
1



Instituti për Studime i Shkencave Organizative – Aplikative
“PJETËR BUDI” Prishtinë

STUDENTI

Nr.3/2010

2



Botues:
Organizata Studentore “Studenti për Sudentin”- Instituti për Studime 

“PJETËR BUDI” Prishtinë

Kryeredaktor 
Emir Ukshini 

Redaksia:
Emir Ukshini
Albert Pajaziti
Donika Gashi

Dizajni:
Albert PAjaziti

Prishtinë, 2010

3



PËRMBAJTJA

Kapitulli I

Resurse Humane

Shpallja e zhdukjes dhe e vdekjes së një personi                                                                ............................................................  6  
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë                                                                                 ..........................................................................  15  
Grupet dhe ekipet                                                                                                                ............................................................................................................  25  
Refleksionet politike                                                                                                             .........................................................................................................  36  
Testamenti                                                                                                                            ........................................................................................................................  42  

4



Kapitulli I
Resurse Njerëzore

5



Muharrem ARIFI

Shpallja e zhdukjes dhe e vdekjes së një personi

Hyrje

Objektivi i këtij punimi është  të shohim arsyet dhe rrethanat pse një person i zhdukur 
duhet shpallur si i vdekur.  Këtë punim e kam ndarë në tri pjesë: në pjesën e parë bëhet 
fjalë për shpalljen e zhdukjes se një personi, procedurat qe duhet te zhvillohen për këtë 
çështje, pjesa e dyte ka te beje me shpalljen e vdekjes se një personi te zhdukur, dhe pjesa 
e trete i kame bere një analize çështjes se personave te zhdukur gjate luftës se fundit ne 
vendin tone . 
Duke ditur se në mentalitetin tonë kjo çështje është  dhe mbetet  ende e ndjeshme ku 
hezitohet te fillohet procedura, të shohim po ashtu anën procedurale të këtij procesi.
Për të zhbllokuar  shumë procese nevojitet  një procedurë e duhur gjyqësore e sektorit 
përkatës.
Duke pare rëndësinë e kësaj  çështje shume te ndjeshme ligjdhënësi ka parapare edhe 
krijimin e instituti juridik qe do te merrej me këtë problematike.
Po ashtu,  duke pas parasysh  se personi  i  zhdukur  ka mund te  ketë  ndonjë pasuri,  të 
shohim sipas ligjit dhe procedurës si rregullohet kjo.
Aktuale tek ne është çështja e pazgjidhur e mijëra personave te zhdukur gjatë luftës se 
fundit të vitit 1998 dhe 1999.
Metodat  te  cilat  kam përdorur në këtë  punim është konsultimi  i  literaturës  shkencore 
vendore dhe të vendeve të tjera si dhe burime nga interneti.
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Shpallja e zhdukjes dhe e vdekjes së një personi
Të gjithë personat fizik posa të lindin bëhen subjekte të se drejtës. Pra qe personi fizik te 
jete juridikisht i afte, nevojitet te linde i gjalle, respektivisht te japë shenja jete dhe te ketë 
forme te njeriut.

Aftësia juridike vazhdon gjersa personi fizik te jete i gjalle dhe ndërprerët me vdekjen e 
tij ose shpalljen i vdekur.1 Kjo do te thotë se me vdekjen e personit fizik  shuhet edhe 
zotësia juridike. Kjo ka te beje me vdekjen natyrore qe munde te  quhet vdekje fizike ose 
vdekje trupore si rrethane për shuarjen e zotësisë juridike.

Paraqitja e vdekjes është çështje faktike dhe vërtetimi i faktit te vdekjes caktohet sipas 
rregullave te mjekësisë. Kjo gjendje argumentohet nga qendra shëndetësore përkatëse me 
aktin e lëshuar për personin e vdekur  dhe regjistrimi i tije ne librin ame për te vdekurit. 
Nga ky libër secili person qe ka interes juridik ose organ shtetëror, sipas detyrës zyrtare 
munde te nxjerr certifikatë si dëshmi për vdekjen e një personi. 

Me rastin e vdekjes se një personi, përfundojnë edhe te gjitha te drejtat dhe detyrimet te 
natyrës materiale dhe jo materiale te cilët i ka pasur personi fizik derisa ka qene gjalle.2 
Te shuarja e zotësisë juridike dhe te zotësisë për te vepruar problem te veçantë paraqet 
vdekja e prezumuar, e cila nënkupton zhdukjen e një personi për një kohe te caktuar me 
ligj, zhdukje pas se cilës behet shpallja e te njëjtit person për te vdekur. 
Shpallja e vdekjes se një personi është e lidhur me faktin e mungesës se një personi nga 
vendbanimi ose nga vendqëndrimi i tij i fundit dhe për te cilin nuk ka informacione. 
Prandaj si rregull procesi i shpalljes te vdekur të një personi ndahet ne dy faza: shpallja e 
zhdukjes se një personi dhe shpallja e vdekjes se një personi.3 

Procedurat për shpalljen e zhdukjes së një personi
Shpallja e një personi te zhdukur për te vdekur supozon dy gjera; qe një person te mungoi 
nga vendbanimi i tij një kohe te caktuar dhe se dyti a është ai person i gjalle ose i vdekur. 
Ligji për situata te ndryshme parash afate te ndryshme pas te cilave munde te kërkohet qe 
një person te shpallet i vdekur. 

Me qellim te sigurimit te ekzistimit te drejtave, ekziston instituti i shpalljes për te vdekur 
te personave. Ky institut veçmas është bere aktual ne Kosove pas luftës se fundit te viteve 

1 Andrija Gams “Hyrje ne te Drejtën civile”, Prishtine, 1986, fq. 116 
2 Osman Kadriu “Hyrje ne te Drejtën Civile” Shkup, 2008 fq. 173
3 Valentina Kondili “E drejta Civile I” Geer, 2008 fq. 122 
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1998- 1999 pasi qe shume persona janë te zhdukur nuk dihet se ku ndodhen dhe se a janë 
gjalle apo jo. 4
Këtë çështje për shpalljen e personave te zhdukur si te vdekur e rregullon ne mënyrë 
unike Ligji për Procedurat Jokontestimore Nr. 03/L-007 i Republikës së Kosovës. 

Neni 49 i Ligjit për Procedure Jokontestimore Nr. 03/L-007 për shpalljen e zhdukjes se 
një personi, parasheh: “Personi që mungon nga vendi i banimit ose i vendqëndrimit të 
fundit të tij dhe për të cilin nuk ka informata për më shumë se dy vjet, me kërkesën e 
secilit person fizik ose juridik që për një gjë të tillë ka interes juridik, mund të shpallet i 
zhdukur me vendim të gjykatës kompetente”.5

Nëse ky afat dy vjeçar, kure nuk munde te caktohet dita e lajmeve te fundit, atëherë afati 
fillon nga dita e pare e muajit pasardhës ne te cilin janë marre lajmet e fundit. Mirëpo 
edhe  kure  muaji  nuk munde  te  caktohet,  atëherë  afati  fillon  nga  një  janari  i  vitit  te 
mëparshëm.6 

Procedurën  për  shpalljen  e  zhdukjes  se  një  personi  e  kryejnë  gjyqet  komunale,  ne 
territorin e se cilës personi ka pasur vendbanimin e fundit, e ne qoftë se personi nuk ka 
pasur vendbanim, atëherë shpalljen e bene gjykata ne territorin e se cilës personi ka pasur 
vendqëndrimin e fundit.

Iniciativën ose propozimin për  ta shpallur një person te zhdukur për te vdekur munde ta 
ndërmarrë  çdo person qe ka  interes  juridik,  anëtarët  e  familjes  se  ngushte,  prokurori 
publik dhe avokatura publike kure është fjala për interesin pasuror juridik te shtetit.  
Propozimi për shpalljen e zhdukjes së një personi duhet të përmbajë:

- emrin e gjykatës;
- emrin dhe mbiemrin e personit që propozohet të shpallet i zhdukur;
- ditën e lindjes dhe vendbanimin, përkatësisht vendqëndrimin e fundit të këtij 

personi;
- faktet në të cilat mbështetet propozimi;
- provat me të cilat konstatohen këto fakte;
- interesin juridik të propozuesit për paraqitjen e propozimit;
- emrin dhe mbiemrin e propozuesit dhe adresën e tij ( neni 51 LPJ ).7

Propozimit duhet bashkangjitur certifikatën nga libri amzë i të lindurve dhe numrin 
personal për personin me të cilin ka të bëjë propozimi.

4 Orhan Ceku  “E Drejta Civile“Ligjerata te autorizuara, Prishtine 2009 
5 Ligji Nr. 03/L-007 per Procedur Jokontestimore, neni 49 paragrafi 49.1
6 Valentina Kondili , vepra e cituar fq.  122
7 Ligji i cituar, neni 51
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Vendimi gjyqësor për shpalljen e një personi të zhdukur për të vdekur
Gjykata pasi te marre propozimin verifikon se a janë plotësuar parakushtet për fillimin e 
procedurës, dhe nëse një gjë e tille nuk është plotësuar për fillimin e procedurës, atëherë 
gjykata me aktvendim e hedhe poshtë propozimin. ( neni 52 LPJ )8 
Nëse gjykata vlerëson se janë plotësuar kushtet për fillimin e procedurës për shpalljen e 
një  personi  te  zhdukur   si  i  vdekur,  atëherë  shpallja  botohet  ne  Gazetën  Zyrtare  te 
Kosovës, publikohet ne tabelën e shpalljeve te gjykatës,  ne vendin ne te cilin i zhdukuri 
ka pasur vendbanimin e fundit, ne mënyrë qe sa me shume persona te munde te marrin 
pjese ne procedurën  argumentuese,  qe gjykatës  brenda  afatit  tre  mujor  te  munde  t’ia 
paraqesin ato. 

Gjykata pas skadimit te afatit ne shpalljen e publikuar, përveç që do të dëgjoj kujdestarin 
e  personit  nga  propozimi,  do  të  mbledh  edhe  prova  tjera  ne  mënyrë  qe  te  vendos 
meritorisht për propozimin. Nëse konstatohet se nuk janë plotësuar kushtet qe personi i 
propozuar të shpallet i zhdukur, atëherë gjykata me aktvendim refuzon propozimin si te 
pa baze. Kundër këtij aktvendimi te gjykatës nga shkalla e pare ankese munde te paraqes 
propozuesi dhe kujdestari i personit te zhdukur.  

Gjate kohës se shpalljes se personit si i zhdukur, për pasurinë e personit qe mungon i 
caktohet kujdestari qe do te kujdeset për pasurinë e tij. 
Ne  drejtësinë  franceze  ekzistonte  para  shpalljes  për  te  vdekur  një  faze  paraprake  e 
ashtuquajtur shpallje si i zhdukur qe kryhej sipas procedurës se veçantë. Vetëm pas afatit 
qe caktohej me ligji për zhdukje munde te kërkohej shpallja për te vdekur.  
Sipas  drejtësisë  franceze  pas  shpalljes  si  i  zhdukur  masa  e  pasurisë  nuk  u  jepet 
trashëgueseve ne pronësi por vetëm për ta shfrytëzuar, domethënë ata nuk kane te drejte 
qe sendet nga masa e pronësisë ti tjetërsojnë.9

Kure vendimi i gjykatës është i formës se prere qe e deklaron një person te zhdukur i 
dërgohet zyrës se gjendjes civile për regjistrim ne te cilën ai ka qene i regjistruar dhe pasi 
te sigurohet se është bere publikimi i tij. 

Vendimi mbi shpalljen e personit te zhdukur për te vdekur përmban vetëm supozimin 
mbi  vdekjen e personit  te vdekur,  dhe ky supozim ekziston derisa  te argumentohet  e 
kundërta.  Edhe   pas  marrjes  se  vendimit  mbi  shpalljen  e  personit  te  zhdukur  për  te 
vdekur, personi i interesuar si dhe prokurori publik, munde te kërkojnë qe vendimi te 
ndryshohet, në qoftë se vërtetohet se personi ka vdekur ne tjetër kohe nga ajo qe është 
shënuar ne vendim, apo po qese personi nuk ka vdekur fare por është akoma gjalle. 
Natyrisht  se  kërkesën  ne  gjykate  për  ndryshimin  e  vendimit  munde  ta  beje  edhe  vet 
personi  ne qoftë se lajmërohet  dhe pasi  qe te  behet  verifikimi i  identitetit  te tije nga 
gjykata.10 
8 Po aty neni 52
9 Andrija Gams, vepra e cituar, fq.117
10  Ligji i cituar neni 58
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Me rastin  e  kthimit  personi munde te  kërkoi  kthimin  e  pasurisë  se  tij,  ku poseduesit 
jokoshient për shembull trashëgimtaret qe kane ditur se ai nuk ka vdekur, do te kthejnë 
edhe  atë  qe kane shpenzuar,  ndërsa ata  koshiente  vetëm atë  qe kane ne  momentin  e 
kthimit.  

Procedurat për shpalljen e vdekjes së personit
Po ashtu  si  ne  rastin  për marrjen  vendimit  për shpalljen  e  personit te  zhdukur  edhe 
shpallja e personit te vdekur behet me vendim gjyqësor.
Pra sipas nenit 59 te LPJ “Personi që është shpallur i zhdukur me vendim gjyqësor, me 
kërkesën e çdo personi të interesuar mund të shpallet i vdekur me vendim të gjykatës, kur 
kanë kaluar pa pasur informata tri vjet nga dita që është shpallur i zhdukur”11.
Personi  munde  te  shpallet  i  vdekur  me  vendim  gjyqësor  ne  baze  te  rrethanave  qe 
përcaktohen me ligj dhe atë:
- një person shpallet i vdekur nëse për te dhe jetën e tije ne pesë vitet e fundit nuk ka 
asnjë lajm dhe nëse mosha e tij është mbi 65 vjet;12

Ne ligjin mbi shpalljen e personave te zhdukur si te vdekur dhe mbi argumentimin e 
vdekjes te nxjerrur me 31 mars 1952 te RSFJ mosha e personit ishte e caktuar mbi 60 
vjet.13  

- për personin për te cilin ne pesë vitet e fundit nuk ka asnjë lajme kurse rrethanat 
ne ndikimin e te cilave është zhdukur të bëjnë te besueshme zhdukjen e tij;

- personi do te shpallet i vdekur ne qofte se vdekja e tij ka lidhje me ndonjë luftë 
dhe për jetën e te cilit nuk ka lajm ne vitin e fundit duke llogaritur nga ndërprerja 
e armiqësive ose dy vjet nga mbarimi i luftës;

- personi  do  te  shpallet  i  vdekur  kur  zhdukja  e  tij  është  ne  lidhje  me  ndonjë 
fatkeqësi siç është zjarri, vërshimi, tërmeti ose ndonjë fatkeqësi e rrezikshme dhe 
për jetën e tij nuk ka asnjë lajm ne gjashtë muajt e fundit nga dita e pushimit te 
rrezikshmërisë.14

Afatet  për vdekjen e personit  nga pika e pare dhe e dyte  llogariten nga dita ku sipas 
informatave te fundit personi ka qene gjalle, e nëse kjo dite nuk munde te konstatohet, 
këto  afate  llogariten  me  mbarimin  e  muajit,  përkatësisht  te  vitit  ne te  cilin  personi  i 
humbur sipas informatave te fundit ka qene gjalle.

Propozimin për shpalljen e vdekjes së një personi mund ta paraqesë çdo person që për 
këtë  ka  interes  juridik  të  drejtpërdrejtë,  si  dhe  organi  i  kujdestarisë.  “Propozimi  për 
shpalljen e vdekjes së një personi duhet të përmbajë:
- emrin e gjykatës të cilës i paraqitet,
11 Ligji i cituar, neni 59
12 Po aty  neni 59 paragrafi 2a
13 Andrija Gams, vepra e cituar fq.117
14 Osman Kadriu , vepra e cituar fq. 172
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- emrin e mbiemrin e personit që duhet të shpallet i vdekur,
- ditën e lindjes dhe vendbanimin ose vendqëndrimin e fundit,
- rrethanat nëpërmjet të cilave bëhet e besueshme vdekja e tij,
- provat me të cilat duhet të konstatohen këto rrethana,
- emrin e mbiemrin e kujdestarit ose përfaqësuesit ligjor të tij, për rastet kur ka të tillë,
- si dhe emrin e mbiemrin e personave që mund të jenë trashëgimtar.” ( neni 62 LPJ ). 15

Ne  baze  te  këtyre  rrethanave  nëse  konstatohet  se  janë  plotësuar  ndonjë  nga  kushtet  e 
domosdoshme dhe se rezultatet e procedurës se tërësishme tregojnë ne mënyrë te sigurt se 
personi i zhdukur nuk është gjalle, atëherë gjykata me aktvendim vërteton vdekjen e personit 
te zhdukur. Me këtë aktvendim me te cilin shpallet vdekja e personit te zhdukur shënohet 
emri e mbiemri, vendbanimi ose vendqëndrimi i fundit te tij, emri e mbiemri i prindërve te 
tije, dita , muaji viti dhe vendi i lindjes dhe pastaj vërtetohet viti, muaj dita dhe mundësisht 
ora e vdekjes se personit. 
Kohe e vdekjes konsiderohet dita e cila me anën te provave konstatohet se personi ka vdekur. 
Po qese  kjo  dite  nuk vërtetohet  si  dite  e  vdekjes,  atëherë  vërtetohet  dita  e  pare  pas 
skadimit te njërit prej afateve të përmendura me lart varësisht se për cilën rrethanë bëhet 
fjale  dhe  ne  bazë  të  secilës  edhe  zhvillohet  procedura  për  shpalljen  e  vdekjes  se 
prezumuar. 16

Shembull nëse një person ka humbur ne një fatkeqësi natyrore me 20 maj dhe gjykata 
nuk mund te vërteton datën për shpalljen e tij si i vdekur, atëherë gjykata ne vendimin e 
saj si dite te vdekjes se personit do te merr ditën 21 nëntor  të të njëjtit vit që do te thotë 
ditën e par pas skadimit  te 6 muajve . 

Vendim mbi shpalljen e vdekjes se personit i dërgohet shërbimit profesional te ministrisë 
përkatëse, respektivisht gjendjes civile qe ai te regjistrohet ne librin amze për te vdekurit. 
Pas kësaj procedure dhe vendimit te marr, për personin e shpall si te vdekur vendimi i 
gjykatës prodhon edhe efekte juridike. 

Me këtë rast shuhen te gjitha te drejtat dhe obligimet te  cilat janë të natyrës jo pasurore 
ose ato obligime te cilat janë te krijuara ne  baze te vetive speciale te tij me personat tjerë. 
Nga ana tjetër, me shpalljen e personit te zhdukur si te vdekur, dhe ne rastet kure ai ka 
qene ne kurore,  martesa pushon. Me shpalljen e personit  te vdekur hapet trashëgimia 
kundrejt trashëgimtareve te tije. Deri ne zbërthimin e trashëgimisë munde te përcaktohet 
edhe kujdesuri për administrimin e pasurisë se trashëgimlënësit.17

Mirëpo mund te ndodhe qe personi i cili është shpallur i vdekur, te dale se është gjalle. 
Ne këtë rast, me kërkesën e tij ose çdo te interesuari, vendimi i dhënë për shpalljen si i 
vdekur prishet nga gjykata qe e ka dhënë. Personi qe del se është gjalle , ka te drejte te 

15 Ligji i cituar, neni 62 
16 Osman Kadriu , vepra e cituar, fq. 172
17 Osman Kadriu , vepra e cituar, fq. 173
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kërkojë pasurinë e tij dhe pasurinë e fituar me ane te saj nga ata qe e kane fituar për shkak 
te shpalljes se tij si i vdekur. 

“Po ashtu edhe martesa  mbaron me shpalljen e vdekjes se njërit bashkëshort, por, kur 
bashkëshorti  qe  është  shpallur  i  vdekur,  del  se  është  gjalle,  martesa  e  mbaruar  me 
shpalljen e  vdekjes behet  përsëri  e vlefshme,  përveç kur bashkëshorti  tjetër  ka lidhur 
martese te re.”18

Të provuarit e vdekjes
Ne qoftë se vdekja faktike e një personi nuk munde te provohet me ane te dokumentit ne 
baze te se cilit fakti i vdekjes regjistrohet ne librin përkatës te gjendjes civile, çdo person 
qe ka interes te drejtpërdrejt juridik dhe prokurori publik munde ti paraqesin gjykatës 
propozim për te nxjerr provën mbi vdekjen, dhe te marre vendim me te cilin konstatohet 
vdekja e personit te caktuar.19 Këtu behet fjale për pasigurinë e prezumimeve te nxjerra se 
i zhdukuri nuk është me gjalle. 
Gjykata propozimin e shpall ne Gazetën Zyrtare dhe pas 30 ditësh sjell aktvendim për 
provimin  e vdekjes. Aktvendimi përcakton ditën në të cilën personi sipas rezultatit te 
provave te shfrytëzuara ka vdekur. 20

Çështja e të zhdukurve në Kosovë gjate luftës së vitit 1998-1999

Çështja e personave të zhdukur në Kosovë është një nga trashëgimitë më të hidhura të 
luftës së dhjetë viteve më parë. Dhjetë vjet pas përfundimit të luftës, Kosova vazhdon të 
numërojë mbi 1900 persona të zhdukur. Familjarët e të zhdukurve vazhdojnë t’i bëjnë 
thirrje qeverisë dhe institucioneve ndërkombëtare për zbardhjen e fatit të familjarëve të 
tyre.

Sipas hulumtimeve të  Kryqit  të  Kuq Ndërkombëtar  në Kosovë ekzistojnë edhe  1907 
persona të zhdukur përfshirë këtu edhe rreth 400 mbetje mortore të cilat vazhdojnë të 
mbesin të pa identifikuara në morgun e mjekësisë ligjore në Prishtinë. 

“Në kemi  mbi  400 mbetje  mortore  tash  e  sa  vjet  në morgun e  Prishtinës,  përkundër 
analizave  të  ADN-së,  përkundër  përsëritjes  së  këtyre  analizave,  nuk  përputhen  me 
mostrat e eshtrave dhe duhet një përgjigje e ekspertëve si mund të bëhet identifikimi i 
këtyre mbetjeve. Ka pasur me kohë supozime se mund të ketë varrime të gabueshme, 

18 Valentina Kondili , vepra e cituar fq.  124

19 Ligji , i cituar, neni  73
20 Po aty neni 74 paragrafi 1 dhe 2
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sepse opinioni tashmë e di që deri në vitin 2002 kanë ndodhur mbi dy mijë varrime pa 
ADN,  analizën  që  përcakton  më  saktë  identitetin  dhe  mund  të  ketë  gabime”,21 ka 
deklaruar zv. Kryeministri Manaj. 

Përfaqësues të Misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë janë duke ndihmuar autoritetet 
në ndriçimin e fatit të të gjithë personave të zhdukur nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 
Preokupim po ashtu i domosdoshëm mbetet kërkimi i vendvarrimeve të reja në Kosovë 
dhe jashtë Kosovës. 

Zgjidhja e çështjes së personave të zhdukur gjatë lutës, është pjesë e një dialogu ndërmjet 
Prishtinës dhe Beogradit që nga viti 2004. Por, me gjithë takimet e zhvilluara deri tash 
me ndërmjetësimin e Komitetit ndërkombëtarë të Kryqit të Kuq,  janë ende të pakta.
Përfaqësues të familjarëve kërkojnë që t’i bëhet trysni më e madhe qeverisë së Beogradit, 
sepse sipas tyre, për të gjithë të zhdukurit e Kosovës ekzistojnë shënime në arkivat serbe.

Që nga dhjetori i vitit  2008 ekspertët e EULEX-it kanë punuar me kolegët e tyre nga 
ministria e drejtësisë dhe ata në zyrën për persona të pagjetur pranë UNMIK-ut, për të 
gjetur një përgjigje për familjarët. Megjithatë, informatat për varreza të reja të mundshme 
janë të vështira, dhe pa informata të besueshme, përparimi është shume i  vështirë.
Komisioni,  në  përbërje  të  të  cilit  janë  zyrtarë  të  lartë  të  qeverisë,  EULEX-it  dhe  të 
organizatave të ndryshme joqeveritare, ka vlerësuar se vështirësitë në këtë proces mbesin 
të shumta. Kjo për shkak të mungesës së informacioneve për vendndodhjen e personave 
që mungojnë. 

Me  ndërmjetësimin  e  Kryqit  të  Kuq  Ndërkombëtar,  delegacionet  e  Prishtinës  dhe 
Beogradit kanë zhvilluar një seri takimesh, por rezultatet kanë qenë të pakta për shkak të 
politizimit të këtij procesi. 
Nga rreth 2000 persona sa aktualisht janë të zhdukur, rreth 500 besohet të jenë serbë apo 
pjesëtarë të pakicave tjera, ndërsa shumica janë shqiptarë.

Përfundim
Ne këtë punim jam munduar te shtjelloj këtë çështje ne dritën e Ligjit mbi Procedurën Jo-
kontestimore për personat e zhdukur nga te gjitha aspektet teorike të kësaj çështje.
Nga se u  cek  më  lart  folëm për  definicionet  lidhur  me  shpalljen  e  një  personi  si  te 
zhdukur, fazat ne te cilat kalon ky proces deri te shpallja e personit si te vdekur.

21 http://www.voanews.com/albanian/archive/2009-04/2009-04-25-voa8.cfm?moddate=2009-04-25
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Po ashtu kemi fol edhe për procedurat dhe rastet konkrete, afatet, hapat deri te përfundimi 
i këtij procesi.
Po ashtu vendimmarrjes zyrtare te vendimit për shpalljen e dikujt te zhdukur gjegjësisht 
te vdekur dhe pengesat qe mund te hasen gjate kësaj vendimmarrjeje.

Çështja  e  te  zhdukurve  konkretisht  tek  ne  paraqet  me  tutje  një  sfide  te  madhe  te 
institucioneve kosovare ne zbardhjen e fatit te tyre.
Angazhimi i  organizatave  me ndikim ndërkombëtar,  do te  ndikonte qe kjo çështje se 
bashku me autoritetet vendore te zgjidhet duke ju lehtësuar dhembjet familjareve te tyre 
dhe kombit ne përgjithësi.

Për fund krejt, mund te them se Ligji Nr. 03/L-007 për  Procedurën Jo-kontestimore është 
mjafte i qarte dhe konciz ne këtë problematike.

Literatura
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Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë
    

Hyrje
Jam përcaktuar të përzgjedh këtë temë meqë për momentin edhe është shuma aktuale 
tema rreth padisë së bërë nga Serbia në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (më tutje 
GJND) ndaj Kosovës,  që ka kërkuar nga GJND-ja që të hetohet  ligjshmëria e shpalljes 
së pavarësisë  së  Kosovës  së  shpallur më  17  shkurt  2008 në  përputhje  me  ligjet 
ndërkombëtare.

 Sa  here  është  përmendur  kjo  gjykatë  dhe  kam  përcjellë komentet  rreth  seancave 
dëgjimore që kanë filluar më 10 dhjetor 2009 në Hagë, më ka zgjuar kureshtjen për rolin 
e kësaj gjykate, përbërjen e saj, procedurën se si ka ardhur deri te inicimi i një procesi të 
tillë nga Serbia, dhe në çfarë mund të rezultojë përfundimi, cili do të jetë mund të ishte 
vendimi i GjND-së, cilat mund të jenë pasojat e vendimit të mundshëm të marrë nga kjo 
gjykatë, dhe a mund të ndikojë te shtetet që veç e kanë njohur Kosovën si shtet apo edhe 
te ata që nuk e kanë njohur akoma. 

Punimin e kam filluar me hyrje,  duke vazhduar më pastaj  me historikun e krijimit  të 
GJND-së,  misionin dhe përbërjen e saj,  anëtarët  aktual,  si  dhe rolin e këshillave apo 
vendimeve që merr  gjykata,  si  dhe kritikat  rreth  punës së saj,  duke e  përmbyllur  me 
përfundimin e konkluduar nga shtjellimi i temës.

Kam përdorur metodë përshkruese nga libra profesional si dhe duke lexuar në internet, në 
faqen zyrtare të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (International Court of Justice- 
www.icj-cij.org), meqë e kam konsideruar si burimi më i saktë i mundshëm dhe që mund 
të përbëjë informatat  më të fundit dhe më të besueshme nga çdo libër apo faqe tjetër 
interneti. 

Për shkak se faqja është në gjuhën angleze, ju kam referuar edhe faqeve tjera të internetit 
në gjuhën shqipe, përderisa gjithmonë për shkaqe saktësie të dhënash kam krahasuar të 
dhënat me faqen zyrtare të GjND (ICJ). Nga këtu  kam klasifikuar dhe kam parafrazuar 
material rreth shtjellimit të kësaj teme, dhe metodologjia studiuese që kam përdorur ka 
qenë shumë e dobishme për ta kuptuar rolin e GjND-së së pari, dhe pastaj për të përpiluar 
këtë Punimi Seminarik.

Historiku i GJND-së
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Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë që njihet ndryshe dhe si gjykata botërore, është një 
gjykatë e përhershme e OKB-së me seli në Pallatin e Paqes në Hagë, Holandë.  Është 
organi  kryesor  gjyqësor  i  Kombeve  të Bashkuara.   Nga gjashtë organet  principate  të 
OKB-se, është i vetmi që nuk është i vendosur në New York.22

GJND është formuar në qershor 1945 dhe ka filluar të funksionoj në prill të vitit 1946, 
kur  zëvendësoi  Gjykatën  e  Përhershme  Ndërkombëtare  të  Drejtësisë  që  kishte 
funksionuar që nga viti 1922.

Misioni i GJND-së
GJND-ja shërben si drejtues kryesor i mbështetjes së mandatit të Kombeve të Bashkuara 
në  lehtësimin  e  zgjidhjeve  paqësore  të  konflikteve  ndërkombëtare,  duke  vepruar  si 
mekanizëm permanent dhe neutral në lidhje me kundërshtimet mes dy palëve, iniciuar 
nga  një  shtet  për  tjetrin.  Është  pasuese  e  Gjykatës  Permanente  të  së  Drejtës 
Ndërkombëtare,  organ i  Ligës  së Kombeve,  që është  pika kulmore  e  çdo lëvizjeje  të 
mëparshme  ndërkombëtare   për  të  promovuar  vendime  gjyqësore  ndërkombëtare  si 
alternativë e konflikteve të armatosura. 

GjND ka dy funksione: 
o Merr vendime në raste mosmarrëveshjesh, kur një shtet e kërkon një gjë të tillë. 
o Ofron mendime këshilluese kur i kërkohet nga organizma apo agjenci të OKB-së; 

si  është  për  shembull  kërkesa  e  Asamblesë  së  përgjithshme  e  vitit  2003  për 
ligjshmërinë e barrierës që Izraeli ka ndërtuar në Bregun Perëndimor. 23

Pra, roli i saj është të zgjedhë, në pajtim me ligjin dhe të drejtën ndërkombëtare kontestet 
ligjore të paraqitura nga shtetet dhe të jep mendime këshillëdhënëse në pyetjet legale që i 
adresohen nga organet e autorizuara të OKB-së. 

Aktivitet e GJND karakterizohen me përbërjen e aktiviteteve të gjëra juridike. Edhe pse 
gjatë historisë se saj ka zgjedhur relativisht vetëm disa raste deri tani, qartë është ngritur 
vullneti për të përdorur GJND që nga viti 1980, sidomos nga shtetet e zhvilluara. Shtete e 
Bashkuara u tërhoqën nga juridiksioni i obliguar me 1986, dhe si të tillë juridiksionin e 
gjykatës e pranojnë në baza sipas rastit.

Rasti i parë i trajtuar ne GJND është ai i Mbretërisë së Bashkuar kundër Shqipërisë në 
vitin 1947 dhe ka të bëje me kanalin e Korfuzit dhe se që nga  atëherë deri tash janë 
trajtuar 144 raste.

22 http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&PHPSESSID=b49bf507f67a7e0557fe9557d5f42add
23 http://www.bbc.co.uk/albanian/news/2009/04/printable/090417_gjnd_qanda.shtml 17.04.09
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Përbërja e GJND- së
Gjykata përbëhet nga pesëmbëdhjetë gjykatës, të kombeve të ndryshme, që zgjidhen për 
një mandat nëntë vjeçar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-se dhe nga  Këshilli  i 
Sigurimit, pavarësisht nga njëri-tjetri. Asistohet nga Regjistri, organi i saj administrativ 
dhe gjuhë e saj zyrtare është gjuha angleze dhe franceze. 

Procesi i zgjedhjes është i përcaktuar me statutin e GJND, neni 4-12. Gjyqtarët shërbejnë 
për periudhe nëntë vjeçare dhe mund të ri-zgjedhën edhe deri për dy afate tjera. Zgjedhjet 
mbahen  në  çdo  tri  vjet,  ku  largohen  1/3  e  gjyqtarëve  (ose  i  ofrohet  mundësia  të ri-
zgjedhën). 

Gjyqi nuk mund te këtë me shume se një shtetas të të njëjtit shtet në përbërjen e tij. Në 
praktikë ky princip paraqitet në formën e përbërjes së anëtarësisë së Gjykatës nga rajonet 
kryesore të botës. Sot kjo ndarje apo përbërje e anëtarësisë është bërë si vijon: Afrika tre 
anëtarë, Amerika Latine dhe Karaibet me dy anëtarë, Azia me tre, Evropa Perëndimore 
dhe   shtetet tjera me pesë, Evropa Lindore me dy, gjë që korrespondon me anëtarësisë e 
anëtarëve të këshillit të sigurimit. 24

Edhe pse nuk është kusht që në përbërje të ketë anëtarë nga tëre bota, në përbërjen e kësaj 
gjykate  gjithmonë  ka  pasur  dhe  ka  gjykatës  nga  anëtarët  permanent  të  Këshillit  të 
Sigurimit.  Kështu që, prej vitit  1960, katër nga pesë anëtarët permanent të Këshillit  te 
Sigurimit: Franca, Rusia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, anë pasur gjithmonë 
një  gjyqtar  në  Gjykatë.  Përjashtim këtu  bën  Kina  që  nuk ka  pasur  gjykatës  në  këtë 
Gjykate nga 1967 deri 1985, meqë nuk ka paraqitur kandidatë. 

Statusi përcakton kriteret që duhen të kenë parasysh me rastin e zgjedhjes së gjyqtarëve. 
Neni 2 i Statutit thekson se personi i zgjedhur duhet të posedojë cilësi të larta morale; t’i 
plotësojë kushtet për të ushtruar funksionet më të larta gjyqësore në vendin e vet ose të 
jenë  ekspert  i  njohur  i  të  drejtës  ndërkombëtare.  Përveç  përmbushjes  së  kushteve 
personale,  Statuti  urdhëron  që  me  rastin  e  zgjedhjes  së  gjyqtarëve  të  sigurojnë  “në 
përgjithësi  përfaqësimin  e  formave  të  mëdha  të  qytetërimit  dhe  të  sistemeve  juridike 
kryesore”.  Konsiderohen  të  zgjedhur  kandidatët  që  kanë  fituar  shumicën  absolute  të 
votave në Asamblenë e Përgjithshme dhe në Këshillin e Sigurimit (neni 10, parag.1).  25

Kur  një  gjykatës  zgjidhet  nga  GJND –ja,  ai  nuk  mund  të  jetë  pjesë  e  ndonjë  trupi 
qeveritari të shtetit të tij apo të ndonjë shteti apo organizate tjetër. Nëse një gjykatës vdes 
në zyrë, praktikohet të zgjidhet gjykatës nga i njëjti shtet deri në fund të mandatit që ka 
pas i pari. 26

24 http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2
25 Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, fq. 502
26 http://www.answers.com/topic/international-court-of-justice
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Anëtarët e GJND-së nuk përfaqësojnë qeveritë e vendeve nga vijnë, por janë gjykatës të 
pavarur.  Pavarësia  e  gjykatësve  theksohet  mes  neneve  16-18.  Edhe  pse  parimisht, 
gjyqtarët janë të pavarur dhe nuk duhet të përfaqësojnë opinionet, mendimet dhe interesat 
e shteteve nacionale që janë te përfaqësuara, mirëpo praktika ka treguar qe gjithmonë ka 
pasur një ndikim, ka pasur  subjektivitet të tyre. Gjykatësit mund të sjellin vendime te 
përbashkëta, apo mund të japin opinionet e tyre ndaras. 

Gjykatësit  me  tu  angazhuar  në  GjND  gëzojnë  privilegje  dhe  imunitet  ngjashëm  me 
kryesuesit e misioneve diplomatike. Çdo anëtarë pranon pagë vjetore bazë prej $166,596, 
si dhe pranojnë  shtesa tjera sipas postit, si Kryetari merr shtesa plotësuese prej $15,000. 
Me tu larguar nga Gjykata, pas nëntë vjet shërbimi, gjykatësit pranojnë pension vjetor, në 
shumën prej 50% e pagës bazë vjetore. 27

Ja lista e gjykatësve aktual të GjND-së, shteti nga vijnë, pozicioni  dhe mandati i tyre: 

1. Hisashi Owada, Japoni, Kryetar, 2003 - 2012
2. Peter Tomka, Sllovaki, Nën-Kryetar, 2003-2012
3. Shi Jiuyong, Kinë, Anëtar, 1994-2003; 2003-2012
4. Abdul G.Korroma, Siera Leone, 1994-2003; 2003-2012
5. Awn Shawkat Al-Khasawneh, Jordan, Anëtar, 200-2009; 2009-2018
6. Thomas Buergenthal, ShBA, Anëtar, 2000-2006; 2006-2015
7. Bruno Simma, Gjermani, Anëtar, 2003 – 2012
8. Ronny Abraham, Francë,  Anëtar, 2005-2009; 2009-2018
9. Sir Kenneth Keith, Zelandë e Re, Anëtar, 2006-2015
10. Bernardo Sepulveda Amor, Meksikë, Anëtar, 2006-2015
11. Mohamed Bennouna, Maroko, Anëtar, 2006-2015
12. Leonid Skotnikov, Rusi, Anëtar, 2006-2015
13. Antonio Augusto Cancado Trindade, Brazil, Anëtar, 2009-2018
14. Abdulqawi Yusuf, Somali, Anëtar, 2009-2018
15.Sir Christopher John Greenwood, Britani e Madhe, 2009-201828

Gjykata zgjedh kryetarin dhe nënkryetarin në çdo tri vjet; ata mund të rizgjidhen. Gjykata 
emëron sekretarin.

Kush mund t'i drejtohet GJND-së dhe procedura për të marre një hap 

të tillë

27 http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2
28 http://www.answers.com/topic/international-court-of-justice
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Vetëm  shtetet  e  njohura  ndërkombëtarisht  mund  të  aplikojnë  dhe  të  paraqiten  para 
Gjykatës, përkatësisht vendet anëtare të OKB-së. Gjykata mund të dëgjojë një çështje 
para saj vetëm në rast se shtetet e përfshira në të, e kanë pranuar juridiksionin e saj. 29

Individët, korporatat, pjesët e shteteve federale, organizatat jo-qeveritare, organet e OKB, 
nuk  mund  të  marrin  pjesë  drejtpërdrejt  në  raste,  edhe  pse  Gjykata  mund  të  pranoj 
informata  nga  organizata  ndërkombëtare  publike.  Kjo  nuk  përjashton  interesin  e  jo-
shteteve  për  të  qenë temë e veprimeve nëse një  shtet  sjellë  rastin  kundër tjetrës.  Për 
shembull, një shtet në rast të “mbrojtjes diplomatike” mund të sjellë një rast në emër të 
një shteti apo korporate. 

Në rastet kur interesi i shteteve të treta afektohet, ai shtet mund të lejohet të intervenon në 
atë rast, dhe të merr pjese si palë e plotë. 

Rregullat e procedurës janë të përcaktuara me Statut (Nenet 30-64) dhe me Rregulloren e 
Punës së Gjykatës. GjND-ja ka fuqinë të bëjë vet rregullat e veta. 

Lënda e mosmarrëveshjes i paraqitet gjykatës me komunikimin e kompromisit ose me 
padinë e njërës palë. Me këtë rast duhet të caktohen gjithsesi lënda dhe palët. Pas kësaj, 
Sekretari  i  gjykatës,  me  ndërmjetësimin  e  Sekretarit  të  Përgjithshëm të  Kombeve  të 
Bashkuara,  i  njofton  për  këtë  të  gjithë  të  interesuarit  dhe  anëtarët  e   Kombeve  të 
Bashkuara, e shtetet tjera, që janë të autorizuara të paraqiten para gjyqit (neni 40).

Procedura ka dy faza: fazën me shkrim dhe fazën verbale. Procedura me shkrim përfshin 
paraqitjen e shkresave (memoareve), promemorieve, përgjigjeve, kundërpërgjigjeve dhe 
të të gjitha akteve e dokumenteve të tjera që i mbështesin. Paraqitja e këtyre materialeve 
duhet bërë përmes Sekretarit, sipas rendit dhe brenda afatit që e përcakton Gjykata.

Pas përfundimit të kësaj faze, Gjykata vendos për fillimin e shqyrtimit verbal, me ç’rast 
Gjykata  i  dëgjon dëshmitarët,  ekspertët,  agjentët,  këshilltarët  dhe avokatët.  Dëgjimi  i 
këtyre bëhet me seanca publike, pos në rastet kur Gjykata vendos ndryshe, ose kur palët 
kërkojnë përjashtimin e publikut. 30

Si u bë që çështja e Kosovës të trajtohet në GJND?

29 http://www.bbc.co.uk/albanian/news/2009/04/printable/090417_gjnd_qanda.shtml 17.04.09
30  Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, fq 508
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Organet dhe agjencitë e OKB te autorizuara të kërkojnë opinion këshillues në pajtim me 
nenin 96.1 të Kartës se OKB “asambleja e përgjithshme ose këshilli i sigurimit mund të 
kërkojnë nga GJND-ja që të jep opinionin këshillëdhënës në çdo pyetje legale”.

Neni 96.2 i Kartës se OKB-se thotë se “Organet tjera të OKB-se dhe agjensioneve të 
specializuara, të cilat në çdo kohe mund të autorizohen nga asambleja e përgjithshme, 
mund të kërkojnë opinion këshillëdhënës nga GJND-ja në çështjet legale që kanë të bëjnë 
lëmia,  fushëveprimi i aktiviteteve të tyre". Me kërkesë të Serbisë, si anëtare e OKB-se në 
asamblenë  e  OKB-se  u  paraqit  kjo  kërkesë  për  shqyrtimin  e  mënyrës  se  si  u  shpall 
Kosova shtet i pavarur, dhe meqenëse kishte më shume vota pro sesa kundër kërkesës se 
Serbisë kjo kërkesë u miratua nga Asambleja  e Përgjithshme e OKB-se dhe më tutje 
kërkesa u procedua GJND-se që të jep opinion këshillëdhënës në lidhje me këtë çështje. 31 

Ky do të  jetë  një  opinion  këshillëdhënës për  të  cilin  nuk besohet  se do të  ndryshojë 
vendimin e  65 shteteve  nga  192 shtete sovrane anëtare të Kombeve të Bashkuara që e 
kanë njohur tashmë shtetin më të ri të pavarur në botë. 

Vendimet e GJND-së
Pas dëgjimit të agjentëve, këshilltarëve dhe avokatëve, Kryetari deklaron se shqyrtimi ka 
marrë fund. Më pastaj trupi gjyqësor tërhiqet për të marrë vendimin. Bisedat janë dhe 
mbeten të fshehta (neni 54). 

Vendimet e Gjykatës merren me shumicën e votave të gjyqtarëve të pranishëm. Në rast se 
votat janë të barabarta, atëherë vendos vota e kryetarit, apo e personit që e zëvendëson atë 
(neni 55). Vendimi duhet të jetë i arsyetuar e i mbështetur në argumente dhe të përbëjë 
emrat e gjyqtarëve që kanë marrë pjesë në marrjen e tij. (neni 56). Nëse vendimi nuk 
shpreh në tërësi apo pjesërisht mendimin njëzëri të gjyqtarëve, atëherë çdo gjyqtar që 
s’është pajtuar me mendimin e shumicës, ka të drejtë të shtojë në vendim mendimin e tij 
individual (neni 57). Vendimi shpallet në seancën publike, pasi të jenë lajmëruar agjentët 
në formë të caktuar (neni 58). Nga një ekzemplar i vendimit, i nënshkruar nga kryetari 
dhe  sekretari  dhe  me  vulën  e  Gjykatës,  i  dorëzohet  secilit  nga  palët  (neni  75  i 
Rregullores).32

Sipas  Nenit  60  të  Statutit,  vendimi  i  marrë  nga  Gjykata  është  definitiv  dhe  i 
paapelueshëm. Nenet 60 dhe 59 të Statutit në mënyrë të qartë sugjerojnë se vendimet e 
Gjykatës kanë efekt res judicata, d.m.th. se shtetet në  çdo rast duhet të heqin dorë nga 
parashtrimi i serishëm i së njëjtës çështje. 33

31 http://info-kosova.net/index.php?option=com_content&view=article&id=639:historiku-i-gjykates-
nderkombetare-te-drejtesise&catid=81:vendore&Itemid=458 - 06.12.09
32 Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, fq 509,510

33 Po aty, fq 511
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Vendimet e GJND janë vetëm këshilluese, nuk kanë mekanizma për të detyruar zbatimin 
e tyre. Zbatimi i këshillave të GjND-së në fund të fundit varet nga përcaktimi i shteteve 
kundërshtuese. 

Vendimet e GjND-së duhet të jenë në përputhje me ligjet ndërkombëtare që do të thotë se 
gjykata duhet  të aplikoj:

1. Marrëveshje ndërkombëtare;
2. Traditë ndërkombëtare;
3. Principe të përgjithshme të njohura me ligj nga kombet e qytetëruara;
4. Vendime gjyqësore dhe të merr mendime nga ekspert më të lartë të së drejtës 

publike nga kombe të ndryshme.

Nëse një nga shtetet e përfshirë nuk e zbaton atë, atëherë pala tjetër mund ta çojë çështjen 
në Këshillin e Sigurimit  të OKB-së.

Kjo, në një farë mënyre, do të thotë se një mosmarrëveshje e caktuar mund të mbetet e 
pazgjidhur nëse një nga pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit te Sigurimit që kanë të 
drejtën e vetos, vendos që të bllokojë marrjen e masave të mëtejshme. 

Që nga viti 1946, gjykata ka dhënë të paktën 93 vendime në raste mosmarrëveshjesh që 
variojnë nga mosmarrëveshjet kufitare dhe sovraniteti territorial, deri tek mospërdorimi i 
forcës,  mosndërhyrja  në  çështjet  e  brendshme  të  shteteve,  raste  peng-marrjesh,  të  të 
drejtës së azilit politik e kombësisë. 

Këshillat e GJND-së
GJND përpos zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis shteteve, me kërkesën e çdo organi 
ose institucioni të autorizuar nga Karta e Kombeve të Bashkuara (neni 65), mund të jep 
mendim konsultativ  mbi  çdo çështje juridike.  Sipas natyrës  së vet  juridike,  mendimet 
konsultative të GjND-së, përfaqësojnë shprehjen e mendimit të Gjykatës për këtë apo atë 
çështje  juridike  të  së  drejtës  ndërkombëtare.  Ato  s’kanë  forcë  detyruese,  por  vetëm 
përfaqësojnë rekomandime.34

Mendimi  konsultativ  është  funksion  i  Gjyqit,  i  hapur  vetëm për  organet  specifike  të 
Kombeve të Bashkuara dhe agjencioneve. Pas pranimit të kërkesës, Gjykata vendos cilat 
shtete dhe organizata mund të japin informata të dobishme dhe ju jep mundësinë të 

prezantojnë deklaratë me shkrim dhe me gojë. Opinionet këshilluese është menduar si 
mjet përmes të cilave agjencionet e Kombeve te Bashkuara mund të kërkojnë ndihmën e 
Gjykatës për të vendosur për çështje komplekse  që mund të ndodhin nën mandatin e tyre. 

34 Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, fq 512
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Mendimi i Gjykatës i jepet organit ose institucionit  që e ka kërkuar. Ai nuk ka forcë 
detyruese, as për atë që e ka kërkuar, as për gjykatën. Edhe pse në princip kane karakter 
këshillues, kanë ndikim të madh dhe respektohen shumë. 

Karakteri jo obligues që kanë këshillat e gjykatës, nuk do te thotë që nuk kanë efekte 
ligjore,  për  shkak  se  arsyeja  ligjore  e  mishëruar  në  to  reflektohet  në  vështrimin  e 
autoriteteve gjyqësore për çështje të rëndësishme të ligjeve ndërkombëtare.

Që nga formimi Gjykata ka dhënë të paktën 25 këshilla të tilla, në çështje si anëtarësia në 
OKB deri tek statusi i raportuesve të OKB-së për të drejtat e njeriut apo ligjshmërinë e 
kërcënimit apo përdorimit të armëve bërthamore. 35

A ka qenë e suksesshme GJND-ja dhe për çka kritikohet?
Mendimet këshilluese kanë qenë shpesh “kundërshtuese ose të diskutueshme”, kjo sepse 
ose çështjet që janë parashtruar kane qenë kundërshtuese, ose sepse rasti është gjurmuar 
në  mënyrë të fshehte nga  “dera e pasme” që ka qenë në kundërshtim me rastin. 

GJND-ja,  pavarësisht nga vendimet  e marra,  nuk ka arritur  që të bëhet  organizmi që 
donin të ngrinin themeluesit e tij në ditët e mbushura me optimizëm të pas Luftës së Dytë 
Botërore, që ajo të shërbente si një forum për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me natyrë 
ndërkombëtare. 
Kjo ka ndodhur kryesisht ngaqë qeveritë nuk ia kanë lënë në dorë asaj vendimmarrjen në 
rastet e mosmarrëveshjeve që kanë lidhje me to. 

Në vitin  1984, Shtetet  e  Bashkuara braktisën një  çështje  të shtruar para gjykatës  nga 
qeveria sandiniste e Nikaraguas. Sandinistët ishin ankuar për aktivitetet e rebelëve Kontra 
që mbështeteshin nga SHBA, por administrata e Regan-it u indinjua nga këmbëngulja e 
gjykatës së kishte juridiskion në këtë rast dhe refuzoi të merrte pjesë në procedimet e 
mëtejshme të gjykatës. 36

Gjykata  Ndërkombëtare  është  kritikuar  për  rregullat,  procedurat  dhe autoritetin  e  saj. 
Kritikat kryesore kanë qenë:

• Juridiksioni  i  detyrueshëm është  i  limituar  për  rastet  kur  dy palët  pajtohen t’i 
nënshtrohen vendimeve te saj, dhe si e tillë, instanca e agresionit prihet të eskaloj 
te gjykimi i Këshillit të Sigurimit.

• Organizatat, ndërmarrjet private dhe individët nuk mund të parashtrojnë rastet e 
tyre në GJND, si dhe të apelojnë për vendimet e gjykatës supreme nacionale.

• Që gjykata tjera ekzistuese ndërkombëtare, si Gjykata Ndërkombëtare Kriminale, 
nuk janë nën ombrellën e GjND. 

35 http://www.bbc.co.uk/albanian/news/2009/04/090417_gjnd_qanda.shtml 17.04.09
36 http://www.bbc.co.uk/albanian/news/2009/04/090417_gjnd_qanda.shtml 17.04.09
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• Gjykata  ndërkombëtare  nuk  e  gëzon  ndarjen  e  plotë  të  fuqive,  me  anëtarët 
permanent të Këshillit të Sigurimit që kanë mundësinë e vetos. Pra është kritikuar 
për favorizim të fuqive të mëdha 37

Gjykata Ndërkombëtare është kritikuar për sistemin e zgjedhjes së gjykatësve, dhe atë 
për: 

• Sistemi ekzistues i zgjedhjes së gjyqtarëve ka qenë i kritikuar, sepse në praktikë 
pesë fuqitë e mëdha kanë qenë të përfaqësuara rregullisht në gjykatë; 

• sepse  s’ka  mundur  të  evitojë  presionin  shtetëror  në  fazën  e  nominacionit  të 
kandidatëve; 

• sepse meritave të kandidatëve u ka paravënë konsideratat që janë të lidhura me 
përfaqësimin gjeografik ose me përfaqësimin e formave kryesore të qytetërimit a 
sistemeve juridike;

•  sepse shtetet afrikane dhe aziatike s’kanë qenë të përfaqësuara si duhet, etj. 38

Nga ndryshon GJND-ja prej gjykatave të tjera ndërkombëtare?
GJND-ja është gjykatë që vlerëson dhe merr vendime në mosmarrëveshjet mes shteteve, 
por jo individëve. GJND-ja nuk duhet ngatërruar me Gjykatën Ndërkombëtare Penale, e 
cila po ashtu është me seli në Hagë, e cila është formuar për të ndjekur penalisht dhe për 
të nxjerrë para drejtësisë ata që janë përgjegjës për krimet më të rënda: krime kundër 
njerëzimit e krime lufte që mund të jenë kryer në botë. 

Gjykatat Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi dhe në Ruandë, gjykojnë rastet e 
individëve për krime kundër njerëzimit, por vetëm ato të kryera në këto territore për një 
periudhë të caktuar kohe. 39

Përfundim

Nga ajo se çka lexova duke hulumtuar për punimin kuptova  që në fakt roli i GJND-se 
është më shumë rol këshillëdhënës, e jo që në fund do të gjykohet Kosova për marrjen e 
vendimit për të shpallur shtetin e pavarur. Atë që kemi pare deri tani, Serbia ka dhënë 

vlerësimet e veta pse mendon se Kosova në mënyrë të paligjshme ka shpallur pavarësinë, 
përderisa  Kosova  ka  argumentuar  të  kundërtën.  Përderisa  edhe  vendimet  e  GJND-së 
merren me pajtim të palëve, dhe në këtë rast do të jetë i pamundur që cila do palë të 
tërhiqet nga mendimet e veta. 
37 http://www.answers.com/topic/international-court-of-justice
38 Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, fq 503
39 http://www.bbc.co.uk/albanian/news/2009/04/090417_gjnd_qanda.shtml 17.04.09
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Gjykatësit  kanë  dhënë  mendimet  e  tyre,  ka  pas  që  kanë  konsideruar  që  vendimi  për 
shpalljen e pavarësisë ka qenë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, si dhe të tillë që 
kanë mbrojtur pozicionin e Serbisë. Kështu që përderisa përbërja e gjykatës është nga 
gjykatës të cilët edhe pse do të duhej të kishin mendimet e tyre të pavarura pa ndikim të 
shtetit nga vijnë, mësuar nga praktika e subjektivitetit të tyre, edhe mes tyre nuk do të 
mund të vije një vendim i përbashkët. 

Në fund sipas rolit të GjND-së dhe  përfundimit që arrita ta kuptojë mendoj se opinioni 
këshillëdhënës  që  do  ta  japin  gjykatësit  do  të  jete  i  ndarë,  dhe nuk  besoj  se  do  të 
ndryshojë vendimin e 63 shteteve që e kanë njohur tashmë shtetin më të ri të pavarur në 
botë. Në fund të ri-konfirmojë vullnetin e popullit te Kosovës për të qenë i lire dhe i 
pavarur dhe do të mund të rezultojë me njohje të reja. 
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Grupet dhe ekipet

Hyrje

Krahas shumë zhvillimeve, njeriu si qenie sociologjike – biologjike nuk ka mundur që të 
jetoj i vetëm pa familjen, grupin, fisin, kombin, popullin dhe shtetin. Me revulucionin e 
Neolitit, njeriu e sheh vetën se nuk mund të jetë vetëm një ,,Homosapiens”, ai e sheh të 
nevojshëm që të ketë një identitet, t’i takoj një grupit të caktuar. Atëherë, njeriu në grup 
kishte një identitet  të vetin, por edhe integrimi i tij  ishte më pragmatik,  krahasuar më 
parë. Kështu, që sot me term grup kuptojmë një bashkësi njerëzish të cilët ndajnë qëllime 
të përbashkëta, kanë raporte shumë polarëshe, dhe mbi të gjitha vetën e konsiderojnë si 
grup. Me fjalë të tjera mund të themi se grupi për të ekzistuar duhet që pos tjerash të 
njihet edhe nga të tjerat si grup social. 

Prandaj,  sot  nga  shkencat  sociale  identifikohen  dy  lloj  grupesh,  grupet  parciale,  dhe 
grupet globale, me të paren kuptohet një grup më i ngushtë p.sh. siç është familja, ndërsa 
me të dytin kuptohet p.sh. siç është familja, por grup global mund të jetë edhe një turmë e 
madhe  njerëzish  që  nuk  kanë  qëllime  të  përbashkëta  e  që  shpesh  quhet  si  grup 
“agregatesh”.

Në këtë drejtim, duke folur për grupin, edhe qëllimi i temës ka qenë që të shihet për së 
afërmi,  se çka është grupi ? llojet e grupeve shoqërore, pastaj  të shohim se cili  është 
funksionimi i grupit, pasi që ky grup funksionin, atëherë është natyrshme të shihet dhe të 
analizohet funksionimi i këtij grupi, por edhe raporti në mes të grupit dhe grupeve tjera. 
Në këtë drejtim nuk duhet anashkaluar edhe faktin se këtu do të shohim për së afërmi 
edhe relacionet në mes të ekipeve dhe grupeve, në atë kuptim se çka nënkuptojmë me 
grup dhe me ekip. 

Duke mos dashur që të thellohemi më tepër këtu, më posht do të tjellojmë temen rreth 
grupeve dhe ekipeve, raporteve të tyre, funksionimit të tyre, por edhe vetë llojet e tyre, 
sepse kjo temë është e gjerë dhe mjaftë komplekse për t’u thelluar në të, andaj në vija të 
trasha do të mundohemi që të krijojmë një qasje analitike dhe komparative, gjithnjë duke 
marrë për bazë edhe shembuj të përditshmërisë.

Resurset njerëzore dhe grupet
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Grupet  janë bashkësi  njerëzish  të  cilët  hynë  në interrealicione  të  përbashkëta,  ndajnë 
qëllime  dhe  interesa  të  përbashkëta,  mbajnë  një  stabilitet  të  përhershëm të  raporteve 
strukturale dhe së fundi veten e përceptojnë si grupë. 

Definicione:

Tërësi njerëzish që kanë pikëpamje,ide,qëllime e interesa të përbashkëta ose profesion të 
njëjtë;tërësi njerëzish të organizuar së bashku, që kryejnë të njëjtën punë a veprimtari.40

Grumbull  individësh  të  cilët  kanë  kontakt  të  rregulltë  dhe  interaksion  të  shpeshtë, 
influencë të dyanëshme ,ndjenjë të përbashkët të miqësisë dhe të cilët punojnë së bashku 
për të arritur së bashku qëlimet e grupit.41

Llojet e grupeve
 Grupet ndahen ne :

a) - Grupe formale

b) - Gupe joformale.

Grupet formale 
Grupet formale formohen dhe sanksionohen me vendime të menaxhmentit të ndërmarrjes
Grupet formale mund te jenë: a) komanduese dhe b) punuese. grupet komanduese janë 
ato grupa të cilat formohen duke bërë grupimin e njësive të ndryshme organizative. Ato 
lehtë identifikohen edhe në skemat organizative të ndërmarrjeve. Emrin iu  kanë borxh 
liderit të tyre (udhëheqësit formal) i cili ka autoritet komandues (autoritet për dhënie të 
urdhëresave). 

Këto grupe kanë karakter të përhershëm. Grupet punuese më së shpeshti formohen për 
detyra dhe qëllime të caktuara, të karakterit të përkohshëm dhe struktura e tyre është nga 
radhët e të punësuarve. Ato shuhen pas kryerjes së detyrave të arashtruara. 
Grupet formale i kanë disa funksione të rëndësishme në organizata siç janë p.sh:zgjedhja 
e detyrave dhe problemeve komplekse. (anëtaret e ndryshëm të grupës) Xhenerimi i ideve 
dhe kreacioneve te reja (bashkëpunimi i ngushtë siell risi)Koordinimin në ndërrimin dhe 
këmbimin e përvojave (takimi në mes anuarve të strukturave të ndryshme)Realizimi i 
vendimeve vitale dhe komplekse (formimi i komisioneve apo komiteteve) 

Socializmi  dhe  aftësimi  i  një  strukture  të  re  dhe të  caktuar  në  kuadër  të  organizatës 
(anëtari i ri aftësohet nëpërmes grupës)  Zgjasin disa ditë deri në disa javë,kërkojnë më 
shumë planifikim të madhësisë dhe përbërjes së grupit, kanë strukturë më të madhe
40 Fjalori I gjuhës së sotme shqipe,Rilindja,Prishtinë 1981,fq.580
41 http://www.businessdictionary.com/definition/group.html
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kanë  qëllim  specific  (ndonjë  detyrë  për  të  përmbushur  dhe  kanë  numër  të  njëjtë  të 
anëtarve prej formimit.

Grupet joformale 
Grupet joformale janë ato grupe të cilat formohen – lindin në mënyrë spontane dhe nuk 
janë rezultat i menaxhmentit punues, por e punëtorëve që punojnë në atë organizatë

Grupet miqësore formohen nga bashkimi i të inkuadruarve të cilat  kanë apo shprehin 
interesim, njohuri veti dhe prejardhje gati të njëjtë
Përparësitë e grupeve formae janë: 

-  ato shprehin vlera dhe norma të sielljeve të përbashkëta.
- i plotësojnë nevojat e anëtarësisë për përkatësi, sigurisë dhe statusit
- ndihmojnë komunikimin e ndërsjellët organizativ në mes të punsuarve
- ndihmojnë në zgjiedhjen e ndonjë problemi individual. 

Mangësitë e grupeve jo formale në organizata janë: 
Konformizmi i anëtarve të grupit shpesh ka si pasojë që anëtarët më të mirë të grupit t’i 
humbin performansat individuale për interes të grupës si tërësi.  Kanë në të shumtën e 
rasteve  interesa  të  kundërt  me  interesat  e  organizatës.  Janë  bartës  të  shpeshtë  të 
thashethënave dhe gënjeshtrave (dëmtimi i organizatës)
Janë shpesh burim i rezistencës së ndryshimeve në organizata, kur atyre iu rrezikohet e 
ardhmja e tyre ne organizatë.Ato kanë: Jetë të shkurtër, krijohen shpejt ose ad-hoc, mund 
të kenë strukturë të vogël, mund të kenë antarë të rinj  në çdo session, secili  grup ka 
qëllimin,me gjithë përparësitë dhe mangësitë.

Ekipet
Ekipet  janë  forma  formale  të  organizimit  të  përbashkët  të  njerëzve  punues  në  një 
organizatë të cilat i lidhe, misioni, caku, detyra dhe interesi. Deri më tani janë afirmuar tri 
lloje të ekipeve punuese. Mvarësisht nga qëllimi i formimit dhe shkallës së autonomisë 
ekzistojnë disa lloje të ekipeve: 
a)Ad-hoc ekipe për zgjiedhjen e problemeve, 
b) Ekipe vetqeveirsese dhe 
c Ekipe kros-funkcionale 
d) Ekipet virtuale

Ekipet për zgjedhjen e problemeve 
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Menaxhmenti në organizatat punuese formon ekipe për zgjidhjen e problemeve konkrete, 
duke i bërë tubë punëtoret e një njësiti organizativë dhe duke iu caktuar detyra konkrete

Ekipet vetëqeverisëse 
Këto  ekipe  shpeshherë  barazohen  me  termin  si  organizata  te  pavarura.  Pra,  ato  kanë 
autonominë e plotë ne vendimmarrje për pyetjet qenësore për çka edhe formohen.

Ekipet Kros-funkcional 
Këto  ekipe  formohen  nga  të  punësuarit  të  cilët  janë  në  nivel  të  njejtë  te  hierarkisë 
organizative mirëpo në lami të ndryshme dhe nga funksionet e ndryshme afariste,  me 
qëllim te zgjiedhjes së disa problemeve të përbashkëta në shumë departamente, devizione 
apo organizata.

Ekipet virtuale
Ekipet virtuale përdorinë teknologjinë e kompjuterizuar për të lidhur më ngushtë anëtarët 
e shkapëederdhur fizikisht  në mënryrë që të arrijë qëllimet e përbashkëta. Ata u lejojnë 
anëtarëve  që  të  baashkëpunojnë  në  sistemin  online,edhe  nëse  janë  të  dnarë  apo  në 
kontinentë të ndryshme.
Tri  faktorët  kryesorë  që  I  dallojnë  ekipet  virtuale  nga  ekipet  “ballë  për  ballë”  janë:
a)     Mungesa e rendeve verbale ose para .
b)    Kontesti social I limituar.
c)   Aftësia për ti tejkaluar pengesat në kohë dhe hapsirë.   

DEFINICION: Një grup I njerzve të cilët punijnë së bashku për të arritur ndonjë cak. 
Shumica e grupeve punuese kanë një kohëzgjatj të caktuar. Kjo do të thotë se kur grupi të 
arrij  qëllimin  e  dukur  ai  shpërbëhet.  Nuk  ka  anëtaresi  zyrtare  për  grupin  punues. 
Jozyrtarisht  një antarë grupi është dikush I cili  gjindet  në listën e atij  grupi,sidoqoftë 
secili mund të marrë pjesë në mbledhjet e grupit punues. 42

Sipas Wikipedias:
Ekipi  është  grup  punonjësish  që  shkojnë  diku  për  të  kryer  një  detyrë  a  një  punë  të 
përbashkët brenda një kohë të caktuar43

Funksionimi i grupit
Ndoshta shprehja “punë ekipore” ëështë një nga shprehjet e cila kur mendojmë lidhur me 
faktorët të cilët na ndihmojnë të arrijmë caqet që ne i kemi vënë si grup. Sidoqoftë,idea e 
42 http://www.bitpipe.com/tlist/Working-Groups.html
43 http://sq.wikipedia.org/wiki/Ekipi
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të punuarit si grup është ë bazuar në disa premisa të cilat duhet të verifikohen për të ditur 
nëse ne me të vërtet duam beneficione nga puna ekipore. 

Për shembull, nga supozimet që duhet të mirren parasysh dhe të verifikohen është se në 
atë gjendje ku puna ekipore duket spontane dhe se ne do duhej të jemi të gatshëm të 
shfaqim atë aftësi në cdo rrethanë,në të cilin një grup I njerzve e kordinon punen e vet 
drej nje caku specifik. Ne besojmë se ata njerëz të cilët nuk bëjnë mjaftë për gjërat për të 
cilat punojmë “duhet” më shumë punë ekipore. Ne gjithashtu besojmë se kurdo që ne 
gjejmë situate problematike të cilat mund të na shpiejnë në kriza, atëhere ne do “duhej” të 
punonim si ekip. 

Ne besojmë se kur menaxhmenti nuk bën asnjë progress është sepse cdo gjë që bëjmë 
mund të ishte më mirë po të e bënim si grup. Edhe pse mendojmë se veprimi I udhëzuar 
dhe  i  koordinuar  drejtë  një  qëllimi  të  përbashkët  mund  të  jetë  një  metodë,mjetë  i 
efikasitetit. Ne besojmë se puna ekipore është pjesë e vlerave tona të përditshme dhe se 
ne vetëm duhet ta shpreim në mënyrë të njëjtë si ne  shprehimsinqeritetin,drejtësinë ose 
cdo vlerë tjetër të cilën e kemi fituar nga kultura jonë. Ceshtja eshte se,për të funksionuar 
një grup,është e domosdoshme që të kemi një process të të mësuarit. 

Sic ndodh në cdo process,ka momente kënaqësie,por ka edhe momente tjera kur në mund 
të dyshojmë në jërat që jemi duke bërë,si pasoj e kësaj ne mund ti kthehemi skemave të 
vjetra dhe tradicionale të punës..E tërë kjo është lehtë të kuptohet nëse nuk harrojmë se 
edukata jonë elementare familjare dhe sociale ka qenë e fokusuar në konceptin “ti bëjmë 
gjërat sipas vetvetes” dhe në përgjegjësitë individuale e mandej për tu ballafaquar më një 
botë e cila CLAIMS për koordinim dhe për integrim të aftësive. Procesi për të mësuar se 
sit ë punojmë si ekip përfshijnë njohuritë e disa premisave. Disa nga ato premise I takojnë 
së përgjithhmes kurse disa tjera që nuk janë aq të përgjithshme janë, një nxitje e mirë jep 
energji ekipit,pa marrë parasysh origjinën e saj.

Nganjëherë ne duam të punojmë si ekip vetëm e vetëm që të jemi pjesë në ekip ose që të 
kemi njëatmosferë të mirë në punë.Sidoqoftë,është më se e mundur që një grup që ndan 
caqe  sfiduese  na  shpiejnë  drejtë  jo  vetëm rezultateve  të  mira  por  edhe  zhvillimit  të 
vlerave të punës ekipore.  Në disa mënyra,cka e sforcon ekipin nuk është Brenda por 
jashtë tij.

Ekipi  arrin  qëllimet  pëmes  mjeteve  të  një  etike  të  fortë  të  performancave  sesa  duke 
shikuar pëe një atmosferë të mire pune si ekip. 

Në fakt,  organizatat  me  standarde  të  larta,  dhe  me  kapacitete  për  ti  përballuar  sfidat 
anojne  ka  zhvillimi  I  ekipeve  reale  në  vend të  faxorizimit  të  këtyre  organizatave  që 
peomovojnë  punën  ekipore  si  një  objektiv.  Është  me  rëndësi  të  përmendim se  puna 
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ekipore,përvec të qenurit objetiv vet,është një mënyrë e shkëlqyeshme që të përmbush 
objektivat. 

Ekipet në mënyrë naturale integrojnë “performancën” dhe “të 

mësuarit”
Kur transformojmë qëllimet afat-gjate në qëllime te performancës të definuara,dhe kur 
zhvillojmë aftësi të domosdoshme për të matur ato qëllime,të mësuarit jo vetëm ndodh 
derisa ekipi vazhdon por ajoe dhe e forcon ekipin. |Duhet theksuar se është  të mësuar 
kolektiv.  Pra,  beneficioni  i  parë  që  ne  arrijmë  se  mësojmë  të  bashkëveprojmë  dhe 
zgjedhim problemet duke marrë avantazh nga inputet nga antarët e ekipit.Më specifikisht 
është një lloj të mësuarit lidhur me procesin e të shkuarit drejtë sinergjisë ( një mësim 
organizacional dhe koncepti i të mësuarit duke punuar), çka do të thotë se kapaciteti i 
ekipit  shkon përtej  kontributit  të secilit  person për të arritur  një product kolektiv.  Në 
lidhje me  është një shprehje  se “…në cdo ekip 2 + 2 mund tëë jenë 5, por mund të jetë 
edhe 3.” Për të qenë rezultati “5” ne duhet të punojmë në faktorët me një kapacitet të 
demonstruar për të zhvilluar ekipe me performansa të larta. 

Krijimi i një liste me karakteristikat e ekipit është mënyrë e mirë që të dijmë se “si duket” 
një  ekip  I  vërtëtë.  Duke bërë  këtë,  ne  mund  të  të  fitojmë  një  profil  të  një  keipi  me 
performansa të larta sikur këto aspekte evidente mëposhtë shënuara …

Një objektiv i përbashkët që secili i ndan dhe është i gatshëm t’i 

përmbushë
Anëtarët e ekipit kuptojnë sepse ata marrin pjesë në vendosjen, caktimin e tyre. Ka shumë 
diskutime lidhur me detyrën dhe për mënyrën më të mirë për ta realizuar atë.Çdo person i 
përkushtohet lartë qëllimit. Çdo anëtar  ekipit e ndien se kuntributi i tij/saj ka ndikim në 
rezultatin përfundimtar.

Një ambient i besueshmërisë dhe të qenit të hapur
Ekipi krijon nje ambient që lejon anëtarët që të të arrijnë Sinergjinë, e cila është një nivel 
i një funksionaliteti dhe efikasiteti të jashtëzakonshëm që mund të vërehet në punën ë 
ekipeve  duke  përdorë  stilet  e  tyre  të  komunikimit,  vendimmarrjes,  shpërndarja  e 
përgjegjësive, arritja e caqeve dhe karakteristikat tjera. Vetëbesimi eliminon friken dhe 

njerëzit janë të gatshëm të përballen më sfidat. Është një ambient jo I përshtatshëm për 
rritje dhe mësim me njerzit të cilët janë të përkushtuar dhe të interesuar në projektin.
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Komunikim të hapur dhe të sinqert
Anëtarët e ekipit janë të lirë të shorehin ndjenjat e tyre,mendimet dhe idetë e tyre.  Ata 
dëgjojnë  njëri  tjetrine  pa  qenë  të  kritikuar  ose  të  turpëruar.  Konfliktet  dhe 
mosmarrëveshjet konsiderohen si dicka natyrale dhe dhe duhet te zgjidhen.. Aty ka edhe 
vetë korrigjim përmes mendimeve të tjerëve dhe indikon mënyrën e sjelljes së anëtarve 
ndikon në ekip kur mundohen të arrijnë qëllimet.

Ndjenja e përkatësisë
Ka një përkushtim drejt veprimeve të ekipit.Ekziston edhe një ndjenjë e përkatësisë dhe 
një niveli të lartë të përkushtimit. Shprehja “Unë jam pjesë me rëndësi e ekipit,dhe cdo 
gjë që bëj ka rëndësi” është transformuar në një nivel të lartë  të përkushtimit  dhe në 
krenari në të arriturat e ekipit.

Diversiteti konsiderohet si një mundësi me vlerë
Anëtarët e grupit konsiderohen si persona unik me burime të vlefshme. Mendimet,idetë 
dhe përvojat stimulohen në mënyrë që të anashkalohet një mendim standard ku dallimet 
shikohen si devijime nga normat. Këtu ka fleksibilitet dhe sensibilitet për njerzit tjerë.

Kreativiteti dhe rreziku janë inkurajues
Anëtarët  e  grupit  janë  të  inkurajuar  të  marrin  rreziqet  dhe  të  provojnë  zgjidhje  të 
ndryshme.  Bërja  e  gabimeve  është  pjesë  e  procesit  të  të  mësuarit.  Përmiësimi  I 
vazhdueshëm arrihet vetëm kur njerëzit janë të motivuar të provojnë opcione të reja dhe 
të sugjerojnë disa përmirësime pa qenë të ndëshkuar.

Kapaciteti i vetë-korrektimit
Ekipi  është  i  gatshëm  të  përmirësojë  veten  përmes  ekzaminimit  të  proceseve  dhe 
praktikave  të  saj.  Ekipi  periodikisht  indentifikon faktorët  që mund të  interferojnë me 
aktivitetet e saj.

Ndërvarshmëria e anëtarëve të ekipit
Të gjithë anëtarët dojnë që njohurit e tyre, aftësitë dhe burimet e tyre për të arrit rezultatet 
të cilat nuk mund t’i arrijnë individualisht.

Vendimmarrja e bazuar në marrëveshjen e opinioneve
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Si grup,anëtarët e ekipit marrin vendime të kualitetit të lartë të cilat janë të pranueshme 
dhe të mbështetura nga I gjithe ekipi.

Lidershipi pjesëmarrës
Udhëheqësi,lideri  nuk e kontrollon ekipin.  Cdo anëtarë  konsiderohet  si  një burim me 
vlerë. Nuk ka rëndësi udhëheqësi a është person I njëjtë apo I ndryshëm..Lideri ka rolin e 
fasilitatorit dhe këtu kemi disa detyra që ai/ajo duhet ti kryej:

Të dëgjojë anëtarët e ekipit,të krijoj njëatëmosferë të hapur te besimit,
Të eliminojë frikën, të çmojë diversitetin.
Të flet atë që e mendon, të komunikojnë objektivat dhe misionin grupit.
Të delegojnë, të mësojnë, të japin këshilla, të udhëzojnë dhe të stimulojnë kreativitet.
Të marrin rrezikun,të inkurajojnë përmirësimin e vzhdueshëm e cdo gjëje dhe të gjithkujt.
Të ndajnë informacion,të motivojnë njerëzit,të krijojnë kushte adekuate për njerëzit që të 
jenë të aftë të kryejnë punën e tyre dhe të ndihmojnë klientët në mënyrë të shpejtë dhe të 
mirë duke mos harru kurrë kualitetin e shërbimit.
Duke u bazuar në informata e lartëpërmendura si ne mund të përceptojmë performansën 
aktuale të ekipit ose këshillit ku ju jeni anëtarë ? 
A mund të identifikoni ndonjë nga faktorët e përskruar në paragfraët e mësipërm?

Elementet themelore të ekipeve të punës.
Ky lloj testi mund të ju ndihmoj se kur keni pas nje punë ekipore të mirë edhe kur ju se 
keni  vërejtë  atë.Ndoshta  një  sfidë  apo  detyrë  specifike   ka  mjaftu  që  ky  qellim  të 
realizohet si duhet. Ju mund të keni avantazh nga përvoja juaj personale dhe mund të 
hulumtoni aspektet për të cilat ke folur ndonjëherë.

Ketu  ju  mund  të  përshkruani  ndonjë  punë  ekipore  që  keni  pasur  qoftë  në 
kompani,organizatë  ose në ndonjë vend tjetër.  Përshkruani elementet  kyqe që ju kanë 
ndihmuar  të  keni  atë  përdorë  të  kënaqëshme  aspeketet  të  lidhura  me  faktorët  e 
performancës së lartë në ekip.

Madhësia e grupit
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Jeff Bezos,kryetar dhe themelues i Amazon.com ka thene : ”Nëse nuk mundeni me ushqy 
një ekip vetëm me dy pizza,atëhere numri I ekipit është shumë I madhë.”44

a munden anëtarët të komuikojnë shpesh dhe lehtë dhe të mirren vesh mirë? Ky aspect 
përherë implikon se diskutimetjanë të hapura dhe interactive për gjithë anëtarët e grupit 
Ceket se cdo anëtarë I grupit kupton rolin dhe shkathtësitë e tjervë. Për të mbushur këtë 
mission,me rëndësi është që ekipi të ketë një numër adekuat të anëtarëve që në kohë të 
njëjtë inkurajojnë dhe mbajnë komunikimin 

Niveli i aftësive shtesë
A janë aftësitë e nevojshme prezente në mënyrë që misioni I ekipit të arrihet. Kjo cështje 
lidhet me aftësitë teknikë dhe ndërpersonale  dhe aftësitë për zgjidhejn e problemeve..Në 
të njëjtën kohë,ne duam të njohim nëse secili  anëtarë  I ekipit  ka kapacitet  të zhvilloj 
aftësitë e tij/saj,.
Ketu  është  me  rëndësi  të  dijmë nëse secili  anëtarë  është  individualisht  ose si  grup I 
gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin,dhe ti mësojnë të tjerët që të zhvillojnë aftësitë e tyre 
në mënyrë që të përmbusihn qëllimin e keipiy për të cilin qëllim ai ekip është krijuar.

Qëllimi kuptimplotë
A konsiderohet qëllimi i ekipit i gjerë dhe i thellë në vend që të jetë i konsideruar ëi 
qëllim afat-shkurtër? A është qëllimi individual apo grupor? Këtu është me rëndësi të 
determinohet në cfarë mënyre të gjithë anëtarët e ekipit pajtohen,posaqërisht sa I përket 
qëllimit të vërtëtë, me mënyrën se si është matur ai qëllim,dhe lidhur me suksesin kur 
flasim për punë ekipore.

Nga përgjigjet që mëeeni ju mund të identifikoni mundësitë e ekipit për të përmirësuar 
veten. Në të njëjtën kohë,ju mund të keni një mendim të qartë lidhur me  nevojat e  ekipit 
për zhvillim. E njëjta vlen edhe për menaxhmentin, udhëheqësinë dhe lehtësimi kërkohet 
në mënyrë që të kemi një përmirësim gradual.

Caqet specifike

44 http://www.leadershipturn.com/the-optimal-size-of-a-team
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A janë caqet e qarta,të thjeshta dhe lehtë të maten?
Nëse nuk janë të tilla, nëse nuk janë atëherë suksesi merr kahje tjetër.
A jane caqet reale dhe ambicioze? A lejonë sukses më të madh se i planifikuar?
Në lidhje me qëllimin, a janë të pajtimit gjithë anëtarët e ekipit me caqet, rëndësinë e tyre 
dhe mënyrën si suksesi do të matet?

Stili i punës
Pyetja lind, a është stili i ekipit i qartë për çdo anëtar të ekipit?
A dhe sa ndihmon ky stil në përmbushjen e objektivave?
A ndihmon ky stil në ardhjen në shprehje të aftësve të anëtarëve të ekipit?
A e definojnë të gjithë anëtarët e ekipit stilin në mënyrë të njëjtë?

Stili i ekipit do të thotë mënyra se si ai ekip përshkruhet nga njerëzitë tjerë.Nëse dikush 
do  e  analizonte  këtë  stil  si  do  e  përshkruante?  (Për  shembull  a  eshte  “kaotike”,e 
organizuar”,”metodike”,”ka  interaksion  të  duhur  në  mes  të  gjithve”,”ata  vetëm 
përlahen””ata bazojnë veprat në fakte”,”ata evaluojnë rezultatet e tyre”.

Përgjegjësia e përbashkët
A janë antarët e ekipit individualisht dhe kolektivisht përgjegjës për qëllimet, caqet,stilet 
dhe rezultatet e ekipit? 
Me gjithë këtë duam të specifikojmë se deri në çfarë mase anëtarët  e dijnë cilat  janë 
përgjegjësitë individuale dhe cilat janë përgjiegjësitë grupore

Përfundimi
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Grupet  dhe  ekipet  punuese  mund  të  jenë  të  menagjuara  tradicionalisht  ose  të  vetë 
menaxhueshme,  të përherëshme ose të përkohëshme,nga anëtarë të një ose më shume 
disiplinave.
Grupet  dhe  ekipet  punuese  formë  sepse  njerëzitë  kanë  nevoja,interesa,qëllime  të 
përbashkëta dhe ngjajshmëri kulturore. Një grup punues efektiv fillon me një qëllim të 
përbashkët,ekipet  zhvillojnë  normat  të  cilat  norma  përcaktojnë  të  priturat  lidhur  me 
sjelljet dhe qëndrimet e pranueshme për ekipin.

Vendimmarrja grupore ofron avantazhet e sinergjisë, kreativitetit dhe pranuseshmërinë e 
vendimit të marrë dhe disavantazhin e humbjes në kohë, rezultimi me vendime ekstreme 
dhe potenciali që të injorohet ekspertiza e individëve.
Teknikat e vendimmarrjes grupore dhe përdorimi i vendimmarrjes elektronike mund të 
rris  efektivitetin  e  vendimmarrjes  grupore  dhe  ndihmon  në  evitimin  e  të  menduarit 
grupor.

Menaxherët  kanë  nevojë  të  sforëcojnë  anëtarët  e  grupit  duke  ndryshuar  format  e 
udhëheqësisë dhe shpërblimi I sjelljes ekipore. Menaxhimi I ekipeve për efektivitet do të 
thotë ti nxisim ata të performojnë mirë,të zhvillojnë besnikëri në mes anëtarëve të grupit 
dhe të mbajnë linjat e hapura të komunikimit. Menaxherët duhet të identifikojnë cështjet 
kyqe lidhur me ekipet virtuale dhe ekipet multikulturore.
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Hazir KRASNIQI

Refleksionet politike

Hyrje

Mbi demokracinë, si koncept dhe doktrinë politike, ekzistojnë përkufizime te shumta dhe 
të  ndryshme,  mirëpo  për  të  gjitha  këto  është  e  përbashkët  roli  i  patjetërsueshëm  i 
qytetarëve. Sigurisht se demokracia dhe zhvillimi i mirëfillte shoqërorë nuk arrihet vetëm 
me fjalë romantike dhe me fjalime politike. Një parakusht qenësor për zhvillimin, apo 
thjesht funksionimin demokratik të një shteti (siç le të kuptohet nga citati i mësipërm) 
është  formimi  i  vetëdijes  se ngritur qytetare  si  dhe përgjegjësia  që ka çdo qytetar  në 
shkallë të barabartë si anëtar i atij komuniteti në shfrytëzimin dhe mbrojtjen e principeve 
demokratike. 

Si shembull i fundit dhe me konkret, mund te merret referendumi francez dhe holandez 
për  kushtetutën  e  BE-se,  që  flet  shumë  qartë  për  “dënimin”  që  i  bën  këta  qytetare 
institucioneve (burokratike) evropiane. Nëse asnjë shembull tjetër deri tani se paku ky do 
të  duhej  të  ishte  leksion  i  mjaftueshëm,  si  për  stafin  e  UNMIK-ut  ashtu  edhe  për 
pretendentet tanë politike, se vendimet e rëndësishme politike duhet te vijnë nga qytetaret 
dhe te përputhen me interesat e tyre. Mirëpo fatkeqësisht, si nga bashkësia ndërkombëtare 
(te cilët vetdefinohen si “International´s”) ashtu edhe nga politikanet vendore (që nga të 
parët  me  cinizmin  latent  kolonialist  emërohen  si  “Local´s”)  konsiderohen  kosovarët 
banorë e në asnjë mënyrë si qytetarë të Kosovës. 

Në këtë mënyrë roli i qytetareve (pra i banoreve) kosovar kufizohet e me këtë perceptohet 
vetëm si  përcjellës  -  spektator  të  rrjedhave  shoqërore-politike,  e  në  asnjë  mënyrë  si 
pjesëmarrës- legjitimues të këtyre proceseve. Dhe kjo çështje është pika thelbësore e çdo 
demokracie, që si rrjedhim ka dështimin e një nomenklature politike, në rastin tonë të 
politikes  UNMIKiane të  “internacionalëve”  dhe  “lokalëve”.   Po  të  e  shqyrtojmë  këtë 
fenomen edhe nga një prizëm tjetër, del se në politiken dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, 
kur flitet për popujt ose kombet në rend të pare nënkuptohen nënshtetasit respektivisht 
qytetarët. 45

45 

 

 “Without a state, there can be no citizenship; without citizenship, there can be no democracy“ ne: 
Juan J. Linz/Alfred Stepan(Hrsg.): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern 
Europe, South America and Post- Communist Europe, Baltimore, 1996 fq. 28   cituar ne  Wofgang Merkel: 
Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung, 
Opladen, Leske+Budrich, 1999 fq.383
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46Në përputhje  me  këtë  logjik  po edhe  sipas  së  drejtës  ndërkombëtare  kosovareve  iu 
mungon  përfaqësimi  dhe  ushtrimi  politik  si  ne  rrafshin  ndërkombëtare  e  në  mënyre 
paradoksale  edhe  në  atë  të  brendshëm.  Edhe  pse  politikanët  por  edhe  disa  kuauzi-
intelektuale tanë dhe te huaj do të na përgjigjeshin se kjo çështje lidhet me statusin e 
Kosovës,  prapëseprapë  nuk  do  te  mund  te  na  kënaqin  me  këso  lloj  shpjegime 
sipërfaqësore. Sepse gjatë gjithë këtyre viteve “Statusi” i qytetarit është lënë anash, duke 
e anashkaluar me qëllim nga diskursi politik dhe publik. 

Formimi i identitetit kosovar që në fakt do të duhej të ishte formues dhe bartës i shtetit u 
bë pjesë e lojës së egër partiake dhe klanore. Kalohej dhe ende kalohet, sipas nevojës së 
trendit  propagandistik  nga një debat dhe diskurs i  hapur si  p.sh: mbi  rezolutën 1244, 
pastaj mbi standardet, tash mbi statusin etj., në tjetrin, duke mos pasur në asnjërën nga 
këto ndonjë ndikim serioz e aq më pak sukses, por më shumë një kalkulim parazgjedhor. 
Por oponentët politik e kanë atë hapësirë (mediale) që të u japin “argumenteve” të tyre 
karakterin  ose  formën e dëshiruar  për  përfitime  vetjake dhe  partiake.  Ata ne  fund te 
fundit- ne frazën hegeliane-, bien vete pre e këtyre mashtrimeve. 

Por, edhe banori kosovar detyrohet të e durojë ketë gjendje mizore, ai ne fakt ka të drejtë 
të  shqetësohet  për  skandale  të  përditshme,  për  korrupsionin,  për  nepotizmin,  për 
padrejtësitë që i bëhen në çdo hap dhe vend por ankesa e tij nuk do te jete konsekuente 
sepse të drejtat e tij janë drejta të një banori e jo te qytetari.  Ngase puna e qytetarit (ne 
kundërshtim prej banorit) është që të ju mos krijoj audience dhe mundësi që mashtrime të 
tilla të bëhen në emër të tyre apo të interesave të tyre. Andaj demokracia në Kosove do të 
jetë  vetëm  atëherë  funksionale  kur  të  gjithë  NE  të  akceptohemi  dhe  të  veprojmë  si 
QYTETARE me të gjitha të drejtat, liritë por edhe obligimet dhe detyrimet që kemi ndaj 
shoqërisë dhe vendit tonë.                                              

Demokracia e rrejshme

Kushdo që merret përnjëmend me studime politike, mund të vërtetoj se sa vështirë është 
të  përkufizohet  demokracia.  Aq  më  tepër,  sa  vështirë  është  të  jetësohet  ajo.  Përveç 
tjerash, edhe për arsyen se ajo perceptohet nga vendi në vend ndryshe dhe praktikohet 

nga politikanët në forma të ndryshme. Veçanërisht vendet në tranzicion, e kane shumë 
vështirë të konsolidojnë demokracinë, e sidomos atëherë kur klasa politike nuk është aq e 
përgjegjshme dhe e zellshme. Për të mos teoretizuar dhe elaboruar më gjerësisht në këtë 

46 01.09.2005 (botuar ne nr. 7 te gazetes “Vetevendosje!“)

37



teme  aq  komplekse,  na  duhet  veç  një  vështrim  i  shkurtë  analitik  i  kampanjës 
parazgjedhore. 

Kjo fushatë ilustron më së miri nivelin e demokracisë sonë kosovare. Le te kuptohemi, 
fushata parazgjedhore kudo ne bote është një lloj cirkusi politik me shumë inskenime, 
vetëlavdërime  dhe  show-a  partiake.  Por  në  krahasim  prej  tyre,  kjo  në  Kosovë  ka 
“ëmbëlsira”  parazgjedhore  që  janë  vetëm  te  imagjinuara  dhe  me  premtime  të 
hiperbolizuara. 

Kandidatët premtojnë thuaja njëzëri, çudira ekonomike, ulje radikale të papunësisë, rrugë 
nga  më  të  modernet,  arsim shumë  të  avancuar  etj.  Por  askush  prej  tyre  nuk  sqaron 
konkretisht dhe në mënyre të besueshme se si vallë do ti arrinin të gjitha këto. Si do ta 
financonin  infrastrukturën  rrugore  në  vlerë  miliardësh,  aq  me  tepër  si  do  ta  luftonin 
korrupsionin ata që ndërtuan vila marramendëse brenda një mandati të vetëm! Këto dhe 
shume dilema të tjera neveritëse, kane rezultuar nga një mendësi hipokrizie dhe nga një 
demokraci e rrejshme në protektoratin e quajtur Kosovë. Se me çfarë ofertash kane hyrë 
partitë politike në këto zgjedhje flasin vet sloganet e tyre më së miri. 

Pjesa më e madhe e parullave dhe thirrjeve të tyre janë jo vetëm futuristike, por edhe 
shumë ironike për vendin më të varfër në Evropë, siç është Kosova. Bile disa parti,  e 
shohin veten në një lloj misionimi kuazi-hyjnor, kur na dëftojnë se cila është  rruga e 
drejtë dhe se sa afër parajsës do jemi me ta. Me ata qe po e sjellin dalëngadalë ketë vend 
para një lufte  qytetare,  do te jemi në fakt me afër ferrit.  Të tjerët,  mundohen që t´ia 
kthejnë  krenarin një  shoqërie  e  cila  edhe këtë  vit  mbetet  pa  pavarësinë  aq shume të 
premtuar,  një  shoqërie  të  lodhur  nga  një  politik  shterpe,  një  shoqërie  të  gërditur  nga 
atdheu i vet sherri i një politike të keqe. 
47

Partitë tjera gjithashtu demonstrojnë kreativitetin e tyre artistik duke thurur vargje me 
dëshira  të  panumërta  dhe  ëndrra  të  ëmbla  për  qytetarët.  Gjëra  që  nga  perspektiva  e 
tashme (pa rrymë,  ujë dhe ndoshta edhe pa bukë) mbetet  një sarkazëm i llojit  të vet. 
Derisa ajo pjesë e së ashtuquajturës  “shoqëri civile”, u shit për ndonjë pozitë të premtuar, 
për  inate  të  ngushta  politike  apo  thjeshte  për  lakmi  të  pushtetit.  Pjesa  tjetër  po 
ballafaqohet  ende  me  dilemën  e  bojkotit  apo  pjesëmarrjes  në  këto  zgjedhje  dhe  po 
demonstron  pafuqinë  reale  të  saj  për  të  përmirësuar  politikën  në  vend  dhe  për 
demokratizimin e shoqërisë. Sepse varësia e tyre nga donatorët, frika nga “pozicionimi” i 

gabueshëm dhe dominimi i medieve nga partitë politike, e ngulfaten gati çdo iniciative të 
mirëfillte deri në margjina qesharake. Sidoqoftë, çka na duhet vërtete neve sot, nuk janë 

47 (Botuar ne Express me 31.Tetor. 2007)

38



parajsat e premtuara, as dyfishime buxheti ne letër, por ofertë të realizueshme dhe me 
plan konkret siç bëhet gjithkund në botën normale. 

Të  debatohet  e  diskutohet  me  argumente  për  ngritje-ulje  tatimore,  për  reforma 
administrative, për sistemin gjyqësorë, për politiken sociale etj. Dhe vetëm atëherë mund 
te flitet për një fillim te demokracisë dhe për zhvillim të mirëfilltë të politikbërjes. Sepse, 
nëse demokracia nënkupton sundimin e popullit, deri sot këta politikan kane ikur prej tij 
si prej dreqit. E neve na mbetet vetëm të shpresojmë se afërsia dhe hapja e partive nuk do 
të ndodh veç gjatë fushatave parazgjedhore. Dhe se vota jonë do të e ndryshoj vërtete 
këtë trend negativ të deritashëm në politik.   

Sa shumë politikë durohet?

Shumica  e  qytetarëve  sot  në  Kosovë  mezi  presin  që  fushata  e  zhurmshme  dhe  për 
rrethana kosovare bile edhe shtrenjtë të mbaron më në fund. Një pjesë e së cilëve të 
indinjuar nga monotonia e vetëlavdërimeve, nga poshtërsia e sharjeve të ndërsjella dhe 
nga shumë premtime fantazme, me gjasë as që do të dalin fare në zgjedhje. Kjo fushatë, 
nuk po i ngjason aspak një gare të mirëfilltë demokratike, në fakt po duket si ato ndeshjet 
e ligës futbollistike ku nuk dihet a fitoj një ekip për shkak lojës së mirë, ose për arsye se 
ekipi  kundërshtar  ishte  tejet  i  dobët  apo  edhe  sepse  loja  ishte  e  shitur  paraprakisht. 
Ndoshta ky krahasim është pak banal, por me siguri jo edhe sa këto zgjedhje!Pyetjes; pse 
kjo shoqëri është bërë politikisht e dezorientuar dhe e kontaminuar nga partitë, nuk është 
aspak lehtë t´iu përgjigjët. Sepse ne këtë pyetje ka shume përgjigje, secila e arsyeshme në 
mënyrë të vet. 

Sigurisht për një shpjegim më të denjë, do te duheshin studime të thella shkencore, por 
zakonisht përgjigjet më të thjeshta janë edhe ato më të shpeshtat e nganjëherë edhe më të 
drejtat.  Kështu,  me se shpeshti  dëgjohet  indinjata  politike  përmes  fjalisë,  se të  gjithë 
politikanët  janë  njësoj  dhe  se  s´ka  kurrfarë  zgjedhje,  apo  pak  më  sqaruese  se  s´ka 
kandidat dinjitoz dhe kompetent për të cilët ia vlen votuar. Natyrisht këso lloj mendime të 
gjeneralizuara ngërthejnë në vete shumë paragjykime. 

Mirëpo, sido që të jetë arsyetimi i dëshpërimit, një gjë shumë të rëndësishme e venë qartë 
në pah kjo. Se politika në Kosovën e sotme është zhveshur nga përmbajtja dhe qëllimi i 
ekzistencës së vet.  E kjo do të duhej të ishte mirëqenia dhe zhvillimi shoqëror, pastaj 
siguria,  barazia  dhe  të  drejtat  qytetare.  Por  si  të  i  arrin  këto  qëllime  bazike  politika 
kosovare, kur nuk ka as suaza për këtë, pra s´ka shtet ende por protektorat. A nuk janë 
këta politikan ata që sa here dalin në zgjedhje premtojnë se janë “krushqit” e pavarësisë? 

Politikani tradicional në Kosovë e ka humbur kapitalin kryesor që e ka, prej së cilit varet 
edhe çdo politikan në mbarë rruzullin tokësor, pra kredibilitetin e tij. Përkundër kësaj, kjo 
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klasë politikanësh vazhdojnë karrierën e tyre politike edhe pas zgjedhjeve, me apo pa 
shumë  ndryshime  në  vota.  Dhe  kjo  është  ai  përçudnimi  tipik  kosovar  i  politikës  që 
askund në literaturën shkencore si e tillë dhe gati në asnjë vend tjetër të botes në këtë 
formë nuk gjendet. 

Çka duhet të jetë shkaktar i  kësaj “abnormaliteti  demokratik”? Në rend të parë duhet 
vështruar konstelacionin e sistemit politik kosovar, respektivisht politikbërjen e partive 
politike. Programet e pjesës dërmuese së cilëve nuk dallojnë edhe shumë nga fushatat e 
tyre elektorale. Ato janë gjithëpërfshirëse, pa ndonjë veçanti organizative apo pa diskurs 
të theksuar politik. Përkundër emërtimeve të tyre përkëdhelëse, ato në esence s´janë edhe 
aq demokratike. 

Vetëm formalisht  janë ato demokratike,  sepse secila  prej  tyre  nuk ka pas zhvillim të 
duhur politiko-ideologjik. Pa hyrë në detaje të historikut të tyre, atyre iu mungon thjesht 
tradita  demokratike,  ngase  nuk janë  formuar  në  bazë  të   vlerave  apo  botëkuptimeve 
politike, të ndonjë ideologjie ose pikëpamje të veçante por në bazë të vullnetit, dëshirës 
dhe interesave të kryetarit të saj apo edhe grupit të ngushte përreth tij. Ky Lider është i 
plotfuqishëm dhe në një mënyrë pronar i partisë me të drejta të pakufizuara. Mandati i tij 
zakonisht nuk rregullohet sipas statutit të partisë apo ndonjë akti juridik por vazhdohet 
sikur në kongreset komuniste, në mënyrë të votimeve unanime me një apo asnjë votë 
kundër, sa here që ka nevojë formale për këtë. 

Gjithashtu,  kritikat  kundër  politikës  së  tij  i  kushtojnë  secilit  anëtar  të  partisë  me 
përjashtime ose në raste optimale me degradim pozite. Fakti që u deshtë me u rrahë dhe 
me u sha gjatë “testit demokratik”, vetëm sepse kishte fraksione që mendonin ndryshe 
brenda partisë e sqaron perceptimin “demokratik” të politikaneve kosovar. Që nëse do të 
e parafrazonim Weberin në kontekstin tonë, ky lloj i politikanit do të duhej të ishte një 
Super-despot. 

Ky sistem partiak dhe mënyra e mobilizimit të tyre ka ndikuar në anën tjetër, që edhe 
pjesa e tjetër e shoqërisë, përtej asaj që te ne quhet gabimisht elita politike, të rreshtohet 
dhe të vrapoj pas tyre qoftë në formën e kinse-“spin doktorëve” si këshilltar, zëdhënës pa 
zë , si “diçka qaty” apo edhe të e provojnë fatin e tyre me ndonjë kandidaturë. Prandaj ky 
lëmsh, ku çdokush është pas dikujt dhe pa e ditur mirë pse e në çfarë cilësie ka shkaktuar 
një deformim të shoqërisë, duke ia larguar mundësinë e kritikes objektive dhe të votimit 
racional pa e “shitur” votën për premtime dhe shpresa të përfitimit personal e familjar.

Dhe fakti i tretë që kontribuon në hutimin e zgjedhësit janë mediet, që kanë influencë të 
madhe në vendimin e elektoratit dhe në krijim e atmosferës pro- dhe kundër- një ose më 
shumë subjekteve politike. Afërsia apo edhe varësia e tyre- qoftë e hapur qoftë latente, 

me ndonjë parti ose me grupe të interesit qe i përkasin një partie të caktuar ka quar në 
favorizimin apo disfavorizimin e një spektri politik apo edhe deri në fanatizmin partiak. 
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Bile edhe sondazhet elektorale janë bërë sikur me parapagim dhe vështirë se mund të jenë 
objektive në këtë vend ku çdo gjë shitet dhe blihet me pare. Këto rrjedha të brendshme 
politike e sidomos tash para zgjedhjeve kanë bërë të qartë shumë anomali në këtë shoqëri 
dhe e kanë degraduar politikën deri në demagogji të thatë. Kjo jo veç që tregon më së 
miri për mjerimin politik por ilustron qartë se politika e tanishme kosovare në fakt është 
një parapolitikë dhe se kjo shoqëri deri në vetëdijesimin e saj të plotë dhe emancipimin 
demokratik do të duron ende këtë lloj (para-) politike.48
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Testamenti

Hyrje

Kam përzgjedhur këtë temë pasiqë dihet se testamenti është një nga institucionet kryesore 
të  së  drejtës  civile  si  dhe  është  karakteristikë  e  të  drejtës  trashëgimore.  Është  temë 
interesante  për  të  cilën  mendoj  se  çdokush  do  të  duhej  të  kishte  informacione  rreth 
ekzistimit, shkruarjes dhe zbatimit të testamentit. Dihet që testamenti është shprehja me 
gojë apo shkrim e vullnetit  të fundit  e njerzëve,  pra  është një dokument  që përmban 
udhëzime dhe dëshira se si duhet të shpërndahen pasuria e trashëgimlënësit pas vdekjes. 
Pa  testament  nuk  mund  të  zyrtarizohet  dhe  të  jetë  ligjërisht  e  mbështetur  një 
trashëgimlënie e personit të caktuar.

Punimin e kam filluar me hyrje, duke vazhduar më pastaj me përkufizimin e testamentit, 
përmbajtjen e tij, format dhe llojet e testamenteve, zotësinë që duhet poseduar personi i 
cili  shkruan  testamentin,  dëshmitarët  testamentar,  revokimin  e  testamentit,  legun  si 
urdhër  në  testament  i  trashëgimlënësit,  ekzekutim  dhe  shuarjen  e  tij  dhe  duke  e 
përmbyllur me përfundimin e konkluduar nga shtjellimi i temës.
Kam përdorur metodë  përshkruese nga libra  profesional  juridik,  ligji  për trashëgimi i 
Republikës  së  Kosovës  si  dhe  burime  të  tjera,  nga  të  cilat  kam klasifikuar  dhe  kam 
parafrazuar material rreth shtjellimit të kësaj teme.

Çka është testamenti?

Testamenti  është shprehje e dëshirave të trashëgimlënësit  në lidhje me atë se si do të 
shpërndahet prona dhe pasuria e tij. 
Sipas dispozitave të nenit 69 të Ligjit për trashëgiminë në Kosovë “testament do të thotë 
shprehje  e  vullnetit  të  fundit  e  dhënë  në  formën  e  paraparë  me  ligj,  me  të  cilin 
trashëgimlënësi (testatori) urdhëron si të veprohet me pasurinë e tij pas vdekjes së tij.” 

Testamenti është një dokument ligjor, i nënshkruar në pajtim me formalitetet e ndryshme 
të mbuluara nga legjislacioni i cili përmban emrat e njerëzve që do të jenë trashëgimtarë 
si dhe të dhënat për pasurinë që do të lihet si trashëgim. Testatori (trashëgimlënësi) mund 
të deklaroj vullnetin e tij të fundit me gojë para dy dëshmitarëve, vetëm në qoftë se për 
shkak të  rrethanave  të  jashtëzakonshme nuk është  në  gjendje  të  bëjë  testamentin  me 
shkrim.

Prona  apo pasuria  e  trashëgimlënësit  përfshin  çdo gjë  që  trashëgimlënësi  posedon si 
shtëpi,  tokë,  automjet,  llogaritë  bankare,  përfitimet  e  politikave  të  sigurimit,  mobilje, 
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anije, investime si aksionet, stoli personale, vepra arti, etj. Me testament po ashtu mund të 
caktohet kujdestari ligjor i fëmijëve të mitur të trasëhgimlënësit. 49

Veçoritë më kryesore të testamentit janë: është akt i njëanshëm juridik, i revokueshëm, 
rigorozisht  personal  dhe  forma  e  tij  është  e  përcaktuar  me  norma  ligjore.  Testatori 
disponon lirisht  pasurinë e tij  pas vdekjes, në mënyrën  dhe në kushtet  e parapara me 
norma  ligjore,  por  duke  mos  ua  cenuar  të  drejtën  për  trashëgimi  të  domosdoshme 
trashëgimtarëve të domosdoshëm.50

Testatori është i detyruar personalisht ta shfaqë vullnetin e fundit duke përcaktuar qartë 
përmbajtjen e testamentit. Pra testamenti ëshë akt rigoroz personal. 
Testamenti  prodhon efekte  juridike vetëm në çastin e vdekjes së trashëgimlënësit  kur 
pasuria trashëgimore me forcën e ligjit kalon në trashëgimtarë. Pra vdekja e personit të 
caktuar është element thelbësor për fillimin e prodhimit të këtyre efekteve juridike. 
Testamenti është akt juridik i njëanshëm ngase lind dhe prodhon efekte juridike vetëm 
me deklarimin e një vullneti të fundit. 
Një  ndër  kushtet  që  duhet  të  plotësohet  për  të  qenë  një  testament  i  vlefshëm është 
plotësimi i kërkesës ligjore lidhur me formën e paraparë me ligj. Pra ky institucion juridik 
bën pjesë në punët juridike formale. 51

Përmbajtja e testamentit
Përmbajtjen e testamentit e përbëjnë urdhërat që dalin nga dispozitat e testamentit. Ajo 
përbëhet nga: a) caktimi i trashëgimtarëve ose caktimi i personave që përjashtohen nga 
trashëgimia, b)përcaktimi i pasurisë që do t’i kalojë trashëgimtarit/ëve, c) detyrimet që u 
ngarkohen trashëgimtarëve testamentar ose ligjor, ç) caktimi i zbatuesit (ekzekutuesit) të 
testamentit.

Ajo që konsiderohet e rëndësishme tek përmbajtja e testamentit është caktimi i një apo 
më  shumë  vetave  për  trashëgimtarë  testamental.  Është  e  rëndësishme  të  ceket  se  a 
trashëgohet e tërë pasuria apo vetëm një pjesë e saj.  Trashëgimtar do të konsiderohet 
edhe personi të cilit i janë lënë me testament një ose më shumë sende ose të drejta të 
caktuara, po qe se vërtetohet vullneti i testatorit që ky person të jetë trashëgimtar i tij.

49 http://ezinearticles.com/?what-is-a-will-and-why-Do-we-Need-One?&id=54691

50 Hamdi Podvorica, E drejta Trashëgimore, Prishtinë 2006, fq  99

51 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 107
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Pa caktimin e trashëgimtarit dhe pa caktimin e pasurisë trashëgimore ose të pjesës së saj, 
me  vullnetin  e  fundit  të  lirë  të  trashëgimlënësit  nuk  mund  të  ketë  as  testament  të 
plotfuqishëm edhe në bazë të normave ligjore të LTK-së. 52

Trashëgimtarët,  legatarët  dhe personat e tjerë, të cilëve u janë lënë me testament disa 
përfitime, konsiderohen të caktuar në qoftë se testamenti përmban shënime në bazë të të 
cilave mund të vërtetohet se kush janë ata.

Sa  i  përket  caktimit  të  trashëgimtarëve  me  testament  është  i  njohur  edhe  instituti  i 
substitutit.   Me  substitut  kuptojmë  caktimin  e  përfaqësuesit  (zëvendësuesit)  të 
trashëgimtarit në rastet kur ai nuk mund ose nuk do të trashëgojë trashëgimlënësin. 53

Zotësia për të bërë testament
Testament mund të bëjë çdo person që ka zotësi për të vepruar dhe që ka mbushur 18vjet. 
Personi i cili nuk i plotëson kumulativisht këto dy kushte ligjore është i pazoti për bërjen 
e testamentit. Mirëpo sipas dispozitës së nenit 70.2 të LTK-së, “testament mund të bëjë 
edhe personi që ka zotësinë për të vepruar e i ka mbushur 16 vjet dhe është i martuar.” 
Mosha 16 vjeçare është një ndër kushtet për të arritur zotësinë për të bërë testament dhe 
paraqet një kriter objektiv sa i përket përcaktimit të kësaj zotësie. 54

Janë katër kërkesat të përgjithshme që një testament të jetë ligjërisht i vlefshëm:
1. Trashëgimlënësi duhet të ketë zotësi vepruese.
2. Trashëgimlënësi duhet të ketë zotësi testamentare.
3. Trashëgimlënësi duhet të ketë qëllim testamentar.
4. Testamenti duhet të jetë i përgatitur në pajtim me formalitete specifike. 55

Poashtu që testamenti të jetë i vlefshëm duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme:
Duhet të jetë me shkrim - shkruar me dorë, ose i shtypur.
Duhet të jetë i nënshkruar në fund të dokumentit.

Duhet  të  jetë  i  dëshmuar  nga  të  paktën  dy  njerëz  të  tjerë  të  pranishëm në  kohën  e 
nënshkrimit.  Ata duhet të pranojnë se ata kanë qenë të pranishëm dhe do të duhet të 
nënshkruajë si dëshmitarë në praninë e trashëgimlënësit. Ata nuk duhet të jenë së bashku 
në të njëjtën kohë e nënshkrimit.
Në qoftë  se  testamenti  nuk është  bërë  në  këtë  mënyrë  atëherë  gjykata  nuk mund  të 
pranojë atë dhe kjo do të ishte e pazbatueshme (gjykatat nuk do të zbatojnë atë). 56

52 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 102

53 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 104

54 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 111
55 http://www.quizlaw.com/trusts_and_estates/what_is_a_will.php
56 http://ezinearticles.com/?what-is-a-will-and-why-Do-we-Need-One?&id=54691
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Shkaqet kryesore që si pasojë kanë pavlefshmërinë e testamentit janë: 
1. Kanosja,  shtrëngimi,  mashtrimi,  lajthitja  mbi  shkaqet  që  kanë  shtyrë 

trashëgimlënësin për të bërë testamentin;
2. Mungesa e formës së kërkuar me ligj;
3. Mungesa e  lirisë  së  vullnetit  të  testatorit  ose bërja  e  testamentit  pa  vullnet  të 

testatorit.57

Në qoftë se vetëm disa dispozita të testamentit janë bërë me kanosje ose me shtrëngim, 
për  shkak të  mashtrimit  ose në lajthim,  atëherë vetëm këto dispozita  konsiderohen të 
pavlefshme.

Ruajtja e testamentit
Me ruajtjen  e  testamentit  kuptojmë  ruajtjen  e  shkresave  që  e  përbëjnë  përmbajtjen  e 
testamentit. Doktrina juridike njeh tri mënyra të ruajtjes së testamentit: 

1. Ruajtja e testamentit nga vetë testatori
2. Ruajtja e testamentit nga personi i besuar i testatorit
3. Ruajtja e testamentit në institucione për depozitë

Testatori mund t’ia besojë për ruajtje gjykatës kompetente testamentin e bërë me dorën e 
vet, testamentin me shkrim në prani të dëshmitarëve ose testamentin gjyqësor në zarf të 
hapur ose të mbyllur.
Gjykata  bën  një  procesverbal  për  testamentin  që  ka  marrë,  kurse  vetë  testamentin  e 
vendos në një zarf të veçantë, të cilin e vulos dhe e ruan në gjykatë. 58

Format dhe llojet e testamentit
Dallohen dy  forma të testamentit, forma e shkruar dhe ajo gojore. Forma e shkruar 
detyrimisht duhet të përmbaj nënshkrimin e testatorit, të shkruhet dhe të jetë e datuar 
nga ai apo i njëjti duhet të vënë shenjën e gishtit në të. Data duhet të tregon patjetër 
ditën, muajin dhe vitin si dhe të vendoset në fund të testamentit.

Llojet e testamentit

Ligji ynë i Trashëgimisë njeh disa lloje të testamentit, të cilat  mund  të 
përmblidhen në dy grupe:
1.  Privat  –  është  ai  testament  të  cilin  e  përpilon  vet testatori pa pjesëmarrjen e 
personit zyrtar, të tillë janë:

57 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 112

58 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 116
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- testamenti  i  shkruar  nga vet testatori,  është ai  testament i  cili  është shkruar, 
nënshkruar dhe datuar nga vetë testatori apo i shkruar nga dikush tjetër e në të 
cilin ka vënë shenjën e gishtit vetë testatori.

- - testamenti me shkrim  në praninë e dëshmitarëve, është  ai testament të cilin 
testatori e nënshkruan me dorën e vetë pa marr  parasysh se kush e ka shkruar 
atë  testament,  duke  deklaruar  para  dëshmitarëve se i njëjti është i tij, me 
kusht që testatori të dij shkrim dhe lexim në gjuhën në të cilën është shkruar 
testamenti. 

Testamenti  në rrethana të jashtëzakonshme, është  testamenti  me të 
cilin  testatori  me gojë  e deklaron vullnetin  e tij  të  fundit,  pasi që për shkak të 
rrethanave të jashtëzakonshme një gjë të tillë nuk ka mund ta bëj me shkrim.

2. Publik  -   është   ai   testament   të  cilin   e   përpilon  dhe vërteton vetë gjykata  me 
kërkesën e testatorit, të tillë janë:

- testamenti gjyqësor, është testamenti të cilin  e përpilon gjyqtari   i   gjykatës 
komunale,  pas  vërtetimit  të  identitetit  të  tij,  me kërkesën e këtij të fundit. 59

Dëshmitarët testamentar
Dëshmitar testamentar mund të jenë të gjithë personat madhor të cilët kanë zotësi për të 
vepruar dhe të cilët dijnë të shkruajnë, lexojnë dhe kuptojnë gjuhën në të cilën është 
përpiluar testamenti (neni 79.1). Nga këta persona, si dëshmitar nuk mund të  jenë: 
gjyqtari, pasardhësit e trashëgimtarit, të adoptuarit dhe pasardhësit e tyre, paraardhësit e 
testatorit, prindërit e tij adoptues, personat e tij në gjini ne vijë të tërthortë  deri  në 
shkallën  e  katërt,  bashkëshortët  e  të  gjithë  këtyre  personave  dhe  bashkëshorti  i 
testatorit” (neni 79.2)
Kërkesa për dëshmitarë mund të paraqitet në këto raste:
a) kur bëhet testamenti me shkrim para dëshmitarëve; 
b) kur bëhet testamenti gjyqësor;
c) kur bëhet testamneti me gojë.60

Ekzekutuesit e testamentit
Testatori  mund  të  caktojë  me  testament  një  ose  më  shumë  persona  si  ekzekutues  të 
testamentit. Ekzekutues i testamentit mund të jetë çdo person që ka zotësi për të vepruar 
por personi që është caktuar të jetë ekzekutues i testamentit nuk është detyruar të marr 
përsipër këtë detyrë.

59 Doracak për përgatitjen e provimit të jurisprudencës, botimi i tretë, Prishtinë 2008, faqe 493

60 Doracak për përgatitjen e provimit të jurisprudencës, faqe 493
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Sipas dispozitës së nenit 103.1 të LTK-së, detyrat kryesore të ekzekutorit të testamentit 
janë kujdesi: 

1. Për ruajtjen e pasurisë trashëgimore
2. Për administrimin e pasurisë trashëgimore 
3. Për pagimin e borxheve dhe legeve dhe për realizimin e vullnetit  të fundit  në 

tërësi ashtu si ka dëshiruar trashëgimlënësi.
Në qoftë se ka disa ekzekutues të testamentit ata I kryejnë detyrat e besuara së bashku, 
përveç nëse trashëgimlënësi ka caktuar ndryshe. 61

Revokimi i testamentit
Testamenti mund të revokohet tërësisht apo pjesërisht në çdo kohë nga trashëgimlënësi 
dhe ky revokim mund të bëhet vetëm në formën e paraparë shprehimisht me ligj. Me 
rastin e revokimit, trashëgimlënësi duhet të ketë zotësi të plotë për të vepruar në mënyrë 
që ky revokim të jetë i vlefshëm. 62

I njëjti, testamentin e  vetë mundet ta revokon me shkrim, sipas  procedurës  së 
parashikuar  ligjore  apo  me  asgjësim të  dokumentit.  Në  qoftë  se  me  testamentin  e 
mëvonshëm nuk revokohet shprehimisht testamenti i mëparshëm dispozitat e testamentit 
të  mëparshëm  mbeten  në  fuqi,  po  qe  se  nuk  janë  në kundërshtim  me  dispozitat  e 
testamentit  të  mëvonshëm. Në  qoftë  se  trashëgimlënësi  ka  asgjësuar  testamentin  e 
mëvonshëm, testamenti i mëparshëm mbetet në fuqi.

Pasi ta revokoj testamentin trashëgimlënësi, revokimi shënohet në testamentin që ruhet 
në gjykatë (neni 190 i Ligjit të Procedurës Jokontestimore). 63

Legu
Legu është urdhër në testament i trashëgimlënësit, me të cilin legatarit i lë një ose shumë 
sende apo të drejta dhe e urdhëron trashëgimtarin ose personin tjetër, të cilit i lë ndonjë 
përfitim nga pasuria trashëgimore, që nga ajo që i është lënë me testament t’i japë ndonjë 
send një personi të caktuar, t’i paguajë një shumë të hollash, ta lirojë nga ndonjë borxh e 
ta mbajë  ose në përgjithësi të bëjë diçka, të përmbahet nga ndonjë veprim ose të fitojë 
diçka në dobi të tij.
Legatari  si  rregull  nuk  është  trashëgimtar  i  trashëgimlënësit.  Legatari  nuk  vihet  në 
marrëdhënie juridike me trashëgimlënësin por me trashëgimtarët e tij.

61 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 125

62 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 108

63 Doracak për përgatitjen e provimit të jurisprudencës, faqe 494
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Për të qenë i vlefshëm legu duhet të përfshijë tre persona: testatorin (lënësin e legut), 
oneratin  (personin  e  ngakuar  me  detyrimin  e  përmbushjes  së  legut),  dhe  legatorin 
(përfituesin e legut).

Në përmbajtjen e legut përfshihet caktimi i një ose më shumë legatorëve si suksesor 
singular të cilët  kanë të  drejtën e kërkimit  të dhënies,  veprimit  ose mosveprimit  të 
caktuar. 64

Në bazë të testamentit legatari ka të drejtë të kërkojë ekzekutimin e legut nga personi që 
është ngarkuar me testament që të ekzekutojë legun. Në qoftë se për ekzekutimin e legut 
janë  ngarkuar  disa  persona,  secili  përgjigjet  në  përpjestim  me  pjesën  e  pasurisë 
trashëgimore që merr, përveç nëse nga testamenti mund të konkludohet se testatori ka 
dashur që ata të përgjigjen në mënyrë tjetër.

Ekzekutimi i legut

Sipas nenit 96 pika 1 Kur trashëgimtari i ngarkuar me legun ose barrën ka vdekur para 
testatorit  ose është bërë i  padenjë,  ka hequr dorë nga trashëgimi dhe testatori  nuk ka 
caktuar një trashëgimtar tjetër në vend të tij për përmbushjen e detyrimeve në lidhje me 
legun ose me barrën, ngarkohen bashkëtrashëgimtarët ose trashëgimtarët ligjor, të cilëve 
u shtohet ose u kalon pjesa e atij që për shkaqet e mësipërme nuk mund ose nuk do të jetë 
trashëgimtar.

Në qoftë se përmbushja e detyrimeve në lidhje me legun ose barrën është lidhur ngushtë 
me personin që për shkaqet e mësipërme nuk mund ose nuk do të jetë trashëgimtar, legu 
dhe barra bëhet e pavlefshme.

Shuarja e legut 

Legu shuhet në qoftë se legatari vdes para trashëgimlënësit, heq dorë nga legu ose është i 
padenjë.  Në  këto  raste  objekti  i  legut  i  mbetet  personit  që  ka  qenë  i  detyruar  ta 
ekzekutojë, po qe se nga vetë testamenti nuk rezulton ndryshe.
Legu shuhet edhe kur trashëgimlënësi  ka shpenzuar objektin e legut,  ose ky objekt 
vetvetiu ka pushuar së ekzistuari  derisa ka qenë gjallë testatori,  ose rastësisht është 
asgjësuar pas vdekjes së tij. 65

64 Hamdi Podvorica, vepra e njëjtë, fq 119

65 http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2004_26_al.pdf
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Përfundim

Në bazë të përpilimit të temës kam ardhur në përfundim se testamenti ofron përcaktim të 
qartë të dëshirës dhe vullnetit të trashëgimlënësit në lidhje me lënien e pasurisë, të mirave 
materiale dhe të mirave tjera jomateriale të cilat i posedon trashëgimlënësi. 

Përderisa në rast të vdekjes dhe mosshkruarjes së testamentit, pasuria ndahet sipas ligjit 
kjo nuk do të thotë që ndarja do të duhej bërë ashtu si do të dëshironte personi. Prandaj 
testamenti  si  institucion  i  njohur juridik i  ofron siguri  testatorit  se vullneti  i  tij  do të 
përmbushet në përpikmëri me përcaktimin e tij si dhe pikat e shënuara në testament.
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