm, rregulluar me inflacionin ose sasi të 

tjera të posaçme të negociuara 120. Kjo proçedurë nuk ndryshon shumë nga metoda e 

vjetër e ngociouar për “mbushjen  vertikale të boshllëkut”121. Për të zgjidhur këto skema 

të palidhura të financimit vendor dhe për t`u dhënë një zgjidhje logjike këtyre 

marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare, një mundësi më e mirë se metoda aktuale e 

negociuar e “mbushjes së boshllëkut” do të ishte të nisej me paracaktimin e nivelit aktual 

të financimit të “granteve të pakushtëzuara” si një përqindje fikse e tatimeve të 

përbashkëta kombëtare dhe më në fund të rregullohet kjo përqindje me t`u konsideruar i 

mbaruar kalimi i përgjegjësive/kompetencave.  

 

Ka ardhur koha që madhësia e fondit të transfertave të pakushtëzuara duhet të vijë si 

rezultat i një formule të paracaktuar me ligj, që do të siguronte një pritshmëri si nga ana e 

pushtetit qëndror ashtu edhe atij vendor ne lidhje me madhësinë e këtij fondi e duke 

evituar negocimet midis forcave politike në pushtet. Edhe përsa i përket formulës së 

shpërndarjes së transfertave të pakushtëzuara, po shkon drejt transparancës, por akoma 

disa kritere mbeten për t`u diskutuar. 

 

Sipas rregullave të vitit 2008 për alokimin e fondeve, grantet e pakushtëzuara përbëhen 

nga 2 pjesë122. Pjesa A, që përmban 85% të totalit të fondit, është e ndarë në dy pjesë, një 

për qarkun dhe një për  bashkitë/komunat. Nga përqindja që i takon qarqeve, 10% 

shpërndahet në mënyrë të barabartë për sejcilin qark, 28% në bazë të popullsisë, 30% në 

bazë të tokës, dhe 32% në bazë të gjatësisë së rrugëve. Përsa i takon përqindjes së fondit 

për bashkitë/komunat, 70% i shpërndahet sejcilit juridiksion në bazë të shpërndarjes 

kombëtare të popullsisë, 15% i shpërndahet komunave në bazë të  tokës, 15%  

shpërndahet në bazë të shpërndarjes së popullsisë urbane, me disa rregullime shtesë për 

problemet që kanë bashkitë e zonave malore. 

 

                                                
120 Kjo metodë e përdorur deri më tani ka qenë e gabuar pasi nuk merrte në konsideratë shkaqet e ndryshme 
të realizimit ose jo të buxhetit të vitit të mëparshëm 
121 Shqipëria dhe decentralizimi në tranzicion, Raport analitik, Vellimi II, Dokument i Bankës Botërore, 
Gusht 2004 
122 Albania, Local Finance Policy Note, World Bank Document, 5 June 2008 
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Kjo shpërndarje fillestare është subjekt i dy rregullimeve: 

 

• Rregullime si rezultat i ndryshimit të të ardhurave nga taksa e biznesit:  pushtetet 

vendore që e kaluan mesataren kombëtare të mbledhjes së taksës së biznesit të 

vogël, në vitin 2006 u përballën me një reduktim të transfertës  të barabartë me 25 

%  të diferencës midis arkëtimit të tyre aktual dhe mesatares kombëtare. Pushtete 

vendore me një nivel arkëtimi nën mesataren kombëtare për të ardhurat nga taksa 

e biznesit të vogël, pësuan një rritje të transfertës me 25% të diferencës. Ky 

reduktim erdhi si rezultat i qëllimit për të zbutur diferencat midis njësive të 

ndryshme të pushtetit vendor.  

• Garantim i minimumit. Të gjitha pushtetet vendore kanë të garantuar një nivel 

minimumi të të ardhurave për frymë nga grantet e pakushtëzuara. Për vitin 2008, 

ky minimum është fiksuar 3090 lekë për frymë për bashkitë dhe 2100 lekë për 

frymë për komunat.  

 

Pjesa B: është gjithashtu fillimisht e ndarë në nënkategori; një për qarkun (me rreth 6.6% të 

totalit) dhe një për bashkitë/komunat (pjesa që mbetet). Pjesa që i takon qarkut është e 

shpërndarë në bazë të popullsisë (30%), tokës (40%) dhe gjatësisë së rrugëve (30%). Pjesa e 

bashkive/komunave është shpërndarë filimisht në bazë të popullsisë. Edhe kjo është rregulluar 

me, fillimisht, kompensime për pabarazitë në shpërndarjen e fondeve për rrugët gjatë periudhës 

2002-2007. Juridiksionet që marrin më shumë se mesatarja kombëtare në fondet për rrugët, 

pësojnë një zvogëlim prej 15% të diferencës midis arkëtimit dhe mesatares kombëtare;  ato që 

kanë marrë më pak se mesatarja kombëtare për frymë marrin 15% të diferencës. 

 

3.11 Pabarazitë për frymë në lidhje me shpenzimet buxhetore të njësive vendore123. Një 

problem shumë i rëndësishëm dhe, që në të shumtën e rasteve është çelësi i problemeve të 

trajtuara më sipër, është situata jo simetrike e dendësisë së popullsisë në bashki/komuna të 

ndryshme. Shkaqet, padiskutim, që janë nga më të ndryshmet, si p.sh.: emigrimi, zona të 

                                                
123 Shqipëria dhe decentralizimi në tranzicion, Raport analitik, Vellimi II, Dokument i Bankës Botërore, 
Gusht 2004 
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vështira për t`u jetuar si rezultat i kushteve klimaterike, mungesë infrastrukture etj. Pabarazitë 

aktuale për frymë sipas rretheve dhe sipas njësive vetëqeverisëse vendore mund të mos jenë të 

tolerueshme për një kohë të gjatë. Qeveria qëndrore i ka të qarta këto pabarazi dhe mund t`i 

konsiderojë si prioritet në një të ardhme të afërt. Pabarazitë në shpenzime mund të trajtohen 

përmes parashikimit të burimeve financiare të diversifikuara, të përshtatshme dhe stabël për 

pushtetet vendore. Megjithatë, thjesht kalimi i pushtetit tatimor dhe ndarja e tatimeve mund të 

mos e zgjidhë problemin dhe ndoshta mund t`a rëndojë më tej. Caktimi i kohëve të fundit i 

tatimeve vendore të të ardhurave mbi bazë derivacioni ka tendencë të rëndojë pabarazitë ndër-

njësi në lidhje me shpenzimet për frymë. Megjithëse kjo reformë e vonuar e politikave fiskale 

rekomandohet me forcë përsa i përket efikasitetit të saj (sepse ka stimujt e duhur për përjekjet 

tatimore dhe përgjegjshmërinë fiskale), ka shumë rëndësi të mbahet parasysh ndikimi i saj 

negativ në lidhje me barazinë.  

 

Tatimet mbi bazat burimore (dhe ndarja e tatimeve) të ardhurave mund të rrisë të ardhurat e 

disa pushteteve vendore, por nuk mund të përmirësojë arkëtimin aty ku nuk ka një kapacitet   

për vjeljen e taksave124. Disa njësi të vogla adminsitrative u mungon baza e taksave lokale për 

t`u siguruar qytetarëve të tyre nevojat dhe minimale të shpenzimeve. Rrjedhimisht, hapi tjetër 

në lidhje me reformën financiare tek pushteti vendor duhet të jetë rimodelimi i sistemit të 

transferimit (duke përfshirë tatime të përbashkëta dhe grantet  për të vendosur barazinë) me 

qëllim që së paku të neutralizojë impaktin e bazës burimore të reformës fiskale dhe të kohëve 

të fundit (në lidhje me taksat vendore, tarifat dhe taksat). Me qëllim sigurimin e kohezionit 

social në një të ardhme të afërt, orientimi bazë i strategjisë të decentralizimit duhet të jetë 

dhënia mundësi për akses tek standartet e ngjashme të shërbimeve publike (në lidhje me 

cilësinë dhe sasinë) për të gjithë qytetarët shqiptarë, pavarësisht nga qëndra e tyre e banimit.  

 

Kështu, drejtimi strategjik për uljen e pabarazive në shpenzime është nxitja e transfertave për të 

vendosur barazinë dhe programeve të investimeve vendore që bazohen në rregulla dhe kritere 

transparente  dhe objektive, pa asnjë lloj influence burokratike dhe politike dhe që janë të 

hapura për pjesmarrjen e çdo njësie që është e kualifikuar për të marrë pjesë në to. 

 

                                                
124 Më sipër shpjeguam disa nga arsyet që çojnë në këtë mangësi të kapacitetit të vjeljes së taksave 
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3.12 Politika e decentralizimit duhet të caktojë së pari përgjegjësitë e shërbimit përpara se 

të përcaktojë kompetencat vendore për të ardhurat, d.m.th., “Financa Ndjek Funksionin”. 

Arsyeja për këtë fazim është që të bëjë më të mundur që kompetencat mbi të ardhurat që i 

janë caktuar njësive të qeverisjes vendore të mund të jenë në përputhje  me kostot që 

shoqërojnë këto shërbime. Kjo ndihmon për përcaktimin e masës së duhur të sistemit të 

transferimit të një burimi apo mjeti (qarkullimet e transfertave ndërqeveritare nga nivelet 

“e larta” tek nivelet e “ulta” të qeverisjes).  

 

Është shumë më e përshtatshme nëse shërbimet e caktuara për qeverisjen vendore janë 

ato nga të cilat përfiton në mënyrë të drejtpërdrejtë popullsia vendore dhe ato shërbime 

për të cilat nuk ka ekonomi shkalle të konsiderueshme. Veç kësaj, shërbimet e synuara 

për të rishpërndarë të ardhura nga popullsitë më të pasura tek ato më të varfëra nuk janë 

të përshtatshme për t’ia ngarkuar qeverisjes vendore. Instrumentat e të ardhurave të 

caktuara për qeverisjen vendore duhet të jenë gjithashtu të tilla që barrët e tyre bien 

drejtpërsëdrejti mbi banorët vendorë. Megjithatë, instrumentat duhet t’i japin 

vendimarrësve vendorë njëfarë autoriteti mbi nivelet që vendosen.  

 

Meqenëse ndodh rrallë që instrumentat e të ardhurave vendore janë produktive në mënyrë 

të mjaftueshme nga pikëpamja e të ardhurave të nxjerra për të mbuluar kostot e 

përgjegjësive të shërbimeve që i janë caktuar qeverisjeve vendore, atëherë sistemet e 

transfertave janë me rëndësi kritike për një politikë të decentralizimit fiskal të projektuar 

mirë. Përsëri, si barazia ashtu edhe nxitjet e përshtatshme janë të dëshiruara për sisteme të 

tilla.  

 

Barazia përfshin si dimensionin vertikal ashtu edhe atë horizontal. Barazia vertikale 

shpreh situatën ku kostot në total të shërbimeve të caktuara për qeverisjen vendore mund 

të mbulohen me anë të kombinimit të transfertave fiskale dhe burimeve të mobilizuara në 

nivel vendor; barazia horizontale ka te bëjë me trajtimin e barabartë të juridiksioneve të 

ndryshme vendore. Efiçenca apo objektivi nxitës i sistemit të transfertave lidhet me 

shkallën në të cilën struktura e transferimeve fiskale nuk i dekurajon njësitë e qeverisjes 
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vendore lidhur me vënien në lëvizje të burimeve të veta dhe i inkurajon ata t’i shpenzojnë 

transfertat në një mënyrë efiçente. Efiçenca kërkon gjithashtu transferta për të financuar 

shërbimet publike përfitimet e të cilave i shtohen shoqërisë në tërësi, d.m.th., atyre që 

banojnë jashtë kufijve të njësisë së qeverisjes vendore.    
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KAPITULLI IV 

 

              Praktika gjyqësore në Shqipëri në lidhje me raportin 

                             pushtet vendor – pushtet qëndror 

 

 
Praktika gjyqësore në Shqipëri në lidhje me raportin pushtet vendor – pushtet qëndror, 

është, jo e shumtë në raste, por delikate në problemet që janë trajtuar në brendi të këtyre 

vendimeve gjyqësore. Shqipëria, në fushën e pushtetit vendor, ka një kuadër ligjor të 

mirë, bashkohor e në përputhje me marrëveshjet  ndërkombëtare.  

 

Decentralizimi, në Shqipëri, është një problem i përfolur shumë dhe gjatë por që në disa 

aspekte mbetet akoma enigmatik, herë herë edhe i vështirë për t`u kuptuar.Më poshtë do 

të paraqesim disa vendime të gjykatave, në përpjekjet për të zgjidhur konfliktet për 

kompetenca (në të shumtën e rasteve) midis pushtetit qëndror dhe atij vendor. 

 

Zbatimi i kuadrit ligjor (të cituar më sipër) në praktikë shpesh herë nxjerr në pah 

problemet e akteve ligjore. Në veçanti, kuadri ligjor mbi decentralizimin, karakterizohet 

(megjithë përpjekjet dhe dëshirën e mirë të ligjvënësit dhe grupeve të tjera të interesuara) 

nga ekzistenca e kompetencave/funksioneve që: u jepen dy ose më shumë institucioneve; 

lënë të papërcaktuar se kujt institucioni duhet t`i përkasë një kompetencë e caktuar; 

transferojnë kompetenca nga pushteti qëndror te ai vendro por të pa shoqëruar nga 

burimeve financiare e në raste të tjera ka edhe papërcaktime nga ana e ligjit, pra 

boshlloqe, të cilat shpesh janë zgjidhur edhe nga interpretimi i gjykatave. Me paqartësi të 

tilla ndeshen jo rrallë gjykatat. 
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Praktikat gjyqësore që do të sjellim në vijim, janë vendime të Gjykatës Kushtetuese dhe 

të Kolegjeve të Bashkuara të Gykatës së Lartë, që trajtojnë konfliktet që kanë lindur në 

praktikë midis pushtetit qëndror dhe atij vendor, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.  

Janë vendime që bëjnë një interpretim të zgjeruar dhe të dobishëm, të konflikteve që kanë 

lindur si rezultat i delegimit të funksioneve nga pushteti qëndror te ai vendor. Qëllimi 

është që në fund të trajtimit të këtyre vendime gjyqësore, të arrijmë në një përfundim të 

përbashkët dhe të përshtatshëm për të dy palët në konflikt, duke arritur në vendime të 

unifikuara. 

 

Në praktikë vihet re tendenca dhe dëshira e pushtetit qëndror (megjithë hapat konkrete në 

fushën legjislative) për të mbajtur ende nën kontroll funksione dhe kompetenca që 

ligjërisht janë përcaktuar si funksione të pushtetit vendor.  

 

 

Vendimi Nr.29, datë 21/12/2006 i Gjykatës Kushtetuese 

 

Vendimi gjyqësor më tipik, më shumë i përfolur dhe që na rikujtoi tendencën dhe 

dëshirën e pushtetit qëndror (megjithë hapat konkrete në fushën legjislative) për të 

mbajtur akoma nën kontroll funksione dhe kompetenca që ligjërisht janë përcaktuar si 

funksione të pushtetit vendor, është Vendimi Nr.29, datë 21/12/2006 i Gjykatës 

Kushtetuese. Në këtë proçes u vunë përballë njëra – tjetrës: Bashkia e Tiranës (si 

kërkuese) me Kuvendin e Shqipërisë, Këshillin e Rregullimit të Territorit të Republikës 

së Shqipërisë, Ministrinë e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe 

Policinë Ndërtimore. Objekti i këtij proçesi gjyqësor ishte kërkesa e Bashkisë së Tiranës 

për papajtueshmëri me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kartën Evropiane të 

Vetë Qeverisjes Vendore (KEVV) të Nenit 9 parag. i fundit, 10, 19, 21, 54, 75/2 të Ligjit 

Nr. 8405, datë 17/09/1998 “Për Urbanistikën”; Nenit 2, 3/3, 6, të Ligjit Nr.8408, datë 

25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit” si dhe interpretimi përfundimtar i nenit 13 të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.  
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E rëndësishme në Vendimet e Gjykatës Kushtetuese nuk është vetëm vendimi që merret 

por edhe analiza dhe saktësimi që trupi gjykues ju bën përkufizimeve apo parimeve të 

caktuara, për të arritur në dhënien e një vendimi sa më të qartë dhe të kënaqshëm për të 

gjitha subjektet e interesuara.  

 

Një çështje me rëndësi që u trajtua në këtë vendim është: A mund t`i drejtohen Gjykatës 

Kushtetuese organet e pushtetit vendor (bashki/komunë); a legjitimohen ata si palë në 

proçes?  

 

Në fakt, në analizën e tij, trupi gjykues125 bën një analizë të hollësishme mbi baza ligjore 

se përse ai pranon të shqyrtojë këtë çështje, duke arritur në përfundimin se gjendemi 

përpara një situate kur organe të ndryshme kushtetuese kanë probleme kompetencash të 

dhëna nga i njëjti ligj ose nga ligje të ndryshme. 

 

Ligji organik për Gjykatën Kushtetuese formulon orientime të përgjithshme për organin 

që ka të drejtën të iniciojë gjykime të këtij lloji, por ai nuk specifikon konkretisht se cilët 

janë këto organe. Sipas nenit 54, pika 3 të këtij ligji, kërkesa para Gjykatës Kushtetuese 

ngrihet nga subjektet në konflikt ose nga subjektet e cenuara drejtpërdrejt nga konflikti. 

Pavarësisht nga karakteri objektiv apo subjektiv i shkakut që lind mosmarrëveshjen, 

Gjykata Kushtetuese vendos, sipas nenit 56 të ligjit të sipërpërmendur, se cili organ i 

pushtetit ka në kompetencë zgjidhjen e çështjes konkrete, për të cilën ka lindur 

mosmarrëveshja. Veç kësaj kur zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencës ka të bëjë 

me akte ligjore ose nënligjore të nxjerra nga organet palë në konflikt, ajo shqyrton 

gjithashtu edhe kushtetutshmërinë apo ligjshmërinë e aktit. Në këtë mënyrë, gjykimi në 

Gjykatën Kushtetuese përqëndrohet pikësëpari në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të 

kompetencës për sa i takon funksioneve të nivelit kushtetues, duke gjetur dhe eliminuar 

dhe shkakun vendimtar që e ka sjellë lindjen e mosmarrëveshjes.  

 

                                                
125 Argumentat që do të përmendim tani si të trupit gjykues, nënkuptojnë mendimin e shumicës por jo të 

tërë trupit gjykues 
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Nisur nga sa u parashtrua më sipër, nxirret konkluzioni se çdo organ pushteti legjitimohet 

të bëjë kërkesë para Gjykatës Kushtetuese kur ai pretendon se ndodhet para një konflikti 

kompetence, i cili mund të ketë lindur për shkak të ligjit ose të një veprimtarie faktike. 

Përcaktuese është që sfera e kompetencave e organeve apo subjekteve të konfliktuara 

duhet të jetë e përkufizuar nga norma kushtetuese”126.  

 

Në përfundim të një argumentimi të tillë, Gjykata Kushtetuese pohon se Kryetari i 

Bashkisë së Tiranës, si organ ekzekutiv i qeverisjes vendore dhe si “subjekt në konflikt” 

që pretendon ekzistencën e mosmarrëveshjes së komptencës midis pushtetit qëndror dhe 

atij vendor, si dhe subjekt i parashikuar në Nenin 134/1/e të Kushtetutës dhe duke iu 

referuar dy parimeve të rëndësishme atij të autonomisë vendore dhe parimit të 

decentralizimit të pushtetit, legjitimohet si kërkues në këtë proçes gjyqësor. Gjithashtu 

një element tjetër të rëndishëm që përkufizon ky trup gjykues është në lidhje me 

Kryetarin e Bashkisë i cili është edhe kryetar i KRRT-së, prandaj në zbatim të Ligjit Nr. 

8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funsionimin e qeverisjes vendore”, dhe si i 

tillë ushtron të gjitha kompetencat që ligji i ka njohur komunës ose bashkisë në fushën e 

planifikimit urban.  

 

Ky interpretim i trupit gjykues i hapi rrugën pushtetit vendor dhe për më tepër kryetarit të 

bashkisë/komunës, që brënda funksioneve dhe fushave të përcaktuara në ligj, të mund të 

legjitimohet si “subjekt në konflikt” edhe për rastet në vazhdim. 

 

Problemi kryesor i kuadrit ligjor mbi pushtetin vendor është se bie ndesh (jo gjithmonë) 

me ligjet sektoriale. Pushteti qëndror, herë si rezultat i mos koordinimit të mirë e herë si 

rezultat i dëshirës për të ruajtur sado pak kontrollin mbi pushtetin vendor krijon ligje ku e 

njëjta kompetencë i jepet dy organeve të ndryshme127.  

 

                                                
126 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
127 Në rastin e decentralizimit i njëjti funksion i jepet një organi të pushtetit lokal dhe një organi të pushtetit 
qëndror  
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Vendimi gjyqësor që po diskutjmë përpiqet të sqarojë pikërisht konfliktin që ka lindur 

midis Bashkisë së Tiranës nga njëra anë dhe Policisë Ndërtimore si dhe KRRTRSH nga 

ana tjetër.   

  

Mosmarrëveshja e kompetencës ka lindur për shkak se ligji ka përcaktuar një lloj dualiteti 

në organet që duhet të ushtrojnë kompetencat në fushën e planifikimit urban dhe të 

kontrollit mbi territorin. Kështu dispozita konkrete të ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për 

Urbanistikën” dhe të ligjit nr.8408, datë 25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit” kanë 

parashikuar ushtrimin e disa prej kompetencave të organeve të qeverisjes vendore nga 

organe të pushtetit qëndror. Çështjet që kanë të bëjnë me të drejtën e dhënies së lejes së 

ndërtimit për objekte të rëndësishme në qendrat e qyteteve, të drejtën e thirrjes së 

mbledhjes të organeve të specializuara në fushën e urbanistikës (KRRT-së bashkisë-së), 

të drejtën e shfuqizimit të akteve të tyre, si dhe të drejtën e vendimmarjes për prishjen e 

ndërtimeve të kundraligjshme, ligjet e sipërcituara ia kanë njohur disa organeve të 

pushtetit qëndror, respektivisht, KRRTRSH-së, si organi i lartë shtetëror që vepron pranë 

Këshillit të Ministrave, Prefektit, i cili është përfaqësuesi i pushtetit qendror në qeverisjen 

vendore, si dhe Policisë Ndërtimore, që sipas ligjit varet nga Ministria e Punëve Publike, 

Transportit dhe Telekomunikacionit128.  

 

Duke ndjekur edhe argumentimin që bën gjykata, vëmë në dukje se Shqipëria në 

momentin që pranoi konceptin e decentralizimit si mënyrë qeverisjeje, edhe pse shtet 

unitar, pranoi që më tepër sesa vetëadministrim duhet të ishte një vetë qeverisje e 

mirëfilltë. Për këtë arsye Vetëqeverisja Vendore paraqitet me një status kshtetues që 

përcaktohet qartë në nenin 13 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë129 si dhe në 

nenet 108/4, 109, 110, 111,113. Sanksionimi i autonomisë vendore në Kushtetutë, 

padiskutim nuk mund të ndalojë ligjvënësin për të bërë modifikimet e mundshme, sipas 

rrethanave politike, por të paktën parashikon rezervën e saj për kompetencën themelore130 

që nuk  mund të preken nga ligjvënësi, pasi cënimi i tyre kontrollohet nga Gjykata 

Kushtetuese. 

                                                
128 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
129 Neni 13 i Kushtetutës thekson parimin e decentralizimit të pushtetit dhe të autonomisë vendore 
130 Pjesa e gjashtë e Kushtetutës, Neni 108 - 115 
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Ligji Nr. 8405, datë 17/09/1998 “Për Urbanistikën”, Neni 9, paragrafi i fundit, 

kundërshtohet në këtë proçes si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe marrëveshjet 

ndërkombëtare (KEVV)  pasi parashikon si  kompetencë të KRRTRSH-së, miratimin e 

lejeve të ndërtimit për objekte të rëndësishme në qëndrat e qyteteve, studimet urbanistike 

të të cilave miratohen prej tij.  

 

Në fakt filozofia e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria si dhe 

Kushtetuta në nenet e sipër përmendura, bazohet në një parim kryesor të decentralizimit 

siç është ai i subsidiaritetit 131. Duhet të pranojmë se zbatimi në praktikë i këtij parimi 

është i vështirë pasi nga njëra anë ky parim të çon drejt zgjidhjes së problemit nga 

organet që janë më afër shtetasve dhe njohin problemet, por nga ana tjetër ka probleme që 

janë të një rëndësie dhe interesi kombëtar dhe si të tilla kërkojnë një vëmendje më të 

gjerë. Por gjithashtu, nëse do të përdornim si justifikim ligjor termin “interes kombëtar”, 

për më tepër në mënyrë kaq të gjerë e të papërcaktuar, atëherë padiskutim që ky veprim 

do të konsiderohej cënim i autonomisë së autoriteteve vendore.  

 

I njëjti fenomen rezulton tek Ligji “Për Urbanistikën”, Nr. 8405, datë 17/09/1998, Neni 9, 

paragrafi i fundit, pasi e njëjta kompetencë “Lejet e ndërtimit për objekte të rëndësishme 

në qëndrat e qyteteve, studimet urbanistike të të cilave miratohen prej tij”, i është dhënë 

KRRT-së në nenin 20 të po këtij ligji. 

 

Duke u bazuar nga analizat e mësipërme, në faktin që vetë Ligji Nr. 8652, datë 31/07/200 

“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, Neni 10, pika g, përcakton 

“planifikimin urban, menaxhimin e tokës” “kompetenca të veta” të qeverisjes vendore”, 

Gjykata Kushtetuese çmoi se “Neni 9, paragrafi i parafundit, fraza “Lejet e ndërtimit për 

objekte të rëndësishme në qendrat e qyteteve, studimet urbanistike të të cilave miratohen 

prej tij”, është në papajtueshmëri me parimin e decentralizmit të pushtetit dhe të 

                                                
131 Neni 3 i KEVV  
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autonomisë vendore të sanksionuar në Kushtetutë dhe në Kartën Evropiane të 

Autonomisë Vendore”132 .  

 

Aktualisht me Ligjin Nr. 9743, datë 28/05/2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 

Nr.8405, datë 17/09/1998 “Për urbanistikën”” u pasqyrua sugjerimi i dhënë nga Gjykata 

Kushtetuese, tashmë kjo kompetencë i kaloi në mënyrë të plotë dhe të qartë pushtetit 

vendor. 

 

Tjetër nen që është bërë shkak për konflikt mosmarrëveshjes është Neni 10 i Ligjit Nr. 

8405, datë 17/09/1998 “Për Urbanistikën”. Ky nen i jep të drejtën KRRTRSH-së të 

shfuqizojë vendimet e paligjshme të KRRT-së të bashkive. Por vëmë re se në 

legjislacionin shqiptar këtë të drejtë e ka edhe Prefekti133 në Ligjin Nr. 8927, datë 

25/07/2002 “Për Prefektin”. 

 

Pra legjislacioni në fuqi paraqet një nga rastet që përmendëm më sipër kur i njëjti 

funksion i është ngarkuar dy institucioneve, të pushteteve të ndryshme, në rastin tonë 

Gjykatës dhe KRRTRSH-së i është dhënë funksioni i shfuqizimit të akteve të KRRT-së 

së bashkisë. Pyetja lind natyrshëm: Cili do të jetë organi që nga pikpamja e respektimit të 

parimeve kushtetuese i lind e drejta të ketë këtë kompetencë, pra të shfuqizojë aktet e 

paligjshme të organeve të qeverisjes vendore. 

 

Gjykata Kushtetuese, për t`i dhënë përgjigje kësaj pyetje i referohet Nenit 8 të KEVV 

sipas të cilit çdo kontroll i mundshëm duhet të jetë në proporcion me nevojën ligjore dhe 

duke përjashtuar çdo kontroll mbi dobishmërinë e veprimeve që përfshihen në sferën e  

përgjegjësive të autoriteteve vendore; si dhe Nenit 11 të KEVV që i jep të drejtën për t`iu 

drejtuar gjykatës për të vendosur  nëse një veprim ose mosveprim, vendim ose akt tjetër 

administrativ është në përputhje me ligjin.  

 

                                                
132 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
133 Neni 14 “ e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e paligjshme të organeve të qeverisjes vendore dhe 
për t`i dërguar ato në gjykatë me qëllim shfuqizimi kur nuk arrihet pezullimi në rrugë administrative” 
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Si përfundim, Gjykata duke u bazuar mbi ato që u thanë më sipër, si edhe me faktin që 

nëse do të pranonim faktin që kontrolli i ligjshmërisë së akteve të pushtetit vendor të 

bëhej nga cilido organ i pushtetit qëndror, kjo do të çonte në një shkallë hierarkike të 

theksuar duke shkelur kështu parimet dhe frymën e KEVV. 

 

 

Mbi bazën e këtij argumentimi, Gjykata Kushtetuese nxjerr përfundimin mbi 

papajtueshmërinë kushtetuese të nenit 10, të ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për 

Urbanistikën”.  

 

Aktualisht me Ligjin Nr. 9743, datë 28/05/2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 

Nr.8405, datë 17/09/1998 “Për urbanistikën”” ky nen u shfuqizua, duke bërë të mundur 

që kompetencën e shfuqizimit të akteve të pushtetit lokal t`a ketë Prefekti, dhe në rast 

mosmarrëveshje midis tij dhe pushtetit vendor, autoriteti përgjegjës do të jetë gjykata, si i 

vetmi organ i pavarur, duke mos shkelur kështu parimin e autonomisë vendore. 

 

Një tjetër çështje që u trajtua si rezultat i mosmarrëveshjeve të kompetencave është 

nxjerrja e akteve administrative në zbatim të Ligjit Nr. 8405, datë 17/09/1998 “Për 

Urbanistikën” (nenet 54 e 75/2) si dhe Ligjit Nr. 8408, datë 25/09/1998 “Për Policinë e 

Ndërtimit” (nenet 2, 3/3 dhe 6). 

 

Edhe në këtë rast gjendemi përsëri përpara të njëjtit problem. Ligji Nr.8405, datë 

17.09.1998 “Për Urbanistikën”, në nenin 20 i njeh të drejtën KRRT-së së bashkisë të 

vendosë shpalljen si të kundërligjshëm dhe prishjen e volumit të zmadhuar të punimeve 

në objekt të miratuar; nga ana tjetër neni 54 i po këtij ligji ia ka ngarkuar këtë 

kompetencë vendimarrëse edhe Policisë Ndërtimore, që nga ana e saj është një organ i 

pushtetit qëndror134.  

 

                                                
134 Duke iu referuar Nenit 2 të Ligjit Nr. 8408, date 25/09/1998 “Për Policinë Ndërtimore” rezulton se ky 
organ varet nga Ministria që mbulon fushën e urbanistikës dhe të ndërtimit  
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Sipas Kartës Europiane të Autonomisë Vendore, autoritetet vendore duhet të kenë 

diapazon të gjerë përgjegjësish, të cilat janë të mundshme për t’u realizuar në nivelin 

vendor. Në kuptimin kushtetues dhe ligjor, parimi i decentralizmit të pushtetit duhet të 

përmbajë, në thelbin e vet, përcaktimin e  misionit parësor që i ngarkohet pushtetit vendor 

në administrimin e territorit nën juridiksionin e vet, ku përfshihen edhe çështjet e 

planifikimit, menaxhimit urban dhe të kontrollit të territorit. Duke i dhënë Policisë 

Ndërtimore kompetenca për të ndërhyrë pa vendim gjyqësor në veprimtarinë e 

autoriteteve vendore në fushën e veprave të ndërtimit dhe të planifikimit urban, dispozitat 

ligjore të sipërpërmendura tejkalojnë standardet kushtetuese dhe normat ndërkombëtare.  

 

Mbështetur në të dhënat e kësaj analize, Gjykata Kushtetuese konkludon se ligjvënësi, 

nëpërmjet rregullimeve ligjore, duhet të orientojë Policinë Ndërtimore drejt një organi 

shtetëror të pavarur nga pushteti qendror, që do të duhet të ketë, si detyrë kryesore, 

kontrollin e zbatimit të standardeve teknike mbi territorin, nën autoritetin e qeverisjes 

vendore.  

 

Mbi bazën e këtij argumentimi, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se kompetenca 

e Policisë Ndërtimore për të vendosur prishjen e volumit të punimeve të ndërtuara jashtë 

projektit të miratuar, parashikuar në nenin 54 të ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për 

Urbanistikën” si edhe parashikimi i varësisë së këtij organi nga Ministria që mbulon 

veprimtarinë në fushën e urbanistikës e të ndërtimit, të parashikuar në nenin 2 të ligjit 

nr.8408, datë 25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit”, janë të papajtueshme me 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë 

Vendore135 .      

 

Me Ligjin Nr. 9843, datë 17/12/2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.8405, 

datë 17/09/1998 “Për urbanistikën””  neni 54 i Ligjit Nr. 8405, datë 17/09/1998 u 

ndryshua duke iu dhënë kompetenca e prishjes së volumit të punimeve të ndërtuar jashtë 

projektit, jo më Policisë së Ndërtimit por inspektoriatit ndërtimor e urbanistik të 

bashkisë/komunës/qarkut. 

                                                
135 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
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Problemi i fundit që u trajtua në këtë vendim ishte edhe Neni 19 i Ligjit Nr. 8405, datë 

17/09/1998 “Për Urbanistikën”, i cili parashikonte përbërjen e KRRT-së së Bashkisë, 

Tiranë me një shumicë të cilësuar nga përfaqësues të pushtetit qëndror dhe me pakicën 

prej 1/3-ës së anëtarëve nga pushteti vendor. Mosmarrëveshja në këtë nen qëndronte në 

faktin se  me një rregullim të tillë ligj ky organ vendimor i pushtetit vendor nuk mund të 

ishte autonom dhe i pavarur në marrjen e vendimeve, brënda kompetencave që i ka 

përcaktuar ligji, në kuadër edhe të frymës së KEVV.  
 

Gjykata vendosi: “Për rrjedhojë, neni 19 i ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për 

Urbanistikën”, bie ndesh me parimin e decentralizmit të pushtetit dhe të autonomisë 

vendore, parashikuar nga neni 13 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga 

Karta Evropiane e Autonomisë Vendore 136”.  

 

Me Ligjin Nr. 9743, datë 28/05/2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.8405, 

datë 17/09/1998 “Për urbanistikën”” Neni 19 pësoi ndryshimet e duhura duke arritur që 

përbërja e KRRT-së së Tiranës të kishte shumicën e saj nga pushteti vendor. 

 

Për hir të së vertetës duhet të pranojmë që mendimi dhe llogjika e sipër përmendur e 

Gjykatës Kushtetuese përbën mendimin e shumicës së trupit gjykues. Ekziston edhe një 

mendim i pakicës të cilin do ta sjellim në këtë punim sepse pa diskutim i shërben 

zhvillimit të arsyetimit tonë në mënyrë sa më të paanëshme.  

 

Mendimi i pakicës 

 

Pakica në këtë trup gjykues nuk ka rënë dakort me mendimin e shumicës, dhe 

argumentimet e tyre ligjore i përkasin më tepër anës proçeduriale. Sipas arsyetimit të tyre 

Gjykata këtë çështje duhej t`a nxirte jashtë objektit të gjykimit të saj pasi vendimi i kalon 

caqet e “konfliktit të kompetencave” në kuptimin kushtetues. Sipas pakicës rasti në fjalë 

nuk përbën “konflikt kompetencash” dhe si i tillë duhej kërkuar në një rrugë tjetër që 

                                                
136 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
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është përmirësimi i legjislacionit me anën e iniciativës ligjvënëse. Pakica është e 

mendimit se në rastin konkret Gjykata ka shqyrtuar kushtetueshmërinë e ligjeve dhe jo 

rastin konkret të konfliktit, në mbështetje të nenit 131, shkronja “ç” të Kushtetutës, 

neneve 54, 55, 56 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.  

 

Sipas mendimit të pakicës, konflikti i kompetencave, në rastin konkret, nuk mund të 

konceptohet si konflikt që rrjedh nga ligjet apo aktet me fuqinë e ligjit, sepse në një rast 

të tillë do të ndodheshim para një kontrolli të kushtetutshmërisë së ligjit që shqyrtohet 

nga Gjykata Kushtetuese në rrugë të tjera. Si pasojë, akti që i le shteg konfliktit mund të 

jetë një akt çfarëdo që nuk është një ligj formal ose një akt që ka fuqinë e ligjit. 

 

Ndryshe nga ky konceptim që rrjedh nga përgjithësimi i jurisprudencës kushtetuese, 

shumica, sipas mendimit të pakicës, edhe pse ka pretenduar se ka shqyrtuar e zgjidhur 

konfliktin e kompetencave, në të vërtetë ka shqyrtuar (në rrugë abstrakte) 

kushtetutshmërinë e dispozitave ligjore përkatëse. Një zgjidhje e tillë e problemeve të 

ngritura në kërkesë jo vetëm që është larg qëndrimit përgjithësues të cituar më lart, por 

vjen ndesh hapur me atë ç’ka përcaktojnë nenet 54, 55, 56 të ligjit nr. 8577, datë 

10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 

Shqipërisë”. Sipas kuptimit të këtyre dispozitave, Gjykata Kushtetuese “kur zgjidhja e 

mosmarrëveshjes së kompetencës është e lidhur me akte ligjore ose nënligjore të nxjerra 

nga organet palë në konflikt, Gjykata Kushtetuese për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

shqyrton edhe kushtetutshmërinë apo ligjshmërinë e aktit”. 

 

Sipas mendimit të pakicës, legjislatori ka përmendur termin “ligj” si dhe ka parashikuar 

shfuqizimin e tyre si antikushtetues kur janë nxjerrë “nga organet palë në konflikt”. 

Legjislatori fjalën e ka kur konflikti ekziston midis legjislativit dhe organeve të 

pushteteve të tjera dhe ku objekt mosmarrëveshje mund të jetë ligji. Në rastin e dhënë 

situata nuk ka qenë e tillë, si për sa i përket subjekteve ashtu dhe karakterit të normave që 

atakohen. 
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Neni 56, pika 1 e ligjit, obligon Gjykatën Kushtetuese që në rastet e shqyrtimit të 

mosmarrëveshjeve të kompetencave të vendosë “se cili organ i pushtetit ka në 

kompetencë të tij zgjidhjen e çështjes konkrete për të cilin ka lindur mosmarrëveshja”. 

 

Për rastin në shqyrtim, Bashkia e Tiranës, ka kërkuar që kompetencat që dispozitat ligjore 

jua kanë njohur organeve qëndrore, t’i njihen asaj. Në këtë situatë, nuk ka asnjë hapësirë 

kushtetuese e ligjore që Gjykata Kushtetuese (e cila dihet se është “ligjvënës negativ”), të 

plotësojë vetë “de facto” dispozitat e shfuqizuara, duke u shprehur se cili organ duhet që 

me ligj t’i ushtrojë këto kompetenca. 

 

Këto argumente kanë të bëjnë me faktin se në rastin konkret nuk ekziston konflikti i 

kompetencave dhe për këtë arsye çështja duhej të ishte nxjerrë jashtë juridiksionit të 

Gjykatës Kushtetuese137. 

 

Megjithatë pakica, duke qënë se shumica e ka pranuar si çështje dhe është shprehur për 

të, pranon të marrë edhe ajo në shqyrtim thelbin e çështjes.   

 

Sipas pakicës, ky vendim i shumicës bie ndesh edhe me vetë praktikën e Gjykatës 

Kushtetuese dhe më konkretisht me Vendimin e saj Nr. 2, datë 25/01/1999, ku palët 

ndërgjyqëse, shkaku dhe objekti i kërkesës  kanë qenë të njëjta, sidomos për nenet 9,10 e 

19 të Ligjit Nr. 8405, datë 17/09/1998 “Për urbanistikën”.    

 

Në këtë vendim, Gjykata Kushtetuese, përveç zgjidhjes së çështjes konkrete, ka bërë 

deklarime e vlerësime të përgjithshme për ligjin në fjalë duke e konsideruar jo vetëm të 

pajtueshëm me Kushtetutën, por edhe pozitiv dhe që përbën evoluim në konceptin e 

ndarjes së kompetencave. Duke iu referuar neneve 9 e 10 të ligjit (nene të cilat janë 

objekt shqyrtimi edhe në vendimin e tanishëm) Gjykata Kushtetuese shprehet në atë 

vendim se: “Kalimi i kompetencave në këtë fushë nga Këshilli i Ministrave në 

KKRRTRSH, përbën një evoluim në konceptin e ndarjes së drejtë të kompetencave midis 

organeve të specializuara dhe nuk prek kompetencat e organeve të pushtetit lokal. 

                                                
137 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
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Ekzistenca e KKRRTRSH si organ qendror, jo vetëm që nuk cenon parimet kushtetuese, 

por ajo paraqitet si një domosdoshmëri në kushtet në të cilat ndodhemi për përcaktimin e 

një politike të drejtë kombëtare në fushën urbane, duke mbajtur parasysh mbrojtjen e 

interesave kombëtare dhe atyre lokale”. Dhe më poshtë thuhet: “Decentralizimi i pushtetit 

si një parim kushtetues nuk presupozon kompetenca absolute të organeve të qeverisjes 

vendore brenda juridiksionit të tyre dhe shkëputje të çdo lloj varësie me pushtetin 

qendror”. Ndërsa për vlerësimet që lidhen edhe me nenin 19 të ligjit, kjo Gjykatë është 

shprehur: “Kjo mënyrë rregullimi e strukturës së organit të KKRRT-së, është pozitive për 

legjislacionin. Vendosja e kritereve unike në këtë aspekt, nuk përbën kufizim të 

kompetencave të organeve të qeverisjes vendore ...” 138. 

 

Pra sipas mendimit të pakicës, shumica ka shqyrtuar një çeshtje që përbën “gjë të 

gjykuar” dhe për më tepër ka zbatuar standarte të ndryshme, krejt të kundërta duke çuar 

në një mungesë vazhdimësie të kontrollit kushtetues.  

 

Në fakt në përgjigje të këtij argumentimi shumica arsyeton duke thënë se tipar 

karakteristik i “gjësë së gjykuar” është se kur në vendimin e parë çështja e ngritur është 

konsideruar e pabazuar në themel, ajo nuk mund të shqyrtohet më tej. Në rastet kur nuk 

është shprehur papajtueshmëria kushtetuese e normës juridike, kërkuesi nuk ndalohet të 

bëjë përsëri të njëjtën kërkesë me motiv rishikimin e normës për pakushtetueshmëri. Kjo 

gjë varet nga pjesa arsyetuese e vendimit, sepse rrëzimi i kërkesës mund të jetë vendosur 

për shkaqe të tjera. 

 

Sipas shumicës: Argumenti kryesor i kërkuesit mbështetet në faktin se te vendimi i 

mëparshëm i Gjykatës Kushtetuese nuk bëhet referencë në aktet juridike bazë që 

rregullojnë decentralizmin e pushtetit dhe autonominë vendore në fushën e planifikimit 

urban dhe të kontrollit të territorit, për arsye të miratimit të tyre nga ligjvënësi pas këtij 

vendimi. Për rastin në shqyrtim, Kuvendi i Shqipërisë, pas vendimit nr.2, datë 25.01.1999 

të Gjykatës Kushtetuese, ka miratuar ligjin nr.8548, datë 11.11.1999 “Për ratifikimin e 

Kartës Europiane të Autonomisë Vendore”, ligjin nr.8652, datë 31.07.2000 “Për 

                                                
138 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
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organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, si dhe ligjin nr.8927, datë 

25.07.2002 “Për Prefektin”.  

 

Sidoqoftë, Gjykata Kushtetuese duke qenë e orientuar në kuptimin doktrinar që i jepet 

parimit res judicata mban në vëmendje të veçantë edhe arsyet dhe shkaqet e përligjura 

dhe objektive të cilat diktojnë domosdoshmërinë e evoluimit të jurisprudencës 

kushtetuese dhe përshtatjen e saj me standardet demokratike bashkëkohore. Në këtë 

drejtim, është për t’u theksuar se Gjykata Kushtetuese, sipas nenit 131, shkronja “a” të 

Kushtetutës, ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin që, për arsye të ratifikimit të një 

marrëveshje ndërkombëtare, të jetë e lirë dhe të mos pengohet në ushtrimin e 

kompetencës së saj për të vendosur për pajtueshmërinë e ligjit me këtë marrëveshje 

ndërkombëtare.    

 

Në rastin në shqyrtim, Gjykata Kushtetuese pasi analizoi paralelisht të dy kërkesat dhe 

veçanërisht qëndrimin që ajo ka shprehur në arsyetimin e vendimit nr.2, datë 25.01.1999 

konkludon se qoftë në aspektin formal, ashtu dhe në atë substancial nuk ndodhemi 

përpara gjësë së gjykuar139. 

 

 

Vendimi Nr. 30, Datë 28/12/2006 i Gjykatës Kushtetuese  

 

Ky vendim është një vendim relativisht i thjeshtë, pasi është një rast i zbatimit të Nenit 

115 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sipas të cilit Këshilli i Ministrave mund 

të shpërndajë apo të shkarkojë  organin e zgjedhur drejtpërdrejtë të njësisë qeverisëse 

vendore për shkelje të rënda të Kushtetutës ose ligjeve. 

 

Kërkuesi në këtë rast është Z. Skënder Hasa, i cili me vendimin e Keshillit të Ministrave 

Nr.375, datë 14/06/2005, është shkarkuar nga detyra e Kryetarit të Bashkisë së Peqinit, në 

                                                
139 Pjesë e Vendimit Nr.29, datë 21/12/2006 të Gjykatës Kushtetuese 
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bazë 140të relacionit të Ministrit të Brendshëm, për shkelje të rënda ligjore, që ka 

shoqëruar propozimin për shkarkimin e kërkuesit nga detyra.  

 

Nga relacioni rezulton se Kontrolli i Lartë i Shtetit, Agjencia e Prokurimit Publik, 

Ministria e Brendshme dhe Aparati i Këshillit të Ministrave kanë ushtruar kontroll në 

veprimtarinë ekonomiko-financiare të Bashkisë Peqin për periudhën 01.11.2004 - 

31.12.2005 dhe kanë konstatuar disa shkelje. Këto  shkelje kanë të bëjnë kryesisht me 

procedurat e tenderimit e sidomos në prokurimet për ndërtimin e disa veprave me rëndësi 

publike të qytetit të Peqinit. Për këto objekte, Bashkia Peqin dhe vetë kërkuesi si kryetar i 

saj, ka pranuar ofertat e firmës ku ai figuron si drejtues ligjor e administrator. Veç kësaj, 

në kontratat e lidhura për këto raste figuron si përfaqësuese e kësaj firme bashkëshortja e 

kërkuesit . 

 

Pikërisht nisur nga relacioni i institucioneve të mësipërme, Këshilli i Ministrave, në 

zbatim edhe të Nenit 115/2,3 të Kushtetutës ka vendosur shkarkimin e kërkuesit nga 

detyra e Kryetarit të Bashkisë. 

 

Megjithëse kërkuesi pretendon se nuk është dëgjuar për dhënien e argumentave para 

Keshillit të Ministrave, Gjykata shprehet se në zbatim të  nenit 96/2 të Kodit të 

Proçedurave Administrative, organi që zhvillon proçedurën mund të mos i lejojë palët të 

shprehen kur këto kanë pasur mundësi t`i japin mendimet e tyre për çështje që kanë 

rëndësi për marrjen e vendimit, dhe në rastin në shqyrtim masa e marrë bazohet vetëm në 

rezultatet e kontrolleve të bëra në Bashki, për të cilat kërkuesi ka paraqitur argumentat e 

veta.  
 

Gjithashtu edhe për sa i përket pretendimit tjetër të kërkuesit që vendimi duhet shfuqizuar 

pais nuk është argumentuar nga subjekti i interesuar (Keshilli i Ministrave) ekzistenca e 

shkeljeve ligjore, Gjykata argumenton se duke u mbështetur në nenin 109/1 të Kodit të 

Proçedurave Administrative “mund të mjaftojë si arsyetim pranimi i këtyre 

informacioneve nga ana e organit përgjegjës për marrjen e vendimit përfundimtar”. 

                                                
140 Pjesë e Vendimit Nr. 30, datë 28/12/2006  
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Në përfundim gjykata vendosi rrëzimin e kërkeses.  

 

Kjo çështje është paraqitur për të sjellë një interpretim dhe zbatim të Gjykatës 

Kushtetuese të Kushtetutës dhe Ligjit mbi Organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes 

Vendore. Edhe pse nuk sjell ndonjë ndryshim, por fakti që është trajtuar si çështje në këtë 

shkallë, ia vlen të paraqitej edhe në këtë punim.    

 

Vendimi Nr. 10, datë 11/05/2006 i Gjykatës Kushtetuese kundër Vendimi Nr.5, datë 

3/03/2006 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës Lartë 

 

 

Këto dy vendime janë tepër të rëndësishëm dhe vënia e tyre përballë njëri-tjetrit është 

interesante sepse vihen përballë dy këndvështrime të ndryshme të interpretimit të ligjit 

mbi autoritetet e pushtetit vendor, nga dy institucione të rëndësishme gjyqësore.  

 

Në të dy vendimet diskutohet Ligji Nr. 8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore”, veçanërisht për konfliktet që mund të lindin gjatë 

kryerjes së proçedurave të votimit për mandatin e këshilltarit, një proçedurë kjo ku ligji 

nuk është shprehur për konfliktet e mundshme dhe as ka përcaktuar organin përkatës për 

zgjidhjen e konflikteve të mundshme. 

 

 Në Vendimin Nr.10, datë 11/05/2006 kërkuesi Z. F. H., është zgjedhur anëtarë i Këshillit 

të Komunës Qukës, Librazhd, nga zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2003, e  pasi u bë dhe 

konstituimi i këshillit të komunës, u votua për zgjedhjen e dy anëtarëve për Këshillin e 

Qarkut, Elbasan. Nga votimi i parë kërkuesi arriti të marrë votat e nevojshme por 

drejtuesit e mbledhjes organizuan një votim tjetër, nga i cili doli fitues subjekti i 

interesuar, I. K. Kërkuesi, kundër këtij vendimi, të këshillit të komunës është ankuar 

pranë Prefektit të Qarkut, Elbasan, nga i cili ka marrë përgjigje negative, pas kësaj i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Elbasan e cila ka pranuar padinë, vendim ky që është lënë në 

fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Durres. Por Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, prish dy 
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vendimet e gjykatave dhe e pushon çështjen me arsyetimin se  “mosmarrëveshja objekt 

gjykimi nuk hyn në rrethin e çështjeve që shqyrtohen nga gjykata, prandaj çështja hyn në 

juridiksionin administrativ” .  

 

Në vendimin Nr. 5, datë 3/03/2006 Paditësit në këtë çështje Z. F. Xh., G. S., G. B., kanë 

kërkuar anullimin e Vendimit Nr. 51,datë 6/09/2005 të Këshillit Bashkiak Korçë që ka 

vendosur t`u heqë paditësve mandatin141 e përfaqësimit si  Këshilltarë në Këshillin e 

Qarkut Korçë, duke zgjedhur në vendin e tyre tre përfaqësues të tjerë, në bazë të nenit 32, 

germa “i” dhe nenit 52, pika 3/b të Ligjit Nr. 8652, date 31.07.2000, sipas te cilit “ 

Anetarit te keshillit te qarkut i mbaron mandati kur: b) mandati i anetarit hiqet nga 

keshilli komunal ose bashkiak perkates: …” 

 

Autoritet vendore në të dyja çështjet shpehen se nuk sanksionohet ose shprehet në ndonjë 

ligj e drejta e ankimit ndaj vendimeve të tilla siç është “heqja e mandatit të anëtarit nga 

këshilli komunal/bashkiak përkatës”. Kjo e drejtë ankimore nuk i njihet, në përgjithësi 

asnjë individi këshilltar në këshillin përkatës, pasi kjo të çonte në cënimin hapur të 

vullnetit të shumicës në një organ kolegjial. Fakti që në ligj nuk parashikohet asnjë 

proçedurë ankimi dhe as ndjekja e ndonjë proçedure tjetër administrative, tregon se, si 

ligji specifik, ashtu edhe ai proçedural nuk lejon ankimin e pakicës kundër vendimit të 

shumicës brenda të njëjtit organ kolegjial. Në rast se kjo do të ishte e lejuar, ligjet duhet 

të shpreheshin në mënyrë të posaçme për këtë aspekt. 

 

Në këndvështrimin e shumicës së anëtarëve të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së 

Lartë, vendimet e këshillave bashkiake apo komunale për zgjedhjen e anëtarëve që do t`i 

përfaqësojnë në këshillin e qarkut dhe ato për heqjen e mandatit të përfaqësimit në këtë 

këshill konsiderohen akte administrative individuale të një natyre të veçantë, sepse ato 

nuk janë akte që rregullojnë marrdhënie të caktuara juridike me të tretët, por akte që 

rregullojnë konstituimin, organizimin dhe funksionimin e brendshëm të këshillit të qarkut 

në bazë të rregullit të përfaqësimit përpjestimor të subjekteve politike, të zgjedhurit e të 

                                                
141 Mandat ky i  fituar me vendimin nr.3, datë 15.12.2003 të Këshillit të Bashkisë Korçë, neni 26,6(d) i 
Ligjit nr.8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”  
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cilave kanë konstituuar këshillin bashkiak apo komunal përkatës dhe sipas ligjit për 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, nuk vërehet ndonjë kontradiktë midis 

përmbajtjes së nenit 18 të Kodit të Proçedurave Administrative dhe nenit 326 të 

K.Pr.Civile.  

 

Të zgjedhurve si perfaqësues në Këshillin e qarkut nëpërmjet shkarkimit nga kjo detyrë 

në zbatim të kritereve të parashikuara në ligjin për organizimin e brendshëm dhe 

funksionimin e organeve të qeverisjes vendore, nuk u shkelet ndonjë e drejtë kushtetuese 

apo e drejtë e mbrojtur me ligj.  

 

Nga ana tjetër, këta persona të zgjedhur nuk konsiderohen persona privatë e nuk 

përfitojnë të drejta si të tillë, por ata janë funksionarë publikë, veprimtaria e të cilëve i 

nënshtrohet një regjimi juridik të posaçëm, i cili përjashton rrugën gjyqësore të shqyrtimit 

të konflikteve të lindura gjatë ushtrimit  të kësaj veprimtarie. 

 

Por nuk duhet të harrojmë që ky vendim i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, 

cili shërbeu si unifikues i të gjithave praktikave gjyqësore të mëparshme, pati edhe 

mendimin kundra të pakicës i cili përputhet me vendimin nr.10, datë 11/05/2006 të 

Gjykatës Kushtetuese. Mendimi i tyre konsiston në faktin se, në rastin e çështjes civile 

objekt gjykimi, nuk jemi përpara rasteve të parashikuar në nenin 326, shkronja "b" të 

Kodit të Proçedures Civile, në të cilat nuk lejohet ankimi në gjykatë i aktit administrativ 

për emerimin a shkarkimin e funksionarëve publikë.  

 

Mungesa e një norme të shprehur në ligjin e posacem, ligjin nr.8652, datë 31/07/2000, 

lidhur me të drejtën e ankimit të paditësave në gjykatë kundër aktit administrativ të 

nxjerrë nga ana e paditur, nuk përjashton të drejtën e tyre për t'iu drejtuar me padi 

gjykatës për të shqyrtuar një mosmarrëveshje administrative, pra juridiksionit gjyqësor të 

zakonshëm.  

 

Në zbatim të Pjesës së Gjashtë të Kushtetutës sonë, por edhe të nenit 7/1 e vijues të 

Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore, funksionimi normal i qeverisjes vendore, si 
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dhe ushtrimi i lirë i mandatit të këshilltarëve të çdo lloj njësie vendore, do të cënohej 

rëndë nëse ata nuk do të kishin të drejtë ankimimi kundër vendimeve të këshillave të 

organeve vendore për t'u hequr atyre, mbi çfarëdo motivi, mandatin e anëtarit të këshillit. 

Mandati i këshilltarit buron dhe fitohet nga zgjedhjet vendore. Maxhorancat politike që 

krijohen në këshilla janë rrjedhojë e rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Por, sipas mendimit të 

gjyqtarëve të pakicës dhe të Gjykatës Kushtetuese, maxhorancat apo minorancat politike 

në këshillat vendore, nuk mund të heqin apo cënojnë ushtrimin e lirë të mandatit të 

këshilltarit, pas momentit të konstituimit te këshillit komunal a bashkiak, si dhe atij të 

qarkut. Përjashtim bëjnë vetëm rastet e papajtueshmërive dhe të disa shkeljeve faktike 

ligjore të parashikuara në mënyrë të shprehur nga ligji, përfshirë ligjin nr.8652, datë 

31/07/2000.  

 

Në kushtet kur Kushtetuta, apo ligji, nuk parashikojnë shprehimisht një mënyrë të 

posaçme ankimimi apo nuk e ndalojnë shprehimisht ankimin në rrugë gjyqësore, 

alternativa këto që janë të parashikuara nga legjislacioni ynë i posaçëm për disa kategori 

të tjera funksionarësh publikë, atëherë, ndaj akteve administrative individuale, qoftë edhe 

për emërimin e shkarkimin e funksionarit publik, mund të bëhet ankim në gjykatë në 

rrugën e zakonshme.  

 

Vendimi nr.5, datë 3/03/2006 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, doli si një 

vendim i unifikuar, por që u kundërshtua nga vendimi nr.19, datë 11/05/2006 i Gjykatës 

Kushtetuese. Shpresojmë që ky preçedent të mos jetë i shpeshtë në praktikë dhe zgjidhja 

që do të përdoret në praktikë të jetë argumentimi i Gjykatës Kushtetuese, si një vendim 

që i jep më shumë hapësirë dhe frymëmarrje autonomisë së pushtetit vendor.  
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KAPITULLI V 

 

RAJONALIZIMI 

 

 

Ndarja territoriale në Shqipëri bazohet në Ligjin Nr.8652, datë 31/07/2000 “Mbi 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, Ligjin Nr. 8653, datë 31/07/2000 

“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë”, Ligji Nr.8927, datë 25/07/2002 “Për Prefektin” . Reforma territoriale e vitit 

2000, shfuqizoi 36 rrethe dhe përcaktoi një strukturë të re që konsiston me 12 qarqe, 65 

bashki dhe 309 komuna. Popullsia e Shqipërisë është rreth 3 milion banorë, por 48% e 

bashkive/komunave kanë më pak se 5 mijë banorë. Kufijtë e bashkive/komunave mbetën 

të paprekura, me një mesatare popullsie prej 22.500 për bashkitë dhe 5.200 për 

komunat142. Pushteti vendor është i organizuar në dy nivele. Në nivelin e parë kemi 

bashkitë dhe komunat me një vijë të pastër politike dhe administrative kufijsh. Në nivelin 

e dytë kemi qarqet që kanë këshillat e qarqeve të formuara nga Kryetarët e 

Bashkive/Komunave dhe përfaqësuesve të tjerë të zgjedhur direkt për nivelin e parë të 

pushtetit vendor. Ky sistem qeverisjeje është i ndërtuar duke u bazuar në parimet e  

Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore. Dymbëdhjetë qarqet u krijuan për qëllimin 

e mëposhtëm:  

• Për të optimizuar shërbimet publike/shtetërore. Përmasa e vogël e njësive të 

pushtetit vendor pengon ekonominë e shkallës duke u bërë pengesë investimesh. 

• Për të krijuar një platformë për arritjen e interesave të përbashkët të 

bashkive/komunave brenda kufijve të qarkut. Bashkëpunimi ndër-

bashkiak/komunal është një nga mënyrat e arritjes së qëllimit. 

• Për të siguruar uniformitetin në prioritetet kombëtare, rajonale dhe vendore dhe 

harmonizimin e politikave rajonale dhe vendore me objektivat kombëtare. 

 

                                                
142 Albanian Regional Development Opportunities and Challenges, Mission Report, Sept. 12-26, 2005    
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Organizimi, funksionet, detyrat dhe burimet e të ardhurave të këshillit të qarkut janë 

përcaktuar në Ligjin Nr. 8652, datë 31/07/2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”. Ky ligj përcakton se këshillat e qarqeve janë të formuar nga 

përfaqësues të këshillave bashkiak dhe komunal. Brenda këshillit, është krijuar një 

komitet, anëtarët e të cilit dhe posti ekzekutiv i Kryetarit dhe Zëvendësit, janë të zgjedhur 

me shumicë votash nga këshilltarët. Këshilli i qarkut miraton statutin e qarkut, në të cilin 

janë përcaktuar përgjegjësitë dhe organizimi i brendshëm. Struktura administrative e 

këshillit të qarkut mund të ndryshojë nga qarku në qark, megjithatë njësitë e mëposhtme 

janë pothuajse të pranishme: departamenti i punëve publike, urbane, financës, 

administrimit ligjor dhe të tokës, zyra kadastrale dhe e protokollit, zyra për programim 

dhe zhvillim (në ngarkim të strategjisë së zhvillimit) dhe seksioni i personelit.  

 

5.1 Roli i Këshillit të Qarkut  në proçesin e decentralizimit dhe zhvillimit rajonal është i 

rëndësishëm. Megjithatë, aftësitë e veta dhe ndërtimi i institucioneve (duke përfshirë 

përmirësimin e bashkëpunimit horizontal dhe vertikal ndër-qeveritar dhe ndihmën e 

donatorëve) është i nevojshëm në mënyrë që të mënjanojë rrezikun e pasjes së 

burimeve/të ardhurave pa një mekanizëm që të iniciojë shpërndarjen. Kjo gjë mund të 

ndalojë implementimin  e Strategjisë Rajonale të Zhvillimit dhe mund të kufizojë  

aftësinë e këshillit të qarkut për të vënë në zbatim rolin e tyre si koordinues të 

implementimit të politikave rajonale nëpërmjet lehtësimit të bashkëpunimit midis 

pushtetit vendor dhe nivelit qëndror.  

 

Ka paqartësi në Shqipëri në lidhje me rolin/statusin e qarqeve. Siç e përmendëm më sipër, 

Këshilli i Qarkut nuk është i zgjedhur direkt nga shtetasit respektiv. Zgjedhjet indirekte të 

anëtarëve të Këshillit të Qarkut janë shprehur në Kushtetutë (Neni 110). Eksperiencat 

ndërkombëtare kanë treguar se format indirekte të përfaqësimit në nivel qarku 

nënkuptojnë se anëtarët e komunitetit do të pengohen në influencën e tyre demokratike në 

mënyrën e menaxhimit të shërbimeve publike. Kjo zakonisht çon në mosbesueshmëri 

ndaj këshillit të qarkut. Këshillat e qarqeve perceptohen më shumë si shoqata të 
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qeverisjes vendore sesa si ndërmjetës të aftë për të promovuar zhvillimin rajonal dhe për 

të lehtësuar bashkëpunimin midis pushteteve vendore (funksioni i vërtetë i tyre)143.  

 

Ligji Nr.8652, në mënyrë të vagët, përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e nivelit të qarkut.  

Ai përcakton se funksionet kryesore të këshillit janë “ zhvillimi dhe zbatimi i politikave 

rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat kombëtare në nivel qarku144”. Megjithatë 

nuk ka një përcaktim të qartë të kuptimit të këtij funksioni dhe këshilli i qarkut pengohet 

në zbatimin e politikave rajonale. Ndërsa Ligji Nr.8652, njeh të drejtat e këshillit të 

qarkut për të ushtruar kompetenca ekzekutive në shpërndarjen e shërbimeve publike, nga 

ana tjetër, ky ligj parashikon vetëm delegim vullnetar funksionesh nga pushteti qëndror 

dhe ai vendor tek qarqet145. Për momentin duket haptazi që pushteti qëndror dhe ai 

vendor po refuzojnë të transferojnë çdo lloj kompetence planifikimi, fiskale apo 

administrative te qarqet. Megjithatë disa zhvillime po ndodhin kohët e fundit, që do t`i 

trajtojmë më poshtë. 

 

Në vitin 2005 u morr një vendim sipas të cilit u transferuan përgjegjësitë e mbledhjes së 

kapitalit për shpenzime në fushën e edukimit parauniversitar dhe kujdesit shëndetsor te 

qarqet. Aktualisht ata janë përgjegjës për mbledhjen e investimeve për bashkitë/komunat 

(me përjashtimin e dymbëdhjetë qyteteve të qarqeve, të cilave ky fond ju është 

transferuar direkt). Ekziston probabiliteti për funksione të tjera që t`iu transferohen 

gjithashtu qarqeve. Por, duhet të nënvizojmë se, dhënia e përgjegjësisë për mbledhjen e 

investimeve, kërkon një nivel të lartë, në rritje të aftësisë teknike të këshillit të qarkut për 

të administruar këtë proçes në një mënyrë efektive dhe transparente. Prioritetet e 

vendosura nga strategjia e zhvillimit të rajonal duhet të lozë një rol vendimtar në marrjen 

e vendimeve për mbledhjen e fondit të investimeve. Si përfundim, mbetet një detyrim, 

për bashkitë dhe komunat që të kenë mundësinë e mirë informimit dhe pjesmarrjes në 

proçesin e strategjisë së zhvillimit rajonal. 

 

                                                
143 Albania: decentralization in transition. Report No. 27885-ALB, World Bank Report, February 2004  
144 Neni 13 i Ligjit Nr.8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”   
145 Neni 12,13  i Ligjit Nr. 8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”   
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Kryetarët e bashkive, të qyteteve të mëdha, nuk kanë dëshirë të pranojnë një drejtim 

rajonal dhe të kontribuojnë në buxhetin e qarkut, ose në ndërmjetsimin për dialog si 

ekonomik ashtu edhe politik  me pushtetin qëndror. Gjithashtu, nëpërmjet ruajtjes së 

traditës së Prefektit si koordinator i adminsitratës qëndrore të dekoncentruar146 në territor, 

efektiviteti i rolit të pushtetit të qarkut vihet në pikëpyetje, për aq kohë sa ekziston kjo 

ngatërresë përsa i përket autoritetit dhe hirarkisë administrative që akoma ekziston, e cila 

prodhon konflikte dhe inefiçenca147.   

 

Diskutimi, përsa i përket një roli më të gjerë dhe me më shumë funskione të këshillit të 

qarkut duhet të vazhdojë, duke përfshirë parimin e subsidiaritetit dhe rritjen e 

vazhdueshme e të mëtejshme të kompetencave dhe aftësive të pushtetit vendor. Për këtë 

qëllim propozohet:  

 

• Zgjedhje direkte për këshillin e qarkut si një nivel ndërmjetës i qeverisjes në 

territor.   

• Niveli dy strukturor i pushtetit vendor, ku megjithatë këshilli i qarkut po fuqizohet 

nga transferimi i kompetencave nga pushteti qëndror (e thënë ndryshe ministritë e 

linjës dhe struktura të tjera të dekoncentruara148). Kjo do të ndihmojë në reformën 

e administratës publike, do të përcaktojë rol të ri për prefektët, ndërkohë që 

legjislacioni është zhvilluar për të siguruar zhvillim horizontal dhe vertikal 

koordinimi dhe bashkëpunimi.  

 

Një numër i madh takimesh janë kryer midis grupeve të interesave të ndryshme, ku është 

diskutuar çështja e fuqizimit të rolit të këshillit të qarkut, pra forcimit të nivelit të dytë të 

pushtetit vendor që efektivisht të veprojë, drejtojë dhe koordinojë zhvillimin dhe zbatimin 

e politikave rajonale. Kjo çon në nevojën për adoptim e një legjislacioni dhe rregullore të 

duhur për  ndarjen e kompetencave midis pushtetit qëndror dhe atij të qarkut në fushën e 

edukimit, kujdesit shëndetsor, planifimit urban dhe menaxhimit. Në këtë këndvështrim 

                                                
146 Në vijim do të trajtojmë përkufizimin e termave decentralizim dhe dekoncentrim 
147 Discussion paper – Local Governance and Decentralization in the ECIS region, Developed by Jurgita 
Siugzdiniene and Dejana Popic, BRC 
148 Me “struktura të tjera të dekoncentruara” nënkuptojmë institucione si Drejtoritë Arsimore nëpër rrethe 



Politikat dhe instrumentat e zhvillimit lokal 
Oriona Muçollari 

 110 

është i qartë roli që duhet të luajnë këshillat e qarqeve si koordinator/ndihmës të 

bashkëpunimit ndër-bashkiak, brenda kuadrit të strategjisë së zhvillimit rajonal149. 

Situata, ku bashkitë/komunat i tremben fuqizimit dhe kalimit të kompetencave këshillave 

të qarqeve, përbëhet nga disa elementë si: aftësitë e dobëta, probleme me njohuritë dhe 

burimet për autoritetin e qarkut, sikurse mungesat e politikave të pushtetit qëndror në 

zhvillimin rajonal. 

 

5.2 Aftësitë fiskale të këshillit të qarkut. Aktualisht, qarqet vuajnë për  pavarësi fiskale 

dhe financohen kryesisht nga transfertat nga pushteti qëndror dhe ai vendor. Megjithëse 

Ligji 8652, nënvizon taksa dhe tarifa rajonale për shërbimet publike të ofruara nga qarku 

si burim të ardhurash, kjo nuk është akoma realitet. Për shembull, bashkitë/komunat janë 

të detyruara nga ligji të transferojnë një përqindje të të ardhurave të tyre tek buxheti i 

qarkut, por realiteti është ndryshe, një pjesë e këtyre bashkive/komunave hezitojnë të 

kontribuojnë në qark me shumën e kërkuar e të rënë dakort. Ajo që i mungon këshillit të 

qarkut është një taksë bazë, rajonale, që t`a bëjë atë një njësi fiskale me vlerë, me buxhet 

të mjaftueshëm të ardhurash dhe jo totalisht e varur.  

 

Këshillat e qarkut kanë filluar t`u njihet roli i tyre i ligjshëm në lidhje me formulimin e 

strategjive të zhvillimit rajonal150. Megjithatë, burimet e mundshme aktuale financiare 

janë të pamjaftueshme për të mbështetur zbatimin e strategjive të mësipërme. Mbështetjet 

e mëtejshme për decentralizimin fiskal, dhe veçanërisht formula e transfertës, mund të 

kontribuojë fuqishëm në realizimin e Strategjive të Zhvillimit Rajonal.  

 

Qeveria nuk ka një politikë apo plan për të adresuar dhe dhënë zgjidhje dallime të mëdha 

midis rajoneve/qarqeve. Ekziston një sistem shpërndarjeje i transfertës financiare të 

pakushtëzuar nga pushteti qëndror tek bashkitë/komunat për të financuar pjesërisht 

shpenzimet e tyre duke mbajtur parasysh disavantazhet rajonale në llogaritjet për 

                                                
149 Albania: decentralization in transition. Report No. 27885-ALB, World Bank Report, February 2004 
150Progress report on implementation of the national strategy for socio-economic development during 2003  
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financimin151. Baza për të llogaritur një grant është shumë komplekse dhe në përgjithësi 

bazohet në numrin e popullsisë, por lejon edhe ndihmesa të tjera speciale për:  

 

• Bashkitë/Komunat baza e taksës  (për biznesin e vogël dhe regjistrimin e 

makinave) të së cilave është shumë më e ulët se mesatarja kombëtare, të 

kompensohet nga transfertat e atyre bashkive/komunave që bazën e taksës e kanë 

më të lartë se mesatarja kombëtare (barazi fiskale). 

• Mbështetje tranzitore për ato bashki/komuna që bazën e taksës e patën më të ulët 

se viti paraardhës nga transfertat e atyre bashkive/komunave që bazën e taksës e 

patën më të lartë se viti paraardhës (rregullim tranzitor). 

• Garantimi i një minimumi për frymë të ardhurash për bashkitë/komunat (1900 

lekë për frymë për komunat dhe 2900 lekë për frymë për bashkitë152). 

• Një koeficient i drejtë që ka për qëllim të sigurojë që bashkitë/komunat që kanë 

marrë një mesatare të ulët për investimin e rrugëve katër vitet e funidt të 

kompensohen.  

• Bashkitë/komunat në zonat malore të kompensohen. 

• Bashkive/komunave në nevojë, me probleme gjithashtu të kompensohen. 

 

Mbështetja e qeverisë do të vazhdojë të përqëndrohet gjithsesi mbi përqindjen e 

popullsisë, por gjithashtu do të merret parasysh koeficienti gjeografik duke ndihmuar 

zonat malore dhe kodrinore.  

 

5.3 Pabarazitë social – ekonomike dhe zhvillimi rajonal. Pabarazitë rajonale në Shqipëri. 

Shqipëria karakterizohet nga një zhvillim i pabalancuar rajonal, ku bie në sy veçanërisht 

zhvendosja masive dhe gati kaotike e popullsisë drejt zonave urbane dhe sidomos drejt 

kryeqytetit. Për fat të keq pothuajse nuk është menduar fare për këtë aspekt, deri më tani, 

dhe gjithçka që ka ndodhur për mirë apo për keq në këtë vend, pothuajse ka ndodhur në 

kryeqytet dhe në rajonin rreth tij.  Megjithë përpjekjet e bëra tek-tuk ka shumë pak për t`u 

                                                
151 Ministry of Economy, Trade and Energy, Terms of Reference for Technical Assistance to Support the 
Ministry of Economy, Trade and Energy with the Implementation of National and EU Regional Policy, 
October 2006  
152 Të dhëna që i referohen vitit 2006  
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thënë për zhvillimin e balancuar dhe të qëndrueshëm rajonal, apo për qëndra të tjera të 

banuara, disi më sekondare, por po me aq rëndësi në nivel kombëtar, si qëndra kryesore 

zhvillimi, ku do të veçonim qytete qëndërveprojnë në forma të ndryshme, si: Shkodra dhe 

Lezha, Kukësi dhe Dibra në veri; Korça dhe Pogradeci në lindje; Elbasani, Tirana dhe 

Durrësi apo Lushnja, Fieri dhe Berat në pjesën qëndrore; Fieri dhe Vlora në jug-

perëndim; Gjirokastra dhe Saranda në jug.  

 

E thënë ndryshe, Shqipëria nuk mund të barazohet me Tiranën (kryeqytetin), dhe 

zhvillimi i këtij vendi varet thellësisht edhe nga zhvillimi i këtyre qëndra urbane 

sekondare,  një koncept që aktualisht po preokupon dhe dominon zhvillimin global. Në 

këtë kuadër aktualisht janë ndërmarrë një sërë nismash që kanë të bëjnë me administrimin 

më të mirë të territorit dhe aseteve të pasurive të paluajtshme; inkurajimin e iniciativës së 

lirë përmes sipërmarrjes dhe vetëpunësimit; apo programet që inkurajojnë investimet 

vendase dhe të huaja si krijimi i parqeve industriale, i zonave prioritare turistike etj.  

 

Në këtë këndvështrim bëhet me interes analiza krahasuese mbi tendencat botërore se si 

qëndrat dytësore të banimit po transformohen përmes politikave të posaçme demografike, 

ekonomike, fiskale dhe infrastrukturore në pika kryesore për zhvillimin rajonal 

kombëtar153. Natyrisht, kur flitet për Shqipërinë, kemi të bëjmë me një shkallë modeste 

për shkak të përmasave të vogla të vendit dhe për shkak edhe të shumë mangësive apo 

problemeve ende të pazgjidhura me territorin. 

 

Qeveria Shqiptare ka identifikuar154 nevojat për një politikë rajonale koherente dhe 

integruese bazuar në shqetësimin e saj gjithnjë në rritje në lidhje me dallimet sociale – 

ekonomike ndërmjet pjesëve të ndryshme të vendit. Duke qënë se Shqipëria synon të 

integrojë ekonominë e saj në një konstekst global dhe në veçanti në Tregun e vetëm të 

BE, ekziston një domosdoshmëri për të siguruar që të gjithë zonat e vendit të jenë të afta 

të përballojnë këtë treg.  

                                                
153 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
154 Nëpërmjet Programit të Qeverisë, shtator 2005 dhe Strategjinë Kombëtare për Zhvillim Social – 
Ekonomik, viti 2001  
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Strategjia Rajonale e Zhvillimit do të shërbejë si çelës i rëndësishëm për Strategjinë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim155 duke pajisur me koordinime mbështetëse 

zhvillimin social – ekonomik për të gjitha pjesët e një vendi dhe krijimin e një rrjeti midis 

ministrive të pushtetit qëndror dhe institucioneve të tjera me aktorë dhe institucione 

social – ekonomike përgjatë vendit sipas parimit nga lart poshtë dhe  poshtë lart, me 

qëllimin për të arritur një zhvillim të balancuar të vendit dhe për të zvogëluar diferencat 

social – ekonomike.  

 

Megjithatë Qeveria është e ndërgjegjshme që është e pamundur që të përgatiten 

menjëherë strategji ndërthurëse që të merren parasysh nga ministritë e linjës në 

përgatitjen e strategjive të tyre sektoriale; mbeten shumë elementë të papërcaktuar si një 

analizë bazë dhe e kujdesëshme për të përcaktuar nivelet social – ekonomike të 

zhvillimit, përkufizimi se te cili nën nivel këto diferencime do të trajtohen dhe 

seleksionimi pasues i atyre qarqeve/rajoneve që do të trajtohen si të pazhvilluara në 

aplikimin e strategjive sektoriale156.  

 

Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës do të luajë një rol të rëndësishëm në 

menaxhimin e Fondeve të BE dhe atyre Kombëtare për zhvillim rajonal dhe në sigurimin 

e uljes horizontale të përmasave të pabarazisë kombëtare.  

 

Megjithatë duhet të pranojmë se decentralizimi dhe politika e zhvillimit rajonal në 

Shqipëri është llogjike dhe unike. Në të tërë vendet post-socialiste në Evropë, prioriteti i 

parë i decentralizimit ka qënë përcaktimi  dhe fuqizimi i vetëqeverisjes vendore sikurse 

edhe përmbushja urgjente e reformave të nivelit makro ekonomik. Vetëm më pas, çështja 

e politikave rajonale është shfaqur në axhendën politike. Pothuajse në të tëra rastet 

politika rajonale e këtyre shteteve është frymëzuar dhe influencuar nga prospektiva për 
                                                
155 Sistemi i Planifikimit të Integrimit, i cili u aprovua nëpërmjet VKM Nr.692, në Nëntor 2005, përcaktoi 
kuadrin e strategjisë së planifikimit. Ky plan është përpunuar më tutje nëpërmjet: a)vendimit të Komitetit 
për Planifikimin Strategjik (mars 2006); b) Strategjia Kombëtare për Instruksione Përgatitjeje për Integrim 
dhe Zhvillim (maj 2006)  
156 Ministry of Economy, Trade and Energy, Terms of Reference for Technical Assistance to Support the 
Ministry of Economy, Trade and Energy with the Implementation of National and EU Regional Policy, 
October 2006  
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hyrje në BE e lidhur kjo me marrjen e  fondeve të BE. Në përgjithësi përgatitja e 

strategjive për decentralizim në nivel rajonal dhe shkrimi i politikave kërkon kohë; 

konsensus politik dhe zbatimi në praktikë nuk jep menjëherë rezultate pozitive.  

 

Për këtë arsye vendimi i Qeverisë për të mos u përballur menjëherë me nivelin rajonal të 

qeverisjes dhe politikat e zhvillimit rajonal është një vendim racional dhe praktik.  Ka 

shumë paqartësi, pasiguri, shumë eksperienca të ndryshme157, shumë propozime të 

ndryshme dhe jo qartësi, apo vizion i konsoliduar, për të futur këto ndryshime menjëherë. 

Në këtë situatë krijimi dhe futja në fuqi e një ligji për zhvillimin rajonal do të përbënte 

rrezik dhe do të ishte një hap i pamatur mirë.     

 

Eksperiencat nga vendet e tjera sugjerojnë që, në mënyrë që një ligj i tillë të jetë i 

suksesshëm, ai duhet të plotësohet me realizimin e të tërave kushteve paraprake për 

vënien në zbatim të tij. Duket që problemi kryesor nuk është krijimi i ligjit, por vënia në 

zbatim e tij, për këtë arsye gjatë krijimit të tij duhen pasur parasysh problemet që dalin 

nga zbatimi në praktikë.  

 

Eksepriencat e huaja tregojnë se edhe gjuha/terminologjia mund të përbëjë një pengesë 

për proçesin158.  

 

Por, kjo nuk do të thotë që i gjithë ky proçes do të shtyhet për një kohë “më të mirë”159. 

Përgatitja dhe  diskutimi duhet të fillojnë menjëherë, (ashtu siç edhe po ndodh) në 

mënyrë që të biem dakort politikisht. Zhvillimi rajonal dhe politikat rajonale shpesh 

perceptohen si “eksperimente”, si proçes i “të mësuarit nga praktika”, bazuar në parimin 

e asaj çka do të marrësh si përfundim në praktikë. Megjithatë, tashmë konceptimi i 

                                                
157 Eksperienca të ndryshme si rezultat i metodologjive të ndryshme të përdorura në implementimin e 
strategjise rajonale për zhvillim, praktikave të ndryshme dhe perceptimeve të ndryshme të këtyre 
praktikave (shembull: kënvështrimi i ndryshëm i transferimit të kompetencave për edukimin dhe shëndetin 
këshillit të qarkut) 
158 Në fakt një gjuhë/terminologji e saktë ka lidhje jo vetëm me dialogun Brenda vendit por  edhe me 
dialogun me institucionet evropiane 
159 Albanian Regional Development Opportunities and Challenges, UNDP, Mission Report, September 
2005  
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politikave rajonale tashmë mund të bazohet mbi eksperiencat e deri tanishme, është koha 

që këto eksperienca të unifikohen, padiskutim duke marrë ngjyrimin e tyre kombëtar. 

 

Për sa i përket eksperiencës shqiptare të deritanishme, duket se ekziston një besim i madh 

për pozitivitetin e zhvillimit rajonal, por nga ana tjetër është vështirë të konceptosh se 

bashkitë/komunat do të lëshojnë me dëshirë kompetencat e tyre për t`ia kaluar qareve. 

Sidomos për bashkitë/komunat e mëdha ky transferim kompetencash as që diskutohet dhe 

për më tepër nuk vlerësohet puna e qarkut. Më shumë nevojë për këtë kanë njësitë e 

vogla që vuajnë për pamundësi si në punonjës ashtu edhe në dendësi popullsie edhe në 

mangësi elementësh të tjerë, që i kemi përmendur më sipër.  

 

Gjithashtu, një element që ul besimin te zhvillimi rajonal dhe te potencialitetet e tij ka të 

bëjë me faktin e zgjedhjeve të drejtëpërdrejta. Lind nevoja që anëtarët e këshillit të qarkut 

të vijnë si rezultat i zgjedhjeve të drejtëpërdrejta nga populli, pasi kështu do të shmanget 

ajo varësia e tyre me pushtetin qëndror dhe do të fitohet më shumë autonomi.  

 

Por ka mendime se pengesat për këshillin e qarkut nuk janë aq shumë të lidhura me 

funksionin, kompetencat apo ndërtimin e tij, por kanë të bëjnë me ambjentin ku ky këshill 

vepron, me aftësitë dhe eksperiencat e kufizuara të tij por edhe të partnerëve të tij (duke 

mos harruar se roli kryesor i këshillit është  bashkëpunimi). 

 

Mendimi i ekspertëve, është që një ndryshim ligjor i rëndësishëm përsa i përket rolit të 

këshillit të qarkut dhe kompetencave do të ishte i pamatur nëse nuk do të analizohej më 

parë, nëse  kapaciteti i tij ligjor, i deri tanishëm, është shfrytëzuar në maksimum dhe 

mund të përmirësohet pa ndryshime legjislative160.  

 

Gjithashtu, duhet të kemi parasysh, se një pjesë e opinioneve dhe propozimeve janë 

kontradiktore, jo të qëndrueshme dhe çdo lloj zgjidhje e shpejtë dhe e menjëherëshme 

mund të mos jetë më e mirë (mund të jetë edhe më keq) se situata ekzistuese.  

                                                
160 Albanian Regional Development Opportunities and Challenges, UNDP, Mission Report, September 
2005  
 



Politikat dhe instrumentat e zhvillimit lokal 
Oriona Muçollari 

 116 

 

Përsa i përket rritjes së kompetencave këshillit, edhe për këtë nuk ka një qartësi mendimi 

se cilat janë kompetencat që duhet të transferohen (i njëjti problem shfaqet edhe në 

diskutimet për nivelin vendor) dhe nëse ky transferim do të sjellë balancim pushtetesh 

apo tension dhe presion të mëtejshëm.  

 

Aktualisht bashkitë/komunat janë duke kërkuar gjithnjë e më shumë transferim 

kompetencash dhe nuk e shohin të mirën e transferimit të disa funskioneve në shkallë 

rajonale (p.sh. ujësjellsat, kanalet e ujërave të zeza, edukimi, shëndetësia, transporti 

publik).  Një këndvështrim i përbashkët është se bashkitë/komunat në Shqipëri, aktualisht  

janë në fazën e konkurencës dhe jo të bashkëpunimit161 (veçanërisht kur bëhet fjalë për 

shpërndarje të burimeve problematike). Kjo është një çështje zakoni dhe kulturë 

bashkëpunimi që do kohë për t`u rrënjosur.    

 

Një nga shpjegimet e asaj ç`ka po ndodh në konkurencën midis bashkive e komunave nga 

njëra anë dhe qarqeve nga ana tjetër, është se deri pak kohë më parë bashkitë/komunat 

kanë pasur pak funksione/kompetenca që të mendonin t`i ndanin ato. Me decentralizimin 

e mëtejshëm në nivel vendor mendohet që roli dhe të mirat nga niveli i qarkut do të rriten. 

E rëndësishme është të kuptohet dhe të kalohet perceptimi i gabuar se qarku është 

“armiku konkurent” i bashkive/komunave dhe se ai vepron si “krahu i majtë i pushtetit 

qëndror”.  

 

Një nga benefitet (të mirat) e dukshme të këshillave të qarqeve, që është kuptuar shumë 

pak, është roli i tyre si arbitër dhe lobista për zhvillimi rajonal. Edhe po të pranojmë 

faktin se këshillat e qarqeve nuk marrin vendime mbi bazën e kritereve objektive, përsëri 

ata do të shërbejnë të paktën si mundësi e mirë për të lobuar (bashkëpunuar) dhe bërë 

marrëveshje në nivel qarku (pra afër bashkive dhe komunave) dhe jo në nivel kombëtar.  

 

                                                
161 Në fakt duhet të pranojmë që ka bashkësi që po eksperimentojnë idenë e bashkëpunimit për çështje si 
ujësjellësi etj.  
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Çështja e bashkëpunimit midis bashkive/komunave nuk është unike vetëm në Shqipëri. 

Në shumë raste, autoritetet vendore të vogla janë më të prirura drejt bashkëpunimit  (pasi 

edhe fitimi është më i madh). Megjithatë, shumë shpesh konkurenca për burime 

mbizotëron. Sipas një studimi, është arritur në përfundimin se individualizimi dhe 

konkurenca midis autoriteteve vendore mund të anashkalohet nëse dhe kur nevojat për 

bashkëpunim do të kuptohen dhe llogariten mbi bazë kosto-benefitit dhe dialogut e 

mirëkuptimit të arritur midis autoriteteve vendore. Kultura e bashkëpunimit mund të 

lehtësohet nga pushteti qëndror por nuk mund të diktohet apo garantohet ligjërisht.  

 

Edhe përsa i përket problemit të mënyrës sesi janë zgjedhur anëtarët e këshillave të 

qarqeve, mendimi i ekspertëve është se edhe zgjdhjet direkte mund të rrisin natyrën 

“politike” të këshillit. Për momentin anëtarët përfaqësojnë bashkitë/komunat respektive, 

ndërsa me zgjedhjet direkte ata do të përfaqësojnë jo vetëm shtetasit por edhe në mënyrë 

direkte partinë, pjesë e së cilës janë. Kjo nuk do të thotë që ideja për zgjedhje të 

drejtëpërdrejta nuk është e saktë, por vetëm është një tërheqje vëmendje për rolin e 

vërtetë që duam t`i japim këshillave të qarqeve.  

 

Si përfundim, potencialiteti i këshillave të qarqeve brënda kuadrit ligjor , nuk duket 

plotësisht i ezauruar. Kjo nuk ka të bëjë aq shumë me problemet me kompetencat, por më 

tepër me paqartësitë në legjislacion, veçanërisht në lidhje me interpretimin e rolit dhe 

natyrës së qarqeve dhe gjithashtu boshllëqeve në aftësinë dhe kulturën e bashkëpunimit.    

 

5.4 Sfidat për bashkim dhe/ose ndarje. Ekzaminimi i sistemit të pushtetit vendor në 

Shqipëri tregon se kërkesa për nivel rajonal mbështetet gjithashtu edhe nga  nevoja për 

një koordinim më të mirë dhe planifikim. Pushteti vendor shqiptar karakterizohet  nga 

diferenca të dukshme përsa i përket madhësisë dhe aftësisë. Ky rezultat është paaftësia e 

bashkive/komunave të vogla për të marrë përsipër përgjegjësi për shërbimet publike që 

kërkojnë një shkallë të lartë prodhimi dhe që përfshijnë eksternalitete të rëndësishme162.  

 

                                                
162 Këto eksternalitete mund të përfshijnë ujësjellsat, ujërat e zeza, edukimin parauniversitar 
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Sfida për bashkim dhe/ose ndarje përfshin jo vetëm efikasitet ekonomik por edhe aftësi 

administrative dhe teknike të pushtetit vendor për të siguruar shërbimet publike në 

mënyrë sa më efikase. Nga eskperiencat ndërkombëtare arrijmë në përfundimin se 

bashkimi dhe/ose ndarja e sistemit të pushtetit vendor lidhet edhe me shtrirjen e 

decentralizimit fiskal. Shfaqet dukshëm fakti që bashkitë e mëdha janë të afta të mbajnë 

një gamë të gjërë funksionesh në krahasim me bashkitë/komunat e vogla.  

Në shumë raste, autonomia/pavarësia e bashkive/komunave të vogla është më tepër 

simbolike, pasi në praktikë ata janë të paaftë të marrin përsipër përgjegjësi për çdo lloj 

shërbimi publik. Për këtë arsye ky argument në realitetin Shqiptar duhet të trajtohet me 

shumë delikatesë. Siç përmendëm edhe më sipër është një alternativë por nuk është 

zgjidhja. 

 

Duhet të kihet parasysh se çështja e ndarjeve rajonale është politikisht shumë delikate, 

sjell një tension të madh dhe kërkon kohë për t`u zgjidhur, e duke shpresuar që rezultati 

të jetë më i miri. Nga ana tjetër, diskutimi për numrin, madhësinë, kufijtë, qëndrat, mund 

të anashkalojë lehtësisht çështje më të rëndësishme si qëllimi dhe roli, kompetencat, 

burimet financiare, metodat e veprimit etj., dhe nëse nuk është përcaktuar gjithçka mirë, 

prezantimi i rajoneve të reja (cilido qoftë funksioni i tyre, statistikor apo administrativ) 

mund të çojë në ndërlikime.  

 

Në çdo rast madhësia është një pazar midis: Legjitimitetit (rajonet e vogla janë më afër 

qytetarëve dhe këshillat, veçanërisht kur janë zgjedhur direkt kanë më shumë legjitimitet) 

dhe Efiçencës (shërbimet janë më të ndjeshme në rajonet e mëdha dhe më efikase dhe 

vetëm rajonet e mëdha mund të kenë rol në nivelet nderkombëtare dhe evropiane). 

Eventualisht rajonet e mëdha (NUTS 2163) mund të jenë ekonomikisht të fuqishme dhe të 

dukshme në hartën Evropiane. Megjithatë, ky opsion mund të provokojë rezistencë nga 

niveli i ulët i elitës politike, që do të mbështetet tek “patriotizmi” vendor164. Si rrjedhojë 

duhet të pranojmë që marrja e një vendimi të tillë nuk është e lehtë.  

                                                
163 Më poshtë do të shpjegojmë kuptimin dhe madhësinë e tyre 
164Albanian Regional Development Opportunities and Challenges, UNDP, Mission Report, September 
2005  
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Sfidat e mësipërme kanë shkaktuar një debat midis subjekteve të ndryshme të interesuara 

në këtë çështje, por përpara se të analizojmë çështjen shqiptare është mirë të kuptojmë 

termat për të cilat do të flasim në vijim.  

 

 

5.5 Çfarë është rajoni165? Ka pasur debate dhe ngatërrime të mëdha në Shqipëri me 

kuptimin e vërtetë të termit “rajon”. Më poshtë do të mundohemi të trajtojmë këtë 

term166.  

 

Kritere të ndryshme mund të përdoren për të ndarë territorin kombëtar në rajone. Këto 

kritere në përgjithësi mund të jenë normative dhe analitike:  

 

• Rajonet normative janë shprehje e vullnetit politik; kufijtë e tyre janë përcaktuar 

sipas detyrave/funksioneve që i janë caktuar komunitetit, në bazë të numrit të 

popullsisë i nevojshëm për të përballuar këto funksione me efikasitet dhe 

ekonomikisht, gjithashtu edhe mbi baza historike, kulturore apo faktorë të tjerë. 

Në Shqipëri dy nivelet e rajoneve normative janë qarku dhe bashkitë/komunat.  

• Rajonet funksionale ndërtohen/krijohen për qëllime të caktuara: p.sh. disa vende 

kanë krijuar rajone funksionale me qëllimin për të menaxhuar fondet e Bashkimit 

Evropian.  

 

Shqipëria ka qëllim të bëhet së shpejti anëtare e Bashkimit Evropian, si rrjedhojë duhet të 

integrohet me statistikat e BE për sistemin e ndarjes administrative – NUTS167. NUTS u 

krijuan nga Eurostat më shumë se 25 vjet përpara në mënyrë që të merreshin të dhëna 

uniforme për të tëra njësitë territoriale në lidhje me statistikat prodhuese të rajoneve të 

Bashkimit Evropian. Klasifikimi i NUTS  është përdorur që në vitin 1988 në  

                                                
165 Termin rajon do të përdoret si sinonim i termit qark  
166 Regional Development Cross-Cutting Strategy, Version 3,  Strategic Planning Committee at the Council 
of Ministers, October 2006 
167 NUTS – The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Nomenklatura e statistikave për njësitë 
territoriale)  
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legjilsacionin komunitar. Megjithatë, vetëm pas tre vjetësh përgatitjeje,  Rregullorja e 

Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për NUTS hyri në fuqi168. 

 

NUTS është një klasifikim hirarkik me tre nivele. Për aq kohë sa ky është një klasifikim 

hirarkik, NUTS ndajnë sejcilin shtet anëtarë në rajone të NUTS 1, ku edhe ky i fundit 

ndahet në rajone të NUTS 2 e kështu me rradhë.  

 

Në nivel rajonal (pa marrë parasysh bashkitë), struktura adminsitrative e Shteteve 

Anëtare në përgjithësi përfshin dy nivele rajonale kryesore (Lander dhe Kreise në 

Gjermani, regions dhe departements në Francë, comunidades autonomas dhe provincias 

në Spanjë, regioni dhe provincie në Itali, etj.).  

 

Rregullorja e NUTS përcakton mesatarisht minimumin dhe maksimumin e masës së 

rajoneve NUTS si më poshtë:  

 

Niveli                                 Minimumi                        Maksimumi 

 

NUTS 1                              3 million                           7 million 

 

NUTS 2                              800 000                             3 million  

 

NUTS 3                              150 000                              800 000  

 

Disa rajone NUTS shfaqen në disa nivele (p.sh. Luksemburgu si vend paraqitet në të tre 

nivelet).  

 

Qarqet në Shqipëri përkojnë me sistemin shumë mirë, ato mund të përkojnë me nivelin 3.  

Të dhënat në tabelën e mëposhtme, numri i popullsisë së qarqeve është marrë nga 

Instituti i Statistikave.  

                                                
168 Rregullorja (EC) No. 1059/2003 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit  (26 Maj 2003) në përcaktimin e 
klasifikimit të përbashkët për statistikat e njësive territoriale (NUTS)  
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Qark                                     Popullsia  

 

Berat                                     181, 901 

Dibër                                     166, 367 

Durrës                                   280,996  

Elbasan                                 353,825 

Fier                                       380,737 

Gjirokastër                           107,416 

Kukës                                   263,585 

Korçë                                   102,037 

Lezhë                                    159,882 

Shkodër                                 250,351 

Tiranë                                    677,870 

Vlorë                                     202,296 

 

Shqipëria është duke marrë në konsideratë që të shndërrojë bashkitë e vogla në të mëdha. 

Ky rikonsiderim i ndarjes territoriale na sugjeron dy komente169:  

 

• Së pari, bashkimi apo ndarja e bashkive nuk mund/duhet të jetë e vetmja mundësi 

për t`iu përgjigjur vështirësive funksionale ose kërkesave demokratike. 

• Së dyti, përgjithësisht riorganizimi sjell kosto të larta administrative dhe tensione 

politike. Për më tepër këto lloj riorganizimesh duhet të jenë të bazuara mirë, të 

studiura, për të justifikuar veprimin e marrë nga pushteti qëndror.  

 

Në rast të kundërt do të ishte vetëm një eksperiment. Riorganizimi territorial duke 

bashkuar/ndarë bashki mund të jetë e kufizuar si mundësi edhe në ato raste kur një 

fragmentarizim i mëtejshëm do të përbënte një ngërç burimesh financiare dhe njerëzore. 

Mundësi e mirë do të ishte nëse do të ecej hap pas hapi duke u shoqëruar me mendimin 
                                                
169 Professor Gerard Marcou, The State of Local and Regional Democracy in South –Eastern Europe, South 
–Eastern Europe Regional Ministerial Conference on “Effective Democratic Governance at Local and 
Regional Level” 
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vendor (Hollanda ka ndjekur një shëmbull të tillë). Bashkëpunimet ndërmjet bashkive  

mund të jenë përgjigja e nevojave funksionale, nëpërmjet delegimit të kompetencave, me 

ligj dhe/ose nëpërmjet marrëveshjeve ndër-bashkiake tek niveli ndër bashkiak e duke 

mbajtur komuntete të vogla kur njerëzit i mbështesin ato (ky shëmbull është praktikuar 

gjerësisht në Francë, me rezultate të mira në dhjetë vitet e fundit).  

 

Ka një paqartësi të madhe në përcaktimin dhe dallimin e termit “rajon” dhe pse realiteti 

politik dhe institucional është i tëri i ndryshëm nga njëri vend tek tjetri e gjithashtu 

vazhdon të jetë pjesë e debatit në këto vende. Për të zbërthyer termin “rajon” në këtë 

kapitull, do të përpiqemi të japim përkufizime të ndryshme, të autorëve të ndryshme, në 

lidhje më këtë çështje për të qënë sa më transparentë dhe për të ndihmuar vetveten në 

gjetjen e përkufizimit më të mirë. Megjithësë duhet pranuar që të tëra variantet janë të 

vlefshme në varësi të njësive territoriale. Disa nga variantet e interpretimeve të termit 

“rajon” 170:  

• Interpretimi më i përgjithshëm i referohet një niveli qeverisës i ndërmjetëm me 

një këshill të zgjedhur dhe me të drejta vetë qeverisëse, si një shtrirje/zgjatim i 

vetëqeverisjes  në nivelet e larta të organizimit territorial të shtetit.  

• Një interpretim më i kufizuar ka të bëjë me rëndësinë e territorit ekonomik në 

ekonominë e hapur të kohëve tona dhe mbështet thirrjen për institucione të 

fuqishme, të afta për vënien në zbatim të politikave të veta të zhvillimit. Ky vizion 

është përkrahur nga Politika Rajonale e Bashkimit Evropian, që është pjesë e 

Politikës për Ekonomi dhe Kohezion Social. 

• Një vizion i tretë për “rajonin” është bazuar në përjetimin e vlerave identike si 

historia, gjuha (dialekti), etniteti. Kjo ka të bëjeë më shume me rajonalizimin si 

formë e nacionalizimit, sesa rajonalizimin si formë funksionale për t`u përshtatur 

me strukturat shtetërore përballë sfida të reja. 

 

5.6 Teza mbi ndarjen adminsitrative. Vitet e fundit, po piqet gjithnjë e më shumë opinioni 

se Shqipëria ka nevojë për një reformë të thellë adminstrative dhe territoriale në funksion 
                                                
170 Professor Gerard Marcou, The State of Local and Regional Democracy in South –Eastern Europe, South 
–Eastern Europe Regional Ministerial Conference on “Effective Democratic Governance at Local and 
Regional Level” 
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të një qeverisjeje më të mirë të vendit171. Disa nga hipotezat sesi mund të korrigjohet kjo 

situatë do t`i paraqesim më poshtë:  

 

5.6.1 Hipoteza 1: Rajonalizimi sipas standarteve të BE-së172.  

 

Kjo nënkupton krijimin e 3 - 4 rajoneve qeverisëse në vend me polet e tyre përkatëse të 

zhvillimit në qendër. Këto rajone duhet të krijohen në përputhje me konceptin e rajoneve 

të BE-së (me të paktën  800,000 banorë) mbi bazën e kritereve të pranuara gjerësisht. Ky 

është një hap kyç në integrimin e vendit në BE, pasi dihet që në të ardhmen financimet e 

BE-së do të jepen mbi baza konkuruese, duke synuar drejtëpërdrejtë rajonet dhe jo 

qeverinë qëndrore.  

 

Disa nga parimet e ndarjes në këtë rast mund t`i referohen problematikës së zhvillimit, 

nivelit social – ekonomik, shkallës së aksesit e infrastrukturës, etj. Disa nga polet e 

mundshme të zhvillimit mund të jenë:  

 

• Shkodër – Lezhë me impakt edhe në Podgoricë (Mali i Zi); 

• Kukës – Peshkopi me impakt edhe në Dibër (Maqedoni) dhe Gjakovë – Prizren 

(Kosovë); 

• Korcë – Pogradec me impakt edhe në Strugë-Ohër (Maqedoni); 

• Gjirokastër – Sarandë me impakt në Korfuzë dhe Janinë (Greqi); 

• Vlorë – Fier – Lushnjë – Berat; 

• Durrës – Krujë – Tiranë – Elbasan.  

 

5.6.2 Hipoteza 2: Sipas sistemit të Grumbullimit të të Dhënave nga INSTAT173. 

 

                                                
171 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
172 Orientime territoriale dhe të planifikimit të territorit të BE-së, botim i Co-PLAN, 2004  
173 Referuar metedologjisë së sistemit të monitorimit dhe data –base të informacionit, INSTAT, Instituti 
Kombëtar i Statistikave 
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Kjo hipotezë është bazuar në fakt nga INSTAT, i cili për arsye rastësore ose qëllimisht 

praktike – shkencore e ka ndarë vendin në rajone me qëllim mbledhjen dhe krahasimin e 

të dhënave, duke u mbështetur tek niveli i zhvillimit ekonomik, dhe tek ngjashmëria 

historike – kultutore. Sipas këtij institucioni janë krijuar katër rajone:  

 

• Rajoni veri – lindor;  

• Rajoni jugor; 

• Rajoni qëndror – bregdetar; 

• Rajoni Durrës – Tiranë.  

 

 

5.6.3 Hipoteza 3: Sipas  parimit të pellgjeve Ujëmbledhëse174 

 

Kjo hipotezë bazohet në parimin e pellgjeve ujëmbledhëse (Shqipëria ka 7 të tilla) e cila 

respekton maksimalisht lidhjen me territorin dhe burimet natyrore, si dhe mbrojtjen e 

ekosistemeve. Sipas kësaj skeme mund të krijohen tre rajone që përafrohen shumë me 

konceptin dhe orientimet e BE-së për nga numri i popullsisë, si dhe nga ndjeshmëria 

ambientale. Sipas kësaj skeme qeverisja rajonale (përfshi edhe prefektin) mund të 

organizohet sipas parimit të dekoncentrimit dhe të pellgut ujëmbledhës. Qarqet mund të 

organizohen thjesht sipas parimit të pellgut ujëmbledhës. Ndërsa bashkitë dhe komunat 

ruajnë parimin e ndarjes adminstrative aktuale, por lënë të hapur mundësinë e bashkimit 

dhe shkrirjes me vullnet nga poshtë.  

 

5.7 Hernando De Soto, është një nga teoricienët më të mirë të ekonomisë informale. 

Sipas teorisë së tij, arsyeja kryesore që kapitalizmi funksionon në Perëndim dhe që 

dështon në vendet e botës së tretë dhe në vendet ish-komuniste, është mungesa e një 

sistemi të saktë ligjor ku prona mund të tregtohet, shitet, blihet, mbrohet dhe të jepet me 

qera në mënyrë legale. 

 

                                                
174 Besnik Aliaj dhe Komiteti i Orientimit të Politikave, artikull Gazeta Shekulli, prill 2005  
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Një nga teoritë më të forta të De Sotos, thekson se një prej problemeve kryesore të 

vendeve në zhvillim, është mungesa e pronësisë mbi pronën, e cila shpie më pas në një 

zotërim informal të pronës dhe të mirave. Ai argumenton se suksesi i ekonomisë në 

Amerikë dhe Japoni, është frut i një sistemi të qartë të pronësisë mbi pronën, e cila është 

krijuar me kalimin e kohës dhe eksperiencave të ndryshme. Mungesa e një prone dhe 

titulli pronësie në vendet në zhvillim, e bën të pamundurë për të varfrit që pronat e tyre 

tashmë informale, t’i kthejnë në kapital. Sipas De Sotos, të paturit e titujve të pronësisë, 

është baza për një ekonomi formale. Sipas përllogaritjeve të bëra nga vetë De Soto, 

kapitali të cilin të varfrit e vendeve të botës së tretë dhe të ish-vendeve komuniste kanë në 

zotërim por nuk mund ta nxjerrin në treg, është 20 herë më i madh se të gjitha investimet 

e huaja në këto vende dhe më shumë se 90 herë më i madh se të gjitha ndihmat që vendet 

e tjera kanë dhënë për këto vende, të paktën për 3 dekadat e fundit. Mjaft biznese 

amerikane, kanë nisur me marrjen borxh të kapitalit dhe pronat e patundshme, janë dhënë 

si kolateral. Një gjë e tillë, nuk mund të bëhet nga vendet e varfra, në të cilin mungojnë 

titujt e pronësisë175.  

 

Sipas De Sotos, ekonomitë informale kanë disavantazhet e tyre. “Bizneset informale, nuk 

mund të përfitojnë të mirat e ligjeve dhe vazhdimisht, duhet të fshihen nga autoritetet. Për 

arsyen se nuk janë të rregjistruar, ata nuk mund ta aplikojnë lirisht biznesin e tyre. Nuk 

mund të marrin kredi në banka, pasi edhe adresat e tyre janë informale. Një tjetër 

problem për ekonomitë informale, është edhe mungesa e kontributeve për punëtorët e 

tyre dhe mbrojtja e vetme që ata kanë, nuk është shteti por disa nënpunës të korruptuar të 

tij apo në rastin më të keq, mafia. Gjithashtu, këto biznese detyrojnë të transferojnë herë 

pas here qendrat e tyre të prodhimtarisë ndërsa njërin sy, e kanë të drejtuar gjithmonë nga 

shteti. Bizenset e paligjshme, nuk mund të reklamojnë aktivitetet e tyre, apo të ndërtojnë 

një klientelë të rregullt. Pra, problemi kryesor sipas De Sotos, është mospërdorja e madhe 

e kapitalit financiar në vendet në zhvillim dhe mos hedhja e tyre në treg.  

 

                                                
175 Rrezarta Ismailaj “Politikat mjedisore në realitetin shqiptar. Integrimi mjedisor i zonave informale”  
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5.8 Qytetet sekondare176. Në Tiranë, në vitet 2000, ritmet e rritjes së popullsisë kanë 

zbritur 3 -5%, ndërkohë që në vitet 90-të kjo rritje ishte 7-9%. Mesa duket vitet që do të 

vijnë do t`i përkasin vendbanimeve të një shkalle më humane, ose siç quhen ndryshe 

raportet urbane të një shkalle më të vogël – qytetet sekondare.  

 

Shqipëria, tashmë klasifikohet në vendet me mbi 50% të popullsisë që jetojnë në zonat 

urbane. Por paralelisht me këtë fenomen, ka dhe një tendencë në rritje të zvogëlimit të 

popullsisë së tejngopur të qëndrave qytetare. Rastet më tipike janë Toluza, Mynihu dhe 

Las Vegasi, ose qytete që dikur ishin të panjohura për botën si Florianopolis (Brazil), 

Gaziabad (Indi), Goyang (Kore e Jugut) dhe Fokuoka (Japoni), por që shumë shpejt nuk 

kanë për të qënë më të panjohura. Fenomene të ngjashme, por në përmasa modeste po 

ndodhin në Shqipëri, si p.sh. në Kamëz, Fush – Krujë, Shijak, Vorë, Golem, Ksamil, 

Divjakë, etj., ndërsa ritmet e rritjes së disa prej tyre në dekadën e fundit janë përshpejtuar 

ndjeshëm.  

 

Këto qytete anonime me rritje drastike po konkurojnë seriozisht qytetet e mëdha të 

origjinës, aq sa sot nuk është çudi që Toluza rivalizon Parisin për të pritur Lojrat 

Olimpike në vitin 2016, ose Fokuoka që sfidon për të njëjtën gjë qytetin mëmë, Tokion. 

Edhe në Shqipëri, Durrësi, Elbasani dhe deri diku Kamza konkurojnë sot me Tiranën me 

avantazhet e tyre krahasuese, dhe duket se nuk do të jetë e largët dita që do të flitet 

seriozisht për këtë temë. Në të njëjtën vorbull ndodhen Vlora, Fieri, Lushnja dhe Berati.  

 

Tendenca kryesore globale aktualisht është përqëndrimi i qyteteve sekondare me rritje të 

shpejtë sidomos në vendet me ekonomi në zhvillim. Nga 150 qytetet sekondare me rritje 

më të shpejtë në botë , 55 të parat janë në Kinë, pasuar nga 12 të tjera në Indonezi dhe 

Indi. Ky fenomen po vihet re edhe në Evropën Lindore177. Shqipëria përbën shembullin e 

më tipik për këtë gjë, disi më radikal për Evropën, pasi ka karakteristikat e një vendi në 

zhvillim.  

 

                                                
176 Referuar revistes “Time”, UK, tetor 2006  
177 Lynch Kevin “The good city form”, 2000 
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Emergjenca e qyteteve sekondare në botë ka pasur një tendencë natyrale nga vetë suksesi 

i mëparshëm i mega-qyteteve178, nga të cilat ato kanë lindur. Gjatë viteve 90-të, patën 

shpërthim aglomerimet urbane në funksion të shpërthimit edhe të tregjeve globale. Kjo 

ishte veçanërisht tipike për zonat metropolitane me industri “të teknologjisë së lartë” ose 

ato “bazuar tek njohuritë” si p.sh. financat, sistemi bankar, mediumet elektronike të 

komunikimit, etj., e cila dëshmohet veçanërisht tek rilindja e New York-ut dhe Londrës, 

ose tek shpërthimi i rritjes së Shangait dhe Hong Kong-ut. Në këto megaqytete përfitimet 

janë padyshim më të mëdhajat; bankat janë bërë edhe më të pasura, ndërsa pasuritë e 

patundshme i kanë rritur vlerat vitet e fundit në mënyrë drastike.  

 

Rezultati është ajo çfarë demografi amerikan William Frei e përkufizon me konceptin e 

“qyteteve të rrethuara” siç janë aktualisht New Yorku, Londra, Tokio – të cilat janë bërë 

praktikisht të pabanueshme si në qendër edhe në periferi të metropolit, përveç atyre që 

konsiderohen super të pasur179. Fenomen të ngjashëm edhe pse në përmasa modeste kemi 

në Tiranë dhe në rajonin përreth saj deri në Durrës, por sidomos në qendrën e saj, brenda 

unazës, ku vlera e pasurive të paluajtshme në pesë vitet e fundit është 2-3 fishuar, ndërsa 

çmimet e njëjtave mallra dhe shërbime janë rritur seriozisht në krahasim me qytetet 

sekondare.  

 

Një reaksion për këtë fenomen ka qenë shtrirja dhe shpërndarja e mëtejshme urbane. 

Çmimet e larta në qëndrat e qyteteve dhe në zonat tradicionale suburbane, i zhvendosin 

njerëzit drejt qëndrave të banuara sekondare disi më në distancë, të cilat kërkojnë lëvizje 

ekstreme për në qendrat e mëdha metropolitane. Është kjo arsyeja që në rajonet kryesore 

metropolitane amerikane, koha mesatare e udhëtimit është dyfishuar në 90 minuta gjatë 

15 viteve të fundit, duke i bërë zonat njëherë e një kohë rurale, në fjetore për fuqinë 

punëtore që punon në qendrat e metropoleve fqinje. Tashmë Las Vegas është bërë një lloj 

qyteti sekondar për Los Angeles, dhe ka mjaft njerëz që udhëtojnë 6 orë në një drejtim 

disa herë në javë. Edhe në Tiranë koha e udhëtimit është rritur nga 30 minuta para viteve 
                                                
178 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
 
 
179 Lynch Kevin “The good city form”, 2000 
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90-të, aktualisht në një mesatare prej 120-180 minutash, sidomos për zona si Kombinati, 

Sauku, Kamza, Vora apo Durrësi dhe Kruja, të cilat përdorin për fat të keq masivisht 

transportin privat180.  

 

Ndërsa lëvizja me udhëtime të gjata është tashmë një traditë në Japoni, ajo po bëhet një 

traditë në rritje edhe në Evropë. Kështu p.sh. Brighton, dikur një lloj zone spontane 

rekreative dhe plazhi, një orë me tren larg Londrës, sot është bërë një satelit i kësaj të 

fundit, sidomos për botën e artit dhe median. Në Shqipëri, Durrësi, Plazhi dhe Golemi po 

shndërrohen gjithnjë e më shumë në qytete satelite të kryeqytetit në funksion të argëtimit, 

krijimit e rinovimit. Mbetet problem afrimi i shërbimeve që do t`i japë jetë këtyre 

qëndrave jo vetëm në verë por gjithë vitin.  

 

Duhet kuptuar që dhënia jetë këtyre qyteteve sekondare ka lidhje të ngushtë me ofrimin e 

shërbimeve, për t`iu bërë shtetasve sa më të lehtë dhe të mundshme jetesën në këto zona 

dhe arritjen në një kohë sa më të arsyeshme nga qytetet sekondare në metropolet e 

mëdha.  

 

Atëherë shtrohet çështja përse disa nga këto qytetet e ashtëquajtuara sekondare (dytësore) 

përjetojnë bumin e rritjes demografike dhe ekonomike dhe disa të tjera dështojnë? 

Përgjigja qëndron në aftësinë e këtyre qyteteve për të thithur energjinë e njërëzve dhe për 

të shfrytëzuar faktorët që i shtyjnë bizneset jashtë megaqyteteve. Por këtu nuk bëhet fjalë 

për zhvillimet e paqëndrueshme si ato që kanë ndodhur në disa vendbanime sekondare në 

Shqipëri. Kyçi kryesor për qytetet dytësore të sukseshme qëndron tek sigurimi i një 

transporti të shpejtë cilësor, sidomos tek qëndrat e mëdha tregëtare dhe stacionet e 

lidhjeve interurbane, të cilave ende u mungon vëmendja e duhur në Shqipëri181. 

 

Kështu Goyang sot është qyteti me rritje më të shpejtë në Korenë e Jugut thjesht sepse 

përveç të tjerave ka një lidhje të shpejtë 30 minutëshe me Seulin disa-milionësh. 

Ndërkohë që disa qëndra fokale industriale të teknologjisë së informacionit në periferi të 

                                                
180 Preliminary Structure Plan of Greater Tirana, Land Management Task Force. Tirana 1995 
181 Vejsiu Ylli dhe Misja Vladimir, Aspects of Demographic Development in Albania, Conference Paper, 
Tirana 1996  
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Delhit, kanë provokuar zhvillimin mjaft të shpejtë të Gaziabad-it që shërben si qytet 

fjetore për punonjësit e kësaj industrie, të cilët udhëtojnë çdo ditë drejt kryeqytetit për në 

punë. Nuk ndodh ende kështu për fuqinë punëtore të Kamzës e cila udhëton çdo ditë drejt 

Tiranës, apo për ata punonjës të Tiranës që udhëtojnë në verë drejt Durrësit e Elbasanit 

dhe anasjelltas. Lidhja e këtij rajoni me tren të shpejtë është një instrument nxitës mjaft 

pozitiv zhvillimi, për ekonominë e gjithë kësaj megastrukture urbane, por sidomos për 

qendrat sekondare të banimit182.  

 

Ekzistenca e këtij treni të shpejtë, do të ishte një kosto më e ulët shpenzimi për këta 

persona, do të ndihmonte në lehtësimin e trafikut në qytetet e mëdha (pasi nuk do të 

përdorej transporti privat), do të fitohej më shumë kohë, do të zbuste ndotjen e ambientit, 

etj.  

 

Ndërkohë në Evropë, linjat ajrore me kosto të ulët i kanë dhënë një jetë të re një numri 

kryeqendrash provinciale që nga Bolonja ne Glasgou. Agjentët e pasurive të paluajtshme 

vlerësojnë se çdo lidhje e re ajrore në një qytet të caktuar ndikon në mënyrë të 

menjëherëshme në rritjen e çmimeve të këtyre pasurive të paktën me 30%183. Edhe në 

Azi numri i udhëtimeve të shkurtra me çmime të ulëta po rritet nga dita në ditë. Nëse kjo 

do të ndodhte edhe në Shqipëri, të paktën aeroportet e Kukësit dhe Sarandës pritet t`i 

japnin zhvillim të ndjeshëm këtyre qyteteve, pa folur për rajonet përreth tyre184.  

 

Një tjetër faktor i rritjes së qyteteve sekondare në botë është decentralizimi i punës, që 

inkurajohet në një shkallë të madhe nga teknologjitë e reja. Ndërkohë që aktualisht 

shumica e marrëveshjeve financiare bëhen më shumë se kurrë në kryeqendra si Londra 

dhe New York-u, tashmë është mëse e qartë se shumë nga punët në rritje të industrisë së 

shërbimeve, si ato bankare, argëtimit dhe teknologjisë së lartë sot bëhen në Dubai, Las 

Vegas, Talin, Delian apo Cape Town, të cilët cilësohen nga ekspertët si “yje në rritje”.  
                                                
182 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
 
183 UNDP: Human Development Report, World Report, New York, 2006  
184 Theksojmë se ky kapitull është thjesht një mendim i ri i konceptimit të ndarjes administrative, dhe ashtu 
siç kemi përmendur më sipër, këto ide, nëse do të përdoreshin do të sillnin rezultat, por për rastin e 
Shqipërisë nuk janë  të detyrueshme dhe zgjidhja e vetme që paraqitet  
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Këto qytete jo vetëm që kanë përmirësuar infrastrukturën e tyre të internetit, por shpesh 

kanë zhvilluar parqe industriale dhe teknologjike, ose universitete të cilat po thithin 

talentet që popullojnë industritë e tyre ne rritje. 

 

Ndërsa në Shqipëri, Tirana mbetet kryeqyteti bankar i vendit, për qytetet sekondare 

mbetet të investojnë më shumë në infrastrukturën virtuale dhe reale, në parqet e tyre 

industriale dhe zonat turistike, etj. Korça dhe Pogradeci mund të ofrojnë shumë 

bashkarisht, si për sezonin turistik veror edhe në dimër. Ndërkohë Kukësi dhe Dibra 

mund të eksplorojnë mjaft mirë kapacitetet e tyre turistike dhe malore, duke shërbyer 

edhe si urë në raportet me Kosovën e Maqedoninë. Saranda me investimet e fundit në 

infrastrukturë, turizëm dhe arsim mund të shndërrohet gradualisht në një nga 2-3 portat 

kryesore hyrëse në Shqipëri.  

 

Rasti tipik i decentralizimit urban është Montpelje, në Francë. Deri në vitin 1980, ky 

qytet ishte më shumë një “fshat” i madh mesdhetar, por që kishte një universitet mjaft të 

fortë dhe me emër, shumë vila atraktive, dhe një fabrikë për prodhimet elektronike IBM. 

Sapo u ndërtua treni i shpejtësisë së lartë, një fluks i madh parizienësh filluan të dynden 

për pushime në week-end. Disa prej tyre natyrisht që blenë shtëpi, duke krijuar një masë 

kritike profesionistësh të klasës së mesme të cilët shfrytëzonin rregullimet fleksible të 

orareve të punës, duke punuar 3 ditë në Paris dhe 2 ditë të javës në Montpelje185. 

Menjëherë pas kësaj kompanitë e mëdha filluan të hedhin vështrimin mbi këtë qytet, dhe 

për këtë arsye një numër firmash prodhimesh elektronike dhe mjekësore mbërritën në 

rajon. Për këtë arsye IBM-ja filloi të investojë më shumë në qytet, qyteti filloi investimet 

në mjediset shlodhëse dhe argëtuese, përfshi një opera, si dhe tramvaj për të rregulluar 

trafikun në qëndër të qytetit186. Rezultati është krijimi i një qyteti dhe shoqërie 

kozmopolitane që ndryshojnë tërësisht nga ai i disa viteve më parë.  

 

                                                
185 World Bank 1991, Urban Policy and Economic Development: An Agenda for 1990s, Washington DC 
1991 
186 Përfitimi i qyteteve sekondare është që gjatë nismave për t`u zhvilluar kanë mundësinë që t`i 
përmirësojnë gjërat duke mësuar nga gabimet e qyteteve të mëdha 



Politikat dhe instrumentat e zhvillimit lokal 
Oriona Muçollari 

 131 

Tashmë është më e lehtë për qytetet sekondare të ndërtojnë ekonomi që mbështeten në 

burimet dhe kapacitetet lokale, dhe janë të pavarura nga megaqytetet, në një kohë kur 

kompanitë dhe firmat kryesore prodhuese po përpiqen të shmangin problemet e krijuara 

në qëndrat kryesore urbane. Mesa duket pasi qyteti arrin një madhësi të caktuar, atëherë 

edhe produktiviteti dhe suksesi i tij nga pikëpamja ekonomike, fillojnë të bien. Për shtetet 

me popullsi të madhe ky kulm arrin tek 6 milionët, ndërsa për vendet e vogla ky limit 

është diçka mbi gjysëm milionë banorë. Pas kësaj kostot e të mirave, e pasurive të 

paluajtshme, e transportit, dhe kaosit të krijuar, krijojnë një situatë në të cilën qendra e 

qytetit mund të jetë një vend i mrekullueshëm, por kryesisht për elitat, sepse lagjet e tjera 

të qytetit bëhen gjithmonë e më të vështira për të jetuar dhe punuar. Një shembull tipik i 

kësaj situate është Parisi dhe revoltat e vitit 2005 në lagjet me emigrantë. Por edhe Tirana 

nuk mbetet larg me konfliktet e krijuara në Laprakë dhe Bathore187.   

 

Ndërkohë demokratizimi i jetës, tashmë ka krijuar shanset që edhe qytetet më të vogla të 

kenë akses ndërkombëtar dhe mjedise komode. Kjo do të thotë se njerëzit nuk kanë më 

pse të zgjedhin midis kulturës dhe kaosit të qyteteve të mëdha, dhe lehtësisë e mërzisë të 

zonave të tjera të banuara. Kultura pseudo-evropiane e stilit të kafeneve tashmë ka 

shpërthyer dhe është prezente kudo si ne qytetet sekondare të amerikës ashtu edhe në ato 

të Evropës 188(kujto zonën e bllokut në Tiranë, apo atë të plazhit në Durrës). Por kjo 

kulturë tërheq milion turistë vetëm atje ku veç këtyre është menduar të ndërtohen 

muzeume, terrene sportive, atraksione turistike, apo qendra qytetesh të rinovuara. Njerëz 

në gjendje gjithnjë e më të mirë ekonomike po synojnë të blejnë pasuri të paluajtshme, 

sidomos atje ku mjedisi është më i pastër, më natyral dhe pejsazhi dominues sa më 

origjinal. Për këtë të fundit Shqipëria duket se është shumë mbrapa.  

 

Ndërkaq emigrantët po luajnë një rol gjithnjë e me të madh. Me kalimin e kohës shumë 

prej tyre po kalojnë nga niveli i varfërisë dhe krahut të lirë të punës, drejt një shtrese 

sociale me të ardhura normale. Kështu në Britaninë e Madhe, emigrantët nga Evropa 
                                                
187 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
 
 
188 World Bank 1993, Housing. Enable Markets to Work, World Bank Paper  
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Lindore, dekadën e fundit kanë ndikuar të rigjallërojnë dhe integrojnë më mirë lagje të 

ndryshme të kryeqytetit dhe qyteteve bregdetare, rajone ku ka më shumë për punonjës 

bujqësie, ndërtimi apo shërbime të nivelit të ulët. Në këtë mënyrë ata po i riivenstojnë të 

ardhurat për “shtëpinë e pleqërisë” edhe në vendet e tyre të origjinës, dhe këtë e bëjnë jo 

domosdoshmërisht në Pragë, Varshavë apo Tiranë, por në Bërno, Krakov, apo Durrës189. 

Për këtë arsye vlerësohet se në pak vite mbi 60 qytete sekondare të Evropës Lindore do të 

jenë me mbi 500.000 banorë dhe do të jenë mjaft tërheqës jo vetëm për njerëzit por edhe 

për firmat dhe investitorët privatë190. 

 

Në Shqipëri llogaritet se të paktën 7-8 qytete sekondare do të kenë të paktën 100-200 

mijë banorë në fund të dekadës.  

 

E gjitha kjo dëshmon se qytetet sekondare nuk kanë për të mbetur më të vogla. Në fakt 

mjaft vende po i promovojnë vetë qëllimisht rritjen e këtyre qendrave të banuara. Fushata 

kineze “Go West” për shembull po promovon inkurajimin e bizneseve dhe investimeve 

drejt qyteteve më të vogla në brendësinë kontinentale të vendit. Italia nga ana e saj po 

promovon qytetet që funksionojnë si pika ndërlidhëse për flukset turistike në qytetet e 

afërta dhe me potenciale për të plotësuar njëri-tjetrin nga pikëpamja ekonomike dhe 

kulturore. Edhe në Shqipëri fushata e inkurajimit të zhvillimit të parqeve industriale apo e 

qyteteve turistike me 24 orë shërbime, shkon në këtë drejtim191.   

 

Nga ana tjetër ekzistojnë edhe rreziqe, dhe më i keqi do të ishte shpërndarja inefiçente e 

qendrave të banuara pa patur një qendër të caktuar si në rastin e New Xhersit në SHBA. 

Prandaj një nga kartat më të forta kundër këtij rreziku është ndërthurja e “aromës” lokale  

me elementët më të domosdoshëm të marra nga përvoja botërore e këtyre qyteteve. 

Decentralizimi i vendim – marrjes si nje tendencë mbarë botërore, ka krijuar shanse edhe 

për qytetet sekondare që gjithnjë e më shumë të dizenjojnë dhe ndërtojnë në mënyrë të 

                                                
189 Rastet e investimeve të emigrantëve në vendet e tyre e për më tepër në qytetet e tyre të lindjes, në 
Shqipëri po shpeshtohen si përsa i përket shtëpive ashtu edhe bizneseve të vogla apo të mëdha   
190 World Bank 1991, Urban Policy and Economic Development: An Agenda for 1990s, Washington DC 
1991  
191 Referuar progamit të Qeverisë Shqiptare 2005-2009  
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pavarur  të ardhmen e tyre. Eshtë padyshim epoka e qyteteve sekondare, ndaj shpresojmë 

që ato të mos e shpërdorojnë këtë shans192.     

 

5.9 Centralizimi, Dekoncentrimi, Decentralizimi. Rrallë herë këto fjalë kanë qenë kaq 

shumë të përdorura por edhe të deformuara, sidomos kur bëhet fjalë për decentralizim. 

Mgjithatë cilatdo qofshin abuzimet me terminologjinë, decentralizimi është perceptuar 

instiktivisht si e kundërta e centralizimit, d.m.th. kundër pozicion i centralizimit në një 

vend unik (Tirana) me të gjitha veprimtaritë dhe pushtetet; ai identifikohet me luftën e 

provincës kundër kryeqytetit, me kërkesën e një autonomie të madhe vendore.  

 

Të gjithë shprehen pro decentralizimit, por një unanimitet i tillë tregon vetëm lidhjen me 

një fjalë dhe jo pjesmarrjen në një doktrinë të qartë; sejcili cakton pikën e mundshme të 

ekuilibrit mes unitetit dhe diversitetit në nje nivel të ndryshëm.  

 

Në terrenin politik, decentralizimi është një koncept (i dobët) ende i paformuar, konfuz si 

term në fjalorin e përdorur, i pasaktë, në gjuhën politike, shprehja “decentralizim” është 

një idiomë e gjuhës frënge. Anglezët flasin për “self-government” (vetëqeverisje), 

gjermanët për “selgsterëaltung” dhe hollandezët për “zelfbestuur”193.  

Këto terma kanë kuptimin e “qeverisjes vendore” dhe e vënë theksin mbi 

“vetëadministrimin” e kolektiviteteve (grupeve) vendore.  

 

Kur një shtet unitar është i centralizuar, pushteti qëndror përqëndron në duart e tij 

tërësinë e pushteteve. Për shumë arsye, që padyshim lidhen me dimensionimin e 

shoqërive – një zgjidhje e tillë që mund të quhet “centralizim i përkryer” – nuk zbatohet 

prej kohësh në praktikë. Ajo mbetet për ushtrimin e funksioneve që kanë të bëjnë me 

unitetin kombëtar, si edhe vendimi për të angazhuar forcat në kërcënimin nuklear.  

 

                                                
192 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
 
 
193 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
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5.9.1 Dekoncentrimi. Nevojat praktike shpjegojnë zhvillimin e dekoncentrimit, realitet ky 

që konsiston në dhënien e disa kompetencave vendimarrëse organeve që nuk janë pjesë e 

pushtetit qëndror, por të lidhura me këtë pushtet nga parimi i varësisë hierarkike. Kjo 

formulë e “centralizimit të papërkryer” siguron në të njëjtën kohë një shpejtësi të madhe 

në trajtimin e çështjeve dhe një vlerësim më të madh të të dhënave të pushtetit vendor194. 

 

Dekoncentrimi nuk është decentralizim, por ekziston një lidhje e pashpjegueshme midis 

tyre. E para është një ndarje e pushtetit brenda shtetit, e dyta ka të bëjë me transferimin e 

pushtetit të përcaktuar nga legjislacioni në lidhje me pushtetin vendor mbi adminsitrimin 

e pavarur të vendosur me kushtetutë (në shumë raste). Për një kohë të gjatë të dy nocionet 

janë kundërshtuar. Dekoncentrimi shpesh ka qenë i konsideruar si një zëvendësim i 

decentralizimit, ose pak a shumë si një supozim i një decentralizimi të mundshëm. Ligjet 

e decentralizimit e kanë përmbysur këtë lidhje. Të dy nocionet nuk janë më zëvendësime 

të njëra – tjetrës, por mund të themi që dekoncentrimi u bë pasojë e decentralizmit. 

 

Dekoncentrimi nuk është as çlokalizim. Kjo e fundit konsiston në transferta thjesht fizike, 

gjeografike, të institucioneve të qëndrës drejt provincave, në të kundërt me 

dekoncentrimin ajo nuk ka si qëllim transferimin e pushteteve. Të dy nocionet herë pas 

here mundet që të koinçidojnë, kështu që të dyja lidhen me problematikën e ndarjes së 

territorit.  

 

Dekoncentrimi nuk kundërshton centralizimin, ai është thjesht një formë lehtësuese: 

centralizimi jo i përkryer për disa; adaptim i nevojshëm i centralizimit për disa të tjerë. 

Në fakt, centralizim i përkryer, do të thotë centralizim absolut i pushtetit, (organet 

qëndrore kanë të gjithë pushtetin e vendosjes, agjentët e tjerë nuk janë veçse ekzekutues) 

i cili nuk është i pranueshëm në ditët tona në një shtet të madh dhe në një shoqëri 

komplekse. Dekoncentrimi është pra një teknikë administrimi që lejon Shtetin, ndërmjet 

dritareve të pushtetit hierarkik, të ruajë kompetencat duke shmangur një pengesë të 

instancave qëndrore të vendosjes.      

                                                
194 Në Shqipëri, prefekti përfaqëson institucionin tipik të zbatimit të parimit të dekoncentrimit:kompetencat 

e tij mund të jenë më të gjera  sesa varësia e tij ndaj pushtetit qëndror  
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5.9.2 Decentralizimi përcaktohet si liria që gëzojnë grupet (kolektivitetet) vendore në 

gjirin e një shteti unitar. Ai përbën një pikë ekuilibri të paqëndrueshëm dhe të brishtë që 

rrjedh nga një kompromis dinamik ndërmjet forcave centripetale që çojnë në riformimin e 

unitetit të shtetit dhe forcave centrifugale që nxisin lulëzimin e diversitetit vendor.  

Për të ekzistuar, ai duhet të përfitojë nga fuqia e grupeve (kolektiviteteve) të brendshme 

dhe nga bashkëpunimi me pushtetin qëndror. Realizimi i decentralizimit nënkupton që 

këto veprimtari të varen nga respektimi i tre kushteve.  

 

Në radhë të parë, ai synon të përcaktohen një sërë kompetencash specifike për 

kolektivitetetet (grupet) vendore. Kjo tërësi, e cilësuar si “çështjet vendore” do të 

ekzistojë vetëm nëse vazhdimisht do të izolojmë, mes ndërhyrjeve shumëformëshe të 

pushtetit publik, një sektor homogjen dhe specifik, atribuar përgjegjësisë së vetme të 

kolektiviteteve të brëndshme. Kjo përpjekje delikate është gjithmonë delikate për arsye të 

depërtimit të paevitueshëm të aktiviteteve dhe të subjektivitetit të vlerësimeve që 

shërbejnë si themele për përcaktimin e çështjeve vendore krahasuar me çështjet 

kombëtare.  

 

Realizimi i decentralizimit supozon, në radhë të dytë, që këto aktivitete të merren në 

ngarkim nga autoritete vendore të pavaruara nga pushteti qëndror, sa për emërtimin 

(caktimin) e tyre po aq dhe për anullimin (shkarkimin) e tyre. Pushteti qëndror e ka 

shpesh të vështirë të pranojë struktura që nuk i kontrollon dhe që iu druhet si konkurente 

madje edhe kundërshtuese në vendin e tij.  

 

Zbatimi i decentralizimit të pushtetit kërkon, në radhë të tretë, që qeverisja e autoriteteve 

vendore e lidhur me çështjen e saj të jetë autonome. Padyshim, në këtë plan gjenden 

pengesat që qëndrojnë në ngushtimin statik dhe në aftësinë relative të qeverisjes së 

përgjegjësive vendore.  

 

5.9.3 Çështjet vendore. Nëse e gjithë bota bie dakort të shikojë përcaktimin e një sfere 

kompetencash nën trajtën e “çështjeve vendore” një kusht i nevojshëm për zhvillimin e 
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një decentralizimi të vërtetë; autorë si Pr Rivero, i jep një rëndësi të veçantë këtij kriteri 

dallimi duke pohuar se “njohja e një kategorie të çështjeve vendore ndryshe nga çështjet 

kombëtare, është e dhëna e parë e çdo decentralizimi 195”. E domosdoshme për 

decentralizimin është njohja që kërkon një përpjekje vullnetare, pasi nocioni i “çështjeve 

vendore” i cili bazohet në zgjedhje politike, shfaqet subjektiv dhe i zotërueshëm me 

vështirësi. Ekzistenca e një ndërhyrjeje specifike cilësuar si “çështje vendore” mund të 

rezultojë vetëm për një ndarje të papërkryer dhe të ndryshueshme që rrjedh nga role 

përkatëse që i rezervohen shtetit dhe grupeve vendore.  

 

Pamundësia për të përcaktuar qartë konceptin e çështjeve vendore, dhe akoma më shumë 

për të përcaktuar ndarjen e ndërhyrjes mes autoriteteve është një problem që gjendet jo 

vetëm në Shqipëri por edhe në vendet e tjera të zhvilluara evropiane dhe më gjerë.  

 

Kuptimi i çështjeve vendore nuk është i ri; ai është padyshim aq i hershëm sa vetë 

njërëzimi. Sapo një grup (kolektivitet) është formuar, qoftë fis, klan, familje ose qytet, ai 

ka kërkuar të diferencohet nga grupet e tjera me të cilat mbante lidhje shkëmbimi ose 

rivaliteti. Mbajtja e specifikës së tij ishte kushti i mbijetesës, dhe i janë njohur interesat 

vetjake që instancat e qeverisjes së tij kishin si qëllim të ruanin. Si rrjedhojë, gjatë 

historisë, përcaktimi i grupeve (kolektiviteteve) të njëpasnjëshme i dha jetë interesave 

përkatëse. Vështirësia ka ardhur nga krijimi, shpesh i imponuar, i grumbujve territorialë 

që përfshinin grupe sociale me interesa të ndryshme. Për çdo individ që i përkiste 

njëkohësisht grupeve të ndryshme, u bë e nevojshme të përcaktojë diferencat ndërmjet 

interesave të ndryshme që shfaqeshin në momente të caktuara. Hierarkizmi i 

pashmangshëm i këtyre interesave, favorizoi intersat “kombëtare” në krahasim me 

interesat “vendore”196.  

 

Në kënvështrimin politik, interesi vendor që nënkupton nocionin e çështjeve vendore, 

mund të përcaktohet si një degë e orientuar drejt interesit të përgjithshëm. Por një 

                                                
195 J.Rivero, E drejta administrative, Preciz Dallos, 1971, faqe 286 
196 Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, 
Rajonalizimi, Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007 
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përkufizim i tillë nuk përfaqëson asgjë solide. Fillimisht, ajo bazohet në një konceptim të 

gabuar të interesit të përgjithshëm, i cili duhet dalluar qartë nga interesi privat, do të ishte 

fundi i legjitimitetit të ndërhyrjeve nga pushteti qëndror. Megjithëse në të vërtetë, kjo nuk 

është veçse, adaptimi administrativ i arsyes së shtetit, veshja ideologjike, pushteti i së 

cilës vesh juridikisht iniciativat e tij; nuk është veçse një interes i përafërt dhe 

shumëformësh, i huazuar nga cilido qeveritar, për të justifikuar në sytë e opinionit publik 

dhe jashtë  çdo arsyetimi, ndërhyrjet më kontradiktore.  

 

Çdo dallim ndërmjet interesit publik dhe atij privat, bazohet mbi zgjedhje ideologjike. Të 

dhënat historike dhe juridike konfirmojnë së është pushteti qëndror ai që përcakton 

përmbajtjen e variueshme të çështjeve vendore. Loja e tij tenton të reduktojë autonominë 

e instancave vendore duke iu dhënë vetëm përshtypjen se ekzistojnë. Nëse adoptojmë një 

arsyetim të tillë, decentralizimi paraqitet si shembull i arritur i zgjedhjes së gabuar. Është 

një zgjedhje tek e cila autoritetet vendore japin përshtypjen të jenë riaktivizuar, por është 

zgjedhje e gabuar pasi përfituesi i vërtetë mbetet pushteti qëndror që përforcon 

legjitimitetin e tij. Ai ruan një të drejtë revokimi tek të gjitha çështjet dhe në çdo rast. 

Mes unitetit kombëtar mbrojtur nga pushteti qëndror dhe uniteti social i dimensionit 

infranacional, gjithmonë i pari ka avantazh.  

 

Cështja e decentralizimit fillon të gjejë një ekuilibër midis ekuilibrit kombëtar dhe atij 

social. Në jetën e përditshme, uniteti social është më i perceptueshëm në nivelin vendor, 

dhe duhet të ushtrohet maksimumi i përgjegjësive administrative, ekonomike, sociale. 

Kufiri i kësaj përpjekjeje, kuptohet që është uniteti kombëtar, që asnjë decentralizim nuk 

duhet t`a cënojë197.       

 

 

 

 

                                                
197 Pjesë nga Raporti Guichard (Gishar), Raport i komisionit të zhvillimit të politikave vendore, Dokument 
francez, 1976  
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Të qeverisura nga autorite të caktuara sipas legjislacionit në fuqi, çështjet vendore 

paraqiten si politikisht të papërcaktuar mirë, shpesh të përdorur nga pushteti qëndror për 

të vazhduar autoritetin e tij duke dhënë përshtypjen e ndarjes së autoritetit të tij198.  

 

Problemet vendore nuk krijohen vetvetiu; ato dallojnë nga problemet kombëtare nga një 

akt i vullnetshëm që vendos një ndarje domosdoshmërisht relative. Megjithëse nuk mund 

të ketë kufij të ngurtë e të përhershëm që ndajnë atributet e shtetit nga ato të grupeve 

(kolektiviteteve) vendore, është e nevojshme të vendosen me pragmatizëm disa rregulla 

loje në zhvillim edhe pse të paplotësuara. Mungesa e tyre ka lejuar të gjitha abuzimet dhe 

ka favorizuar ngatërresa, përgjithësisht në favor të pushtetit qëndror. Pa dyshim, 

pandryshuemëria e tyre do të ndalonte përshtatjen e strukturave me zhvillimin e 

pashmangshëm të kërkesave.  

 

Por mes këtyre dy pengesave – emipirizmit pa rregulla dhe dogmatizmit të ngurtë – ka 

vend për një përpjekje të zhdërvjellët, por të detyrueshme. Të tilla janë dy cilësitë që 

duhet të paraqesë kjo ndarje delikate ndërmjet çështjeve kombëtare dhe çështjeve sociale; 

elasticiteti në themel, rreptësi në mbrojtjen e fushës që i është besuar përgjegjësisë së 

grupeve (kolektiviteteve) vendore199.  

 

Dy parime udhëheqin zbatueshmërinë në praktikë. Së pari, bëhet fjalë për parimin e 

koherencës, në bazë të së cilit delegimi i kompetencave duhet të shoqërohet me 

transferimin bashkë ekzistues të burimeve të nevojshme për ushtrimin normal të 

kompetencave. Së dyti, parimi i autonomisë, sipas së cilit delegimi i kompetencave në 

favor të bashkive/komunave e qarqeve nuk mund të ndalohet me asnjë lloj forme tjetër 

kontrolli apo urdhëri nëse nuk është në proporcion me ligjin200.  

 

                                                
198 Ky është veçse një mënyrë ndryshe e të konceptuarit të qeverisjes vendore, ndoshta ana negative e tij, 
por në këtë punim paraqitet pikërisht për të bërë të mundur shmangien sa më shumë të jetë e mundur nga 
ky version  
199Platforma – IDR, “Drejt Rajonalizimit, Shqipëria dhe përvojat Evropiane”, Decentralizimi, Rajonalizimi, 
Dekoncentrimi, Ndarja Administrativo-Territoriale, Tiranë 2007  
200 Të dy këto parime thelbësore, fatmirësisht, janë respektuar dhe shprehen në Ligjin për Organizimin dhe 
Funksionimin e Qeverisjes Vendore 
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Çdo lloj ndarjeje mes çështjeve kombëtare dhe atyre vendore duket delikate sepse një 

numër i madh fushash ndërhyrjeje përfaqësojnë një kategori hibride të çështjeve “të 

përziera” të cilat kërkojnë në të njëjtën kohë ndërhyrjen e shtetit dhe të një ose më shumë 

grupeve (kolektiviteteve) vendore.  

 

Çdo shtet i jep kësaj çështjeje një zgjidhje të veçantë që reflekton më tepër historinë e tij 

sesa arsyen e zgjidhjes. Kështu, Mbretëria e Bashkuar, pranon ndërhyrje të ndryshme për 

një çështje, ndërsa Zvicra ka vendosur të caktojë një hierarki sipas problematikës së 

çështjeve të përziera duke bërë dallimin midis kompetencave parësore dhe atyre dytësore. 

Franca, nëpërmjet Raportit Guichard (Gishar) sugjeronte, përsa i përket çështjeve të 

përziera, që një linjë ndarjeje të përcaktonte qartë e të lejonte të saktësohej juridiksioni i 

kompetencës pushtetit qëndror dhe natyra e kompetencave të pushtetit vendor.  

 

Që të ketë decentralizim duhet që çështjet vendore të merren në ngarkim nga autoritete të 

pavarura nga pushteti qëndror, d.m.th. nga organet vendore që mund të ushtrojnë 

përgjegjësitë e tyre pa frikë në çdo moment. Kjo garanci statutore përbën një 

parapërgatitje për autonominë funksionale të organeve jo qëndrore. Nëse bëhet fjalë për 

një kërkesë juridikisht të matshme, domethënia e saj politike është në origjinë të 

diskutimeve përsa i takon lidhjes që do të mund të vendoset mes decentralizmit dhe 

demokracisë, pavarësisë ndaj pushtetit qëndror.  
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KONKLUZIONI 

 

 

Marrëdhëniet midis pushtetit qëndror dhe atij vendor kanë qenë gjithmonë delikate. 

Transferimi që pushteti qëndror i bën kompetencave të tij tek pushteti vendor, duhet të 

shihet si një e mirë e përgjithshme dhe jo si një detyrim për t`a bërë këtë gjë. Një delegim 

i cunguar i kompetencave ose fiktiv, do të ishte në dëm të të gjithëve. 

 

Marrëdhëniet midis pushtetit qëndror dhe atij vendor, rregullohen nëpërmjet një kuadri 

ligjor që në përgjithësi është bashkëkohor, mbulon me përpikmëri, puthuajse një pjesë të 

mirë të problemeve që mund të dalin në praktikë, por megjithatë ka akoma vend për 

përmirësime të mëtejshme. Këto nevoja për përmirësime të legjislacionit dolën qartë gjatë 

shqyrtimit dhe paraqitjes së çështjeve. Përmirësime të cilat, siç i paraqitëm edhe me sipër,  

në disa raste u reflektuan me ndryshime në legjislacionin mbi decentralizimin.  

 

Problemet dhe konfliktet për kompetenca midis dy pushteteve atij qëndror dhe vendor, 

nuk mund të mendojmë se janë ezauruar, pasi ato shfaqen në forma të ndryshme dhe në 

varësi të llojit të kompetencës për të cilën bëhet fjalë. 

 

Ajo që mbetet si detyrë është qartësimi i ligjeve në mënyrë sa më të detajuar dhe ndarja e 

kompetencave/detyrave në mënyrë të qartë. Por edhe me gjithë dëshirën e mirë të 

legjislatorit, në praktikë probleme kompetencash do të shfaqen jo rrallë, e në këtë rast i 

takon pushtetit gjyqësor, gjyqtarëve, të mbajnë parasysh, se në një fushë specifike si 

decentralizimi i pushtetit vendor ndaj atij qëndror, parimi kryesor që duhet të kihet 

parasysh është ai i autonomisë vendore. Organet e pushtetit vendor nuk do të kishin 

kuptim po të privoheshin apo kufizoheshin nga pavarësia në kryerjen e funksioneve të 

tyre. 
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 Në të vërtetë duhet të pranojmë se në lidhje me fushën e decentralizimit të pushtetit 

qëndror ndaj atij vendor, Shqipëria ka bërë përparime të dukshme dhe është në rrugë të 

mbarë, të paktën përsa i përket kuadrit ligjor. Vështirësitë padiskutim shtohen në 

praktikë, ku edhe problemet janë më të shumta dhe të ndryshme. 

 

Ky punim në kapitullin e parë të tij paraqet një historik të shkurtër decentralizimit në 

Shqipëri dhe kuadrin ligjor përqëndruar më shumë nga viti 1999 e tutje. Zgjedhja është 

bërë e qëllimshme.  

 

Së pari, sepse ndryshimet rrënjësore në fushën e decentralizimit kanë ndodhur në këtë 

periudhë. 

 

Së dyti, punimet për këtë periudhë (aq më tepër akademike) janë të pakta për vetë faktin 

se gjithçka është akoma në ndryshim e sipër. Ekzistojnë shumë materiale, por që janë në 

nivel raportimesh apo studimesh statistikore.  

 

Së treti, për periudhën para vitit 1999 ka punime.  

 

Në kapitullin e dytë kemi paraqitur një analizë të kuadrit ligjor për qeverisjen e pushtetit 

vendor. Një element i rëndësishëm i këtij punimi është krahasimi i legjislacionit shqiptar 

në tërësi me Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore, në periudha të ndryshme në 

Prill 1998, në Dhjetor 2000, në Mars 2005 dhe Korrik 2007 (duke përfshirë edhe 

ndryshimet gjatë vitit 2008). Gjatë këtij krahasimi rezultoi se Shqipëria, në fushën e 

qeverisjes së pushtetit vendor, ka arritur rezultate maksimale, duke pasur një kuadër ligjor 

që përputhet plotësisht me kërkesat e Kartës së mësipërme.  

 

Tre janë çështjet (nenet) që nuk kanë gjetur akoma pasqyrim në legjislacionin tonë.  

 

Së pari, mungesa e mekanizmave të bashkëbisedimit midis pushtetit qëndror dhe atij 

vendor (neni 4.6). Në fakt kjo mangësi shfaqet herë pas here si problem kyç i 
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rëndësishëm që mungon në debatin midis subjekteve të ndryshme të interesuara në 

qeverisjen vendore. Kjo mangësi ka çuar që zgjidhja e problemeve të jetë, shpesh herë, në 

duart e vullnetit të forcës politike që është në fuqi. 

 

Së dyti, mënyra e shpërndarjes së burimeve financiare (neni 9.6). Edhe pse po tentohet 

gjithnjë e më shumë të shkohet drejt një rruge sa më transparente, dhe të përcaktuar qartë, 

si rasti i granteve të pakushtëzuara nëpërmjet formulës, përsëri mënyra dhe sasia e 

shpërndarjes nuk është bërë akoma e mundur të jetë e përcaktuar në planet afat mesme 

dhe më mirë akoma në planet afat gjata të qeverisë.  

 

Së treti, proporcionaliteti në kontrollin administrativ (neni 8.3). Efektivisht Ligji mbi 

Prefektin, përputhet me këtë frymë, por në praktikë disa nga Prefektët nuk i përmbahen 

ligjit. Një zgjidhje mund të ishte trajnimi i Prefektëve, me qëllim që të arrihej zbatimi 

uniform i ligjit në praktikë.  

 

Në këtë kapitull një vend të rëndësishëm zë analiza e Ligjit “Mbi organizimin dhe 

funksionimin e pushtetit vendor”, që është edhe shtylla kryesore e kësaj çështje. Gjatë 

këtij punimi u përpoqëm që jo vetëm të paraqesim arritjet e deri tanishme në këtë fushë 

por edhe rekomandime, me qëllim përmirësimin në të ardhmen e këtij ligji.  

 

Pavarësisht se me ligj, autoriteteve vendore (bashkive/komunave) që nga janari i vitit 

2001, u është kaluar përgjegjësia për shumicën e shërbimeve të infrastrukturës vendore 

dhe utiliteteve publike, efektivisht, në praktikë kjo gjë nuk ka ndodhur plotësisht.  

 

Problemi kryesor që ka penguar këtë transferim është pamundësia e transferimit të 

pronave publike respektive që lidhen me këto shërbime. Në lidhje me këtë çështje është e 

vështirë të bësh rekomandime pasi kjo është një çështje me rëndësi kombëtare dhe që për 

fat të keq ande e pazgjidhur. Kalimi përfundimtar i funksioneve/kompetencave tek 

pushteti vendor do të realizohet kur të bëhet e mundur transferimi i të drejtës së pronësisë 

pushtetit vendor. Ky transferim është në proçes por shumë punë mbetet për t`u bërë, 

aktualisht ndodhemi në fazën e inventarizimit të pronës shtetërore.  
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Një tjetër kompetencë që paraqet probleme dhe është delikate është planifikimi dhe 

menaxhimi urban. Duke patur parasysh burimet e kufizuara vendore të të ardhurave ashtu 

sikurse edhe të investimeve, sugjerimi i ekspertëve është që ndoshta do të ishte më mirë 

sikur kjo kompetencë të trajtohej në nivel qarku, ose pse jo të ishte pjesë e marrëveshjeve 

ndër bashkiake.  

 

Gjithashtu vështirësi ka pasur sidomos në aplikimin e ligjit “Për urbanistikën”. Konfliktet 

për kompetenca midis organeve të pushtetit qëndror dhe atij vendor jo rrallë kanë 

përfunduar para gjykatave. Vendimi nr.29, datë 21/12/2006 i Gjykatës Kushtetuese, 

trajtoi gjerësisht këtë konflikt duke i dhënë më shumë autonomi organeve të pushtetit 

vendor dhe duke sjellë  ndryshime në ligjin e mësipërm. 

 

Furnizimi me ujë të pijshëm dhe kanalizimet është problemi më delikat, brenda 

funksioneve eskluzive. Ky shërbim trashëgon borxhe të mëdha dhe nga ana tjetër në këtë 

moment është me humbje dhe në shumë raste ka nevojë për investime të mëdha. 

Sugjerimi është që transferimi të bëhet por të shoqërohet me subvencione nga ana e 

shtetit, që do të variojnë në varësi të problematikave që shfaq sejcila nga këto shoqëri. Në 

subvencionimin nga shteti të merren parasysh: Investimi i bërë deri në atë moment; 

Rreziku i humbjeve gjatë rrugës; Aftësia paguese e banorëve sëbashku me dendësinë e 

popullsisë; vendondodhja e ujësjellësit, malore apo fushore; etj.  

 

Probleme paraqiten gjithashtu në përcaktimin e funksioneve të përbashkëta ku zona e 

përfitimit mund t`a kalojë juridiksionin në fjalë dhe për këtë arsye lind nevoja që pushteti 

qëndror të vendosë standarte kombëtare për funksione të caktuara si arsimi 

parauniversitar, shërbimi shëndetsor parësor. Për këto dy funksione/kompetenca 

sugjerimi i ekspertëve është që të shndërrohen nga funksione të përbashkëta në funksione 

të deleguara . 

 

Problemi tjetër në lidhje me kompetencat e përbashkëta ka të bëjë financimin që pushteti 

qëndror jep për to. Në disa raste nuk është e përcaktuar në mënyrë specifike kompetenca 
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e sejcilit pushtet, kjo sjell, që disa nga këto kompetenca mbeten të pafinancuara nga 

pushteti qëndror e si rrjedhojë të parealizuara. 

 

Mungesa e kapaciteteve menaxheriale në pushtetin vendor, shpesh herë është përdorur si 

pretekst për vonesat në kalimin e përgjegjësive. Aktualisht personeli i organeve të 

pushtetit vendor, është trajnuar dhe ky pretekst nuk mund të përdoret më. Më shumë sesa 

mungesë kapacitetesh, shpesh herë bëhet fjalë, për dobësi financimi të vendit të punës. 

 

Një tjetër çështje që trajtojmë në këtë kapitull është roli gjithnjë e në rritje i qarqeve. 

Edhe pse me ligj, funksionet e qarkut janë përcaktuar si funksione që mbeten në dëshirën 

e pushtetit qëndror dhe atij vendor për t`i transferuar, fragmentarizimi apo vogëlsia e disa 

bashkive/komunave e si pasojë pamundësia e tyre për menaxhim të funksioneve të veta, 

ka çuar në kërkesën për transferimin e disa prej këtyre kompetencave qarqeve. Bëhet fjalë 

për funksione që kanë një eksternalitet/shtrirje përtej kufijve të një bashkie/komune, 

funksione si transporti, planifikimi urban, mjedisi etj.  

 

Një kapitull i rëndësishëm i këtij punimi ai i decentralizimit fiskal. Duhet të pranojmë se 

pa decentralizim fiskal nuk ka pavarësi të qeverisjes vendore. E vërteta është se një pjesë 

e mirë e të ardhurave të pushtetit vendor e përbëjnë transfertat e kushtëzuara. Por, gjërat 

kanë filluar të ndryshojnë kohët e fundit. Pushteti vendor ka rritur të ardhurat nga taksat 

dhe tarifat vendore, pavarësisht se kjo gjë varet nga shumë faktorë dhe rezultati nuk është 

i njëjtë për çdo bashki/komunë.  

 

Për sa i përket transfertave të kushtëzuara, edhe për to, pushteti qëndror po përpiqet të 

jetë sa më fleksibël, duke i lënë mundësi autoriteteve vendore të veprojnë vetë për 

mënyrën më të mirë të përfitimit. Rasti i asistencës sociale, që vjen si grant, por 

bashkitë/komunat vendosin për formën dhe mënyrën sesi do t`a shpërndajnë këtë grant.  

 

Transfertat e pakushtëzuara janë një element shumë i rëndësishëm që kanë rritur 

ndjeshëm masën e autonomisë së qeverisjes vendore. Sasia e këtij fondi varet nga 

vendimi i Qeverisë në proçesin vjetor të buxhetit.  
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Problemi me transfertën e pakushtëzuar qëndron në faktin se, megjithë përpjekjet e 

Qeverisë, ai mbetet i vështirë për t`u kuptuar nga përfituesit, si formulë, dhe sasia mbetet 

në dëshirën dhe vullnetin e forcës politike në fuqi.  

 

Ka ardhur koha që madhësia e fondit të transfertave të pakushtëzuara duhet të vijë si 

rezultat i një formule të paracaktuar me ligj, duke bërë të mundur shmangien e 

negocimeve midis forcave politike në pushtet.  

 

Për sa i përket formulës që po përdoret, duhet të pranojmë që ajo po bëhet gjithnjë e më 

shumë transparente dhe duke plotësuar synimin për kompensimin e pabarazive midis 

bashkive/komunave të potencialiteteve të ndryshme.  

 

Një kapitull i rëndësishëm është gjithashtu ai i praktikës gjyqësore në lidhje me raportin 

pushtet vendor – pushtet qëndror. Nëpërmjet këtij kapitulli kemi paraqitur rastet më 

tipike të konflikteve për kompetenca midis dy pushteteve. Kemi paraqitur raste të 

Gjykatës Kushtetuese dhe të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Edhe pse në 

fillim kemi pranuar se kuadri ligjor në lidhje me pushtetin vendor është pothuajse në vijë 

të drejtë, rastet e paraqitura në këtë kapitull, tregojnë që në praktikë çështja paraqitet 

ndryshe. Këto vendime kanë vlerë pasi bëjnë një interpretim të zgjeruar të marrëdhënieve 

midis pushtetit qëndror dhe atij vendor, të konflikteve për kompetencë midis tyre, dhe të 

unifikimit të këtyre çështjeve në vijim.  

 

Kapitulli i fundit, rajonalizimi është një kapitull interesant. Ai vjen si një mundësi më 

tepër, si një mënyrë e re e të parit të decentralizimit dhe pushtetit vendor. Vlen për t`u 

theksuar, që, Rajonalizimi, si ide, është një mundësi më shumë, por jo zgjidhja e 

problemeve të qeverisjes vendore.  

 

Në këtë kapitull trajtohen çështje si bashkimi apo ndarja e bashkive/komunave me qëllim 

për t`iu përgjigjur vështirësive funksionale të ndryshme. Njësitë vendore shqiptare 

karakterizohen nga diferenca të dukshme përsa i përket madhësisë, aftësisë dhe 

dëndësisë. Kjo çon në faktin që bashkitë/komunat e vogla nuk mund të përballojnë dot 
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gamën e gjerë të funksioneve në krahasim me bashkitë/komunat e mëdha që janë të afta 

t`a bëjnë mirë një gjë të tillë. Bashkitë/komunat e vogla, në shumë raste, kanë një 

autonomi simbolike. Prandaj sugjerohet që argumenti i bashkimit apo ndarjes së këtyre 

njësive të trajtohet me delikatesë, sepse siç thamë edhe më sipër, kjo është thjesht një 

mundësi por jo zgjidhja e problemeve të qeverisjes vendore. 

 

Një tjetër çështje e konsideruar e re, trajtuar në këtë kapitull ka të bëjë me “Qytetet 

sekondare”. Qytetet sekondare janë qytetet përreth megaqyteteve si Tirana, Roma, Parisi 

apo Londra e New York-u. Për rastin e Shqipërisë, kjo ka lidhje me mundësinë që kanë 

qytete si Durrësi, Elbasani, apo zona si Kamza, Plazhi, Bathore, për t`u kthyer në qytetet 

apo zonat që me pak planifikim dhe investim mund të jenë shumë të pëlqyera për të jetuar 

dhe me një kosto shumë më të pranueshme sesa megaqytetet. 

 

Së fundmi, në këtë kapitull inovator, ia kam lejuar vetes të analizoj në mënyrë më 

filozofike koncepte si centralizimi, dekoncentrimi e decentralizimi. A duhej që kjo 

çështje të trajtohej në fillim të këtij punimi? Unë mendoj se është pozicionuar saktë. 

Gjatë gjithë punimit unë kam dhënë shpjegime mbi termat e mësipërm. Ajo ç`ka unë doja 

të realizoja në fund ishte një analizë më e thellë e këtyre koncepteve, që do të kuptohej 

më mirë në fund të këtij punimi, kur edhe njohuritë janë shtuar më shumë.    

 

Si përfundim, është shumë e rëndësishme të krijohet që në fillim, një skenar sa më i mirë 

dhe i  mundshëm për t`u realizuar, sipas të cilit duhet të zbatohen reformat. Përveç 

forcimit të krijimit të kapaciteteve, përfshi reformimin e institucioneve dhe kualifikimin e 

personelit, në nivele vendore, dhe caktimin e përgjegjësive, qeveria duhet të lehtësojë dhe 

të nxisë proçesin e krijimit të stimujve për njësitë e pushtetit vendor për të bashkuar 

burimet e tyre dhe për t`i realizuar bashkë shërbimet duke përfshirë edhe shkrirjen 

vullnetare, krijimin e shoqërive të përbashkëta dhe të marrëveshjeve të përbashkëta.    
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