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1. Hyrje
Mbrojtja e Konsumatorit, dita ditës, po kthehet një nga çështjet dhe prioritetet më kryesore
për të gjitha vendet, të cilat tentojnë që të shkojnë drejt një unifikimi të procedurave mes tyre.
Në këtë kuadër, Shqipëria është duke standartizuar të gjitha procedurat me ato të BE-së dhe
duke plotësuar bazën ligjore. Mbrojtja e Konsumatorit, duke qenë një çështje ndërsektoriale,
prek në mënyrë të pashmangshme edhe institucionet në nivel vendor, të cilat përballen në
mënyrë konsistente me problemet e qytetarëve, e për më tepër me ndryshimet e fundit të
reformës territoriale dhe procesit të decentralizimit në vend, njësive të vetëqeverisjes vendore
u kanë kaluar një sërë kompetencash të reja.
Ndarja më e fundit territoriale e NJQV-ve në vend, referuar Ligjit Nr. 115/2014, "Për ndarjen
administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", krijoi
61 njësi bazë të qeverisjes vendore. Kjo reformë u shoqërua me përpilimin e një Strategjie
Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 (SNDQV). Një pjesë e
rëndësishme e këtij procesi ishte edhe plotësimi i bazës ligjore ku më kryesori është miratimi i
Ligjit të ri 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe Ligji Nr. 107/2016 “Për Prefektin e
Qarkut”, dhe Ligji Nr. 68/2017 “Për Financat Vendore. Duke qenë një strategji ndërsektoriale,
dhe, për më tepër, duke marrë në konsideratë edhe një sërë funksionesh shtesë që i kaluan
NJQV-ve, ishte e domosdoshme që të plotësohej edhe baza ligjore për të gjithë funksionet. Në
këtë kuadër në mënyrë konsistente janë miratuar një sërë ligjesh dhe VKM në bashkëpunim
me ministritë e linjës për të bërë të mundur funksionimin sa më të plotë të NJQV-ve në
implementimin e detyrave të reja të dala nga SNDQV dhe Ligji Nr. 139/2015 “Për
Vetëqeverisjen Vendore”.
Në vijimësi të këtyre zhvillimeve, manuali “Për Mbrojtjen e konsumatorit në Nivel Vendor”
synon të japë një pamje të plotë të detyrave që u ngarkohen Njësive të Vetëqeverisjes Vendore
(NJQV) në zbatim të Nenit 56/1 “Mbrojtja e konsumatorëve në nivel vendor” të Ligjit Nr.
71/2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për Mbrojtjen e
Konsumatorëve”, të ndryshuar, ku specifikohet që strukturat përgjegjëse për mbrojtjen e
konsumatorëve, kryejnë funksione të lidhura me informimin, njoftimin dhe ndërgjegjësimin e
konsumatorëve, si dhe për mbledhjen, seleksionimin e ankesave të konsumatorëve e, sipas
rastit, përcjelljen e ankesave pranë strukturës përgjegjëse në nivel qendror. Për të mundësuar
krijimin e këtyre strukturave, NJQV-të, mbështeten në përcaktimin e Ligjit Nr. 139/2015 “Për
vetëqeverisjen vendore”, ku u lind e drejta për të krijuar struktura të posaçme për realizimin e
detyrave të tyre që u lindin nga ligjet sektoriale.
Domosdoshmëria e përgatitjes së këtij manuali lindi si rezultat i gjendjes aktuale të strukturave
të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit në vend. Edhe pse ka një bazë ligjore për ekzistencën
e kësaj strukture në shumë pak bashki, ajo është funksionale. Nga një studim i bërë në vitin
2020 (Hoxhaj, 2020), rezulton se vetëm 3 bashki (Tirana, Vlora dhe Lezha) nga 12 bashkitë
qendër Qarku kanë të ngritura një Zyrë për Mbrojtjen e Konsumatorit, megjithatë kjo zyrë
duket se funksionon mirëfilli vetëm në kryeqytet. Shumica e bashkive i kanë kaluar këto
kompetenca në agjenci/institucione varësie. Gjithashtu, rëndësia e njohjes së procesit të
mbrojtjes së konsumatorit është e nevojshme dhe e domosdoshme nga të gjithë punonjësit që
_________
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janë të përfshirë në këtë çështje si në nivel qendror edhe në nivel vendor. Për vetë natyrën
gjithëpërfshirëse që ka, ky proces duhet të njihet në aspektin horizontal të tij. Ky manual synon
t’ju vijë në ndihmë të gjithë punonjësve të NJQV-ve të cilët duhet të kenë informacion të
detajuar mbi të drejtat që kanë konsumatorët dhe tregtarët dhe sesi këto raste referohen dhe
ankimohen, në mënyrë që të mund të orientojnë sa më mirë ankesat e konsumatorëve dhe,
në të njëjtën kohë, të sqarojnë më mirë ata sipas rasteve specifike. Në këtë kuadër, manuali
synon të jetë sa më gjithëpërfshirës, duke përfshirë në analizë edhe kompetencat që kanë
institucione të ndryshme të pavarura të cilat kanë marrëdhënie të drejtpërdrejtë me
konsumatorin.

_________
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2. Koncepte të përgjithshme mbi mbrojtjen e konsumatorit
Mbrojtja e konsumatorit është ndër politikat më të rëndësishme të Bashkimit Europian.
Shqipëria, me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, është angazhuar t’i japë
konsumatorit shqiptar të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si konsumatori evropian. Në mënyrë
specifike Ligji Nr. 9590, datë 27.07.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim-asociimit
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Europiane e shteteve të tyre anëtare”,
Neni 76 i tij, parashikon që: “Palët do të bashkëpunojnë për përafrimin e standardeve për
mbrojtjen e konsumatorëve në Shqipëri me standardet komunitare. Mbrojtja e efektshme e
konsumatorit është e nevojshme për të siguruar funksionimin e duhur të ekonomisë së tregut,
mbrojtje e cila varet nga zhvillimi i një infrastrukture administrative për të siguruar mbikëqyrjen
e tregut dhe zbatimin e ligjeve në këtë fushë...”.
Mbrojtja e konsumatorit është praktika e ruajtjes së blerësve të mallrave dhe shërbimeve, dhe
publikut, nga praktikat e padrejta në treg. Masat për mbrojtjen e konsumatorit përcaktohen
në legjislacionin e çdo vendi. Ligjet dhe aktet nënligjore për mbrojtjen e konsumatorit synojnë
të parandalojnë bizneset nga përfshirja në mashtrime ose praktika të specifikuara të padrejta
në mënyrë që të fitojnë një avantazh ndaj konkurrentëve ose të mashtrojnë konsumatorët.
Ata, gjithashtu, mund të sigurojnë mbrojtje shtesë për publikun e gjerë që mund të ndikohet
nga një produkt (ose prodhimi i tij) edhe kur nuk janë blerës ose konsumatorë të drejtpërdrejtë
të atij produkti.
Mbrojtja e konsumatorit është e lidhur me të drejtat e konsumatorit dhe me formimin e
organizatave të konsumatorit, të cilat i ndihmojnë konsumatorët të bëjnë zgjedhje më të mira
në treg dhe të ndjekin ankesa kundër bizneseve. Subjektet që promovojnë mbrojtjen e
konsumatorit përfshijnë organizatat qeveritare, organizatat e vetë-rregullimit të biznesit, si
dhe organizatat joqeveritare që advokojnë për ligjet e mbrojtjes së konsumatorit dhe
ndihmojnë për të siguruar zbatimin e tyre (të tilla si agjencitë për mbrojtjen e konsumatorit,
organizatat jofitimprurëse, etj.).
Në kushtet kur nevojiten burime të reja për rritjen e ekonomisë, politika e mbrojtjes së
konsumatorëve është një fushë që mund të ketë një kontribut domethënës në arritjen e
objektivave të Strategjisë së Evropës Juglindore (SEJL) 2020. Rritja e aftësisë së konsumatorëve
për blerje të mirë-informuara sjell pa dyshim rritjen e ndikimit që ata kanë në forcimin e tregut
funksional, nxitjen e inovacionit dhe rritjes ekonomike, duke rritur kërkesën për
shumëllojshmëri dhe cilësi mallrash dhe shërbimesh me çmime konkurruese, hapjen e tregut
dhe rritjen e punësimit. Fuqizimi i konsumatorëve nuk është vetëm një e drejtë, por ka të bëjë
me krijimin e një mjedisi të përgjithshëm që i mundëson atyre të shfrytëzojnë këto të drejta
dhe të përfitojnë prej tyre, që do të thotë krijimin e një sistemi në të cilin ata mund të
mbështeten dhe që u garanton sigurinë e mallrave dhe shërbimeve si dhe mbrojtjen efektive
të interesave të tyre ekonomike kur këto vihen në rrezik.
Garantimi i qarkullimit të lirë të produkteve të sigurta në treg me të njëjtat kërkesa teknike me
ato evropiane është bazë për çdo politikë të konsumatorëve dhe një nga liritë themelore të
përcaktuara në Traktatin e Funksionimit të BE-së si dhe një nga masat e parashikuara në SEJL
2020. Për të garantuar mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve duhet siguruar funksionimi
efektiv i çdo hallke në zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë, pavarësisht nga fakti nëse
_________
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ushqimet prodhohen në Shqipëri apo importohen nga vende të tjera. Një politikë efikase e
sigurisë ushqimore duhet të njohë natyrën komplekse të prodhimit të këtyre ushqimeve si dhe
vlerësimin e monitorimit të risqeve mbi shëndetin e njerëzve.
Ndërgjegjësimi i konsumatorëve në lidhje me sigurinë e produkteve në treg si dhe i
operatorëve ekonomikë për detyrimet që duhet të plotësojnë për ofrimin e produkteve të
sigurta në treg në zbatim të kritereve të përcaktuar në legjislacionin në fuqi ka qenë në fokusin
e punës së institucioneve të cilësisë në vendin tonë që nga krijimi i tyre.

2.1. Kush quhet konsumator dhe cilat janë interesat e tij?
E drejta e konsumatorit kërkon të vendosë në ekuilibër marrëdhëniet që krijohen midis
konsumatorëve dhe prodhuesve, shitësve, furnizuesve e ofruesve të shërbimeve. Ajo
përcakton të drejtat e konsumatorëve, të cilat në të njëjtën kohë përbëjnë detyrime në
ngarkim të tregtarëve. Konsumatori dhe tregtari janë subjektet e së drejtës së konsumatorit.
Përcaktimi i këtyre dy subjekteve na lejon të kuptojmë filozofinë e të drejtave dhe detyrimeve
ligjore në fuqi.
“Konsumator” është çdo person, i cili blen ose përdor
mallra apo shërbime për plotësimin e nevojave
vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me
veprimtarinë tregtare, biznesin, zanatin ose
ushtrimin e profesionit (Ligji Nr. 9902, datë
17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i
ndryshuar, Neni 3, Pika 6).
Kutia 1. Koncepti modern i të drejtës për mbrojtjen e konsumatorit u artikulua për herë të parë në
një fjalim historik nga presidenti John F. Kennedy më 15 Mars 1962 në mesazhin e tij të veçantë për
Kongresin e SHBA-së për mbrojtjen e interesit të konsumatorit. Në mesazhin e tij, Ai deklaroi se:
“Konsumatorët, sipas përkufizimit, na përfshijnë të gjithëve. Ata janë grupimi më i madh ekonomik
në ekonomi, që ndikon dhe ndikohet nga pothuajse çdo vendim ekonomik publik dhe privat... Por, ata
janë grupi i vetëm i rëndësishëm në ekonomi, që nuk janë të organizuar në mënyrë efektive,
pikëpamjet e të cilëve shpesh nuk dëgjohen...” (UNTAD, 2018: Manual on Consumer Protection: faqe
2, KMK, 2017: “Raport mbi veprimtarinë për mbrojtjen e konsumatorëve”, faqe 5).
“...Nëse konsumatorëve ju ofrohen produkte inferiore, nëse çmimet janë të tepruara, nëse ilaçet janë
të pasigurta ose të pavlefshme, nëse konsumatorët nuk janë në gjendje të zgjedhin mbi një bazë të
informuar, atëherë dollarët [e tyre] harxhohen, shëndeti dhe siguria e tyre mund të kërcënohen dhe
interesi kombëtar vuan” (UNTAD, 2018: Manual on Consumer Protection: faqe 2).

Në kuptim të ligjit të sipërpërmendur, konsumator është një person që blen një produkt të ri
apo një person që blen produkte ushqimore, konsumator është edhe një person që blen një
shërbim, p.sh, ujë, gaz, energji elektrike, etj. Për më tepër në kuptim të ligjit edhe organizatat
jofitimprurëse konsiderohen si konsumatorë.
Përkufizimi i mësipërm përbëhet nga tre elementë, të cilët qëndrojnë ngushtësisht të lidhur
midis tyre:
_________
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Çdo person fizik dhe çdo organizatë jofitimprurëse që blen ose përdor - mallra apo shërbime - për
qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë tregtare ose me ushtrimin e profesionit.
Lidhur me elementin e parë, janë dy kategori të konsumatorëve, ata që blejnë mallrat a
shërbimet dhe ata që i përdorin ato. Për kategorinë e parë, mallrat ose shërbimet prodhohen,
furnizohen, ofrohen apo shiten nga tregtarët mbi bazën e të ashtuquajturave kontrata
konsumatore, që kanë natyrë të ndryshme juridike, si kontrata e shitjes, kontrata e qerasë së
sendeve, kontrata e qerasë së veprave, kontrata e huapërdorjes, etj. Kategoria e dytë e
konsumatorëve janë ata, të cilët përdorin mallrat ose shërbimet. Konsumatori që blen, shpesh,
është dhe ai që i përdor mallrat apo shërbimet, por një mall i blerë nga një person fizik mund
të përdoret, në disa raste, edhe nga anëtarët e familjes së tij, të cilët janë palë e tretë në
kontratën konsumatore. Këta janë me cilësinë e personave të tretëve në kontratë, por duke
qenë përdorues të sendit të blerë, ata janë konsumatorë, megjithëse duket sikur ata janë jashtë
kufijve mbrojtës të së drejtës civile, edhe kësaj kategorie i garantohet mbrojtje, bazuar në Ligjin
Nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar.
Shoqatat, fondacionet dhe qendrat, të cilat ndjekin qëllime në të mirë dhe në interes të
publikut, për realizimin dhe përmbushjen e të cilave ushtrojnë vetëm veprimtari
jofitimprurëse, me karakter ekonomik ose joekonomik, që bëjnë pjesë në kategorinë e
personave juridikë privatë, përfitojnë mbrojtje të njëjtë me konsumatorët.
Me termin “konsumator” janë të lidhura gjithashtu edhe termat “blerës”, “klient”,
“kredimarrës” (në rastin e kredisë konsumatore), “përdorues”, “përdorues i fundit”, “publik”,
“treg”, “klientelë”, etj.
Ju nuk konsideroheni si konsumator në rast se i pranoni mallrat si dhuratë, i blini mallrat për
qëllime tregtare, p.sh me qëllim rishitje, blini mallra që janë për përdorim vetjak, por i përdorni
për aktivitetin tuaj tregtar, blini mallra nga një individ i cili nuk është i përfshirë në një aktivitet
tregtar (p.sh, nëse blini një makinë të përdorur nga një individ tjetër i cili nuk është shitës
makinash të përdorura) (Dollani, 2015).
Lidhur me elementin e dytë, përdorimi i termave “mallra apo shërbime” tregon se përkufizimi
konsumator mbulon një gamë të gjerë rastesh dhe zbatohet në situatat nga më të ndryshmet.
“Mall për konsumatorët” është çdo send i luajtshëm, i trupëzuar, me përjashtim të sendeve që
janë objekt i shitjes së detyrueshme apo të një forme tjetër të parashikuar me ligj. Uji, gazi dhe
energjia do të konsiderohen si mallra, kur vendosen në shitje në vëllim të kufizuar apo në një
sasi të caktuar (Ligji Nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar,
Neni 3, Pika 7).
Çdo send, që plotëson këto cilësi të përcaktuara, mund të jetë objekt i konsumimit, që nga
momenti që ai blihet apo përdoret për qëllime, që nuk kanë lidhje me veprimtarinë tregtare
apo me ushtrimin e profesionit. Ky term nuk duhet të reduktohet vetëm në sendet e
konsumueshme, të cilat shkatërrohen me një përdorim, siç janë produktet ushqimore, por ai
përfshin edhe sendet e pakonsumueshme për nga natyra fizike e sendit. Objekti i konsumimit
në bazë të së drejtës së konsumatorit shtrihet edhe mbi shërbimet.
“Shërbime” janë shërbimet e përcaktuara për t'iu ofruar konsumatorëve, sipas çdo mënyre të
parashikuar në Kodin Civil (Po aty, Neni 3, Pika 13).
Lidhur me elementin e tretë, blerja e mallit ose shërbimit për qëllime që nuk kanë lidhje me
veprimtarinë tregtare ose me ushtrimin e profesionit, është një kriter thelbësor, pasi, sipas
_________
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përkufizimit, konsumator është ai që, blen dhe përdor mallra apo shërbime në funksion të
nevojave vetjake, për plotësimin e tyre dhe për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë e
tregtare apo me ushtrimin e profesionit. Në këtë rast, termi konsumator përcaktohet me të
kundërtën e termit tregtar, pasi konsumatori nuk i përdor mallrat apo shërbimet për qëllime
fitimi. Rëndësia e këtij elementi qëndron në faktin se me anë të tij bëhen të dallueshme rastet
e veçanta ku gjejnë zbatim rregullat mbrojtëse të së drejtës së konsumatorit.
Lidhur ngushtësisht me termin e konsumatorit është edhe ajo e tregtarit, ku sipas Ligjit Nr.
9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar, Neni 3, Pika 14,“
“Tregtar” është çdo person fizik ose juridik, i cili vepron për qëllime që lidhen me veprimtarinë e
tij ekonomike, tregtinë, biznesin, zanatin ose profesionin, si dhe cilido, që vepron në emër ose
në interes të tregtarit”. Tregtarët mund të jenë prodhues, shitës, furnizues apo ofrues të
shërbimeve, mund të jenë si personat fizikë, ashtu edhe personat juridikë, të cilët veprojnë në
kuadër të një aktiviteti të zakonshëm ekonomik që përfshin organizimin e prodhimit
shpërndarjen dhe prezantimin e mallit apo të shërbimit.
Termi “tregtar” në të drejtën e konsumatorit ka një kuptim të gjerë, është e mjaftueshme, që
një ose disa persona të hyjnë në marrëdhënie juridike me konsumatorin, që të konsiderohen
tregtarë. E drejta e konsumatorit zbatohet në mënyrë të njëjtë dhe pa dallime, si për shoqëritë
e mëdha apo të vogla tregtare, pra, si për personat juridikë, ashtu dhe për personat fizikë
tregtarë. Tregtarët kanë të përbashkët midis tyre, të qënit profesionist në tregun ku operojnë,
megjithëse risku i abuzimit me pushtetin ekonomik, nuk ka të njëjtën peshë në të gjitha rastet,
ai ekziston potencialisht në çdonjërin prej tyre.
Të gjithë personat fizikë, që ushtrojnë një profesion apo zanat, janë të nënshtruar ndaj
detyrimeve të së drejtës së konsumatorit, që në momentin kur ata hyjnë në marrëdhënie
juridike me konsumatorin. Për të qartësuar këtë nuancë diference midis termave, direktivat
europiane përdorin një përcaktues të dyfishtë për të cilësuar subjektet e vendosur përballë
konsumatorit, që janë ata që ushtrojnë “aktivitet profesionist ose tregtar”, përcaktor, i cili
mbulon të gjithë rastet.
E drejta e konsumatorit zbatohet në të gjitha llojet e aktiviteteve profesionale, ku gjejmë si
prodhuesit, shpërndarësit, shitësit e mallrave dhe ofruesit e shërbimeve të të gjitha llojeve, si
ndërtues, riparues, bankier, sigurues, avokat, mjek, etj. Përgjithësisht, profesioni ushtrohet për
të realizuar midis të tjerave dhe një përfitim, megjithatë nocioni tregtar zgjerohet edhe me
disa aktivitete, të cilat të gjitha kanë një karakter të zakonshëm dhe të organizuar dhe që nuk
kanë qëllimin të realizojnë një përfitim. Pra, qëllimi i fitimit ose jo nga veprimtaria e realizuar
nuk është një element përcaktues për të përcaktuar termin tregtar.
Termi “tregtar” lidhet drejtpërdrejt me termin “praktikë tregtare” që përfaqëson çdo veprim,
përjashtim, mënyrë sjelljeje ose përfaqësim, komunikim tregtar, përfshirë këtu publicitetin dhe
tregtimin nga tregtari, që lidhet drejtpërdrejt me promovimin, shitjen apo furnizimin e një malli
te konsumatorët (Ligji Nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i
ndryshuar, Neni 3, Pika 15).
Në të drejtën e konsumatorit, një person klasifikohet si tregtar, kur:
-

ky person duhet të hyjë në marrëdhënie me një person, që gëzon cilësinë e
konsumatorit, duke i ofruar këtij të fundit mallra apo shërbime,

-

ky person që operon në një treg të caktuar, duhet të ketë një aktivitet të organizuar
dhe me karakter të zakonshëm apo të vazhdueshëm, në mënyrë të tillë që në
_________
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specialitetin e tij, të jetë më kompetent se konsumatori. Pra, duhet të ekzistojë një
disekulibër, i cili të justifikojë zbatimin e së drejtës së konsumatorit.
Kutia 2. Detyrimet e tregtarëve për ofrimin e mallrave dhe shërbimeve
 Të vendosin në treg vetëm mallra të sigurta, të cilat plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga
legjislacioni në fuqi për mallrat ushqimore dhe joushqimore.
 Ofruesit e shërbimeve duhet të ofrojnë vetëm shërbime të sigurta, duke marrë parasysh:
a) karakteristikat e shërbimit,
b) efektin e shërbimit mbi mallrat dhe shërbimet e tjera,

c) paraqitjen e shërbimeve, paralajmërimet ose informacionin në lidhje me shërbimet,
ç) kategoritë e konsumatorëve të rrezikuar, kur përdorin shërbimin, veçanërisht fëmijët
dhe të moshuarit,
d) rreziqet e mundshme që mund të shkaktojë shërbimi nëse nuk përdoret siç duhet.
-

Çmimi i shitjes së mallrave ose shërbimeve të ofruara duhet të jetë i qartë, lehtësisht i
dallueshëm dhe i lexueshëm. Ai duhet të shprehet vetëm në lekë.

-

Në mallrat për shitje, duhet të jenë të shënuara në gjuhën shqipe, dukshëm dhe
kuptueshëm: emërtimi i mallit, adresa e fabrikuesit dhe/ose importuesit, marka ose
çdo shenjë tjetër dalluese e fabrikuesit, importuesit ose furnizuesit, pesha, sasia,
përmasat ose dimensionet, jetëgjatësia minimale ose data e skadimit, nëse ka, si dhe
çdo informacion tjetër që, në varësi të natyrës së mallit, është i domosdoshëm për
identifikimin ose përdorimin e tij.

-

T’i japin konsumatorit kupon tatimor ose faturë tatimore për mallin e shitur ose
shërbimin e ofruar, të cilin/ën ai është i detyruar ta marrë.

-

Shitësi është i detyruar ta shesë mallin të ambalazhuar ose të paketuar në mënyrë të
rregullt e të sigurt. Në rastet e shitjes me vetëshërbim, shitësi është i detyruar t'i
sigurojë blerësit material të përshtatshëm e të sigurt paketimi.

-

Të gjitha të dhënat dhe informacionet më të domosdoshme për mallrat dhe shërbimet
duhet të jenë në gjuhën shqipe.

Janë të detyruar të vendosin në njësinë e tyre të tregtimit emërtimin tregtar, adresën, orarin e
shërbimit ndaj konsumatorit, si dhe të dhëna të tjera, që lidhen me natyrën e mallrave ose të
shërbimeve që ofrojnë.

2.2. Çfarë është mbrojtja e konsumatorit?
Tërësia e të drejtave të konsumatorëve dhe detyrimeve të prodhuesve, shitësve, furnizuesve dhe
ofruesve të shërbimeve përbën përmbajtjen e së drejtës së konsumatorit. Të drejtat dhe
detyrimet e sanksionuara në të duhet të respektohen në çdo rast të një marrëdhënie juridike
të vendosur midis konsumatorëve dhe tregtarëve.
Me mbrojtje të konsumatorit kuptojmë tërësinë e normave
juridike (ligje dhe akte nënligjore) të cilat rregullojnë
marrëdhëniet ndërmjet konsumatorit, nga njëra anë, dhe
tregtarit, furnizuesit, ofruesit të shërbimit dhe prodhuesit, nga
ana tjetër.
_________
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Politika e mbrojtjes së konsumatorit mbulon një fushë veprimi e cila, sa është unike, dinamike,
është po aq e gjerë dhe vitale për interesat e konsumatorëve, prandaj si e tillë kjo politikë
kërkon planifikim të mirëfilltë dhe strategji të sakta. Mbrojtja e konsumatorit nënkupton një
fushë të gjerë dhe gjithëpërfshirëse që do të thotë se duhet të zbatohet si në sferën e
arsimimit, edukimit, por edhe në sfera të tjera dhe shkaqe apo ndikime, veprime mashtruese,
të cilat në përditshmërinë e konsumatorit potencialisht mund ta rrezikojnë dhe dëmtojnë
jetën, shëndetin, familjen apo interesat ekonomike të tij.
Mbrojtja e konsumatorit ka të bëjë me krijimin e një ambienti të sigurt, rrjedhimisht të një
garancie shoqërore, se të gjitha produktet dhe artikujt të cilët ata dëshirojnë t'i blejnë, për
nevojat ekskluzive të tyre dhe të familjeve tyre, të janë të sigurta. Rregullimi i kësaj fushe
mbështetet në tri shtylla kryesore që janë:
-

shëndeti i konsumatorit,

-

siguria e konsumatorit,

-

mbrojtja e të drejtave të konsumatorit.

Një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit ka edhe zëri i shoqërisë
civile, si dhe informimi, edukimi dhe ngritja e vetëndërgjegjësimit të konsumatorëve përmes
mekanizmave të ndryshëm.
Të qënit konsumator në vendin tonë, shpesh shoqërohet edhe me një mosnjohje të kërkesave
dhe dëshirave, apo qoftë edhe të detyrimeve që kemi ndaj produktit apo shërbimit që na
ofrohet.
Cilat janë të drejtat e konsumatorit? A janë të shkruara diku? Nga vijnë ato?
Të drejtat e konsumatorit janë referenca ligjore që kanë të bëjnë me detyrimet që prodhuesit e
mallrave dhe shërbimeve duhet të bëjnë për të mbrojtur klientët nga dëmtimi. Me fjalë të tjera,
mbrojtja e konsumatorit është praktika e ruajtjes së blerësve të mallrave dhe shërbimeve, dhe
publikut, nga praktikat e padrejta në treg.
Të drejtat e konsumatorit janë pjesë e një sërë të drejtash që individët kanë të drejtë të
kërkojnë në një shoqëri moderne. Të drejta të tilla janë përfshirë në kushtetutat kombëtare të
vendeve të ndryshme. Të drejtat e tjera, të pranishme në rezolutat e Kombeve të Bashkuara
dhe deklarata të tjera përfundimtare siç janë Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM) dhe
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-të), mund të mos etiketohen drejtpërdrejt si "të
drejta të konsumatorit", por megjithatë kanë një rëndësi të madhe për mirëqenien e
konsumatorit. Të drejtat e konsumatorit lidhen me disa nga objektivat e zhvillimit të
qëndrueshëm (SDG-të), si:
-

Objektivi 3. Të sigurojmë shëndet dhe mirëqenie.

-

Objektivi 6. Ujë i pijshëm dhe higjienë.

-

Objektivi 12. Konsum dhe prodhim i qëndrueshëm.

-

0bjektivi 14. Ruajtja e oqeaneve, deteve dhe botës nënujore.

-

Objektivi 15. Ruajtja e pyjeve dhe biodiversitetit (Figura 1).

_________
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Figura 1. Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm
Interesat e konsumatorit lidhen gjithashtu me efikasitetin ekonomik, por kjo temë nuk është
objekt i këtij materiali.
Të drejtat e konsumatorëve
Sipas legjislacionit shqiptar në fuqi, ku ligji bazë është Ligjit Nr. 9902, datë 17.4.2008, "Për
mbrojtjen e konsumatorëve", i ndryshuar, Neni 4 përcakton specifikisht se cilat janë të drejtat
e konsumatorit.
Këto të drejta inspirohen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga parimet bazë për mbrojtjen e
konsumatorëve, të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin
1985 (Rezoluta e Prillit 1985) dhe të ndryshuara në vitin 1999. Vendet e Bashkimi Evropian,
nëpërmjet Kartës Së të Drejtave Themelore dhe Traktateve Evropiane, që nga Akti Unik
Evropian, garantojnë një nivel të lartë të mbrojtjes së konsumatorit në BE. Ky nivel është
gjithashtu një objektiv i përgjithshëm, që përcaktohet në Nenin 12 të Traktatit për
Funksionimin e BE-së.
Sipas Nenit 4 , të Ligjit Nr. 9902, datë 17.4.2008, të drejtat bazë të konsumatorëve janë:
a. E drejta e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës (e drejta për siguri) - E drejta
për siguri është një nga të drejtat themelore të konsumatorit më të pranuar gjerësisht. Me
fjalë të tjera, konsumatorët duhet të jenë në gjendje të supozojnë se produktet që ata
blejnë janë mjaft të sigurta për qëllimin e tyre të synuar, kur përdoren sipas udhëzimeve.
a.1. Mbrojtja e shëndetit - Kujdesi shëndetësor cilësor është një e drejtë e njeriut. Në Nenin
59 të Kushtetutës së Shqipërisë, Pika 1/c, përcaktohet: “Shteti, brenda kompetencave
kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të
përgjegjësisë private, synon standardin më të lartë shëndetësor, fizik dhe mendor të

_________
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mundshëm”. Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO)1 ofron standarde të
shumta, të cilat mbështesin praktika mjekësore të sigurta dhe cilësore për të ndihmuar
stafin e kujdesit mjekësor në ofrimin e shërbimeve të besueshme dhe efektive.
a.2. Siguria ushqimore - Një fushë shumë e rëndësishme për konsumatorin është fusha e
prodhimit të produkteve ushqimore. Siguria
ushqimore i referohet praktikave të Çdo vit, rreth 600 milionë njerëz në
zakonshme, rutinë, në përgatitjen, trajtimin botë sëmuren si rezultat i rreth 200
dhe ruajtjen e ushqimit që synon të llojeve të ndryshme të sëmundjeve që
parandalojë sëmundjet dhe dëmtimin nga vijnë nga ushqimi. Barra e një
ushqimet. Nga ferma në fabrikë dhe më pas sëmundjeje të tillë bie më së shumti
në tavolinë ose thjesht, nga ferma në mbi të varfrit dhe mbi të rinjtë. Për më
tavolinë, produktet ushqimore mund të hasin tepër, sëmundjet që vijnë nga ushqimi
në një numër të konsiderueshëm rreziqesh janë përgjegjëse për 420 000 vdekje të
shëndetësore gjatë udhëtimit të tyre përmes parandalueshme çdo vit (Gjonaj, 2021).
zinxhirit të furnizimit të konsumatorit.
Çdo vend ka institucione të ndryshme rregullatore që përcaktojnë dhe kontrollojnë
zbatimin e standardeve vendase të sigurisë ushqimore. Në mënyrë që të shesin ose
prodhojnë produkte ushqimore në çdo vend të caktuar, bizneset vendase dhe
ndërkombëtare gjithashtu i nënshtrohen legjislacionit të sigurisë ushqimore dhe
masave të zbatimit të atij vendi. Siguria ushqimore rregullohet me legjislacion të
veçantë dhe mbikëqyret nga organe të posaçme. Ligji Nr. 9863, datë 28.1.2008 “Për
Ushqimin”, dhe i harmonizuar me acquis communautaire, është ligji kuadër në fushën
e sigurisë ushqimore. Ky ligj ka për qëllim të pakësojë, eliminojë ose parandalojë
rreziqet për shëndetin e konsumatorit përmes tre masave themelore: vlerësimit të
riskut, menaxhimit të riskut dhe komunikimit të riskut në fushën e ushqimeve dhe
ushqimeve për kafshët, mbrojtjes së bimëve inputeve bujqësore, etj.
Në të gjithë botën, shumica e ligjeve në lidhje me sigurinë e ushqimit bazohen në dy
koncepte:
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Analiza e Rrezikut dhe Pikat Kritike
të Kontrollit është një qasje sistematike, e bazuar për të parandaluar rrezikun e ndotjes
biologjike, kimike dhe fizike të ushqimit në mjediset e prodhimit, paketimit dhe
shpërndarjes. Koncepti HACCP është krijuar për të vlerësuar rreziqet shëndetësore
duke identifikuar problemet e mundshme të sigurisë ushqimore para se ato të
ndodhin, dhe jo që të inspektojë produktet ushqimore për rreziqet pasi ata kanë
ndodhur. Koncepti HACCP përfshin kontrollin e ndotësve në një numër pikash kyçe në
procesin e prodhimit të ushqimit dhe respektimin e rreptë të praktikave higjienike
gjatë gjithë kohës.
GMP (Good Manufacturing Practices) - Praktikat e Mira të Prodhimit janë udhëzime të
njohura ndërkombëtarisht për sigurimin e cilësisë për prodhimin e ushqimit, pijeve,
produkteve kozmetike, farmaceutike, shtojcave dietike dhe pajisjeve mjekësore. Këta
1

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin ISO ka hartuar edhe standarde për të ndihmuar shtetet të promovojnë
kujdesin për shëndetin dhe mirëqenien në komunitete, të tilla si Marrëveshja Ndërkombëtare e Punës IWA 18, Kuadri për
shërbime të integruara të kujdesit shëndetësore gjatë gjithë jetës të njerëzve të komuniteteve në çdo grup moshë dhe
standardin ISO 37101 për zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve (https://dps.gov.al/sq/sigurimi-i-jeteses-seshendetshme-dhe-promovimi-i-mireqenies-per-te-gjitha-grup-moshat_p1467.html).
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udhëzime paraqesin protokollet që prodhuesit duhet të zbatojnë për të siguruar që
produktet e tyre janë vazhdimisht me cilësi të lartë nga grupi në grup dhe të sigurta
për përdorim njerëzor, duke përfshirë inspektimin e detyrueshëm të produkteve në
pikat kritike të kontrollit.
Kutia 3. Shtatë parimet e një zinxhiri të sigurt të furnizimit me ushqim
Ndërsa HACCP përcakton hapat e nevojshëm për të siguruar në mënyrë aktive sigurinë e cilësisë së
ushqimit në mjediset individuale të prodhimit të ushqimit, një zinxhir i shëndetshëm i furnizimit
kërkon gjithashtu veprim në një nivel kolektiv. Bashkimi Evropian përcakton shtatë parime të
përgjithshme të sigurisë ushqimore të nevojshme për të gjithë zinxhirin e furnizimit me ushqim për
të funksionuar për të mirën publike.
Parimi 1. Përgjegjësia e korporatës. Çdo kompani e përfshirë në zinxhirin e furnizimit me ushqime
kërkohet të bëjë kujdesin e duhur për të siguruar cilësinë dhe sigurinë e një produkti ushqimor
brenda kufijve të përgjegjësisë së saj. Kjo përfshin zbatimin e kontrolleve të brendshme sipas HACCP.
Për më tepër, ato marrin përsipër përgjegjësi për dëmet që mund të shkaktojnë produktet e tyre.
Parimi 2. Gjurmueshmëria. Të gjithë operatorët e biznesit të ushqimit në BE janë përgjegjës për
dokumentimin se ku burojnë materialet e tyre dhe ku dërgohen. Ky dokumentacion ndihmon
organet rregullatore të identifikojnë shpejt burimin e ndotjes nëse bëhet i nevojshëm rikthimi.
Parimi 3. Kontrollet zyrtare të ushqimit. Autoritetet qeveritare brenda shteteve të BE janë përgjegjëse
për zbatimin e kërkesave të BE-së për ligjin e ushqimit përmes rishikimeve të orientuara drejt
rrezikut, mbledhjes së mostrave dhe inspektimeve të rregullta.
Parimi 4. Parimi i parandalimit. Autoritetet kompetente lejohen të marrin masa paraprake nëse
besojnë se efekti do të minimizojë rreziqet e sigurisë ushqimore. Këto masa paraprake rishikohen
vazhdimisht pasi të dhënat shkencore bëhen të disponueshme.
Parimi 5. Vlerësimi i pavarur shkencor i rrezikut. Një institucion qeveritar që vepron në mënyrë të
pavarur nga ndikimet politike, shoqërore dhe ekonomike është përgjegjës për hetimin shkencor dhe
vlerësimin e rreziqeve që produktet ushqimore mund të paraqesin për shëndetin e njeriut. Në BE,
ky institucion njihet si Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore.
Parimi 6. Ndarja e vlerësimit të rrezikut dhe administrimit të rrezikut. Për shkak të konflikteve të
mundshme të interesit, bëhet një dallim i qartë midis atyre që janë përgjegjës për vlerësimin
shkencor të rrezikut dhe atyre që janë përgjegjës për menaxhimin e rrezikut.
Parimi 7. Komunikimi transparent i rreziqeve. Publiku duhet të informohet menjëherë për rreziqet e
afërta dhe të mundshme të sigurisë ushqimore. Qarkullimi i informacionit në lidhje me problemet e
sigurisë ushqimore është i mundur vetëm nëse shkencëtarët, politikëbërësit dhe operatorët e
biznesit të ushqimit komunikojnë në mënyrë transparente.

a. Mbrojtja e mjedisit. “Mjedis” janë përbërësit natyrorë: ajri, toka, ujërat, klima, flora dhe
fauna në tërësinë e ndërveprimeve me njëra-tjetrën, si dhe trashëgimia kulturore, si pjesë
e mjedisit të krijuar nga njeriu (Ligji Nr. 10431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”,
Neni 5, Pika 7. Ky ligj është i përafruar plotësisht me Direktivën 2004/35/KE të Parlamentit
Europian dhe Këshillit, datë 21 Prill 2004 “Mbi përgjegjësinë mjedisore, parandalimin dhe
riparimin e dëmeve mbi ambientin”, e ndryshuar).
Shëndeti i njeriut është i lidhur drejtpërdrejt me gjendjen e përbërësve të mjedisit ku ai
jeton. Studimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH, 2012) tregojnë se rreth
22.7% raste vdekjesh në botë (12.6 milionë nga 43 million vdekje/vit) lidhen me ndotjen e
mjedisit (Prüss-Ustün et al., 2016).
_________
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Për shkak të presioneve të konsumit të tepërt, rritjes së popullsisë dhe teknologjisë, mjedisi
biofizik është duke u degraduar, nganjëherë përgjithmonë. Kjo është njohur, dhe qeveritë
kanë filluar vendosjen e kufizimeve në aktivitetet që shkaktojnë degradimin e mjedisit.
Lidhur me çështjet e mjedisit, legjislacioni ndërkombëtar dhe ai shqiptar i njeh publikut tri
të drejta bazë, të cilat rrjedhin nga detyrimet e Konventës së Aarhus-it, mbajtur më 25
Qershor 1998 në Aarhus, Danimarkë, dhe hyrë në fuqi nga 30.10.2001, ku citohet: “Shteti
duhet të garantojë të drejtën e publikut për të patur informacion për mjedisin, për të marrë
pjesë në marrjen e vendimeve mjedisore dhe për t’iu drejtuar gjykatës në lidhje me çështje
të mjedisit”.
b. E drejta e ankimit. Ligji i njeh konsumatorit të drejtën e ankimit. Në rast se konsumatori ka
një problem me sendin që ka blerë, atëherë ai duhet të ndjek procedurat e ndryshme për
ankimim.
c. E drejta e mbrojtjes së interesave ekonomikë. Konsumatorët gëzojnë të drejtën e mbrojtjes
së interesave ekonomikë, pra të financave të tyre. Tregtarët duhet të vendosin në treg
produkte të ngjashme dhe të shumëllojshme, me çmime të ndryshme, që ju mundësojnë
konsumatorëve të bëjnë blerje të arsyeshme, që i kënaqin ata dhe përputhen me financat
e tyre personale. Nuk duhet të ketë marrëveshje të fshehta ndërmjet tregtarëve për
përcaktimin e çmimit, pasi në këtë mënyrë dëmtohen “xhepat” e konsumatorëve.
ç.

E drejta për dëmshpërblim. Kjo e drejtë lidhet me të drejtën e ankimit të trajtuar më lart,
ku, nëse një produkt nuk mund të riparohet, të zëvendësohet, të ulet çmimi, atëherë
mund të zbatohet anulimi i kontratës dhe dëmshpërblimi me të njëjtin produkt ose
kthimin e parave (kur kjo parashkruhet në kontratë).

d. E drejta e edukimit. Konsumatori gëzon të drejtën e edukimit për mallrat apo shërbimet
për plotësimin e nevojave vetjake apo familjare dhe njohjen e të drejtave të tyre në lidhje
me sigurinë, cilësinë dhe çmimin e mallrave apo shërbimeve.
Edukimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe tregtarëve është pa dyshim një nga
elementët që kontribuojnë në sigurimin e një klime më miqësore ndaj konsumatorëve si
dhe rritjen e transparencës së praktikave tregtare. Për këtë qëllim, me synim njohjen e
kuadrit ligjor të mbrojtjes së konsumatorëve dhe të sigurisë së produkteve, KMK dhe
institucionet e tij të varësisë, kanë zhvilluar fushata ndërgjegjësuese për konsumatorët dhe
operatorët ekonomikë, me pjesëmarrjen e nxënësve, operatorëve ekonomikë, mediave,
etj. Gjithashtu, në programet mësimore janë futur lëndë mësimore për njohjen e të
drejtave të konsumatorëve dhe jo vetëm.
dh. E drejta e marrjes së informacionit (e drejta për informacion). Konsumatori ka të drejtë të
ketë informacion të mjaftueshëm për mallrat, produktet dhe shërbimet që i ofrohen për
të vlerësuar alternativat dhe për t’u mbrojtur nga produktet false dhe mashtruese në
praktikat e reklamimit dhe etiketimit. Me të drejtën e informimit lidhet edhe e drejta për
të zgjedhur mallra dhe produkte sipas dëshirës. Kjo do të thotë të kesh mallra dhe
shërbime konkurruese që ofrojnë alternativa për sa i përket çmimit, cilësisë dhe shërbimit.
Kjo është një fushë e të drejtave të konsumatorit në të cilën ekzistojnë dispozita të
konsiderueshme ligjore në formën e ligjeve kundër besimit dhe konkurrencës së padrejtë.
e. E drejta e përdorimit të shërbimeve publike. Konsumatori (qytetari) ka të drejtë të përdorë
shërbimet publike të ofruara nga institucionet e qeverisjes qendrore apo vendore, si
_________
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shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike apo gaz, furnizimin me ujë me cilësi dhe pa
ndërprerje, shërbimet e pastrimit dhe gjelbërimit të hapësirave publike, transporti publik,
shërbimet postare dhe telefonike, shërbimi i internetit, shërbimet shëndetësore,
shërbimet funerale dhe mirëmbajtja e varrezave, etj.
ë. E drejta e mbrojtjes ligjore. Një e drejtë gjithnjë e më e njohur e konsumatorit është e drejta
për t'u dëgjuar dhe për t’ju drejtuar organeve kompetente në rastin e shkeljes së të
drejtave të tij. Kjo do të thotë një siguri që qeveria do të marrë parasysh shqetësimet e
konsumatorëve dhe do t'i mbrojë ato interesa përmes akteve ligjore e nënligjore,
statuteve dhe rregulloreve administrative të miratuara. Konsumatori mund të ankohet
drejtpërdrejt tek tregtari apo ofruesi i shërbimit, në institucionet kompetente, shoqatat e
mbrojtjes së konsumatorëve, Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve, në arbitrazh apo
ndërmjetësim, apo në gjykatë, ku vetë konsumatori mund të ngrejë një padi për
përmbushjen e detyrimit kontraktor, bazuar në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve. Në
këtë rast, konsumatori duhet të ruajë faturat e blerjes së sendit si dhe çdo provë tjetër
gjatë shfaqjes së të metës, me qëllim që të ketë mundësi të provojë përpara institucioneve
përkatëse se e meta e mallit të blerë ekzistonte në momentin e dorëzimit të mallit.
f. E drejta e organizimit në shoqata ose bashkime për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve
dhe e drejta e përfaqësimit në organet e tyre vendimmarrëse - Konsumatorët gëzojnë të
drejtën e organizimit në shoqata, organizata jofitimprurëse, etj, në mbrojtje të interesave
të tyre. Konsumatorët gëzojnë gjithashtu të drejtën e përfaqësimit në organet e tyre
vendimmarrëse.

- Tek tregtari, ku të paraqes ankesën mbi sendin dhe të kërkojë sipas rastit, riparimin,
zëvendësimin, uljen proporcionale të çmimit, apo anulimin e kontratës. Shënime të tipit “Malli
që blihet nuk kthehet”, janë të pavlefshme dhe krejt pa efekt në rast se sendi ka të meta apo
difekte të ndryshme. Ky shënim mund të ketë efekt vetëm për ato mallra që kanë cilësinë për
të cilën është rënë dakord mes palëve dhe nuk paraqesin asnjë të metë apo mosfunksionim.
- Tek njësia përkatëse në bashkinë tuaj
- Tek Shoqatat e konsumatorëve,
- Tek Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve, i cili në rast se e gjen ankesën të bazuar, mund të
vendosë gjobë ndaj tregtarit. Po ashtu komisioni për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mund të
vendosë edhe mbi shpërblimin e dëmit, në rastet kur ka dëm,
- Në arbitrazh apo ndërmjetësim,
- Në gjykatë, ku vetë konsumatori mund të ngrejë një padi për përmbushjen e detyrimit
kontraktor, bazuar në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve. Konsumatori duhet të ruajë faturat
e blerjes së sendit si dhe çdo provë tjetër gjatë shfaqjes së të metës, me qëllim që të ketë
mundësi të provojë përpara institucioneve përkatëse se e meta e mallit të blerë ekzistonte në
momentin e dorëzimit të mallit.

_________
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2.3. Kush është përgjegjës për mbrojtjen e konsumatorit?
Funksioni i mbrojtjes së konsumatorit është kompetencë e organeve publike dhe private dhe
mund të jepet nga ligje specifike ose të rrjedhin nga statusi i tyre. Organet që luajnë një rol të
rëndësishëm në mbrojtjen e konsumatorit janë agjencitë qeveritare, organizatat (trupat) e
standardeve statutore dhe jo-statutore, avokati i popullit, shoqatat profesionale dhe
industriale, shoqatat e konsumatorëve (UNTAD, 2018, faqe 7).
Agjencitë qeveritare. Agjencitë qeveritare mund të jenë në nivel qendror apo vendor, mund të
jenë Ministri ose Departamente të veçanta për Çështjet e Konsumatorit të ngritura posaçërisht
për të administruar dhe për të zbatuar ligjet për mbrojtjen e konsumatorit. Në disa vende, ka
gjithashtu Këshilla ose Komitete Këshilluese ose Komitete të Mbrojtjes së Konsumatorit, të cilat
kanë përfaqësim me bazë të gjerë dhe shërbejnë si një mekanizëm konsultativ për të këshilluar
Qeverinë për politikat e mbrojtjes së konsumatorit.
Një agjenci e caktuar për mbrojtjen e konsumatorit mund të bashkëpunojë ngushtë me
ministritë përkatëse dhe të konsultohet me aktorë të tjerë të interesuar siç janë organizatat e
konsumatorit, industria, akademikët dhe media (UNTAD, 2018, faqe 7-8).
Duhet të theksohet se jo të gjitha çështjet me interes për konsumatorët administrohen nga
agjencia e caktuar për mbrojtjen e konsumatorit. Është e zakonshme që agjencitë e tjera
qeveritare të menaxhojnë fusha që kanë gjithashtu rëndësi për mbrojtjen e konsumatorit.
Çështjet që lidhen me ushqimin, shëndetin dhe të ushqyerit mund të menaxhohen nga
Ministria e Shëndetësisë, kredia e konsumatorit mund të jetë nën juridiksionin e Ministrisë së
Financave ose e një banke qendrore, edukimin e konsumatorit nga Ministria e Arsimit, çështjet
e qëndrueshmërisë së mjedisit nga Ministria e Mjedisit dhe shërbimet komunale nga agjencitë
lokale ose shtetërore. Pavarësisht se cila agjenci ka përgjegjësi për menaxhimin e fushave me
interes për konsumatorët, duhet të konsiderohet që do të ketë mekanizma ndërqeveritarë për
konsultim dhe bashkëpunim për të siguruar që interesat e konsumatorëve të merren parasysh
në procesin e politikëbërjes (UNTAD, 2018, faqe 8).
Organizatat (trupat) e standardeve statutore dhe jo-statutore. Organet qeveritare dhe
joqeveritare janë krijuar për të vendosur standarde për sigurinë e produkteve dhe kontrollin e
cilësisë, dhe për të lëshuar certifikatat e cilësisë. Shumica e vendeve kanë organe standarde
kombëtare me një status autonom, zakonisht të lidhur me Organizatën Ndërkombëtare të
Standardizimit (ISO), e cila negocion standarde midis përfaqësuesve të industrisë dhe aktorëve
të tjerë të interesuar, përfshirë konsumatorët. Standardet kombëtare shpesh transpozojnë
standardet ndërkombëtare, rëndësia e të cilave është rritur që nga njohja e tyre në traktatin e
vitit 1995 për krijimin e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT). Qeveritë që ende zhvillojnë
legjislacionin për mbrojtjen e konsumatorit mund të zgjedhin të adoptojnë standardet ISO në
ndërkohë (UNTAD, 2018, faqe 7).
Avokati i Popullit. Avokati i Popullit është një term arti i zhvilluar për herë të parë në Skandinavi.
Ai siguron informacion për publikun, jep këshilla për të drejtat e konsumatorit dhe ndihmon në
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes ndërmjetësimit dhe arbitrazhit.
Shoqatat profesionale dhe industriale. Shoqatat profesionale dhe industriale mund të kryejnë
vetë trajtimin e ankesave dhe procedurat disiplinore kundër anëtarëve të tyre dhe zhvillojnë
Kodet e Sjelljes, shpesh në negociata me agjencitë për mbrojtjen e konsumatorit. I hidhëruar
konsumatorët mund t'u referojnë këtyre problemeve të tyre mekanizmat për zgjidhje.
_________
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Përndryshe, disa kompanitë mund të kenë ngritur ankesat e tyre mekanizmat e trajtimit që
konsumatorët t'i referohen probleme me produktet ose shërbimet e blera.
Shoqatat e konsumatorëve. Një grup i mirë-organizuar dhe përfaqësues gjerësisht i
konsumatorëve individualë mund të bëhet një forcë e madhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
dhe mbrojtjen e konsumatorit. Lëvizja e pavarur e konsumatorit tani është mirë e njohur në
shumë regjime të mbrojtjes së konsumatorit si përfaqësues legjitim i interesave të thirren
konsumatorët dhe përfaqësuesit e konsumatorëve për t'u ulur në komitetet e njohura nga
qeveria për të shprehur pikëpamjet e konsumatorëve. Konsumatori shoqatat gjithashtu mund
t'u sigurojnë konsumatorëve këshilla të pavarura dhe objektive për produktet dhe shërbime të
bazuara në teste dhe sondazhe që ata kanë kryer
Vetë-rregullimi dhe bashkë-rregullimi. Procesi i "regjistrimit" për profesionet liberale ka
ekzistuar prej kohësh, me kontrollet që kufizojnë hyrjen në profesione të veçanta. Ky koncept
ka evoluar si një degë e politikave publike dhe si një formë e qeverisjes së korporatave, që nuk
lidhet më thjesht me rregullimin e produkteve dhe shërbimeve ose me ankesat. Duke përfshirë
një gamë më të gjerë të palëve të interesit sesa vetë kompanitë, qeveritë mund të zgjedhin të
mbështeten në skema të tilla bashkë-rregulluese për të zbatuar rregulloret të cilat përndryshe
do të nxirreshin nga shteti. Skema të tilla mund të kenë fuqinë për t'i bërë kodet vullnetare të
detyrueshme, të kërkojnë që industria të ketë kode ose të imponojë ose të përshkruajë kode
të detyrueshme, me sqarimin se respektimi i kodeve është i barabartë me pajtueshmërinë
ligjore (UNTAD, 2018, faqe 7).

2.4. Rëndësia e njohjes së procesit të mbrojtjes së konsumatorit
Rëndësia e njohjes së procesit të mbrojtjes së konsumatorit është e nevojshme dhe e
domosdoshme nga të gjitha palët e përfshira në këto marrëdhënie. Ky proces duhet të njihet
së pari nga punonjësit që janë të përfshirë në këtë çështje si në nivel qëndror edhe në nivel
vendor në mënyrë që ti trajtojnë ato sa më drejtë dhe tu japin informacionet e nevojshme dhe
të sakta konsumatorëve.
Nga ana tjetër ky proces është i nevojshëm të njihet nga vetë konsumatorët dhe tregtarët si
palë që ndërveprojnë me njëra tjetrën në mënyrë që të mund të ndërmarrin veprime të cilat
janë konform ligjit dhe që nuk dëmtojnë asnjë nga palët e përfshira. Për vetë natyrën
gjithëpërfshirëse që ka, ky proces duhet të njihet në aspektin horizontal të tij nga të gjitha palët
e përfshira.
Rëndësia nga pikëpamja e konsumatorit
-

Padituria / mungesa e informacionit e konsumatorit: Konsumatori, shpesh, nuk është i
informuar për të drejtat e tij, prandaj është shumë e rëndësishme që ata të dinë se si
të ushtrojnë të drejtat e tyre dhe si të kërkojnë lehtësime.

-

Organizimi i konsumatorit: Ne kemi nevojë për një Organizatë të Konsumatorit e cila
mund të unifikojë konsumatorët dhe t'i ndihmojë ata të kërkojnë lehtësime për çështjet
e tyre të konsumatorit.

-

Përhapja e shfrytëzimit të konsumatorit: Konsumatori shfrytëzohet nëpërmjet
mënyrave të falsifikimit, praktikave të rreme, peshave jo të sakta, informacionit jo të
plotë për produktet e paketuara, reklamave çorientuese. Për shembull, ka shumë
_________
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produkte që pretendojnë të ju bëjnë ulje ose të zvogëlojnë peshën tuaj, por kur i
përdorni, këta produkte nuk ofrojnë atë që premtohet.
Rëndësia nga këndvështrimi i biznesit
A duhet biznesi të konsiderojë me të vërtetë mbrojtjen e konsumatorit? A ka ndonjë mënyrë
që mund të përfitojnë edhe ata? Rëndësia nga këndvështirimi i biznesit ka të bëjë me këta
çështje:
-

Interesi afatgjatë i biznesit: Nëse dikush dëshiron të rrisë bazën e tij të konsumatorëve
në planin afatgjatë, atëherë ai duhet të bëjë klientë të kënaqur. Një klient i kënaqur,
me fjalën e tij, do të bënte më shumë klientë dhe do të rriste bazën e konsumatorit.

-

Biznesi përdor burimet e shoqërisë: Biznesi nuk duhet të pengojë besimin e konsumatorit
pasi shumica e burimeve vjen nga shoqëria. Nga ana tjetër, biznesi duhet të marrë
parasysh interesin publik dhe të sigurojë produkte në përputhje me kushtet specifike.

-

Përgjegjësia sociale: Biznesi ka përgjegjësi ndaj konsumatorit, organeve qeveritare dhe
shoqërisë dhe ata duhet të punojnë në një mënyrë që duhet të jetë e dobishme për ta
dhe biznesin pasi në këmbim do të lulëzojë / do të rritet biznesi i tyre.

-

Drejtësia morale: Biznesi ka një detyrë morale ndaj shoqërisë dhe konsumatorit dhe ata
duhet të ndërmarrin hapa që nuk duhet të pengojnë shoqërinë ose konsumatorin. Ato
duhet të parandalojnë çdo lloj shfrytëzimi si falsifikimi, praktikat e padrejta, produktet
me defekt, çmimi i drejtë dhe pesha.

-

Ndërhyrja e Qeverisë: Për të shmangur situatën e ndërhyrjes së qeverisë në biznes, e
cila mund të jetë një ndërhyrje e shpejtë, bizneset duhet të hartojnë praktikën e tyre
tregtare në një mënyrë të tillë që të jetë në interes të konsumatorit.

Epoka Dixhitale:
Ankesat e Konsumatorit janë hapi i parë i korrigjimit që konsumatori/klienti ndërmerr në procesin e
mbrojtjes së konsumatorit, prandaj ky është hapi më i rëndësishëm që bizneset duhet të trajtojnë
me shumë kujdes dhe shkathtësi. Sot, në kohën e internetit, ankesat dhe reagimet e konsumatorëve
kanë fuqi më shumë se kurrë.
Ankesat e konsumatorit mund të ndihmojnë një organizatë në përmirësimin e produkteve dhe
shërbimeve të tyre. Kjo është një formë e shkëlqyer e reagimit / feedback-ut që lidhet me
kënaqësinë e klientit. Dhe, nëse ankesat e konsumatorëve trajtohen me shpejtësi, ajo në të vërtetë
ndihmon në mbajtjen e klientit dhe përmirëson vullnetin e mirë të kompanisë.
Pra, në vend që t'i trajtojnë ankesat e konsumatorëve si një pengesë ose një dhimbje koke,
organizatat / bizneset mund t’i trajtojnë ato si një mënyrë për të sjellë përmirësim dhe për të rritur
bazën e tyre të konsumatorëve.

Rëndësia nga këndvështrimi i punonjësve publikë
Baza ligjore. Punonjësit publikë, të cilët kanë në përshkrimin e detyrave të tyre çështjet e
lidhura me mbrojtjen e konsumatorit, duhet të njohin në mënyrë specifike të gjithë bazën
ligjore në fuqi që është në shërbim të mirëfunksionimit të tregut.
Dokumentat Strategjikë. Të gjitha strukturat përkatëse si në nivele qëndrore dhe vendore të
përfshira në përpilimin e dokumentave strategjikë duhet të kenë njohuri të mjaftueshme mbi
çështjet e mbrojtjes konsumatorë në mënyrë që të bëjnë të mundur ndërlidhjen e planeve të
_________
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veprimit të dokumentave strategjikë me pika specifike të mbrojtjes së konsumatorit, duke
patur parasysh shtrirjen ndërsektoriale që ajo ka.
Strukturat organizative. Punonjësit publikë, të cilët janë të përfshirë në çështjet e lidhura me
mbrojtjen e konsumatorit, duhet të njohin në mënyrë specifike strukturat përkatëse në
ministritë e linjës, apo institucione të tjera varësie të cilat trajtojnë komponentë specifikë të
mbrojtjes së konsumatorit.

2.5. Kategoritë e përfshira në mbrojtjen e konsumatorit
Korniza për mbrojtjen e konsumatorit përfshin një sërë mekanizmash institucionalë. Shteti ka
një rol të rëndësishëm për të luajtur në sigurimin që mekanizmat e vendosur nuk pengojnë
padrejtësisht lirinë e biznesit për të vepruar në mënyrë legjitime ose të pengojnë lirinë e
konsumatorëve në ushtrimin e zgjedhjes individuale.
Në mbrojtjen e të drejtave të kosumatorit përfshihen disa kategori, të cilat janë objekt i punës
së Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve (KMK, 2021/1) dhe instancave të tjera
shtetërore, si:
a. Kontratat e shitjes së mallrave konsumatore dhe garancive shoqëruese,
b. Praktikat e padrejta tregtare,
c. Kushtet e padrejta në kontrata,
d. Paketat e udhëtimit,
e. Kredia konsumatore.
2.5.1.

Kontratat e shitjes së mallrave konsumatore dhe garancive shoqëruese

Kontrata e shitjes së mallrave konsumatore ka për objekt kalimin e pronësisë së një sendi apo
ofrimin e një shërbimi nga ana e tregtarit kundrejt pagesës së një çmimi nga ana e konsumatorit
(KMK, 2021/2).
Sipas Ligjit Nr. 9902, datë 17.04.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar, me “Mall
për konsumatorët përfshirë edhe mallin, që përdoret në kuptim të ofrimit të një shërbimi”’, në
kuptimin e kontratës së shitjes së mallrave konsumatore kuptohet, çdo send i luajtshëm,
pavarësisht nëse është i ri, i përdorur apo i riparuar, i parashikuar për përdorim për
konsumatorët ose që mund të përdoret prej tyre, edhe nëse nuk është i parashikuar për ta, në
kushte të arsyeshme, të parashikueshme, që bëhet i disponueshëm në treg gjatë një
veprimtarie tregtare.
Ligji i mësipërm ofron mbrojtje të veçantë për konsumatorët, në kontratat e shitjes që kanë
për objekt sendet e luajtshme ose shërbimet, të cilat përcaktohen si “mallra konsumatore”.
Që të realizohet mbrojtja e parashikuar nga ligji, kontrata duhet të jetë e lidhur midis tregtarit
dhe konsumatorit. Kjo mbrojtje nuk shtrihet në kontratat e lidhura midis dy konsumatorëve,
apo midis dy tregtarëve me njëri-tjetrin. Pra, njëra palë e kontratës duhet të jetë konsumator,
ndërsa pala tjetër duhet të jetë tregtar.
Detyrimet e shitësit për të dorëzuar sende pa të meta (përputhshmëria kontraktuale). Shitësi
është i detyruar t’i dorëzojë konsumatorit sende pa të meta/difekte, të cilat duhet të
_________
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funksionojnë sipas qëllimit që kanë dhe në përputhje me çka është rënë dakord mes palëve
sipas kontratës që ato kanë lidhur.
Sendet konsiderohen se janë në përputhje me përshkrimet e dhëna në kontratë kur:
-

Sendet përputhen me përshkrimin e dhënë nga shitësi dhe zotërojnë cilësitë e mallit,
që shitësi ia ka paraqitur konsumatorit si mostër ose si model. Pra, konsumatori ka të
drejtë të marrë një mall i cili gëzon cilësitë që shitësi ia ka përshkruar, apo që ia ka
paraqitur si model konsumatorit.

-

Sendet përputhen me qëllimet e veçanta, për të cilat konsumatori i ka kërkuar dhe që
i bëhen të njohura shitësit në çastin e lidhjes së kontratës. Konsumatori ka të drejtë të
marrë një mall i cili do i shërbejë atij për qëllimet që ky dëshiron, por këto qëllime duhet
t’i bëhen të njohura shitësit në momentin e blerjes, pasi shitësi ka njohuri më të mira
në lidhje me cilësinë e sendeve dhe duke njohur qëllimet e konsumatorit ai mund të
ofrojë mallin më të përshtatshëm për atë qëllim. Në rast se konsumatori nuk i bën të
njohura qëllimet e veçanta të tij, në lidhje me përdorimin e sendit, atëherë nuk mund
të realizojë mbrojtjen që i jep ligji.

-

Sendet përputhen me qëllimet, për të cilat mallrat e të njëjtit tip përdoren normalisht.
Mallrat që i dorëzohen konsumatorit duhet të jenë në gjendje funksionale, në
përputhje me qëllimin për të cilin janë krijuar, p.sh thikat e kuzhinës duhet të presin,
llambat duhet të ndizen, etj.

-

Sendet paraqesin cilësitë dhe performancën, të cilat janë normale për mallra të të
njëjtit tip dhe që konsumatori, në mënyrë të arsyeshme, i pret, sipas natyrës së mallit
dhe duke marrë parasysh karakteristikat e mallit, të bëra nga shitësi, prodhuesi ose
përfaqësuesi i autorizuar i tij, në deklaratat publike, veçanërisht në publicitetet ose
etiketimet. Pra, në këtë rast mallrat që i dorëzohen konsumatorit duhet të kenë çdo
cilësi të reklamuar në publicitet apo etiketë. Në rast se cilësitë e sendit janë ekzagjeruar
gjatë fushatave publicitare apo etiketime, atëherë sendi do të konsiderohet me të meta
dhe i papërputhshëm me kontratën.

Të drejtat e konsumatorit në rast se malli është me të meta. Në rast se sendet e blera nga
konsumatori janë me defekte apo nuk funksionojnë atëherë konsumatori mund të ankohet
menjëherë tek shitësi, i cili është i detyruar të pranojë ankesat për mallrat në çdo vend ku
ushtron ose paraqet veprimtarinë, me përjashtim të rastit kur është autorizuar një person
tjetër për riparimet. Në këtë rast, ankesa duhet të paraqitet tek personi i autorizuar për
riparimet. Shitësi duhet të vendosë për pranimin e ankesës menjëherë ose brenda 3 ditëve
punë.
Në rastin kur mallrat e blera janë me të meta dhe nuk përputhen me kushtet kontraktuale, të
treguara më sipër, atëherë konsumatori ka të drejtë të rizotërojë mallin pa të meta, në
përputhje me kontratën, pa pagesë shtesë. Kjo e drejtë realizohet sipas një sistemi të
përshkallëzuar mundësish apo zgjidhjesh që ligji jep. Rizotërimi i mallit pa të meta mund të
realizohet, së pari nëpërmjet riparimit, ose zëvendësimit, apo uljes së përpjesshme të çmimit
ose si mjet final, anulimi i kontratës.
Pra, përshkallëzimi i mundësive që ka konsumatori, për të realizuar të drejtën e tij mbi një mall
në përputhje me kontratën të lidhur me shitësin, renditet si më poshtë:
1- Riparimi
_________
Faqe 22/80

MANUAL PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT NË NIVEL VENDOR

2- Zëvendësimi
3- Ulje e përpjesshme e çmimit
4- Anulim i kontratës
Afatet kohore dhe Garancia Kontraktuale. Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve parashikon
afatet kohore, brenda të cilave shitësi duhet të përgjigjet për defektet e sendit, apo të quajtura
ndryshe mungesë e përputhshmërisë kontraktore. Ligji përcakton se shitësi përgjigjet për
mospërputhjet që vërehen brenda afatit kohor të 2 vjetëve nga çasti i dorëzimit të mallit. Në
rast se difekti i sendit ndodh 2 vjet pas blerjes së tij, pra, pas marrjes në dorëzim nga
konsumatori, atëherë detyrimi për ndrequr sendin do të bjerë mbi vetë konsumatorin. Në rast
se sendi ka shfaqur të meta brenda afatit 2 vjeçar dhe gjatë kësaj periudhe, konsumatori e ka
dorëzuar sendin pranë shitësit për riparim apo inspektim sipas procedurave të ankesës,
atëherë kjo kohë qëndrimi i shtohet afatit 2 vjeçar. Është mjaft e rëndësishme që konsumatori
të ruajë faturat si dhe çdo provë tjetër me qëllim që të përfitojë nga mbrojtja që ofron ligji.
Konsumatori duhet të provojë që e meta e sendit ka ekzistuar që nga çasti kur malli i është
dorëzuar atij nga tregtari. E meta e sendit nuk duhet të jetë shkaktuar nga vetë konsumatori
apo nga keqpërdorimi që ai vetë i bën sendit.
Në rast se e meta e sendit konstatohet brenda një periudhe kohore prej gjashtë muajsh, që
nga data e dorëzimit të mallit prezumohet se ka ekzistuar që në kohën e dorëzimit. Si rregull,
në rast se e meta e sendit shfaqet brenda 6 muajsh, atëherë konsumatori nuk ka nevojë të
provojë që e meta ekzistonte që nga çasti i dorëzimit të mallit. Barra e provës në këtë rast bie
mbi shitësin, i cili duhet të provojë që e meta nuk ekzistonte në kohën e dorëzimit, por ky difekt
i mallit është shkaktuar nga vetë konsumatori. Përjashtimisht, ky rregull nuk aplikohet në rast
se prezumimi i mësipërm është i papajtueshëm me natyrën e mallit ose me natyrën e
mospërputhjes.
Përsa i përket, garancisë kontraktuale, kjo nuk duhet të ngatërrohet me garancitë dhe
mbrojtjen që ofron ligji për mbrojtjen e konsumatorëve, pasi mbrojtja e ofruar nga ligji nuk
mund të privohet në asnjë mënyrë nga deklarata e garancisë kontraktuale.
Garancia kontraktuale mund të ofrojë të drejta shtesë për konsumatorin, por kurrsesi nuk mund
të prekë të drejtat që konsumatori ka fituar nga ligji.
Garancia kontraktuale jepet për të lehtësuar marrëdhënien e shitblerjes, duke i ofruar blerësit
mundësi të riparimit apo zëvendësismit të sendit në rastin e difekteve. Tregtari është i detyruar
të plotësojë deklaratën e garancisë dhe t’ia dorëzojë atë konsumatorit. Deklarata e garancisë
duhet t’i jepet konsumatorit në gjuhën shqipe. Ajo duhet të jetë e shkruar në një gjuhë të qartë
e të kuptueshme dhe të përmbajë të dhënat e nevojshme, si emërtimin e mallit ose të
shërbimit, emrin dhe adresën e garantuesit, afatin dhe zonën e veprimit të garancisë. Në rast
se afati i garancisë kontraktuale është një vit, atëherë kjo nuk do të thotë se shitësi nuk do të
përgjigjet për të metat e sendit përtej këtij afati, sipas përcaktimeve të mësipërme. Përtej
përgjegjësisë kontraktore, shitësi do të mbajë përgjegjësinë që rrjedh nga ligji.
Detyrimet e shitësit pas shitjes së mallit. Prodhuesit dhe shitësit duhet të sigurojnë pjesë
këmbimi të nevojshme për mirëmbajtjen dhe riparimin e mallrave brenda periudhës së
garancisë, qoftë kjo garanci sipas dispozitave ligjore apo atyre kontraktuale. Ky detyrim
garanton edhe njëherë të drejtat e konsumatorit për të pasur një mall në përputhje me
kontratën e lidhur, pra një mall funksional, pa difekte dhe të meta.
_________
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Përputhja kontraktuale e shërbimeve. Ligji parashikon se tregtari duhet t’i ofrojë konsumatorit
shërbime, në përputhje me kushtet e kontratës. Tregtari është përgjegjës për mospërputhjet
e shërbimit të siguruar konsumatorit me kushtet e kësaj kontrate.
Ankimi. Në rast se konsumatori ka një problem me sendin që ka blerë atëherë ai duhet të
ankohet menjëherë:
-

Tek tregtari, ku të paraqes ankesën mbi sendin dhe të kërkojë sipas rastit, riparimin,
zëvendësimin, uljen proporcionale të çmimit, apo anulimin e kontratës. Shënime të tipit
“Malli që blihet nuk kthehet” janë të pavlefshme dhe krejt pa efekt në rast se sendi ka
të meta apo difekte të ndryshme. Ky shënim mund të ketë efekt vetëm për ato mallra
që kanë cilësinë për të cilën është rënë dakord mes palëve dhe nuk paraqesin asnjë të
metë apo mosfunksionim.

-

Tek Shoqatat e Konsumatorëve,

-

Tek Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve, i cili në rast se e gjen ankesën të bazuar,
mund të vendosë gjobë ndaj tregtarit. Po ashtu komisioni për mbrojtjen e
konsumatorëve dhe mund të vendosë edhe mbi shpërblimin e dëmit, në rastet kur ka
dëm,

-

Në arbitrazh apo ndërmjetësim,

-

Në gjykatë, ku vetë konsumatori mund të ngrejë një padi për përmbushjen e detyrimit
kontraktor, bazuar në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve. Konsumatori duhet të
ruajë faturat e blerjes së sendit si dhe çdo provë tjetër gjatë shfaqjes së të metës, me
qëllim që të ketë mundësi të provojë përpara institucioneve përkatëse se e meta e
mallit të blerë ekzistonte në momentin e dorëzimit të mallit.

2.5.2.

Praktikat e padrejta tregtare

Ligji Nr. 9902, datë 17.04.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar, me qëllim që
të ofrojë një mbrojtje sa më të lartë për konsumatorët dhe të rrisë besimin e tyre në tregun e
lirë, ndalon praktikat e padrejta tregtare të përdorura nga tregtarët kundrejt konsumatorëve.
Parashikimet ligjore mbi praktikat e padrejta tregtare zbatohen vetëm në marrëdhëniet midis
konsumatorëve dhe tregtarëve dhe jo në marrëdhëniet midis vetë tregtarëve me njëri-tjetrin
(KMK, 2021/3.
Ligji parashikon një sërë praktikash tregtare të padrejta, çorientuese, dhe agresive të cilat janë
të ndaluara nëse dobësojnë ndjeshëm aftësinë e konsumatorit për marrjen e një vendimi, si
pasojë e informacionit të dhënë, duke shkaktuar kështu marrjen e vendimit, të cilin, në të
kundërt, nuk do ta kishte marrë.
Këto praktika tregtare ndalohen në rast se përmbushin dy kushte:
-

janë të padrejta, çorientuese ose agresive

-

deformojnë zgjedhjen e lirë të konsumatorit.

Ligji parashikon gjithashtu një sërë praktikash që janë gjithmonë të ndaluara, në çdo rrethanë.
Të tilla praktika të ndaluara përmblidhen në 31 raste. Për këto praktika tregtare nuk është e
nevojshme të përmbushet kushti i dytë, ato janë të ndaluara gjithsesi.
_________
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Kuptimi i praktikave tregtare të padrejta. Një praktikë tregtare është e padrejtë kur:
-

është në kundërshtim me kërkesat që një tregtar pritet, në mënyrë të arsyeshme, të
zbatojë ndaj konsumatorëve, në përputhje me praktikën e tregtimit të ndershëm
dhe/ose me parimin e përgjithshëm të mirëbesimit në fushën respektive të
veprimtarisë tregtare,

-

dobëson ndjeshëm aftësinë e konsumatorit “mesatar” për marrjen e një vendimi, si
pasojë e informacionit të dhënë, duke shkaktuar kështu marrjen e vendimit, të cilin, në
të kundërt, nuk do ta kishte marrë.

Me praktikë të tregtimit të ndershëm nënkuptohet sjellja profesionale të tregtarit me aftësi të
posaçme dhe kujdes të veçantë, në fushën e aktivitetit përkatës.
Me konsumator “mesatar” kuptohet konsumatori i cili është në mënyrë të arsyeshme i
mirëinformuar, vëzhgues dhe i kujdesshëm, duke marrë parasysh faktorët socialë, kulturorë
dhe gjuhësorë.
Në rastin e grupeve vulnerabël, konsumatori mesatar i atij grupi është njësia matëse për
vlerësimin e praktikës së padrejtë, pasi ligji parashikon se praktikat tregtare, që shtrembërojnë
sjelljen ekonomike të një grupi konsumatorësh, qartësisht të identifikueshëm, të cilët janë të
ndjeshëm ndaj praktikës, mallit ose shërbimit, si pasojë e dobësisë së tyre mendore apo fizike,
moshës apo lehtëbesimit, në një mënyrë, të cilën tregtari pritet, në mënyrë të arsyeshme, ta
parashikojë, vlerësohen nga këndvështrimi i konsumatorit të nivelit mesatar të këtij grupi.
Nuk konsiderohen praktika të padrejta tregtare rastet e praktikave normale dhe legjitime të
publiciteteve, në të cilat bëhen formulime të ekzagjeruara ose formulime që nuk duhen marrë
tekstualisht.
Kuptimi i praktikave tregtare çorientuese. Praktika tregtare çorientuese mund të realizohet me
veprime ose me mosveprime, thënë me fjalë të tjera, me dhënie informacioni të pavërtetë ose
dhe me heshtje, pra, me informacion të mangët ose të paqartë. Përsa i përket realizimit me
veprime/deklarime informacioni, një praktikë tregtare është çorientuese:
-

kur përmban informacion të rremë dhe për rrjedhojë është e pavërtetë

-

kur, në çfarëdo mënyre, përfshirë paraqitjen e përgjithshme, mashtron apo ka mundësi
të mashtrojë konsumatorin mesatar, edhe nëse informacioni është korrekt,

-

dhe që, e bën ose ka mundësi ta bëjë atë, të marrë një vendim, të cilin, në të kundërt,
nuk do ta kishte marrë.

Këta kritere janë objektive, dhe nuk është e nevojshme të provohet që konsumatori vërtet u
mashtrua, vetëm mundësia që konsumatori mund të mashtrohet e bën praktikën të padrejtë.
Gjithashtu nuk ka nevojë të provohet se konsumatori ka përsuar një humbje financiare.
Informacioni është çorientues kur deklarimet e pavërteta kanë lidhje me:
-

çdo marketing të një malli apo shërbimi, përfshirë publicitetin krahasues, që krijon
konfuzion me çfarëdo malli, shërbimi, marke tregtare, emërtimi tregtar ose shenjë
tjetër dalluese të një konkurrenti,

-

çdo mospajtim të tregtarit me angazhimet që përmbajnë kodet ku ai është palë, ku
angazhimi nuk është evaziv, por është i prerë dhe është i mundur verifikimi, si dhe ku
tregtari tregon se në një praktikë tregtare ai është i lidhur nga kodi.
_________
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Përsa i përket realizimit të praktikës tregtare me mosveprime apo me heshtje, ajo do të
konsiderohet çorientuese kur:
-

duke konsideruar të gjitha tiparet dhe rrethanat e saj, si dhe kufizimet e mjeteve të
komunikimit, tregtari jep të mangët informacionin [thelbësor], që i nevojitet
konsumatorit mesatar për të qenë i informuar për të marrë një vendim,

-

një tregtar fsheh ose jep informacion në një mënyrë të paqartë, të pakuptueshme, të
dykuptimtë ose të parakohshme,

-

ose dështon në identifikimin e qëllimit tregtar të praktikës së tij tregtare, nëse ajo nuk
është e dukshme nga konteksti,

-

dhe kur, në cilindo rast, kjo e bën apo ka mundësi ta bëjë konsumatorin mesatar të
marrë një vendim, të cilin, në të kundërt, nuk do ta kishte marrë.

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve nuk përcakton në mënyrë shteruese se cili është
informacioni thelbësor që duhet t’i jepet konsumatorit, prandaj kjo vendoset rast past rasti nga
institucionet përkatëse, siç janë Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve ose Gjykata.
Megjithatë, ligji përcakton disa elementë thelbësorë që duhet të përmbajë ftesa për blerje, si
p.sh, karakteristikat kryesore të mallit ose shërbimit, adresa dhe identiteti i tregtarit, çmimi i
plotë duke përfshirë taksat apo mënyra e saktë e llogaritjes së tij, mënyra e pagesës, dorëzimit
apo furnizimit të mallit dhe trajtimit të ankesave, të drejtën e heqjes dorë apo anulimit të
kontratës sipas rastit kur kjo kërkohet nga ligji.
Kuptimi i praktikave tregtare agresive. Një praktikë tregtare është agresive kur:
-

duke konsideruar të gjitha tiparet dhe rrethanat e saj, dobëson apo ka mundësi të
dobësojë ndjeshëm lirinë e zgjedhjes ose sjelljen e konsumatorit për mallin apo
shërbimin,

-

nëpërmjet ushtrimit të dhunës psikike dhe/ose fizike, ose ndikimit të tepruar, i cili
nënkupton shfrytëzimin e një pozite pushteti në raport me konsumatorin, sa që mund
të ushtrojë presion edhe pa përdorur dhunë apo kërcënim në mënyrë të atillë sa të
dobësojë ndjeshëm aftësinë e konsumatorit për të marrë një vendim të informuar dhe
në këtë mënyrë e shtyn konsumatorin të marrë një vendim, të cilin, në të kundërt, nuk
do ta kishte marrë.

Për të përcaktuar nëse një praktikë tregtare përdor dhunën psiqike dhe/ose fizike, ose ndikimin
e tepruar, merren parasysh:
-

kohëzgjatja, vendndodhja apo natyra e saj,

-

përdorimi i një gjuhe ose sjelljeje kërcënuese ose abuzive,

-

shfrytëzimi nga ana e tregtarit e çfarëdo fatkeqësie të konsumatorit apo rrethane të
përmasave të ngjashme, për të cilat tregtari është në dijeni, me qëllim që të dobësojë
gjykimin e konsumatorit dhe të ndikojë në vendimin e tij për mallin apo shërbimin,

-

çdo pengesë e vështirë ose e shpërpjesëtuar jokontraktuale, e vendosur nga tregtari,
kur një konsumator dëshiron të ushtrojë të drejta sipas kontratës, përfshirë të drejtat
e përfundimit të kontratës apo të këmbimit me një mall apo shërbim tjetër ose tregtar
tjetër,

-

çdo kërcënim për të ndërmarrë çfarëdo veprimi, që nuk mund të ndërmerret ligjërisht.
_________
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Përveç kushteve të sipërcituara, ka edhe 31 raste ku praktikat tregtare janë të ndaluara në çdo
rast, të cilat, në mënyrë të detajuar, janë paraqitur në Shtojcën 1.
2.5.3.

Kushtet e padrejta në kontrata

Sipas Ligjit Nr. 9902, datë 17.04.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar,
“Konsumatorët gëzojnë mbrojtje ligjore për kushtet e padrejta të parashikuara në kontratat
standarde që ata lidhin me tregtarët“ (KMK, 2021/4). Të gjitha kontratat që lidhen nga
konsumatorët me tregtarët, me gojë apo me shkrim, në qendra tregtare apo jashtë tyre, në
distancë apo drejtpërdrejtë, nuk duhet të përmbajnë kushte të padrejta, të cilat dëmtojnë
konsumatorët.
Kontrata është marrëveshja që realizohet ndërmjet dy palëve për arritjen e një qëllimi të
përbashkët, p.sh, kontrata shitblerje, kontrata furnizimi, kontrata qiraje, etj, apo kontrata për
mallra apo shërbime.
Që të realizohet mbrojtja e parashikuar nga ligji, kontrata duhet të jetë e lidhur midis tregtarit
dhe konsumatorit. Kjo mbrojtje nuk shtrihet në kontratat e lidhura midis dy konsumatorëve,
apo midis dy tregtarëve me njëri tjetrin. Pra, njëra palë e kontratës duhet të jetë konsumator,
ndërsa pala tjetër duhet të jetë tregtar.
Siç kemi trajtuar më sipër, “Me konsumator, kuptohet çdo person, i cili blen ose përdor mallra
apo shërbime për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë
tregtare ose ushtrimin e profesionit”, ndërsa, “Me tregtar kuptohet çdo person fizik ose juridik,
i cili vepron për qëllime që lidhen me veprimtarinë e tij ekonomike, tregtinë, biznesin, zanatin
ose profesionin, si dhe cilido, që vepron në emër ose në interes të tregtarit.
Kushtet mbi të cilat mund të ushtrohet kontrolli i padrejtësisë (apo kushtet për të cilat mund të
ankohet konsumatori). Konsumatori mund të ankohet vetëm për ato kushte të cilat nuk janë
negociuar veçmas, ose ata kushte të cilat njihen si kushte standarde, pra, janë të njëjta në të
gjitha kontratat që një tregtar lidh me konsumatorët, pasi synojnë të disiplinojnë në mënyrë
uniforme marrëdhënie kontraktore të caktuara. Në rast se një kusht i kontratës është
negociuar midis konsumatorit dhe tregtarit, atëherë konsumatori nuk mund të ankohet mbi
këtë kusht. Në çdo rast, barra e provës për të vërtetuar se kushti është negociuar veçmas i
takon tregtarit.
Një kusht i kontratës konsiderohet i panegociuar veçmas, kur ka qenë hartuar më parë nga
tregtari dhe, si pasojë, konsumatori nuk ka qenë në gjendje të ndikojë në përmbajtjen e kushtit,
veçanërisht në tekstin e kontratës standarde, të formuluar më parë.
Në rast se disa aspekte të kushtit ose një kusht specifik kanë qenë të negociuara veçmas,
atëherë nuk përjashtohet kontrolli mbi pjesën tjetër të kontratës, nëse një vlerësim i
përgjithshëm i kontratës tregon se ajo është një kontratë standarde e formuluar më parë.
Konsumatori mund të ankohet mbi kushtet standarde, të formuluara më parë nga tregtari, pasi
prezumohet se konsumatori nuk ka qenë në gjendje të shprehë vullnetin e tij të lirë në lidhje
me këto kushte, por ka qenë i nënshtruar ndaj asaj çka ka ofruar tregtari. Duke qenë se këto
kushte kontraktuale janë produkt i vullnetit vetëm të një pale, atëherë ato duhet të jenë të
drejta dhe të mos dëmtojnë interesat e konsumatorëve në favor të tregtarëve.

_________
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Kontrolli i padrejtësisë nuk mund të ushtrohet mbi kushtet thelbësore të kontratës, sikurse janë
çmimi dhe objekti kryesor i kontratës (malli apo shërbimi që ofrohet). Objekti dhe çmimi i
kontratës janë faktori thelbësor, i cili ndikon në formimin e vullnetit të konsumatorit për të
lidhur kontratën, prandaj prezumohet se kushte të tilla janë pasojë e vullnetit të plotë dhe të
lirë të palëve, nëse këto janë të kuptueshme për konsumatorin. Megjithatë kushtet thelbësore
janë të përjashtuara nga vlerësimi i padrejtësisë së kushtit, për aq kohë sa ato janë
transparente, pra janë shprehur në një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme për konsumatorin.
Transparenca e kushtit nënkupton jo vetëm që ky kusht të kuptohet nga pikëpamja
gramatikore, por ai duhet të kuptohet edhe përsa i përket pasojave ekonomike që sjell për
konsumatorin. Konsumatori duhet të kuptojë dhe të ketë mundësi të parashikojë pasojat dhe
pozitën ekonomike, në të cilën vendoset në një kohë afatgjatë pas lidhjes së kontratës. Në rast
se kushtet thelbësore nuk janë të qarta dhe transparente, atëherë ato mund t’i nënshtrohen
kontrollit për padrejtësi.
Kushti i padrejtë. “Kushti i padrejtë kontraktual” është ai kusht, i cili ka qenë hartuar më parë
nga tregtari dhe konsumatori nuk ka mundur të ndikojë përmbajtjen e tij, si dhe nga ky kusht
shkaktohet një pabarazi e ndjeshme dhe e dallueshme në të drejtat dhe detyrimet e palëve,
që rrjedhin nga kontrata, në dëm të konsumatorëve.
Me “pabarazi të ndjeshme” në të drejtat dhe detyrimet e palëve, do të kuptojmë faktin se
kontrata është e çbalancuar dhe tregtari fiton nga kontrata më shumë favore dhe të drejta në
dëm të konsumatorëve, si p.sh, për konsumatorin caktohet një penalitet në rast se tërhiqet
nga kontrata, ndërsa për tregtarin nuk aplikohet asnjë penalitet.
Për të kuptuar ekuilibrin e të drejtave dhe detyrimeve të palëve në një kontratë, duhet që
situata në të cilën është vendosur konsumatori me anë të kontratës, të krahasohet me situatën
në të cilën konsumatori do të ndodhej në mungesë të kontratës dhe në aplikimin e
drejtpërdrejtë të ligjit që rregullon marrëdhënien në të cilën ky konsumator ndodhet.
Në rast se nga krahasimi i këtyre dy situatave rezulton se ka një dallim të konsiderueshëm,
atëherë arrihet në përfundimin se kemi një pabarazi të ndjeshme mes të drejtave dhe
detyrimeve të palëve, të cilat devijojnë nga parimet e barazisë dhe paanësisë që parashikon e
drejta, e veçanërisht Kodi Civil. Gjithashtu, në rast se pabarazia e shkaktuar është haptazi e
dallueshme, pra, kundër kërkesave të mirëbesimit mes palëve, atëherë kushti do të
konsiderohet i padrejtë.
Me “kërkesat e mirëbesimit” kuptohet marrja në konsideratë e interesave të konsumatorit nga
ana e tregtarit. Pra, tregtari duhet të sillet gjatë aktivitetit të tij tregtar në përputhje me zakonet
e mira tregtare, duke evituar praktikat e padrejta tregtare.
Për të vlerësuar nëse një kusht kontraktual është në përputhje me kërkesat e mirëbesimit
duhet të shohim nëse tregtari, duke ndërvepruar në mënyrë të drejtë e të paanshme me
konsumatorin, mund të prezumojë në mënyrë të arsyeshme se konsumatori do të kishte rënë
dakord me një kusht të tillë në negocimet kontraktore individuale.
Përveç sa më sipër, në vlerësimin e një kushti të padrejtë duhet të merren parasysh edhe
rrethana të tjera, si p.sh:
-

natyra e mallrave dhe shërbimeve, për të cilat lidhet kontrata,

-

koha e lidhjes së kontratës,
_________
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-

rrethanat shoqëruese të lidhjes së kontratës (p.sh, nëse janë përdorur praktika të
padrejta, agresive, publicitet mashtrues, etj),

-

kushte të tjera të kontratës ose kontratë tjetër, nga e cila është e varur (pra, kushtet e
kontratës në tërësi apo një kontratë tjetër që lidhet me kontratën kryesore, p.sh blihet
një send, por shitësi i garanton konsumatorit edhe një kontratë huaje (kredi bankare)
për të paguar çmimin e sendit të blerë.

Të gjitha këto situata duhet të merren në konsideratë për të vlerësuar nëse në tërësinë e saj
marrëdhënia midis konsumatorit dhe tregtarit është e ekuilibruar në të drejta dhe detyrime,
apo jo (Kutia 4).
Transparenca e kushteve kontraktore. Konsumatori ka të drejtë të ketë të paraqituara kushtet
e kontratës në një gjuhë të qartë e të kuptueshme. Nga pikëpamja formale, kushtet e kontratës
duhet të jenë të paraqitura në gjuhën shqipe, të kuptueshme nga pikëpamja gramatikore dhe
semantike, dhe të jenë të dallueshme. Nga pikëpamja substanciale, kushti duhet të jetë i
kuptueshëm nga konsumatori, përsa i përket pasojave ekonomike që ai sjell në plan afatgjatë.
Konsumatori duhet të jetë në gjendje të parashikojë me siguri të gjitha pasojat ekonomike që
i vijnë nga një kusht kontraktual, si p.sh, nga llogaritja e normave të interesit në kredi bankare,
apo nga kursi i këmbimit kur kredia bankare është marrë në monedhë të huaj, apo nga luhatjet
e çmimit të shërbimeve apo mallrave në kontratat afatgjata, etj. Në rast se ka dyshime rreth
kuptimit të kushtit të kontratës, atëherë ai interpretohet në favor të konsumatorit dhe kundër
tregtarit.
Pasojat e kushtit të padrejtë. Kushti i padrejtë është i pavlefshëm dhe nuk e detyron
konsumatorin që ta respektojë atë. Ligji parashikon se, në rastin kur kushti konsiderohet i
padrejtë, ai quhet i pavlefshëm nga koha që është lidhur kontrata. Pra, konsiderohet sikur
kushti i padrejtë të mos ishte parashikuar fare në kontratë. Ndërsa, kushtet e tjera kontraktuale
mbeten detyruese për palët, kur zbatimi i mëtejshëm i kontratës është i mundshëm. Në rast
se kontrata nuk mund të qëndrojë pa kushtin e padrejtë, atëherë ajo nuk zbatohet dhe
konsiderohet e paqenë.
Por, qëllimi i ligjit nuk është të anullojë kontratën në tërësi, por vetëm kushtet e padrejta që ajo
përmban. Për këtë arsye, në rast se ligji e lejon, gjykata mund të zëvendësojë kushtin e padrejtë
me një kusht të parashikuar nga ligji, vetëm në ato raste kur kontrata rrezikon të anulohet
plotësisht. Në rast se kontrata mund të vazhdojë pa kushtin e padrejtë, atëherë kushti i
padrejtë nuk duhet të përshtatet as nga gjykata dhe as nga ndonjë institucion tjetër, por
kontrata duhet të vazhdojë të përmbushet nga palët, pa marrë në konsideratë kushtin e
padrejtë.
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Kutia 4. Shembuj të kushteve të padrejta
Ligji Nr. 9902, datë 17.04.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar, parashikon një listë
kushtesh të cilat konsiderohen të padrejta në rast se ndodhen në kontratë. Kjo listë ndihmon
tregtarët, që kur hartojnë kontratat standarde t’i përjashtojnë këta lloje kushtesh nga përmbajtja e
tekstit të kontratës, në rast të kundërt ato nuk do të sjellin efekt dhe nuk do të jenë të detyrueshme
për konsumatorin. Të tilla kushte janë kushte të cilat:
-

përjashtojnë përgjegjësinë e tregtarit në rast të vdekjes apo dëmtimit personal të
konsumatorit, që vjen si pasojë e veprimeve të tregtarit,

-

përjashtojnë ose kufizojnë të drejtat ligjore të konsumatorit që ky mund të ketë ndaj
tregtarit, si p.sh, kompensimi i detyrimeve, etj,

-

detyrojnë konsumatorin, por i lejojnë tregtarit të detyrohet vetëm me plotësimin e kushteve
që varen nga ai vetë,

-

i lejojnë tregtarit që në rast të ndërprerjes së kontratës, të mbajë shumën e paguar nga
konsumatori, por nuk parashikon marrjen e një kompensimi nga ana e konsumatorit, në rast
se tregtari e ndërpret kontratën,

-

i kërkojnë konsumatorit, që në rast se nuk përmbush detyrimin e tij, të paguajë një penalitet
tepër të lartë dhe joproporcional,

-

i lejojnë tregtarit të prishë kontratën lirisht, kur një liri e tillë nuk parashikohet edhe për
konsumatorit, apo i lejojnë tregtarit të mbajë shumën e paguar paraprakisht nga
konsumatori edhe kur tregtari nuk ka përmbushur detyrimet e tij,

-

i mundësojnë tregtarit të prishë kontratën pa afat, pa një njoftim të mëparshëm dhe të
arsyeshëm për konsumatorin,

-

i zgjasin automatikisht një kontratë me afat të caktuar, pa i lënë kohë të mjaftueshme
konsumatorit për t’u shprehur mbi këtë zgjatje,

-

e detyrojnë konsumatorin të mos anulojë kushtet me të cilat ai nuk kishte mundësi të njihej
përpara lidhjes së kontratës,

-

i mundësojnë tregtarit të ndryshojë kushtet e kontratës në mënyrë të njëanshme pa një
arsye të vlefshme që specifikohet në kontratë,

-

i mundësojnë tregtarit të ndryshojë karakteristikat e mallit apo shërbimit, pa një arsye të
vlefshme,

-

i parashikojnë që çmimi të përcaktohet në momentin e dorëzimit të malli, apo i lejojnë
tregtarit rritjen e çmimit pa i dhënë mundësi konsumatorit të tërhiqet nga kontrata,

-

i japin të drejtë tregtarit të përcaktojë nëse malli është me difekte apo jo, ose i japin tregtarit
të drejtën për të interpretuar në mënyrë ekskluzive çdo kusht të kontratës,

-

i kufizojnë detyrimin e tregtarit për të përmbushur angazhimet e marra përsipër nga
përfaqësuesi i tij,

-

e detyrojnë konsumatorin të përmbushë të gjitha detyrimet e tij, ndërsa tregtari nuk
përmbush detyrimet e veta,

-

i japin tregtarit mundësinë të transferojë të drejtat që rrjedhin nga kontrata, kur kjo shkakton
pakësimin e garancive për konsumatorin, pa marrë pëlqimin e këtij të fundit,

-

pengojnë të drejtën e konsumatorit për të ndërmarrë veprime ligjore, apo për t’ju drejtuar
gjykatës,

-

ndryshojnë kushtet e kontratave të kredisë, veçanërisht metodologjinë e përllogaritjes së
normës së interesit, pa marrë më parë pëlqimin e konsumatorit.
_________
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Ankimi për një kusht të padrejtë. Në rast se konsumatori dyshon se në kontratën e tij gjendet
një kusht i padrejtë, atëherë mund të ankohet:
-

tek Tregtari, ku ta denoncojë kushtin dhe të kërkojë që ky kusht i kontratës të anulohet,

-

tek Shoqatat e Mbrojtjes së Konsumatorëve, të cilat kanë të drejtë të ngrenë një padi
kundër tregtarit, ku mund të kërkojnë heqjen dhe ndalimin e përdorimit të kushteve të
padrejta në kontratat standarde përkatëse,

-

tek Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve, i cili në rast se e gjen ankesën të bazuar,
mund të anulojë kushtin e pretenduar si të padrejtë,

-

në Gjykatë, ku vetë konsumatori mund të ngrejë një padi për anulimin e kushtit të
padrejtë në kontratë.
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3. Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri
Qeverisja vendore në Shqipëri ka kaluar në disa hapa të rëndësishëm historik, të cilët janë
shoqëruar edhe me kalimin e një sërë funksionesh dhe kompetencash nga njësitë e qeverisjes
qëndrore te ato vendore apo anasjelltas. Procesi i decentralizimit në Shqipëri mori një fokus të
veçantë me reformën më të fundit territoriale, atë të vitit 2014, ku në bazë të Ligjit Nr.
115/2014, "Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në
Republikën e Shqipërisë", territori u nda në 61 njësi bazë të qeverisjes vendore. Kjo reformë u
shoqërua me Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 20152020 (SNDQV).
Ri-organizimi i NJQV u shoqërua me një strategji decentralizimi shumë dimensionale dhe
gjithëpërfshirëse, dhe delegimin e funksioneve të reja tek pushteti vendor nëpërmjet ligjit
139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Sipas Ligjit 139/2015 më shumë funksione i janë
transferuar bashkive duke synuar rritjen e eficiencës dhe efektivitet në kuadër të shërbimeve
ndaj qytetarëve. Ligji ndan qartazi kompetencat ndërmjet organeve të qeverisjes dhe po ashtu
mbi aspektin e funksionimit administrativ dhe financiar të njësive vendore.
Funksionet e bashkive sipas këtij Ligji:
-

Neni 23. Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

-

Neni 24. Funksionet e bashkive në fushën e shërbimeve sociale

-

Neni 25. Funksionet e bashkive në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

-

Neni 26. Funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit

-

Neni 27. Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe
kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

-

Neni 28. Funksionet e bashkive në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

-

Neni 29. Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike

-

Neni 30. Funksionet dhe kompetencat e deleguara.

Këta funksione kategorizohen në 41 nën-funksione të cilët japin një përcaktim të qartë të
kompetencave të njësive bazë të qeverisjes vendore.
Së bashku me zhvillimet e mësipërme strategjike dhe legjislative, janë miratuar një sërë
ndryshimesh të aspekteve të ndryshme të ligjeve sektoriale dhe akteve nënligjore për
vetëqeverisjen vendore, me synimin për të ndërtuar një kuadër më gjithëpërfshirës për
funksionet e decentralizuara, si edhe kuadrin ligjor për funksionet e reja të deleguara.
Përsa i përket mbrojtjes së konsumatorit, ndër hapat më të rëndësishme të ndërmarra, vlen të
theksohet që është miratuar në vitin 2008 Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorit”, i cili
ndryshimet më të fundit i ka patur në vitin 2018, duke marrë në konsideratë edhe ndarjen e re
territoriale të vendit, Ligjin 139/2015 “për Vetëqeverisjen Vendore”, si dhe strategjinë e re të
decentralizimit. Në kuadër të kësaj baze ligjore bashkive u del si detyrë ngritja e zyrave për
mbrojtjen e konsumatorit të cilat duhet të luajnë një rol thelbësor për të garantuar të gjitha
_________
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funksionet dhe nënfunksionet e sipërcituara të cilat në mënyrë direkt apo indirekt prekin
çështjen e mbrojtjes së konsumatorit.

3.1. Institucionet kryesore në vend për mbrojtjen e konsumatorit
Sigurimi i një niveli sa më të lartë të mbrojtjes së konsumatorëve është një ndër prioritetet e
Qeverisë Shqiptare, pasi, rritjes së ekonomisë të një vendi, krahas bizneseve konkurruese, i
nevojitet edhe kërkesë e fortë blerje nga ana e konsumatorëve. Për këtë arsye, konsumatorët
zënë vend në qendër të politikave të zhvillimit të vendit. Konsumatorët, të aftësuar dhe me
besim, duke ushtruar fuqinë e tyre të zgjedhjes në blerjen e mallrave dhe shërbimeve, mund
të shfrytëzojnë potencialin e tregut dhe ta bëjnë tregun të punojë për ta.
Vendi ynë tashmë ka marrë statusin e vendit kandidat drejt anëtarësimit në BE, gjë që për
konsumatorët do të thotë një kuadër ligjor dhe institucional që siguron nivel të njëjtë
mbrojtjeje të shëndetit, sigurisë dhe interesat ekonomike me konsumatorët e vendeve
evropiane. Por, politikat dhe aktet ligjore për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve bëhen
funksionale dhe nuk mbeten vetëm në letër kur ato gjejnë një zbatim efektiv në praktikë.
Mbrojtja e të drejtave të konsumatorit në Shqipëri, realizohet nga politikat qeveritare, kuadri
ligjor, dhe zbatimi i tyre nga ana strukturave shtetërore për mbrojtjen e konsumatorit, aktorët
e tregut apo shoqatat për mbrojtjen e konsumatorit. Deri më sot janë bërë hapa përpara për
adaptimin e kuadrit ligjor në harmoni me l’acquis communautaire. Megjithatë, kuadri ligjor dhe
institucional duhet të përforcohet dhe legjislacioni duhet të zbatohet nga institucione të mirëorganizuara, duke dhënë ndikim edhe në formimin e praktikave të mira tregtare në këtë aspekt.
Nga tërësia e funksionimit e kuadrit institucional dhe ligjor në fushën e mbrojtjes së
konsumatorit vërehet se, edhe pse në fushën e përshtatjes dhe harmonizimit të legjislacionit
shqiptar me atë të BE-së janë bërë hapa shumë pozitive përpara, sërish mbetet shumë për t’u
përmirësuar në kuadrin institucional. Organet dhe institucionet përgjegjëse janë relativisht të
reja dhe me eksperience të pakët në fushën e mbrojtjes së konsumatorit.
Struktura institucionale për mbrojtjen e konsumatorit në Shqipëri është e përbërë nga tri njësi
të cilat kanë një mision të përbashkët, por funksionojnë në mënyrë të decentralizuar. Ato
koordinojnë veprimtarinë e tyre në zbatim të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit. Institucionet
përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit në Republikën e Shqipërisë janë:
3.1.1.

Banka e Shqipërisë2

Për institucionet e licencuara prej saj, Banka e Shqipërisë zbaton mbikëqyrjen e bazuar në
rrezik që do të thotë se u kushton vëmendje të veçantë institucioneve, shërbimeve dhe
produkteve financiare më të rëndësishme për tregun dhe konsumatorin.
Ankesat e klientëve që i adresohen Bankës së Shqipërisë, trajtohen nga Departamenti i
Mbikëqyrjes, në bashkëpunim me Departamentin Juridik. Në aspektin kohor, trajtimi i
ankesave nga klientët, nuk i përmbahet rregullave për korrespondencat me palë të treta
(kryesisht institucione), për shkak të kompleksitetit dhe natyrës së ankesës, si dhe kohës së
nevojshme për investigim të mëtejshëm të pavarur, apo me institucionet financiare ndaj të
cilave adresohet ankesa. Departamenti i Mbikëqyrjes, me marrjen e ankesës, koordinon me
2

https://www.bankofalbania.org/
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Departamentin Juridik dhe kryen një investigim të mëtejshëm të problematikës, duke kërkuar
informacion më të plotë dhe të detajuar nga institucioni i cili është subjekt i ankesës.
Pasi Banka e Shqipërisë bindet për plotësinë e informacionit, dërgon një përgjigje te klienti
nëpërmjet drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes/Departamenti Juridik.Në rast se ankesa
lidhet me moszbatim apo shkelje të akteve ligjore dhe/apo nënligjore të Bankës së Shqipërisë,
institucionit financiar i kërkohet me një shkresë të veçantë adresimi i çështjes në favor të
klientit, e shoqëruar edhe me marrjen e masave përkatëse të kujdesit/administrative sipas
rastit. Ndërkohë, një shkresë-përgjigje i adresohet klientit ku shprehet edhe qëndrimi i Bankës
së Shqipërisë për çështjen në fjalë. Për çdo rast, fryma e përgjigjeve që i adresohet klientit
është e tillë që nxjerr në pah faktin se marrëdhënia ndërmjet bankës dhe klientit është një
marrëdhënie juridiko-civile, dhe si e tillë, duhet të zgjidhet nëpërmjet organeve gjyqësore në
rast se palët nuk bien dakord për një zgjidhje të pranueshme.
3.1.2.
3.1.2.1.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit3

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është organi kombëtar i standardizimit në
Republikën e Shqipërisë, i krijuar në vitin 1951. DPS përfaqëson Republikën e Shqipërisë në
organizatat evropiane e ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë
së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve evropiane e ndërkombëtare si Standarde
Shqiptare (SSH).
Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe
të shërbimit, pavarësisht nga forma dhe madhësia e tyre, bizneset, qeveria dhe konsumatorët
për t’i siguruar atyre standardet,të cilat plotësojnë nevojat e tyre për cilësi dhe aftësi
konkurruese më të madhe.
3.1.2.2.

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë4

Një ndër misionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë është mbrojtja e
konsumatorëve, nëpërmjet organizimit të kontrollit të instrumenteve matës në fushat e
transaksioneve zyrtare dhe tregtare, mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurinë teknike, si
dhe kontrolli sasior i parapaketimeve. Për të realizuar këtë mision, DPM përdor masa me
karakter parandalues dhe masa me karakter ndëshkues, duke miratuar dhe verifikuar
instrumentet matëse dhe duke sanksionuar me gjobë abuzuesit.
Inspektimi Metrologjik është kontrolli që kryhet në lidhje me prodhimin, importimin, instalimin,
ruajtjen dhe riparimin e instrumenteve matës. Aktiviteti kryesor i Drejtorisë së Inspektimit
Metrologjik është të kryejë inspektime mbi:




3
4

Instrumentet matës në përdorim dhe në treg,
Përdorimi korrekt i njësive të matjes,
Sasia e produkteve të para-paketuara.

https://dps.gov.al/sq/
https://www.dpm.gov.al/
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Kur inspektori vërteton shkelje të dispozitave të Ligjit “Për metrologjinë”, ka të drejtë të
vendosë mase administrative me gjobë dhe të kërkojë nga subjekti që të marrë masa për të
korrigjuar shkeljet e konstatuara brenda një afati të caktuar kohor. Inspektimi metrologjik
ushtrohet në çdo kohë, pa asnjë pararalajmërim ndaj subjektit që inspektohet dhe iniciohet,
përveç planifikimit, dhe nga informacione dhe ankesa të qytetarëve, të firmave konkurrente,
nga njoftimet e mediave apo burime të tjera.
3.1.2.3.

Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve (DPZAM)

Një zgjidhje alternative, përveç rrugës gjyqësore, veçanërisht e dobishme për
mosmarrëveshjet në lidhje me shuma të vogla parash, janë skemat e Zgjidhjes Alternative të
Mosmarrëveshjeve (ZAM) me konsumatorët të cilat mund të zbatohet në të gjithë sektorët
dhe për të gjitha mosmarrëveshjet ndërmjet tregtarëve dhe konsumatorëve.
Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve (DPZAM), është
institucion në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë , e krijuar me KM Nr. 1089,
datë 24.12.2020, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të drejtorisë së
përgjithshme për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, si dhe për përcaktimin e
kritereve shtesë që duhet të përmbushin strukturat për zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve1” (Ky vendim është përafruar pjesërisht me Direktivën 2013/11/BE, të
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 21.5.2013, “Për zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve të konsumatorëve”, e cila ndryshon Rregulloren (KE) Nr. 2006/2004 dhe
direktivën 2009/22/KE” (Direktiva për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve - ZAM)
konsumatore), Numri CELEX: 32013L0011, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, Nr.
165, datë 18.6.2013, f. 63–79).
“Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjes (ZAM)” është tërësia e rregullave dhe procedurave,
që shërben për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjes, në lidhje me detyrimet
kontraktore që rrjedhin nga kontrata e shitjes ose shërbimit, ndërmjet një tregtari dhe një
konsumatori, përmes ndërmjetësimit të një strukture për zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve, e cila propozon ose imponon një zgjidhje, ose i takon palët me njëratjetrën, me qëllim për të mundësuar gjetjen e një zgjidhjeje dhe që respekton kërkesat e
parashikuara në ligj”. Struktura “ZAM” është një strukturë e përhershme, përgjegjëse për
zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje përmes një procedure të zgjidhjes alternative të
mosmarrëveshjeve, sipas parashikimeve të këtij ligji (Ligji Nr. 71/2018, datë 24.12.2018, “Për
disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, të ndryshuar, Neni 3, Pika 30 dhe 31).
3.1.2.4.

Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut5

Është struktura tjetër zbatuese e legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorëve, sigurisë se
përgjithshme për produktet jo ushqimore, si dhe i ngarkuar me përgjegjësi për kryerjen e
aktiviteteve të mbikëqyrjes së tregut. Ky inspektorat funksionon pranë Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë.
Misioni i ISHMT-së është garantimi i sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe respektimi
i të drejtave të pronësisë intelektuale. Ky mision realizohet nëpërmjet veprimtarisë
mbikëqyrëse në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.
5

http://ishmt.gov.al/
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ISHMT-ja është përgjegjëse për inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në
fushën e:


Mbrojtjes së konsumatorëve, sipas përcaktimit të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve,



Mbrojtjes së pronësisë industriale, sipas përcaktimit të ligjislacionit për pronësinë
industriale,



Garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të autorit dhe të drejtave të
tjera të lidhura me to, sipas përcaktimit të legjislacionit respektiv,



Inspektimit metrologjik, sipas legjislacionit për metrologjinë,



Etiketimit për konsumimin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim
në energji, sipas përcaktimit të legjislacionit për informacionin e konsumit të energjisë
dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji,



Kontrollit të detergjentëve të vendosur në treg sipas dispozitave të ligjit për
detergjentët.

3.1.2.5.

Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit6

Është struktura kryesore zbatuese e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve. Ky komision
është organ vendimmarrës me kompetencat për marrjen e masave administrative në rast të
shkeljes së legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit. Komisioni përbëhet nga dy përfaqësues
të MFE, 2 përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe një përfaqësues i shoqërisë civile me
përvojë në fushën e çështjeve të mbrojtjes së konsumatorit. Komisioni ka filluar funksionimin
në Maj 2009.
Qëllimi i tij kryesor është mbrojtja e interesave ekonomike te konsumatorëve, nëpërmjet
shqyrtimit te shkeljeve të legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorëve në lidhje me: praktikat
e padrejta tregtare,publicitetin çorientues, të padrejtë dhe krahasues, kushte të padrejta në
kontratën e konsumatorit, kontratat jashtë qendrave te tregtimit; shitjen e mallrave te
konsumatorëve te shoqëruar me garanci dhe përputhshmëria kontraktuale; kontratat ne
largësi; kreditë konsumatore; kontratat e paketave turistike, etj.
Komisioni shqyrton dhe vendos sipas konstatimeve, kërkesave, ankesave apo informacioneve
te tjera te paraqitura ne Komision, kur ato përbëjnë shkak te mjaftueshëm për procedim te
mëtejshëm. Komisioni trajton ankesat e konsumatorëve, duke kryer në këtë mënyrë funksionet
e një strukture për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve (ZAM). Komisioni u jep zgjidhje
ankesave individuale të konsumatorëve, por roli i tij kryesor vendimmarrës i takon çështjeve
të mbrojtjes së interesit të përgjithshëm apo publik të konsumatorëve.
Tek kompetencat e komisionit përfshihen: nxjerrja e paralajmërimeve për ndreqjen e shkeljeve,
dhënia e masave detyruese për ndreqjen e shkeljeve, urdhërimi i ndalimit të shkeljeve, si dhe
vendosjen e gjobave administrative. Komisioni në rastin e shkeljeve të konstatuara mund të
vendosë edhe për kompensim apo dëmshpërblim të konsumatorëve.
3.1.2.6.

Sektori i Tregut të Brendshëm - Drejtoria e Politikave të Zhvillimit Ekonomik

http://kmk.financa.gov.al/

6
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Ky sektor është përgjegjës për formulimin e politikave dhe legjislacionit mbi çështjet e
mbrojtjes së konsumatorit, si dhe për të siguruar instrumentet rregullatore për të siguruar
zbatimin e kësaj politike dhe legjislacionit pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE).
Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore në funksion të çështjeve të mbrojtjes së konsumatorëve


Përgatitja e propozimeve në drejtim të hartimit dhe zhvillimit të politikës të mbrojtjes së
konsumatorëve, të akteve ligjore dhe nënligjore për mbrojtjen e konsumatorit, duke
ndjekur zhvillimet sipas direktivave të BE në këtë fushë,



Pjesëmarrja në punën koordinuese me gjithë institucionet përgjegjëse në kuadër të
Kapitullit 28 “Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik,



Marrja e masave organizative për mbledhjet e Komisionit të Mbrojtjes së
Konsumatorëve dhe Këshillit Bashkërendues të Mbrojtjes së Konsumatorëve, përgatitja
e raporteve për to, si dhe ndjekja sipas rastit e procedurave gjyqësore për vendimet e
KMK,



Menaxhimi i ankesave të konsumatorëve nëpërmjet sistemit online dhe rrugë të tjera,
në zbatim të procedurave të udhëzimit të trajtimit të ankesave të konsumatorëve;



Mbështetja e iniciativave të organizatave jo-fitimprurëse për promovimin e të drejtave
të konsumatorit, që veprojnë në këtë fushë, bashkëpunimi me shoqatat e
konsumatorëve në lidhje me informimin, këshillimin dhe ndërgjegjësimin e
konsumatorëve, si dhe me organizatat e biznesit dhe institucione qendrore e vendore
dhe analoget jashtë vendit.

3.1.3.
3.1.3.1.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural7
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit8

Krijimi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shqipëri u bazua mbi prioritetet strategjike të
vendosura në dokumentin e Komisionit Evropian “Letra e Bardhë mbi Sigurinë Ushqimore”.
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është krijuar mbi bazën e plotësimit te detyrimeve qe rrjedhojë
nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit, të shpallur për pesë vendet e Evropës Juglindore në
Samitin e Zagrebit, në vitin 2000. Shqipëria nënshkroi dhe ratifikoi Marrëveshjen e StabilizimAsociimit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Anëtare të tij, e cila hyri në fuqi më 1 Prill 2009.
Neni 70 i MSA-së përcakton një angazhim të veçantë të Republikës së Shqipërisë: përafrimin e
legjislacionit të brendshëm me atë të Bashkimit Evropian, proces ky që duhet të përfundohet
në dy faza 5-vjeçare, brenda vitit 2019.
Aktualisht, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit funksionon si një institucion i konsoliduar me 12
Drejtori Rajonale dhe ka për mision të vendosë dhe të konsolidojë në vijimësi bazat për
sigurimin e një niveli të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njeriut dhe interesat e konsumatorit,
në të gjitha fazat e prodhimit primar dhe në të gjitha fazat e trajtimit, përpunimit dhe
shpërndarjes së ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë.

7
8

https://www.bujqesia.gov.al/
https://aku.gov.al/
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Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është autoriteti kompetent me funksione inspektuese për
menaxhimin në nivel kombëtar të fushës së sigurisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, mbrojtjes
së bimëve dhe shëndetit të kafshëve dhe ka funksionet e mëposhtme:


Drejton procesin e vlerësimit të riskut në fushën e ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë
dhe mbrojtjes së bimëve.



Planifikon, bashkërendon dhe realizon kontrollin zyrtar të ushqimeve dhe ushqimeve për
kafshë dhe të mbrojtjes së bimëve.



Siguron unifikimin e praktikave të kontrollit të sigurisë së ushqimeve dhe ushqimeve për
kafshë dhe të mbrojtjes së bimëve në shkallë vendi.



Bashkërendon veprimtarinë e laboratorëve të autorizuar të sistemit të kontrollit zyrtar
të ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë dhe të mbrojtjes së bimëve.



Kryen kontrolle paraprake për të vërtetuar nëse janë plotësuar kërkesat teknikoteknologjike, higjieno-sanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e
dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit
ushqimor dhe mbrojtjes së bimëve.



Ndalon në mënyrë të përkohshme ose të përhershme, veprimtarinë e operatorëve të
biznesit të ushqimit dhe të atij të ushqimit për kafshë në fazat e prodhimit, përpunimit,
shpërndarjes dhe tregtimit të ushqimit apo ushqimit për kafshë, kur vërtetohet se
ushqimi ose ushqimi për kafshë dhe operatorët përkatës të biznesit nuk plotësojnë
standardet e sigurisë ushqimore, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi.



Kryen studime shkencore të nevojshme për vlerësimin e riskut në fushën e sigurisë së
ushqimit dhe ushqimit për kafshë dhe të mbrojtjes së bimëve.



Jep mbështetje teknike, administrative dhe shkencore, për të siguruar veprimtarinë e
komitetit shkencor dhe të paneleve shkencore.



Informon publikun për fushën e sigurisë së ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë dhe të
mbrojtjes së bimëve.

Krijimi i këtij institucioni përgjegjës për mbikëqyrjen e sigurisë ushqimore në Shqipëri është i
domosdoshëm për të përmbushur kërkesat ligjore, ekonomike dhe sociale që rrjedhin
përkatësisht nga zbatimi i MSA-së duke plotësuar edhe hallkën administrative të nevojshme që
mundëson zbatimin e tij. Në aspektin social, krijimi i AKU-së, i jep të drejtën e qytetarëve
shqiptar të konsumojnë produkte po aq të sigurta sa edhe qytetarët e shteteve anëtare të
Bashkimit Evropian.
AKU ka vendosur një numër të gjelbër 0800575 (falas) në funksion të ankesave dhe kërkesave
të konsumatorit.
3.1.3.2.

Drejtoria e Politikave të Sigurisë Ushqimore dhe Mbrojtjes së Konsumatorit9

Drejtoria e Politikave të Sigurisë Ushqimore dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (DPSUMK), e krijuar
në vitin 2005 dhe riorganizuar ne vitin 2010, është përgjegjëse për hartimin e politikave dhe
strategjive të sigurisë ushqimore si dhe përgatitjen e legjislacionit sektorial.

https://www.bujqesia.gov.al/siguria-ushqimore/

9
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DPSUMK në MBZHRAU e cila ka një staf prej 11 punonjësish (përfshirë dhe Drejtorin) dhe është
e organizuar në tre sektorë:




Sektori i Cilësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Mbrojtjes së Konsumatorit,
Sektori i Mbrojtjes së Bimëve,
Sektori i Produkteve Ujore.

Sektori i Cilësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, (SCSUMK)
është i përbërë nga 4 punonjës me profesione të ndryshme kimist, veteriner, agronom dhe
merceolog me eksperiencë dhe të trajnuar në fushën e legjislacionit, analizës së riskut dhe
menaxhimit të rrezikut.
SCSUMK ka punuar kryesisht në drejtimet e mëposhtme të cilat bëjnë pjesë në detyrat
funksionale të këtij sektori:


Pjesëmarrje ne hartimin e politikave në fushën e sigurisë ushqimore në zbatim të Planit
Kombëtar të Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, strategjisë kombëtare për
ushqimin dhe ushqyerjen, strategjisë sektoriale për bujqësinë dhe ushqimin dhe parimit
“nga ferma në tavolinë”.



Në hartimin e tre draft-strategjive të rëndësishme në fushën e sigurisë ushqimore dhe
mbrojtjes së konsumatorit:
a. Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor (SKNZHRB) 2014 – 2020.
b. Strategjia e Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut 2014 – 2020.
c. Draft strategjia për sigurinë ushqimore përgatitur në bashkëpunim me Projektin
CARDS për fuqizimin e sistemit të sigurisë ushqimore.



Hartimi i programit të përafrimit të legjislacionit në fuqi në fushën e sigurisë ushqimore
për periudhën afat shkurtër, afat mesme dhe atë afat gjatë dhe ndjekja e zbatimit të tij
në kuadër të PKZMSA si dhe përgatitja e raportit të realizimit sipas periudhave të
angazhimit.

Sektori i produkteve ujore është krijuar në vitin 2010 dhe ka një staf prej 3 punonjësish. Ai
harton politikat dhe përgatit legjislacionin në fushën e sigurisë së produkteve ujore. Ky sektor
ka përgatitur rreth 40 akte nënligjore që rregullojnë aspekte të ndryshme të kësaj fushe në
përputhje me legjislacionin e BE-së. Sektori i produkteve ujore është nënshtruar disa misioneve
të Zyrës së Veterinarisë dhe Ushqimit (FVO) dhe ka përpiluar pyetësorët para dhe pas misionit.
Ai është përgjegjës për klasifikimin e ujit të prodhimit për MBGJ sipas kritereve mikrobiologjike.
Sektori i produkteve ujore ka kompetenca për:


Miratimin e stabilimenteve të përpunimit të produkteve të peshkimit ose heqjen e këtij
miratimi,



Klasifikimin e zonave të prodhimit të molusqeve bivalvore,



Monitorimin e planit të marrjes së mostrave në zonat e klasifikuara të prodhimit të
molusqeve bivalvore,



Mbylljen ose rihapjen e zonave të klasifikuara të prodhimit të molusqeve bivalvore.
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3.1.3.3.

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV)10

Në bazë të Ligjit Nr. 9863, datë 28.01.2008, “Për Ushqimin” është reference për analizat që
kryhen për qellim te kontrolleve zyrtare të sigurisë ushqimore. Drejtoritë Rajonale të
Bujqësisë, nëpërmjet shërbimit veterinar, kontrollon produktin primar me origjinë shtazore në
fermë.
ISUV është institucion në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit
të Ujërave (MBZHRAU) dhe është përgjegjës për hartimin e strategjive të gjurmimit dhe
luftimit të sëmundjeve infektive, parazitare në kafshët e tokës, të ujit dhe shpendëve. ISUV
është qendër reference e vetme në Shqipëri çertifikuar kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht
për një sërë analizash.
ISUV përgjigjet për kryerjen e testimeve të produkteve ushqimore me origjinë shtazore dhe
joshtazore. Në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik (ISHP) ndjek Sëmundjet me
Origjinë Ushqimore (SOU).
ISUV bashkëpunon ngushtësisht me Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO),
Organizatën Botërore të Shëndetësisë (WHO), Organizatën Botërore të Shëndetit të Kafshëvë
(OiE), Agjensinë Evropiane të Ushqimit (EFSA) dhe Laboratorë Evropiane të Referencës (EURL) për konfirmimin e sëmundjeve të ndryshme epizootike, agjentëve zoonotik dhe zbulimin
e kontaminantëve që vijnë nga ushqimet.
ISUV ka si mision të garantojnë konsumatorin në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimore sipas
qasjeve "Nga Ferma në Tavolinë" dhe "Një Shëndet". Nga 2020, ISUV është pjesë përbërëse e
Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.
3.1.3.4.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB)

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB), është institucion në
varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU), i
krijuar me VKM Nr. 708, datë 09.09.2020, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e
Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve”.
AKVMB ka si mision të garantojë mbrojtjen e shëndetit dhe të mirëqenies së kafshëve,
mbrojtjen e shëndetit publik në Republikën e Shqipërisë nga sëmundjet zoonotike të
transmetueshme nga kafshët dhe mbrojtjen e bimëve, nëpërmjet drejtimit të veprimtarisë
së kontrollit zyrtar dhe veprimtarive të tjera veterinare brenda fushës së përgjegjësisë, dhe
ofrimit të shërbimit të mbrojtjes së bimëve nga dëmtuesit dhe sëmundjet.
3.1.4.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë11

3.1.5.

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)12

ISHTI ofron një gamë të gjerë shërbimesh për vlerësimin e përputhshmërisë të cilësisë të
nënprodukteve të naftës për respektimin e standarteve shtetërore dhe ndërkombëtare, në

http://www.isuv.gov.al/
https://www.infrastruktura.gov.al/
12 https://ishti.gov.al/
10

11
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bashkëpunim me drejtorinë e doganave në aspektin e cilësisë, sigurisë për shëndetin dhe
mjedisin sipas direktivave europiane.
Zinxhirët e furnizimit të globalizuar dhe rregulloret gjithnjë e më të rrepta formojnë industrinë
e një gamë produktesh të konsumit të kontrolluar e të sigurt të të gjithë nënprodukteve
hidrokarbure. ISHTI ndihmon në reduktimin e kohës të manipulimit të nënprodukteve të naftës
për të rritur shpejtësinë e daljes së tyre në treg dhe rritjen e cilësisë sipas standarteve.
Për çdo ankesë ISHTI jep përgjigje brenda 10 ditëve nga marrja e saj.
3.1.6.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) - Institucion i Pavarur13

Institucioni nuk ka njësi të veçantë të mbrojtjes konsumatore, por AKEP përmbush përgjegjësin
e tij për mbrojtje të interesave të pwrdoruesve nëpërmjet:


Mbikëqyrjes, kontrollit dhe monitorimit të veprimtarisë së sipërmarrësve të
komunikimeve elektronike dhe postare,



Zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis pajtimtarëve dhe sipërmarrësve të komunikimeve
elektronike dhe postare,



Nxitjes së konkurencës eficiente për sigurimin e shërbimeve të komukimeve elektronike
dhe postare,



Ndërhyrjes për rregullimin e tarifave,



Vlerësimin e kontratës tip,



Organizimin e këshillimeve/ publikimit të dokumentave rregullatore për tregun,



Garantimin e aksesit të barabartë dhe mundësisë së zgjedhjes për përdoruesit me aftësi
të kufizuara,



Garantimit të publikimit të informacionit transparent, të krahasueshëm dhe të
përditësuar mbi tarifat, politikave kompensimit/rimbursimit,



Bashkëpunimin me shoqatat e mbrojtjes së konsumatorëve, dhe njësive të ngritura
pranë institucioneve shtetërore.
Në faqen web të AKEP, janë rubrikat E-Përdorues, ku mundësohen ankimet, si dhe
jepen informacione të ndryshme, deri dhe aksesi tek E-albania. Aty do të gjendet edhe
rubrika “Shërbimi ndaj konsumatorit” nëpërmjet të cilit me shtypjen e ikonave të
ndryshme, konsumatori merr informacion të shpejtë në lidhje me procedurat, tarifat
etj.

3.1.7.

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) – Institucion i pavarur14

Në bazë të Ligjit Nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” është ngritur
Këshilli i Ankesave i cili caktohet nga AMA dhe përbëhet nga specialistë të fushës së medias.
Këshilli i Ankesave ka për objekt të punës mbikëqyrjen e zbatimit të kodit dhe rregulloreve të
miratuara nga AMA, që kanë të bëjnë sidomos me respektimin e dinjitetit e të drejtave të tjera
themelore të njeriut, në mënyrë të veçantë mbrojtjen e të miturve, të drejtës për informacion
13
14

https://akep.al/?t=1
http://ama.gov.al/
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dhe sensibilizimit të opinionit publik, lidhur me respektimin e normave morale dhe etike në
programet e ofruesve të shërbimeve audiovizive.
Funksionet kryesore të Këshillit të Ankesave, në përmbushje të objektit të punës së tij:


Të mbikëqyrë zbatimin e kodeve dhe rregulloreve nga OSHMA-të dhe RTSH-ja, sipas
përcaktimeve të ligjit,



Të shqyrtojë ankesat e publikut,



Të ndjekë në mënyrë periodike masën, në të cilën programet e një transmetuesi të huaj,
të cilët tërësisht ose kryesisht u drejtohen spektatorëve në Republikën e Shqipërisë
ekskluzivisht për qëllime informative, përputhen me kodet e transmetimi,



Të organizojë anketime të publikut për problemet etike të programeve. Përfundimet që
nxjerr nga studimi i anketimeve dhe nga ankesat e publikut ia raporton AMA-s, duke
sugjeruar masat për përmirësim. Përfundimet mund të publikohen edhe në mjetet e
informimit publik,



Të botojë, çdo 6 muaj një përmbledhje të përfundimeve të nxjerra, në një buletin të
veçantë që botohet nga AMA.

3.1.8.

Autoriteti i Konkurencës – Institucion i pavarur15

Institucioni nuk ka njësi të veçantë të mbrojtjes konsumatore, por ndër aktivitetet që kryen,
njëri është Advokacia e Konkurrencës.
Advokaci e konkurrencës quajmë aktivitetet e kryera nga Autoriteti i Konkurrencës në lidhje
me promovimin e një mjedisi konkurrues me anë të mekanizmave jo-zbatues të ligjit,
veçanërisht me anë të marrëdhënieve me ente të tjera qeveritare dhe me rritjen e
ndërgjegjësimit publik për përfitimet që vijnë nga konkurrenca. Autoriteti i Konkurrencës i ka
kushtuar një rëndësi të veçantë këtij aspekti të veprimtarisë së tij, duke e konsideruar edhe një
nga shtyllat e ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Në këtë kuadër, Autoriteti i Konkurrencës ka
rritur vazhdimisht bashkëpunimin me entet e ndryshme publike, veprimtaria e të cilëve mund
të ketë ndikim në konkurrencë.
Ky bashkëpunim është realizuar me anë të memorandumeve të mirëkuptimit, organizmit të
tryezave të përbashkëta në nivel ekspertësh dhe të bordeve vendimmarrëse, nëpërmjet
takimeve për të ndarë shqetësimet apo opinionet midis drejtuesve të institucioneve etj. Si
rrjedhojë e këtij bashkëpunimi janë realizuar një sërë rekomandimesh nga Komisioni i
Konkurrencës si në tregun e energjisë elektrike dhe atë të gazit, në tregun e komunikimit
elektronik, prokurimet publike, tregun e sigurimeve, etj.
3.1.9.

Enti Rregullator i Ujit (ERRU) – Institucion i pavarur16

Mbrojtja e interesit të konsumatorit është në qendër të punës së Entit Rregullator të Ujit. Sipas
parashikimeve të ligjit 8102, i ndryshuar, ERRU ka për detyrë të mbrojë konsumatorët nga
çmimet monopol dhe të gjejë një ekuilibër të drejtë midis interesave të tyre dhe operatorëve
në sektorin e furnizimit me ujë. ERRU vepron në mënyrë të tillë që të garantojë që të licencuarit

15
16
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të veprojnë në përputhje me kushtet e licencës së tyre dhe në këtë mënyrë të mbrojë
konsumatorët në lidhje me cilësinë, eficencën, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit.
ERRU e interpreton mbrojtjen e konsumatorit si detyrë për marrjen e çdo vendimi rregullator
në interes afatgjatë dhe në të mirë të shoqërisë në tërësi.
Për të realizuar sa më mirë funksionet e tij në mbrojtje të konsumatorit, ERRU ka miratuar
dokumentet e mëposhtme:


Kontrata Model për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime,



Rregullore për organizimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të
tarifave.

E rëndësishme të thuhet se, çdo person i interesuar mund të paraqesë një ankesë me shkrim
në ERRU nëqoftëse ai/ajo është i mendimit që operatori i tij/saj nuk përmbush detyrimet ligjore
ose/dhe kontraktuale. Si instancë e parë çdo ankesë duhet të paraqitet tek operatori që të
mund të ndiqet përmes proçedurave të operatorit për zgjidhjen e ankesave. Në rast se klienti
mbetet i pakënaqur dhe problemi vazhdon mund të paraqitet një ankesë me shkrim pranë
ERRU. ERRU do të analizojë çështjen, duke informuar operatorin e liçencuar mbi shkeljen e
pretenduar të kontratës apo kundravajtjes me ligjin dhe duke kërkuar një deklaratë me shkrim.
3.1.10. Enti Rregullator i Energjisë (ERE) – Institucion i pavarur17
Institucioni nuk ka njësi të veçantë të mbrojtjes konsumatore, po ka përpiluar një set aktesh rregullatore
për mënyrën e trajtimit të ankesave, lidhjen e kontratave, llogaritjes së demit ekonomik, etj.

ERE trajton dhe zgjidh të gjitha ankesat dhe konfliktet direkte që lindin nga marrëdhëniet midis
furnizuesit të energjisë elektrike dhe konsumatorëve, duke pasur si qëllim:


Mbrojtjen e interesave të konsumatorëve në aspektin individual,



Mbrojtjen e interesave të konsumatorëve në tërësi nga abuzimet e aktorëve dominant
në tregun e energjisë elektrike,



Trajtim të barabartë dhe jodiskriminues të të gjithë konsumatorëve përmes procedurave
ligjore e transparente,



Monitorimin dhe kontrollin e shërbimeve që ofron i licensuari ndaj konsumatorëve të
energjisë elektrike,

Për të qënë sa më pranë konsumatorit, është hartuar “Broshura për Mbrojtjen e
Konsumatorit”, në të cilën trajtohen çështje si:







Të drejtat e konsumatorit,
Tarifat për lidhje në tension të ulët,
Mënyrat e lidhjes me rrjetin e shpërndarjes,
Procedura për ndryshimin e furnizuesit,
Rastet e përfundimit të kontratës me kërkesë ̈ të klientit,
Rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike.

Konsumatori mund të bëj ankesë pranë ERE duke plotësuar një formular të publikuar në faqen
online të ERE-s.
17
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3.1.11. Organizatat Jo-Fitimprurëse (OJF)
Një pjese e OJF-ve në Shqipëri, po ashtu kanë në fokus të tyre mbrojtjen e të drejtave të
konsumatorit por në bazë të studimit që ne kemi bërë mund të themi që ka një mangësi dhe
në disa raste edhe pasaktësi nga ana e tyre për sa i përket informacionit, mënyrës së
prezantimit të tyre dhe misionit që kanë. Megjithatë, si më poshtë do të paraqesim një listë të
këtyre OJF-ve:


Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorit Shqiptar (Rruga “4 Shkurti” , Nd. 1, Kati i parë,
Tiranë,
info@shmksh.org, +355 4 2234216)



Qendra “Peshëmatje-Çmime’’ (Rruga “Idriz Dollaku”, Nd.
peshematjecmime@yahoo.com, +355 69 21 62 929)



Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit (Rr.
konsumatori@gmail.com, www.konsumatori.al)



Qendra “Konsumatori Shqiptar” (qendrakonsumatorishqiptar@gmail.com, +355 69
39 61 511)



Shoqata “Konsumatori në fokus” (Rruga “Mujo
konsumatorinefokus@gmail.com, +355 69 22 23 467)

Reshit

148, Tiranë,

Collaku,

Ulqinaku”,

Tiranë

Tiranë,

3.1.12. Strukturat e posaçme në NJQV
Referuar Ligjit Nr. 71/2018, “Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr. 9902, datë 17.4.2008,
“Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, të ndryshuar, Neni 56/1 “Mbrojtja e konsumatorëve në
nivel vendor”, dhe Ligjit Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, bashkitë duhet të krijojnë
struktura të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit, të cilat në thelb kanë funksion informues
dhe sensibilizues për qytetarët si dhe rakordimin me institucionet e tjera të përfshira në
mbrojtjen e konsumatorit në nivel qendror dhe vendor. Këto struktura duhet të bëhen
funksionale në të 61 bashkitë e vendit dhe duhet të ndërveprojnë për të gjitha funksionet që,
në mënyrë direkte apo indirekt kanë lidhje me mbrojtjen e konsumatorit, siç janë hapësirat e
gjelbra, kontrollin e tregjeve, menaxhimin e mbetjeve, lirimin e hapësirave të përbashkëta, etj.
Aktualisht, vetëm disa bashki kanë ngritur strukturat përkatëse, Zyrat për Mbrojtjen e
Konsumatorit me një numër të kufizuar punonjësish, disa bashki ja kanë ngarkuar specialistëve
veterinerë mbrojtjen e konsumatorit, ndërsa disa bashki të tjera nuk kanë ngritur akoma një
strukturë të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit.

3.2. Gjendja aktuale në Bashkitë e vendit
Për t’u njohur me gjendjen e strukturave për mbrojtjen e konsumatorit u zhvilluan një sërë
takimesh me disa nga bashkitë më të mëdha në vend (Bashkitë Tiranë, Berat, Kukës, Vlorë,
Korçë dhe Elbasan). Për këtë qëllim u hartua edhe një pyetësor që ju dërgua zyrtarisht bashkive
përkatëse, nga të cilat u mblodh informacion i detajuar mbi gjendjen e strukturave të mbrojtjes
konsumatorë në to. Sipas informacionit të siguruar rezulton që, edhe pse legjislacioni shqiptar
e përcaktojnë si detyrim krijimin e strukturave të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit,
vetëm bashkia Tiranë dhe Kukës kanë ngritur struktura të posaçme ndërkohë që bashkitë
Berat, Vlorë, Korçë dhe Elbasan nuk kanë ngritur një strukturë të tillë. Në rastin e bashkisë së
Tiranës situata është shumë më e strukturuar duke qënë se është ngritur edhe një agjenci
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përkatëse e cila ka një strukturë të plotë për mbrojtjen konsumatorë. Gjendja aktuale për
bashkitë e intervistuara paraqitet si më poshtë:
Bashkia Berat - Sipas informacionit të siguruar nëpërmjet komunikimit zyrtar me strukturat
drejtuese të Bashkisë Berat, kjo bashki aktualisht nuk ka një strukturë të dedikuar për mbrojtjen
e konsumatorit, por ngritja e një strukture të tillë për mbrojtjen e konsumatorit është menduar
të bëhet gjatë vitit 2022. Aktualisht, problemet e mbrojtjes së konsumatorit mbulohen nga
specialistët e Drejtorisë së Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Veterinarisë, në
varësi të Bashkisë Berat.
Gjatë 5 viteve të fundit, nga ana e kësaj bashkie janë organizuar disa fushata sensibilizuese në
lidhje me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit. Në Bashkinë Berat nuk ka shoqata, shkolla
apo institucione të tjera publike apo private që kanë në fokus mbrojtjen e konsumatorit. Nuk
raportohet për ankesa apo protesta nga qytetarët pranë kësaj bashkie. Bashkia Berat
bashkëpunon me të gjitha drejtoritë rajonale që mbulojnë çështje të caktuara të mbrojtjes së
konsumatorit.
Bashkia Kukës - Bashkia Kukës ka një strukturë të dedikuar për mbrojtjen e konsumatorit që
është Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit (https://kukesi.gov.al/inspektoriati-i-mbrojtjes-sekonsumatorit/). Kjo zyrë është krijuar në Nëntor të vitit 2020, me Vendimin e Këshillit Bashkiak
Nr. 146, datë 22.10.2020, “Për miratimin e disa ndryshimeve në strukturën e administratës së
Bashkisë Kukës”, dhe ka në strukturë një përgjegjës zyre dhe një inspektor.
Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit, në kryerjen e veprimtarisë dhe realizimit të detyrave
funksionale që ajo ka, funksionon si sektor më vete pranë Drejtorisë së të Ardhurave, Pronave
Publike, Lejeve dhe Licencave të Bashkisë Kukës, bazuar në strukturën e miratuar nga Këshilli
Bashkiak, brenda kompetencave të njohura nga dispozitat ligjore, nënligjore e normative në
fuqi. Kjo strukturë e bazon veprimtarinë e saj në VKB Nr. 146, datë 22.10.2020, të Këshillit
Bashkiak, në Rregulloren e brendshme “Për të drejtat dhe detyrat e Zyrës për Mbrojtjen e
Konsumatorit”, dhe në Ligjin Nr. 9902, datë 17.04.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorit”, (i
ndryshuar).
Në Nenin 11 të Rregullores së brendshme “Për të drejtat dhe detyrat e Zyrës për Mbrojtjen e
Konsumatorit” janë parashikuar hapat që duhet të ndiqen për trajtimin e ankesave apo
kërkesave të qytetarëve. Duke qenë se ZMK është një strukturë e re në Bashkinë Kukës,
veprimtaria e saj deri me tani është fokusuar në informimin e qytetarëve mbi funksionimin e
ZMK, si dhe në informimin e sensibilizimin e tyre për të njohur të drejtat që ata kanë si
konsumatorë të produkteve ushqimore, jo-ushqimore, si dhe të shërbimeve të ndryshme.
Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit ka zhvilluar disa fushata informuese dhe sensibilizuese
lidhur me problemet e mbrojtjes së konsumatorit në gjimnazin e qytetit, në gjimnazet e
fshatrave përreth dhe në shkollat 9-vjeçare të qytetit të Kukësit, ku janë shpërndarë
fletëpalosje me informacion të bollshëm për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe janë bërë
anketime, duke siguruar informacion mbi pakënaqësitë që kanë qytetarët për produktet dhe
shërbimet që ofrohen. Fletëpalosje janë shpërndarë, gjithashtu, në tregun e qytetit, ku janë
zhvilluar bashkëbisedime me qytetarët dhe janë marrë ankesat e tyre për produktet apo
shërbimet që ofrojnë tregtarët.
Në faqen zyrtare të Bashkisë Kukës janë publikuar informacione të hollësishme mbi Zyrën e
Mbrojtjes së Konsumatorit, gjithashtu është bërë e mundur që anketimet të bëhen online nga
faqja e bashkisë tek Inspektoriati i Mbrojtjes së Konsumatorit. ZMK komunikon me
_________
Faqe 45/80

MANUAL PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT NË NIVEL VENDOR

konsumatorët / qytetarët nëpërmjet adresave zyrtare në Facebook dhe në Instagram, ku
publikohen informacione mbi të drejtat që kanë qytetarët, aktivitetet që organizon ZMK, si dhe
pranohen ankesa apo kërkesa të qytetarëve. Ankesat / kërkesat mund të dërgohen gjithashtu
në adresën mbrojtjaekonsumatoritkukes@kukesi.gov.al.
Gjatë vitit 2021, nga ZMK Kukës janë kryer disa anketime dhe janë marrë disa ankesa për
subjekte të ndryshme, të cilat janë në fazën e trajtimit dhe marrjes së masave për zgjidhjen e
tyre. Në fillim të vitit 2021, Qendra "Konsumatori Shqiptar" ka zhvilluar një aktivitet informues
për mbrojtjen e konsumatorit me qytetarë të qytetit të Kukësit në kuadër të një projekti të
financuar nga "Lëviz Albania".
Në Bashkinë Kukës ka disa organizata jofitimprurëse (OJF) lokale, të cilat, në varësi të thirrjeve
të ndryshme, kanë bërë aplikimin në kuadër të fuqizimit dhe mbrojtjes të bizneseve të vogla,
fermerëve, artizanëve. Si rregull, çdo institucion publik që ofron shërbime dhe të mira për
qytetarët, duhet të ketë mekanizmin që të pranojë ankesa për mungesën e shërbimit, cilësinë
e tij, siç është ADISA, OSHEE-ja, UKK-ja, etj. Përveç ZMK që është krijuar së fundmi, në Kukës
prej vitesh funksion Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU), e cila është
një strukturë shtetërore me fokus në mbikqyrjen e sigurisë ushqimore për konsumatorët dhe
Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.
Që në momentin e krijimit të saj, Zyra e Mbrojtjes së Konsumatorit, ka vendosur marrëdhënie
bashkëpunimi me drejtoritë rajonale përkatëse për koordimimin e punës, në kuadër të
mbrojtjes së konsumatorit.
Bashkia Vlorë - Në Bashkinë Vlorë nuk ka një strukturë të dedikuar për mbrojtjen e
konsumatorit. Struktura që mbulon disa probleme për mbrojtjen e konsumatorit në Bashkinë
Vlorë, bazuar në VKM Nr. 475, datë 30.07.2021, “Për bashkëpunimin e njësive të vetëqeverisjes
vendore me shërbimin veterinar”, është Njësia e Veterinarisë.
Nga ana e bashkisë nuk janë organizuar fushata sensibilizuese, por Njësia e Veterinarisë ka
qenë pjesë e fushatave të zhvilluara nga drejtoritë Rajonale të AKU dhe AKVMB, Vlorë. Njësia
e Veterinarisë ka trajtuar, gjithashtu, disa ankesa të qytetarëve në lidhje me qentë e rrugës. Në
territorin e Bashkisë Vlorë ka institucione që kanë në fokus mbrojtjen e konsumatorit siç janë
Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Autoritetit
Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik.
Njësia e Veterinarisë, Bashkia Vlorë, ka bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin Kombëtar të
Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.
Bashkia Korçë - Sipas informacionit të siguruar nëpërmjet komunikimit zyrtar me strukturat
drejtuese të Bashkisë Korçë, kjo bashki nuk ka një strukturë të dedikuar për mbrojtjen e
konsumatorit. Gjatë 5 viteve të fundit, nga ana e kësaj bashkie nuk janë oganizuar fushata
sensibilizuese në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit. Në Bashkinë Korçë nuk ka
shoqata, shkolla apo institucione të tjera që kanë në fokus mbrojtjen e konsumatorit. Nuk
raportohet për ankesa nga qytetarët pranë kësaj bashkie për mbrojtjen e konsumatorit.
Bashkia Korçë nuk ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me struktura të tjera që mbulojnë
çështje të caktuara të mbrojtjes së konsumatorit.
Bashkia Elbasan - Në Bashkinë Elbasan nuk ka një strukturë të posaçme për mbrojtjen e
konsumatorit.
3.2.1.

Bashkia Tiranë, një model suksesi për mbrojtjen e konsumatorit në nivel vendor
_________
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Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit18 pranë Bashkisë Tiranë është krijuar me Vendimin e
Këshillit Bashkiak Nr. 10, datë 12.10.2011, “Për krijimin e Agjencisë së Mbrojtjes së
Konsumatorit pranë Bashkisë Tiranë”, i plotësuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 56, datë
24.12.2012, “Për riorganizimin e strukturës organizative të disa institucioneve në varësi të
Bashkisë Tiranë”. Kjo agjenci ushtron veprimtarinë e saj dhe funksionon duke u bazuar në
Rregulloren e miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 3183, datë 01.02.2016, “Për
miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Mbrojtjes
së Konsumatorit pranë Bashkisë Tiranë”, në disa VKB të tjera ku përcaktohen detyrat,
funksionet dhe masat administrative për secilin sektor të kësaj agjencie19, si dhe një sërë ligjesh
agjencie20 dhe aktesh nënligjore (VKM)21.
Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit ka si qëllim mbrojtjen e disa të drejtave të konsumatorit
dhe është konsideruar si simbol i sinkronisë dhe bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe atij
qendror. Ajo që synohet është që konsumatorët të jenë individë më të mirëinformuar dhe
vetëpërcaktues, në mënyrë që të zotërojnë njohuritë përkatëse mbi të drejtat e tyre në raport
me tregun, ofrimin e shërbimeve publike, etj. Duke qenë më të vetëdijshëm për të drejtat e
tyre, tashmë konsumatorët do të luajnë një rol më aktiv duke denoncuar shkeljet përkatëse si
edhe mund të mbrohen në mënyrë efektive nga rrisqet dhe kërcënimet serioze të cilat ata
s’mund t’i trajtojnë si individë.
Nëpërmjet veprimtarisë së saj, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, Bashkia Tiranë, siguron:
-

trajtimin në mënyrë integrale dhe të njehsuar të problematikave të mbrojtjes së
konsumatorit,

-

komunikimin e përhershëm me konsumatorin e kryeqytetit, verifikimin në kohë të
ankesave të tyre edhe marrjen e masave përkatëse. Qytetarët e Tiranës kanë mundësi
të shprehin shqetësimet e tyre drejtpërdrejt në Agjenci, nëpërmjet telefonit ose
internetit,

-

informimin e vazhdueshëm të konsumatorit mbi tregjet, produktet, tregtimet e mallrave
jashtë normave e standardeve higjienike, mungesën e dokumentacionit të nevojshëm,

-

bashkëpunimin me agjenci të tjera qeveritare, institucione qendrore në nivel vendor që
merren me aspekte të mbrojtjes së konsumatorit, por edhe me organizata joqeveritare
në funksion të ndërmarrjes së veprimeve të përbashkëta për mbrojtjen e konsumatorit,
si Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Instituti i Shëndetit Publik, Organizata për Mbrojtjen
e Konsumatorit, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregut, Inspektoriati Qendror Teknik, etj,

-

përfshirjen aktive dhe kontribuese të konsumatorëve në forma të ndryshme të veprimit
dhe aktivitete, në të mirë të rritjes së bashkëpunimit dhe koordinimit midis të gjithë
faktorëve relevante dhe komponentëve vendore dhe rajonalë në sferën e mbrojtjes së
konsumatorit,

-

sensibilizimin dhe parandalimin e cënimit apo shkeljes së të drejtave të konsumatorëve
nëpërmjet komponentit të këshillimit dhe edukimit cilësor, intensiv dhe të vazhdueshëm.

http://mbrojtjakonsumatorit.al/
http://mbrojtjakonsumatorit.al/vkb/
20
http://mbrojtjakonsumatorit.al/ligje/
21
http://mbrojtjakonsumatorit.al/vkm/
18
19
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Drejtimet kryesore të punës së Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit janë:
Kontrolli i Infrastrukturës Publike
Sektori i Kontrollit të Infrastrukturës Publike22 ka për qëllim monitorimin dhe marrjen e masave
të nevojshme administrative, në rastet kur konstatohen ndërhyrje apo dëmtime në
infrastrukturën publike, në zbatim të akteve administrative të miratuara nga Këshilli Bashkiak
dhe Kryetari i Bashkisë. Funksionet kryesore të këtij sektori përfshijnë:
-

kontrollin e territorit urban të Bashkisë së Tiranës në lidhje me ndërhyrjet e paligjshme
në infrastrukturën publike,

-

planifikimin dhe organizimin e kontrollit të territorit urban të Bashkisë së Tiranës duke
bërë ndarjen e territorit në zona pune dhe specialistët në grupe pune,

-

evidentimin dhe monitorimin e infrastrukturës publike në territorin e Bashkisë së Tiranës
në zbatim të vendimeve të Këshillit Bashkiak Tiranë,

-

kontrollin e dokumentacionit dhe përgatitjen e Certifikatës së Pastërtisë, sipas
kërkesave që paraqesin subjektet që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Bashkisë së
Tiranë,

-

mban kontakte me institucione të tjera duke bërë përgatitje të dokumentacionit
shkresor dhe rakordime në lidhje me aktet administrative të nxjerra nga ky sektor,

-

pranon dhe dërgon pranë komisionit të apelimit të Bashkisë së Tiranës ankesat e
paraqitura nga qytetarët si dhe përgatit materialet në lidhje me to.

Veterinari dhe mbajtje nën kontroll e kafshëve/shpendëve
Sektori Veterinar dhe mbajtja nën kontroll e kafshëve/shpendëve23 ka për qëllim mbrojtjen e
shëndetit publik nga sëmundjet zoonotike të transmetueshme nga kafshët dhe prodhimet e
tyre, duke kryer shërbimin veterinar në mjediset e thertores dhe njësive të therjes për
kontrollin shëndetësor të kafshëve para dhe pas therjes, vulosjen e karkasave të mishit dhe
lëshimin e certifikatës veterinare që shoqëron mishin dhe nënproduktet e tij, në përputhje me
kërkesat e akteve ligjore e nënligjore në fuqi. Sektori Veterinar dhe Mbajtja në Kontroll e
Kafshëve/Shpendëve ka në kompetencat e tij:

22
23



kontrollon thertoret apo njësitë e therjes të përcaktuara dhe të miratuara nga Autoriteti
Kombëtar i Ushqimit,



bashkëpunon me strukturat e shërbimit veterinar rajonal për zbatimin e masave
profilaktike, në kufizimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive tek kafshët,



njofton autoritetin kompetent, në rast të konstatimit të sëmundjeve që paraqesin
rrezikshmëri për qytetarët,



propozon programe dhe harton plane pune në lidhje me trajtimin e kafshëve të qytetit
të Tiranës,



evidenton dhe regjistron habitatet dhe vendqëndrimet e kafshëve endacake,

http://mbrojtjakonsumatorit.al/hapesira-publike/
http://mbrojtjakonsumatorit.al/veterinari/
_________
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realizon mënyra efikase të trajtimit të kafshëve, në bashkëpunim edhe me struktura të
tjera të qeverisjes qendrore apo vendore,



ndërhyn dhe merr masa për mbrojtjen e kafshëve nga çdo mënyrë keqtrajtimi,



shqyrton çdo problematikë të paraqitur nga qytetarët dhe organizon fushata
sensibilizimi në lidhje me mbajtjen, trajtimin dhe respektimin e mirëqenies së kafshëve,



merr përsipër trajtimin në kushtet e mirëqenies për periudha kohore të caktuara të
kafshëve me pronar, kundrejt tarifave dhe kushteve të mirëpërcaktuara,



ofron trajtim profesional në qendër të specializuar për kafshët endacake e të braktisura.

Kontrolli i Ndotjeve të Mjedisit
Sektori i Kontrollit të Ndotjeve të Mjedisit24 ka si detyrë kryesore monitorimin, kontrollin dhe
marrjen e masave të nevojshme administrative, në lidhje me ndotjet e ndryshme të shkaktuara
nga qytetarët apo subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Bashkisë së
Tiranës. Veprimtaria e Sektorit të Kontrollit të Ndotjeve të Mjedisit bazohet në Ligjin Nr. 9774,
datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, Ligjin Nr. 8094, datë
21.03.1996, “Për largimin publik të mbeturinave”, Ligjin 9010, datë 13.02.2003, “Për
administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, VKM Nr. 798, datë 29.09.2010 “Për miratimin
e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.
228, datë 27.05.1992 “Për ruajtjen e mjediseve urbane nga ndotjet dhe dëmtimet”, VKB të
Bashkisë së Tiranës Nr. 1, datë 05.02.2007, “Për rregullimin dhe administrimin e mbetjeve
urbane dhe pastrimit të qytetit”, VKB të Bashkisë së Tiranës Nr. 7, datë 11.04.2008, “Për
vendosjen e gjobave për shkeljet e kryera nga shoqëritë e ndërtimit”. Ky sektor:


monitoron, evidenton dhe merr masa ndaj subjekteve, që shkaktojnë ndotjen nga
mbetjet e çdo lloji si në hapësirat publike ashtu dhe në ato private,



monitoron, evidenton dhe merr masa ndaj subjekteve në lidhje me ndotjet e shkaktuara
nga zhurmat në mjedis në territorin urban.

Kontrolli i Transportit
Sektori i Kontrollit të Shërbimit të Transportit25 monitoron dhe kontrollon shërbimet e ofruara
nga operatorët e transportit publik në zbatim të kontratës dhe të akteve të këshillit bashkiak.
Ky sektor e bazon punën e tij në VKB të Bashkisë së Tiranës Nr. 13, datë 15.01.2010, “Për
vendosjen e gjobave në vend ndaj subjekteve për shkeljet e kryera në fushën e transportit
rrugor”. Funksionet e këtij sektori janë:

24
25

-

planifikimi dhe organizimi i kontrollit të shërbimit urban qytetas, rrethqytetas dhe
ndërqytetas,

-

monitorimi, kontrolli dhe marrja e masa në lidhje me respektimin e detyrimeve
kontraktuale në lidhje me ofrimin e shërbimit të transportit publik nga ana e
operatorëve që veprojnë,

-

monitorimi dhe kontrolli i subjekteve që ofrojnë shërbimin taksi,

http://mbrojtjakonsumatorit.al/kontrolli-i-ndotjeve/
http://mbrojtjakonsumatorit.al/kontrolli-i-transportit/
_________
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-

monitorimi dhe kontrolli i shërbimi të ofruar ndaj qytetarëve nga agjencitë.

Kontrolli i Praktikave dhe Garancive Tregtare
Sektori i Kontrollit të Praktikave dhe Garancive Tregtare26 ka në objektiv të punës së tij
monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të praktikave dhe garancive tregtare. Ka për qëllim të
sensibilizojë, orientojë dhe mbrojë konsumatorët e kryeqytetit nga praktikat e padrejta
tregtare, të cilat janë të ndaluara, si dhe monitorimin e garancive tregtare. Sektori ka si qëllim
të monitorojë mënyrën e sjelljes, përfaqësimit, komunikimit dhe tregtimin që lidhet
drejtpërdrejt me mallrat dhe shërbimet që i ofrohen konsumatorit. Lidhur me këtë, ky sektor:
-

monitoron dhe ndërhyn në rast të konstatimit të praktikave të ndaluara tregtare,
praktikave agresive dhe çorientuese,

-

informon subjektin tregtar për konstatimin e përdorimit të praktikës tregtare të ndaluar,

-

njofton strukturat kompetente, për marrjen e masave sanksionuese ndaj subjekteve për
të cilat ka konstatuar përdorimin e praktikave tregtare të ndaluara,

-

ofron mundësi zgjidhje të mosmarrëveshjes tregtar – konsumator, që kanë lidhje me
praktikat dhe garancitë tregtare,

-

bashkërendon punën me institucione të tjera për trajtimin dhe gjetjen e zgjidhjes sa më
efikase e të qëndrueshme.

Kujdesi Shëndetësor i Konsumatorit
Sektori i Kujdesit Shëndetësor të Konsumatorit27 ka si objektiv të punës së tij marrjen e masave
sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese të konsumatorëve të kryeqytetit, në të gjitha institucionet
para-arsimore dhe arsimore në varësi të Bashkisë së Tiranës. Ka si përgjegjësi zbatimin e
parimeve të kujdesit shëndetësor, në drejtim të promovimit dhe parandalimit shëndetësor,
duke ju dhënë mundësi qytetarëve përmirësimin e shëndetit dhe ka si detyrë informimin në
mënyrë të rregullt të institucioneve para-arsimore dhe arsimore në varësi të Bashkisë Tiranë.
Kontrolli për Garantimin e Përputhshmërisë së Mallrave dhe Shërbimeve
Sektori i Kontrollit për Garantimin e Përputhshmërisë së Mallrave dhe Shërbimeve28 ka si
objektiv të punës së tij monitorimin, kontrollin dhe garantimin e përputhshmërisë së mallrave
dhe shërbimeve me specifikimet kontraktore për mallra dhe shërbime të sigurta. Ky sektor ka
për qëllim:
-

të sensibilizojë dhe mbrojë konsumatorët e kryeqytetit nga mospërputhshmëria e
mallrave dhe shërbimeve, me kushte specifike kontraktore,

-

të monitorojë përputhshmërinë e përshkrimit të dhënë nga tregtari apo cilësisë së mallit
apo shërbimit, të ofruar konsumatorit apo qëllimit për të cilin i njëjti tip malli apo
shërbimi përdoret normalisht,

-

të informojë subjektin tregtar për konstatimin /ankesën e bërë dhe të kërkojë prej tij
prova apo prapësime të ankesës së bërë, si dhe ballafaqim të palëve,

http://mbrojtjakonsumatorit.al/kontrolli-i-praktikave-tregtare/
http://mbrojtjakonsumatorit.al/tregjet-e-hapura/
28
http://mbrojtjakonsumatorit.al/sektori-i-kontrollit-per-garantim-te-perputhshmerise-semallrave-dhe-sherbimeve/
26
27
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-

të ofrojë mundësi zgjidhje të mosmarrëveshjes tregtar – konsumator, që kanë lidhje me
mospërputhshmërinë e mallrave dhe shërbimeve të ofruara konsumatorëve,

-

të zbatojë procedurën administrative, sipas praktikës së miratuar nga struktura
kompetente për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjes.

3.3. Harmonizimi i strategjive për mbrojtjen e konsumatorit
Mbrojtja e konsumatorit është e shprehur dhe lidhur me një sërë strategjish kombëtare dhe
sektoriale të cilat kanë specifikuar qartazi aktivitetet që duhet të ndërmerren në këtë kuadër.
Përsa i përket ndërlidhjes me pushtetin vendor, duke qënë strategji ndërsektoriale ato
ndërlidhen në një sërë funksionesh që kanë NJQV-të.
3.3.1. Strategjia e Mbrojtjes se Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes se Tregut 2020
Strategjia e Mbrojtjes se Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes se Tregut 202029 (SMKMT) është
strategjia kryesore në të cilën janë të specifikuara aktivitetet dhe masat e nevojshme për të
garantuar një mbrojtje të konsumatorëve në konsistencë sa më të plotë me direktivat e BE. Kjo
strategji është në vijim të masave të parashikuara në strategjinë e mëparshme të Mbrojtjes së
Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut (2007-2013), duke përcaktuar edhe fushat që
kërkojnë më shumë vëmendje dhe përmirësim dhe gjithashtu është në përputhje dhe pjesë
përbërëse e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim e cila specifikon qartazi fushat
prioritare të vendit.
SMKMT është miratuar në Korrik 2014 dhe, duke qënë se është miratuar përpara
implementimit të reformës territoriale të vitit 2014, e cila u vu në zbatim në vitin 2015 me
ndarjen e re në nivel vendor me 61 bashki, ajo nuk merr në konsideratë funksionet e reja që u
kanë kaluar bashkive me Ligjin Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjithsesi, nisur nga
fakti që kjo është një strategji ndërsektoriale, në të ka edhe një sërë shërbimesh që aktualisht
mbulohen nga NJQV-të dhe, si të tilla, duhet të shihen në përputhje me strategjitë e tjera
sektoriale. SMKMT ka një sërë fushash veprimi ku më kryesoret që ndërlidhen me nivelin
vendor janë:
Fusha e sigurisë së produkteve, e cila ka në përbërje disa kategori si:
-

Siguria e produkteve ushqimore, produkteve ujore, shëndeti i bimëve dhe kafshëve

-

Siguria e produkteve jo-ushqimore

-

Barnat për përdorim njerëzor

Fusha e Infrastrukturës së cilësisë, e cila ka në përbërje disa kategori si
-

Standardizimi

-

Akreditimi

-

Metrologjia

http://ishmt.gov.al/wp-content/uploads/2018/04/1.-Strategjia-e-Mbrojtjes-seKonsumatoreve-dhe-Mbik%C3%ABqyrjes-se-Tregut-1.pdf
29

_________
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Në këtë kuadër roli i NJQV-ve është i lidhur më së shumti në bashkëpunim me institucionet
përgjegjëse (listuar në pikën 3.1 në këtë kapitull) në kuadër të monitorimit të respektimit të
standarteve përkatëse sipas ligjit në fuqi. Përsa i përket objektivave të SMKMT në kuadër të
konsistencës me NJQV-të vlen të përmendet fuqizimi i kapaciteteve institucionale në shërbimin
veterinar i cili do të ketë zhvillime në dy drejtime kryesore:
i) Riorganizimi i shërbimit veterinar në nivel qendror, rajonal dhe vendor, si dhe
ii) rritja e kapaciteteve të punonjësve përmes trajnimit vjetor të vazhdueshëm
Edhe pse, siç u përmend më sipër, kjo strategji nuk ka të përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë
NJQV-të në arritjen e objektivave të saj, një pjesë e shërbimeve janë të ofruara nga NJQV-të
dhe si të tilla janë pjesë integrale në implementimin e kësaj strategjie.
Referuar raportit të monitorimit të kësaj strategjie në vitin 2018 (MFE, 2018), disa hapa
konkretë të implementimit të kësaj strategjie në nivel vendor ka patur në vitin 2016, (pasi ishin
konfirmuar edhe bashkitë sipas ndarjes së re), ku u zhvilluan katër takime me përfaqësues nga
të 61 bashkitë në kuadër të ndërmarrjes se iniciativës së Ministrisë së Ekonomisë “Përfshirja e
pushtetit vendor në përmirësimin e zbatimit të legjislacionit dhe rritjen e nivelit të mbrojtjes
së konsumatorëve”.
Duke qënë se kjo strategji ka përfunduar, del si domosdoshmëri që në strategjinë e re të ketë
një integrim më të plotë me rolin dhe funksionin e NJQV-ve ku në planin e veprimit të
përcaktohen edhe standartet minimale që duhet të plotësohen nga NJQV-të dhe gjithashtu
masat konkrete që janë të lidhura me NJQV-të.
3.3.2. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) përfaqëson dokumentin themelor
strategjik të zhvillimit të vendit si në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian ashtu edhe të
zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik e shoqëror. SKZHI30 përfshin në një nga shtyllat e veta
(shtylla 2) mbrojtjen e konsumatorit në kuadër të rritjes ekonomike përmes rritjes së
konkurueshmërisë dhe inovacionit. Kjo strategji është miratuar në Maj 2016, dhe duke qënë
pas SMKMT, në të janë integruar qartësisht objektivat e saj. Përsa i përket objektiva të lidhura
me mbrojtjen e konsumatorit ato janë të kategorizuara në konsistencë me SMKMT dhe
referuar çështjes 10.5 (fq 124-125) të SKZHI janë si më poshtë:
Objektivat strategjikë në fushën e sigurisë ushqimore.
1. Rritja e sigurisë ushqimore të konsumatorëve nëpërmjet:
1.1. kontrollit të produkteve ushqimorë sipas parimit “nga ferma në tavolinë” me anë të
harmonizimit me legjislacionin e BE-së;
1.2. mekanizmave të sigurimit të shëndetit të bagëtive dhe mbrojtjes së bimëve;
1.3. kategorizimit të sipërmarrjeve ushqimore në bazë të riskut; dhe
1.4. rritjes së inspektimeve zyrtare të produkteve ushqimore me synim pakësimin e
mungesës së konformitetit dhe zbatimin e sistemit të gjurmueshmërisë, si dhe një
rritje të numrit të operatorëve të sektorit të biznesit ushqimor që e përdorin atë.

30
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2. Sigurimi i shëndetit të konsumatorëve me anë të parandalimit dhe eliminimit të risqeve
ushqimore nëpërmjet:
2.1. zbatimit të plotë të programit kombëtar të monitorimit të mbetjeve, kritereve
mikrobiologjike dhe papastërtive te bagëtitë e gjalla, produktet ushqimore me origjinë
shtazore ose jo shtazore, ujërat e molusqeve bivalvorë; dhe
2.2. arritjes së një tendence në rritje në numrin e produkteve të përfshira në planet e
monitorimit dhe të kampioneve të analizuara, vit pas viti.
3. Forcimi i kapaciteteve administrative dhe profesionale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
(AKU) dhe strukturës së tij operacionale nëpërmjet:
3.1. trajnimit i kapaciteteve njerëzore në laboratorët rajonalë dhe pikat e inspektimit
kufitar;
3.2. unifikimit të metodave analizës së produkteve ushqimore;
3.3. forcimit të Institutit të Veterinarisë dhe Sigurisë Ushqimore si qendër kombëtare
laboratorike referimi duke kryer njohjen e rezultateve në nivel evropian.
4. Mbrojtja e shëndetit të bagëtive dhe ulja e riskut të transmetimit të sëmundjeve të
kafshëve tek qeniet njerëzore nëpërmjet:
4.1. zbatimit të programeve kombëtare dhe gjurmimit dhe përditësimit të regjistrit të
fermave të blegtorisë, dhe
4.2. harmonizimit të sistemit të mbikëqyrjes epidemiologjike për të mundësuar
gjurmueshmërinë e kafshëve.
5. Përmirësimi i shërbimit veterinar kombëtar shqiptar nëpërmjet:
5.1. ngritjes së një strukture të përshtatshme për shërbimin shtetëror veterinar,
5.2. ngritjes së një rrjeti kombëtar efikas laboratorik për diagnostikime veterinare,
5.3. zbatimit të plotë të sistemit të mbikëqyrjes së sëmundjeve të bagëtive, duke përfshirë
të bazuarit e programeve të kontrollit të sëmundjeve të bagëtive në një qasje me bazë
rriskun,
5.4. forcimit të biosigurisë dhe menaxhimit, të lidhur me të, të mbetjeve (kujdesi për
menaxhimin e mbetjeve të lidhura me shëndetin e bagëtive; biosiguria e zinxhirit
ushqimor; mirëqenia e bagëtive, dhe të kapaciteteve njerëzore në sistemet e
menaxhimit të mbetjeve për kujdesin e bagëtive),
5.5. ngritjes së sistemeve efikase dhe kontrolleve të lëvizjeve të bagëtive dhe tregjeve të
gjësë së gjallë.
Objektivat strategjike në sigurinë e mallrave joushqimore dhe infrastrukturën e cilësisë:
1. Forcimi i sigurisë së përgjithshme së mallrave joushqimore, duke ngritur Inspektoratin
Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut dhe nëpërmjet:
1.1. rritjes së shkallës së inspektimit të gazit në përdorim,
1.2. uljes në shkallën e moskonformitetit të produkteve në treg,
1.3. garantimit të sigurisë së ashensorëve që janë në shërbim/përdoren nga qytetarët, dhe
_________
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1.4. uljes të moskonformitetit të ilaçeve të tregtuara çdo vit.
2. Arritja e objektivave të larta në miratimin e një game standardesh në lidhje me miratimin
e standardeve CEN (Komitetin Evropian të Standardizimit) / CENELEC (Komitetin Evropian
të Standardizimit Elektro-teknik), ETSI si standarde shqiptare dhe të standardeve IEC dhe
ISO, si dhe plotësimin e kërkesave teknike për anëtarësimin e plotë të Drejtorinë e
Përgjithshme të Standardeve në CEN & CENELEC.
3. Arritja e njohjes nga BE-ja e raporteve të testeve të laboratorëve testues, të organeve të
çertifikimit dhe inspektimit të akredituar në Shqipëri.
4. Zbatimi i gjurmueshmërisë së matjeve në nivelin më të lartë ndërkombëtar.
5. Rritja e nivelit të mbrojtjes së konsumatorëve nga matjet e pasakta nëpërmjet rritjes së
numrit të verifikimeve dhe inspektimeve të instrumenteve matëse në treg dhe në
përdorim.
6. Pakësimi i produkteve të parapaketuara jo konform me rregullat.
Objektivat strategjikë të mbrojtjes së konsumatorit në çështje jo të lidhura me sigurinë:
1. Forcimi i efikasitetit të Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorit (KPK) përmes analizës së
ankesave dhe shqyrtimit me iniciativën e vet të kontratave standard të operatorëve me
ndikim në interesat kolektive të konsumatorëve nëpërmjet:
1.1. uljes të praktikave të pandershme bazuar në mospërputhje ligjore në fushat e ofrimit
të shërbimeve klientëve përmes vlerësimit të praktikave të tregut përpara dhe pas
masave të KPK-së, dhe
1.2. rritjes të ndërgjegjësimit të klientëve.
2. Ngritja e minimumi tre qendrave të këshillimit që përmbushin plotësisht kriteret e njohura
nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.
Objektivat strategjike në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale:
1. Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive që përputhen me legjislacionin e BE-së dhe praktikat më
të mira në fushën e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale nëpërmjet:
1.1. zhvillimit të procedurave të njëjta të brendshme në zbatimin e të drejtave të
pronësisë intelektuale në lidhje me tërheqjen, magazinimin dhe shkatërrimin e
produkteve pirate dhe të falsifikuara, dhe
1.2. forcimit të kapacitetit ligjor, administrativ dhe institucional të Ministrisë së Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministrisë së Brendshme,
administratës doganore, autoriteteve gjyqësore, dhe institucioneve të tjera
përkatëse në lidhje me menaxhimin dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë
intelektuale.
3.3.3. Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor në Shqipëri
Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor (SNZHRB) në Shqipëri (KM, 2014)
është përgatitur në përputhje me qasjen për planifikim strategjik në BE për Politikën e
Përbashkët Bujqësore (PPB) 2014-2020. SNZHRB ndër të tjera ka si objektiv politikat për
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sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Më së shumti çështjet e lidhura me
mbrojtjen e konsumatorit të përcaktuara në këtë strategji lidhen me:
-

fushën e çështjeve veterinare, shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve,

-

fushën e çështjeve fitosanitare dhe të mbrojtjes së bimëve,

-

sigurinë ushqimore,

-

mbrojtjen e mjedisit,

Në këtë kuadër, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU)
e cila ka qenë përgjegjëse edhe për implementimin dhe monitorimin e strategjisë, ka qenë
gjithashtu përgjegjëse për krijimin e kuadrit ligjor dhe koordinimin e harmonizimit të
legjislacionit me kuadrin ligjor të BE-së.
3.3.4. Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut 2019-2023
Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP) 2019-202331, ndryshe nga strategjitë e tjera që
lidhen me mbrojtjen e konsumatorit që kanë përfunduar, është në proces implementimi dhe
vlen të theksohet se është dokumenti i parë strategjik i miratuar në Shqipëri me fokus të
veçantë edukimin ligjor të qytetarëve.
SELP në kuadër edhe të objektivave të SNMKMT synon të arrij përmirësim në edukimin e
konsumatorëve për pjesëmarrje aktive në treg dhe përmirësim të informimit dhe
ndërgjegjësimit të konsumatorëve dhe operatorëve ekonomikë për të drejtat e
konsumatorëve. Referuar objektivave të përcktuara në SELP edukimi dhe ndërgjegjësimi i
konsumatorëve do të arrihet përveç ditëve të informimit, stendave informuese, botimeve ose
fletëpalosjeve, edhe nëpërmjet edukimit të konsumatorëve dhe vazhdimin e fuqizimit të
institucioneve zbatuese.
3.3.5. Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizim dhe Qeverisje Vendore 2015-2020
Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizim dhe Qeverisje Vendore (SKNDQV) (KM,
Ministri për Çështjet Vendore, 2015) është strategjia kryesore që përcakton objektivat dhe
masat që duhet të ndërmarrin institucionet qëndrore dhe vendore për të arritur objektivat e
decentralizimit në vend. Kjo strategji u miratua nga Qeveria e Shqipërisë në vitin 2015, pas
Reformës Administrative Territoriale (RAT) të vitit 2014. Në vijim të procesit të decentralizmit
të vitit 2015 u miratua Ligji Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i cili ndër të tjera u
kaloi një sërë funksionesh të reja bashkive.
Referuar funksioneve të veta në SKNDQV, bashkitë kanë një sërë detyrash të reja të
specifikuara në këtë strategji të cilat kërkojnë një standartizim duke marrë në konsideratë edhe
çështjet e mbrojtjes së konsumatorit, ku vlejnë të përmenden:

31

-

Menaxhimi i mbetjeve urbane

-

Mbrojtja e Mjedisit

-

Rregullimi dhe funksionimi i tregjeve publike

-

Etj.

https://www.parlament.al/Files/Lajme/Dokument/selp/Vendim%20i%20Kuvendit.pdf
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Gjatë vitit 2018 u zhvillua edhe një analizë vlerësimi afatmesëm i SKNDQV, nga i cili u konkluda
se strategjia ishte relevante dhe që plani i veprimit të saj të shtyhej deri në fund të vitit 2022.
Në planin e ri të veprimit u vendosën një sërë masash të lidhura me funksione të ndryshme që
ndikojnë mbrojtjen konsumatorë të lidhura kryesisht me objektivin specifik C të planit të
veprimit ”Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor”, si:
-

Rishikim i bazës ligjore për lejet e mjedisit për të përcaktuar përgjegjësitë dhe
kompetencat bashkiake rregullatore dhe monitoruese për aktivitetet industriale që
kanë një ndikim relativisht të ulët në mjedis dhe që zhvillohen në zona urbane, jashtë
zonave industriale

-

Rishikimi i kompetencës bashkiake për monitorim dhe sanksione administrative direkte
lidhur me mbrojtjen e mjedisit

-

Qartësimi i kompetencës vendore në fushën e mbrojtjes nga ndotja e ajrit, ujit dhe
akustike

-

Rritja e cilësisë dhe eficiencës së shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve

-

Rishikimi i funksionit të transportit rrugor për rritjen e efiçencës

Pavarësisht pikave të sipërcituara, duke qënë se kjo strategji është drejt përfundimit të saj, del
si domosdoshmëri që në strategjinë e re të ketë një qasje më të plotë të detyrave të NJQV-ve
në kuadër të mbrojtjes konsumatorë.

3.4. Baza Ligjore për mbrojtjen e konsumatorit në Shqipëri
Natyra e shtrirjes horizontale dhe ndërsektoriale e mbrojtjes së konsumatorit, kërkon që ligji
për mbrojtjen e konsumatorit të ndërveprojë me shumë organe të ndryshme dhe gjithashtu
me një sërë ligjesh sektoriale, shërbimeve profesionale, pronësisë intelektuale dhe të drejtës
tregtare. Në rastin e Shqipërisë ka një sërë ligjesh dhe aktesh ligjore të nxjerra në këtë kuadër
me synimin që të garantojnë standarte për mbrojtjen e konsumatorit sipas kërkesave të BE.
Gjithashtu, reforma e fundit territoriale u shoqërua me një ligj të ri, Ligji Nr. 139/2015, “Për
Vetëqeverisjen Vendore”, i cili përcakton në mënyrë të qartë detyrimet dhe përgjegjësitë që ju
lindin NJQV-ve në kuadër të mirëfunksionimit të funksioneve që ky ligj ju ka përcaktuar. Në
këtë kuadër, ndërlidhja mes mbrojtjes së konsumatorit dhe pushtetit vendor përcaktohet qartë
në ligjet specifike të secilit rast.
Ligji Nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”
Ky ligj është ligji kryesor në këtë drejtim dhe ka si qëllim mbrojtjen e interesave të
konsumatorëve në treg, si dhe përcaktimin e rregullave dhe ngritjen e institucioneve përkatëse
për të mbrojtur të drejtat e konsumatorëve. Ky ligj përfshin të gjitha llojet e marrëdhënieve
ndërmjet tregtarëve dhe konsumatorëve, që kanë të bëjnë me mallrat apo shërbimeve që ju
ofrohen konsumatorëve, përveç atyre që parashikohen në dispozitat e ligjeve të veçanta.
Përgjegjësia për implementimin e këtij ligji është ministria përgjegjëse për fushën e tregtisë
dhe më specifikisht referuar Nenit 49. “Organi përgjegjës”, Pika 1. “Ministria përgjegjëse për
fushën e tregtisë, nëpërmjet strukturës administrative përkatëse, harton politikat dhe siguron
instrumentet rregulluese të mbrojtjes së konsumatorit, si dhe zbatimin efektiv të këtij ligji”.
_________
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Përsa i përket detyrimeve që dalin nga ky ligj për njësitë e vetëqeverisjes vendore, ato janë të
lidhura me disa pika dhe më konkretisht të lidhura me:
-

Nenin 18: "Ekspozimi i të dhënave të tregtarit”, Pika 2. “Në tregje të hapura këto
detyrime përcaktohen nga organet e njësive të qeverisjes vendore dhe të dhënat e
mësipërme vendosen në hyrje të tregut”.

-

Nenin 49: “Organi përgjegjës”, Pika 2. Përgjegjësitë kryesore të kësaj strukture janë,
gërma “e” “Bashkëpunimi me organet qendrore e vendore për mbrojtjen e
konsumatorëve”.

Ndërkohë, në Ligjin Nr. 71/2018 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr. 9902, datë
17.4.2008, “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, të ndryshuar, jepen specifikisht detyrat që dalin
për NJQV-të dhe më konkretisht në Nenin 56/1: “Mbrojtja e konsumatorëve në nivel vendor”
specifikohet që:
1. Struktura përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorëve, në zbatim të përcaktimeve të
shkronjave “e”, “g” dhe “i”, të pikës 2, të nenit 49, të këtij ligji, bashkëpunon dhe
autorizon njësitë e vetëqeverisjes vendore për kryerjen e funksioneve për informimin,
njoftimin dhe ndërgjegjësimin e konsumatorëve, si dhe për mbledhjen, seleksionimin e
ankesave të konsumatorëve e, sipas rastit, përcjelljen e ankesave pranë strukturës
përgjegjëse në nivel qendror.
2. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për zbatimin e pikës 1, të këtij neni, mbështetur në
përcaktimin e Ligjit Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, krijojnë struktura të
posaçme”.
Ndërkohë, në Ligjin Nr. 71/2018, “Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr. 9902”, ka edhe
dy nene të tjera të cilat përcaktojnë detyrat e NJQV-ve në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit,
dhe më konkretisht:
-

Neni 21: Në nenin 54, pika 1, shkronja “b”, pas fjalëve “këshillimin e konsumatorëve”
shtohen fjalët “sipas rastit, në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore”.

-

Neni 22: Në Nenin 56 bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 1. Në pikën 1 bëhen shtesat
dhe ndryshimet e mёposhtme: a) Në shkronjën “a”, pas fjalëve “për mbrojtjen e
konsumatorëve” shtohen fjalët “strukturat e posaçme në njësitë e vetëqeverisjes
vendore”

Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen Vendore”
Funksionet dhe detyrat e njësive të vetëqeverisjes vendore janë të përcaktuara në ligjin organik
139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”. Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e
njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet,
kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse. Përgjithësisht, funksionimi
i NJQV-ve është i mbështetur nga ligje sektoriale apo akte ligjore të dala nga ministritë e linjës
që mbulojnë funksione përkatës.
Përsa i përket pjesës së detyrave të dala nga ky ligj në kuadër të mbrojtjes konsumatore vlen
të theksohet neni 9 “Të drejtat dhe përgjegjësitë”, ku në 1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore
kanë këto të drejta dhe përgjegjësi, 1.1. Të drejtën dhe përgjegjësinë e vetë-qeverisjes, sipas
së cilës, gërma c “krijojnë struktura administrative për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e
kompetencave të tyre, sipas ligjeve në fuqi”, specifikohet qartë detyra që kanë NJQV-të për të
_________
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krijuar struktura të posaçme për të garantuar funksionet sipas ligjeve sektoriale. Në këtë
aspekt, ndërlidhja mes këtyre dy ligjeve është e mirëspecifikuar dhe po ashtu mënyra sesi
NJQV-të duhet të marrin masat e nevojshme për të implementuar detyrimet që lindin nga kjo
bazë ligjore.
Ligji Nr. 71/2018 Për disa Ndryshime
dhe Shtesa në Ligjin Nr. 9902, datë
17.4.2008, “Për Mbrojtjen e
Konsumatorëve”, NJVV-të:

Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen
Vendore”,

-

- informojnë dhe ndërgjegjësojnë
konsumatorët,

Krijojnë struktura të posaçme
për zbatimin e detyrave të
dala nga ligjet sektoriale.

- mbledhin dhe seleksionojnë
ankesat e konsumatorëve
- përcjelljen ankesat sipas rastit
pranë strukturës përgjegjëse në
nivel qendror
Sa u trajtua më sipër, del si detyrim që të gjitha NJQV-të të krijojnë njësi të posaçme të cilat
duhet të kenë fokus specifik mbrojtjen konsumatorë nëpërmjet informimit, ndërgjegjësimit dhe
referimit të ankesave të tyre në institucionet përkatëse. Duke qenë se në të dy ligjet e sipërcituar
specifikohet termi “njësi”, kjo mundëson që NJQV-të të krijojnë struktura sipas nevojave
specifike që ato kanë (pjesë integrale në sektor, sektor, drejtori, agjenci).
Gjithashtu, në Nenin 28. “Funksionet e bashkive në fushën e zhvillimit ekonomik vendor”, Pika
2: “Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë”, bashkitë kanë detyrimet
të garantojnë:
-

Hapjen e tregjeve,

-

Pastrimin e hapësirave të tregjeve,

-

Përcaktimin e vendndodhjes dhe administrimit të tregjeve të kafshëve të gjalla,

-

Vendosjen e sinjalistikave të nevojshme në tregje,

-

Kryerjen e shërbimit veterinar në mjediset e thertoreve dhe të njësive të therjes, për
kontrollin shëndetësor të kafshës para dhe pas therjes, vulosjen e karkasave të mishit,

-

Rritjen e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe
të rrjetit të tregtisë,

-

Jep leje për shfrytëzimin e hapësirës publike në funksion të zhvillimit të aktivitetit të
tregtisë,

-

Pajis me librezë shëndetësore të gjithë personat që punojnë në objektet e prodhimit,
të ruajtjes, transportimit dhe tregtimit të produkteve ushqimore,

-

Lëshon certifikatë veterinare, që shoqëron mishin dhe nënproduktet e tij.

Për sa më sipër, ndërlidhja mes këtyre dy ligjeve është specifikisht e lidhur për funksionimin e
tregjeve.

_________
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Ligji Nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për
Mbrojtjen e Konsumatorëve”
-

Ekspozimi i të dhënave të
tregtarit në tregje të hapura
përcaktohen nga organet e
njësive të qeverisjes vendore
dhe të dhënat e mësipërme
vendosen në hyrje të tregut.

Ligji Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen
Vendore”,

-

Ngritjen dhe funksionimin e
tregjeve publike dhe të rrjetit
të tregtisë.

Në këtë kuadër, NJQV-të duhet të miratojnë rregulloret përkatëse për veprimtaritë në sheshet
e tregjeve vendore dhe/ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve të cilat duhet të jenë në
konsistencë të plotë me Ligjin “Për Mbrojtjen e konsumatorëve”.
Po në Ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, në Nenin 66. “Detyrat e
administratës së njësisë administrative”, sipas gërmës d, “bazuar në vendimmarrjen e kryetarit
të bashkisë, mund të administrojë tregjet publike”, bashkitë mund të garantojnë edhe
administrimin e tregjeve, të cilat në këtë rast duhet të kryhen sipas standarteve të kërkuara
nga baza ligjore apo rregullore sektoriale përkatëse.
Gjithashtu, mbrojtja e konsumatorit është pjesë integrale e një sërë ligjesh dhe akteve të tjera
nënligjore. Një listë e plotë e tyre gjendet në Shtojcën 3.

3.5. Mbrojtja e konsumatorit dhe Shëndetit Publik në kuadër të integrimit në BE
Negociatat e nisura për Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, në Kapitullin 28
“Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndetit Publik”, theksojnë detyrat e Qeverisë lidhur me
mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik. Acquis i mbrojtjes së konsumatorit mbulon
sigurinë e mallrave të konsumit, si dhe mbrojtjen e interesave ekonomike të konsumatorëve
në disa sektorë specifikë. Shtetet anëtare duhet të transpozojnë acquis në legjislacionin
kombëtar dhe të krijojnë struktura të pavarura administrative dhe kapacitete zbatuese të cilat
sigurojnë mbikëqyrjen efektive të tregut dhe zbatimin e acquis. Duhet të sigurohen gjithashtu
mekanizma të përshtatshëm gjyqësorë dhe jashtë-gjyqësorë për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve, si dhe për informimin e konsumatorit dhe edukimin e tij, duke siguruar
njëherazi rolin e organizatave të konsumatorëve. Për më tepër, ky kapitull përfshin rregulla
specifike me fuqi detyruese në fushën e shëndetit publik32.
Në progres-aportin e Komisionit Europian për Shqipërinë, i cili u publikua në Tetor të 2020,
theksohet se ecuria në lidhje me Kapitullin 28 thuhet që: “Shqipëria ... për mbrojtjen e
konsumatorit dhe shëndetit publik...” është ende në fazë të hershme. Në këtë progres raport,
shkruhet se: “Nuk ka patur përparim në lidhje me rekomandimet e vitit të shkuar, edhe pse ka
pasur një lloj përparimi për forcimin e efektivitetit të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorit
(KMK). Sa i përket shëndetit publik, përparim domethënës duhet të bëhet për të zbatuar
kuadrin e politikave dhe për të bërë të mundur që të gjithë qytetarët të mbulohen nga skema
e kujdesit shëndetësor.” Rekomandimet e KE për vitin e ardhshëm përfshijnë fuqizimin e
zbatimit dhe aplikimin e kuadrit të politikave të shëndetit publik, përafrimin e mëtejshëm të
32

http://integrimi-ne-be.punetejashtme.gov.al/anetaresimi-ne-be/negociatat-e-anetaresimit/kapitujt-eacquis/kapitulli-28-mbrojtja-e-konsumatorit-dhe-shendetit-publik/
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legjislacionit më atë të BE-së në këtë fushë dhe vazhdimi i përmirësimit të qasjes në shëndetësi
apo në shërbime të grupeve me më pak avantazhe në shoqëri ku në veçanti kërkohet
përmirësimi i qasjes së grave dhe vajzave të këtyre grupeve.
Mbrojtja e konsumatorit, sipas raportit, është fuqizuar përmes emërimit të kreut të ri dhe
anëtarëve të tjerë të KMK-së, si edhe me trajnimin e realizuar mbi legjislacionin përkatës të BEsë. Legjislacioni shqiptar duhet të përafrohet më tej në fushën e kreditimit të konsumatorëve
dhe të marketimit në largësi të shërbimeve financiare si dhe përsa i përket sigurisë së
produkteve. Gjithashtu, në raport kërkohet fuqizimi i mëtejshëm i kapaciteteve të veta
operacionale të Inspektoratit Shtetëror për Mbikëqyrjen e Tregut (ISHMT-së).
Raporti ndalet më gjerësisht tek shëndetit publik, duke theksuar ecurinë në fushat përkatëse
të tij, ku thuhet se: “Strategjia Kombëtare për Shëndetin 2016-2020 synon të sigurojë mbulim
universal të kujdesit shëndetësor, por shpenzimi publik për shëndetin mbetet i ulët, në shifrën
2.9% të PBB-së, me alokime të ulëta në formë të zhdrejtë të burimeve për kujdesin parësor
shëndetësor, në veçanti për shëndetin e nënës e të fëmijës”. Në raport theksohet se
vdekshmëria neonatale, nënë, foshnjore mbeten ende të larta. Fuqizimi i qeverisjes së
spitaleve publike dhe i cilësisë së kujdesit shëndetësor janë gjithashtu ndër rekomandimet për
të ardhmen. Pavarësisht ratifikimit të shumicëns së konventave ndërkombëtare për mbrojtjen
e të drejtave themelore, ushtrimi i të drejtës për shëndetin dhe për shërbime të shëndetit
seksual dhe riprodhues mbetet ende pengesë.
Në fushën e farmaceutikës përmendet përparimi i bërë përmes miratimit të Konventës për
Farmakologjinë Europiane. Megjithatë, kërkohet përafrimi i legjislacionit për barnat për
përdorim për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve. Në lidhje me parandalimin e abuzimit me
drogën dhe uljes së dëmtimit të kryer rekomandohet kryerja e aktiviteteve parandaluese në
mënyrë sistematike. Sa i përket pabarazisë për shëndetin, vihet re një rritje e ndjeshme e
pakicave rome dhe egjiptiane të pajisur me karta shëndetësore, megjithatë, këta grupe akoma
hasin barriera.

_________
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4. Standartet ndërkombëtare në mbrojtjen e konsumatorit
Qëllimi i politikës evropiane të mbrojtjes së konsumatorit është që të garantojë të drejtat e
tyre në mënyrë të njëjtë dhe të përbashkët për të gjithë qytetarët e saj, duke i mbrojtur ata
nga rreziqet dhe kërcënimet serioze që nuk janë në gjendje t'i trajtojnë si individë, të bëjnë
zgjedhje bazuar në informacion të saktë, të qartë dhe të qëndrueshëm, si dhe të përmirësojë
mirëqenien e tyre si dhe të interesave të tyre ekonomike. Kjo gjë mund të arrihet duke
harmonizuar të drejtat dhe politikat e konsumatorit.
Legjislacioni i miratuar në nivelin e BE -së synon kryesisht mbrojtjen e sigurisë, shëndetit,
interesave ekonomike dhe ligjore të konsumatorëve, si dhe ofrimin e sistemeve të
dëmshpërblimit dhe sigurisë së përgjithshme të produktit.
Sipas Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE), çështjet e mbrojtjes së
konsumatorit janë një kompetencë e përbashkët e BE-së dhe shteteve anëtare. Strategjia e
politikës së mbrojtjes së konsumatorit të BE-së për periudhën 2014-2020 është përcaktuar në
Axhendën Evropiane të Konsumatorit.
Nenet 4(2)(f), 12, 114(3) dhe 169 të TFBE dhe Neni 38 i Kartës së të Drejtave Themelore të
Bashkimit Evropian përbëjnë ligjin parësor për politikën e mbrojtjes së konsumatorit. Neni 169
i TFBE përcakton objektivat specifike të politikës:
“Për të promovuar interesat e konsumatorëve dhe për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes
së konsumatorit, Unioni do të kontribuojë në mbrojtjen e shëndetit, sigurisë dhe interesave
ekonomikë të konsumatorëve, si dhe në promovimin e të drejtës së tyre për informacion, edukim
dhe vetë organizimin për të mbrojtur interesat e tyre”.

4.1. Mjetet për të garantuar mbrojtjen e konsumatorit
Në mënyrë që të garantohet një mbrojtje sa më gjithëpërfshirëse e konsumatorit në nivel BEje janë përpiluar një sërë formash për garantimin e saj.
Forma

Përshkrimi

Legjislativ

Instrumenti i veçantë ligjor i përdorur kryesisht nga BE në fushën e
mbrojtjes së konsumatorit ka qenë direktiva, e cila nuk zbatohet
drejtpërdrejt dhe duhet të transpozohet në ligjet kombëtare të secilit
shtet anëtar të BE -së. Aktualisht, rreth 90 direktiva të BE -së mbulojnë
çështjet e mbrojtjes së konsumatorit.

Monitoruese

Monitorimi i tregjeve bëhet i mundur nëpërmjet krahasimit të dy grup të
dhënash. Nga njëra anë:
-

Mbështetur në anketën e konsumatorëve, e cila zhvillohet në të
gjitha vendet e BE-së. Anketa siguron të dhëna mbi kushtet e
konsumatorit, tregtinë ndërkufitare dhe zhvillimin e tregtisë
elektronike.
_________
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-

Ndërgjegjësuese

Nga ana tjetër monitorimi i tregjeve mbështetet edhe në ndjekjen
e performancës së 52 tregjeve të veçanta të konsumit (21
mallrave dhe 31 tregje shërbimesh).

Me qëllim fuqizimin e konsumatorëve dhe sigurimin e një informacioni të
qartë, të thjeshtë dhe transparent në mënyrë që ata të jenë në gjendje
të bëjnë zgjedhje më të mira janë zhvilluar disa mjete të tjera. Janë krijur:
-

-

-

Rrjeti i Qendrës Evropiane të Konsumatorit (ju ofron
konsumatorëve informacion mbi të drejtat e tyre në gjuhën e
tyre, duke i ndihmuar ata në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
ndërkufitare me tregtarët e vendosur në një shtet tjetër anëtar)
Rrjeti i Biznesit Evropian (përbëhet nga rreth 600 shoqata anëtare
në BE që shpërndajnë informacion mbi legjislacionin e mbrojtjes
së konsumatorit tek tregtarët, përfshirë kompanitë e vogla dhe të
mesme - NVM).
platforma apo aplikacione online ose kurse të veçanta trajnimi për
institucionet e pavarura jofitimprurëse.

Rritje e zbatimit Sipas dispozitave të Rregullores së Bashkëpunimit për Mbrojtjen e
dhe sigurimit të Konsumatorit, bashkëpunimi midis autoriteteve kombëtare përgjegjëse
dëmshpërblimit për zbatimin e ligjeve për mbrojtjen e konsumatorit realizohet në formën
e një rrjeti evropian të zbatimit (Rrjeti i Bashkëpunimit për Mbrojtjen e
Konsumatorit). Në rast të shkeljeve ndërkufitare të të drejtave të
konsumatorit, rrjeti lejon autoritetin e Shtetit Anëtar të cilit i dëmtohen
interesat e konsumatorit për të thirrur homologun në shtetin anëtar ku
ndodhet tregtari, që të kërkojë veprime për të ndaluar shkeljen.
Rrjeti Gjyqësor Evropian (rrjeti i pikave kombëtare të kontaktit për
lehtësimin e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale) gjithashtu
punon në çështjet e konsumatorit. Rrjeti mund të përdoret jo vetëm nga
individët ose grupet e konsumatorëve, por edhe nga NVM-të të
përballura me mosmarrëveshje ndërkufitare gjatë veprimtarisë së tyre.
Me qëllim sigurimin e informacionit mbi procedurën evropiane të
kërkesave të vogla, rrjeti miratoi Udhëzuesin e Praktikës mbi Kërkesat e
Vogla.
Rritje e Sigurisë Siguria e produktit është themeli i sigurisë së konsumatorit dhe besimit
së produktit
të konsumatorit. Duke vendosur markën CE (“Conformité européenne”)
në produktet e tyre, prodhuesit vërtetojnë se janë në përputhje me
rregullat e sigurisë në fuqi. Nëse një produkt paraqet një kërcënim serioz
për shëndetin dhe sigurinë, autoritetet kompetente kombëtare
(përfshirë autoritetet e mbikëqyrjes së tregut si dhe doganat) janë të
detyruara që menjëherë ta ndajnë këtë informacion me Komisionin
Evropian përmes sistemit evropian të lajmërimit të shpejtë për produktet
e rrezikshme jo ushqimore (RAPEX ), me qëllim parandalimin e qarkullimit
të produkteve të rrezikshme në treg dhe arritjen e tyre tek konsumatorët.
Rritje e Tregut Zhvillimet e vazhdueshme në fushën e teknologjisë dixhitale po
dixhital
ndryshojnë rrënjësisht mënyrën se si konsumatorët ndërveprojnë dhe
_________
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blejnë në internet. Mbrojtja e konsumatorit në tregun dixhital është një
nga prioritetet kryesore të politikëbërësve evropianë, me qëllim që të
merren parasysh sistematikisht të drejtat dhe nevojat e konsumatorëve
në një mjedis dixhital që ndryshon me shpejtësi.
Gjithashtu, është përfshirë edhe legjislacioni që mbulon tregtinë
elektronike (Direktiva 2011/83/BE mbi të drejtat e konsumatorit,
Direktiva 2006/114/EC në lidhje me reklamat jo të vërteta dhe Direktiva
95/46/EC për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të
dhënave personale dhe lëvizjes së lirë të të dhënave të tilla).
Rritje e Tregut Mbrojtja e konsumatorëve në sektorin e shërbimeve financiare ka për
Financiar
qëllim mbrojtjen e interesave të tyre ekonomike. Fusha e shërbimeve
financiare është shumë komplekse dhe përfshin rreziqe serioze për
konsumatorët, veçanërisht kur ata nuk janë në gjendje të kuptojnë
produktet komplekse financiare, ose marrin kredi të papërshtatshme
bazuar në zgjedhje të painformuara. Praktikat e padrejta (mungesa e
informacionit bazë në fazën e reklamimit, përshkrime jo të vërteta të
produkteve financiare) kanë çuar kohët e fundit në miratimin e rregullave
më të rrepta për të mbrojtur konsumatorët.
Rritja e Sigurisë Parandalimi i mashtrimit me ushqimin, sigurimi që etiketimi i ushqimeve
Ushqimore dhe është i qartë dhe i besueshëm (p.sh, vendosja në etiketë e origjinës së
Etiketimi
ushqimit, produkteve organike, prania e modifikimeve gjenetike, prania
e substancave që shkaktojnë reaksion alergjik), zbatimi i standardeve dhe
kontrolleve të rrepta të higjienës ushqimore në tregun e brendshëm janë
kthyer në fokusin e politikëbërjes në këtë fushë kohët e fundit.
Legjislacioni me rëndësi i miratuar në këtë fushë përfshin: Rregulloren
(BE) Nr. 1169/2011 “Mbi sigurimin e informacionit mbi ushqimet për
konsumatorët”, Rregullorja (KE) Nr. 1924/2006 “Mbi kërkesat e
ushqyerjes dhe shëndetit ndaj ushqimeve”, Rregullorja (BE) Nr. 609/2013
“Për ushqimin e destinuar për foshnjat dhe fëmijët e vegjël, ushqimin për
qëllime të veçanta mjekësore dhe zëvendësimin e përgjithshëm të dietës
për kontrollin e peshës”, Rregullorja (KE) Nr. 834/2007 “Për prodhimin
organik dhe etiketimin e produkteve organike”, Rregullorja (KE) Nr.
1830/2003 “Mbi gjurmueshmërinë dhe etiketimin e produkteve të
modifikuar gjenetikisht dhe gjurmueshmërinë e ushqimeve dhe
produkteve ushqimore të prodhuara nga organizma të modifikuar
gjenetikisht”, Rregullorja (KE) Nr. 2023/2006 “Mbi praktikat e mira të
prodhimit të materialeve dhe artikujve ka kanë si synim kontaktin me
ushqimin”, Direktiva 2002/46/EC “Mbi përafrimin e ligjeve të shteteve
anëtare në lidhje me suplementet ushqimore”.

4.2. Mbrojtja e konsumatorit dhe prioritetet e Komisionit Evropian
Në axhendën e konsumatorit të Komisionit Evropian janë përcaktuar sektorët me rëndësi të
veçantë të cilët ndikojnë në interesat bazë të të gjithë konsumatorëve që janë të lidhur me
_________
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ushqimin, transportin, komunikimet elektronike dhe shërbimet financiare. Në këtë kuadër janë
identifikuar gjashtë objektiva:
-

Përmirësimi i kuadrit rregullator për sigurinë e produkteve dhe shërbimeve dhe rritjen
e kuadrit të mbikëqyrjes së tregut,
Përforcimi i sigurisë në zinxhirin ushqimor,
Përmirësimi i informacionit dhe ndërgjegjësimi për të drejtat dhe interesat e
konsumatorit si tek konsumatorët ashtu edhe tek tregtarët,
Ndërtimi i njohurive dhe kapaciteteve për pjesëmarrje më efektive e konsumatorëve
në treg,
Zbatimi efektiv i ligjit të konsumatorit, duke u fokusuar në sektorët kryesorë, dhe
Dhënia e mënyrave efikase konsumatorëve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Për më tepër, vitet e fundit Parlamenti Europian ka miratuar disa rezoluta që kishin të bënin
veçanërisht me mbrojtjen e konsumatorit. Rezolutat kryesore në këtë drejtim janë:
Rezoluta e 15 Dhjetorit 2010 mbi ndikimin e reklamimit në sjelljen e konsumatorit, e cila
thotë se zhvillimi i reklamave të synuara, të përshtatura për interesat e përdoruesve të
internetit, përbën një sulm serioz ndaj mbrojtjes së privatësisë kur përfshin gjurmimin
e individëve.
Rezoluta e 15 Nëntorit 2011 mbi një strategji të re për politikën e konsumatorit, e cila
specifikon që të gjitha masat e ardhshme të politikave të konsumatorit të bazohen në
një qasje tërësore e cila i vendos konsumatorët në zemër të tregut të vetëm.
Rezoluta e 22 Majit 2012 mbi një strategji për forcimin e të drejtave të konsumatorëve
thekson nevojën që legjislacioni evropian të trajtojë problemin e cenueshmërisë midis
konsumatorëve si një detyrë horizontale, duke marrë parasysh nevojat, aftësitë dhe
rrethanat e ndryshme të konsumatorëve.
Rezoluta e 25 tetorit 2012 mbi 20 shqetësimet kryesore të qytetarëve dhe bizneseve
evropiane mbi funksionimin e tregut thekson nevojën për ndryshime legjislative për të
siguruar procedura miqësore ndaj konsumatorit për hapjen e llogarive bankare në të
gjithë Bashkimin Evropian.
Rezoluta e 11 Qershorit 2013 mbi një axhendë të re për Politikën Evropiane të
Konsumatorit, ndër të tjera, nxjerr në pah nevojën për mbrojtje më të mirë të të
drejtave të grupeve të konsumatorëve vulnerabël, siç janë fëmijët dhe të moshuarit
ose konsumatorët e tjerë, në situata të cënueshmërisë, veçanërisht në lidhje me
transportin, shërbimet financiare, energjinë dhe teknologjinë e informacionit dhe
komunikimit.
Rezoluta e 15 Prillit 2014 për mbrojtjen e konsumatorit, e cila thekson se mbrojtja e
konsumatorëve në shërbimet komunale kërkon që procedurat për ndërrimin e
ofruesve të energjisë të përshpejtohen dhe thjeshtohen, duke këmbëngulur gjithashtu
në nevojën për ta bërë më të lehtë për klientët që të ndërrojnë ofruesit e shërbimeve
të komunikimit elektronik pa tarifa shtesë, përveç kostos aktuale të ndërrimit.
Rezoluta e 27 Nëntorit 2014 mbi mbështetjen e të drejtave të konsumatorit në tregun e
vetëm dixhital nxjerr në pah rëndësinë e dhënies së konsumatorëve të njëjtën mbrojtje
në internet siç gëzojnë në tregjet e tyre tradicionale, duke theksuar se i gjithë trafiku i
internetit duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë, pa diskriminim, kufizime ose
_________
Faqe 64/80

MANUAL PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT NË NIVEL VENDOR

ndërhyrje, pavarësisht nga dërguesi, marrësi, lloji, përmbajtja, pajisja, shërbimi ose
aplikacioni i tij.

4.3. Baza ligjore për mbrojtjen e konsumatorit në Bashkimin Evropian
Tregu i Vetëm Evropian, i njohur gjithashtu si Tregu i Brendshëm Evropian, i referohet
Bashkimit Evropian (BE-së) si një territor pa asnjë kufi të brendshëm. Tregu i Vetëm ka një
ndikim në jetën e përditshme të konsumatorëve në Irlandë dhe në shtetet e tjera anëtare duke
siguruar një akses më të madh ndaj mallrave dhe shërbimeve dhe rritjen e mbrojtjes sipas ligjit
të BE-së për konsumatorët. Ligjet e BE-së për konsumatorët ofrojnë disa të drejta kryesore:
-

Konsumatori ka të drejtë për reklama të vërteta,
Konsumatori ka të drejtë të kërkojë riparimin ose zëvendësimin e mallrave me defekt,
Konsumatori ka të drejtën e kontratave pa klauzola të padrejta,
Konsumatori ka të drejtë të kthejë shumicën e mallrave të blera në internet brenda 14
ditësh,
Konsumatori ka të drejtën e blerjes së mallrave dhe shërbimeve me të njëjtat kushte si
klientët vendas,
Konsumatori ka të drejtën e ndihmës falas nga Qendrat Evropiane të Konsumatorit për
problemet me një tregtar të vendosur brenda BE-së/EEA-së.

Direktivat dhe rregulloret kryesore të BE për mbrojtjen e konsumatorit janë:
Direktiva për shitjen e mallrave dhe garancitë shoqëruese. Një nga pjesët më të rëndësishme të
legjislacionit të konsumatorit të BE është Direktiva mbi aspekte të caktuara të shitjes së
mallrave të konsumit dhe garancitë shoqëruese (Directive 1999/44/EC) (Directive on certain
aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees (1999/44/EC).
Rregulla të reja për përmbajtjen dixhitale dhe shitjen e mallrave. Nga 1 Janari 2022, Direktiva
për Shitjen e Mallrave dhe Garancitë Shoqëruese, do të zëvendësohet me dy direktiva të tjera:
-

Direktiva (BE) 2019/770 mbi kontratat për furnizimin e përmbajtjes dixhitale dhe
shërbimeve (Direktiva e Përmbajtjes Dixhitale) (Directive (EU) 2019/770 on contracts
for the supply of digital content and services (the Digital Content Directive),

-

Direktiva e BE mbi kontratat për Shitjen e Mallrave 2019/771 / EU (Direktiva e Shitjes
së Mallrave) (EU Directive on contracts for the Sale of Goods 2019/771/EU (the Sale
of Goods Directive).

Direktiva për të Drejtat e Konsumatorit. Direktiva e të Drejtave të Konsumatorit 2011/83/EU
(CRD) (Citizens Information, 2021: Consumer Rights Directive 2011/83/EU (CRD), synon të
sigurojë që konsumatorët të kenë të njëjtin nivel minimal të të drejtave pa marrë parasysh se
ku bazohet një tregtar në BE. Kjo direktivë u fut në ligjin Irlandez në Qershor 2014.
Direktiva e praktikave të padrejta tregtare. Sipas Direktivës së BE-së mbi Praktikat e Padrejta
Tregtare 2005/29/EC (EU Directive on Unfair Commercial Practices 2005/29/EC), shitësit
duhet t'ju japin mjaft informacion të saktë konsumatorëve për t'i lejuar të marrin një vendim
të informuar (domethënë, një vendim i bazuar në fakte). Shitësit nuk duhet të përdorin praktika
të padrejta, mashtruese ose agresive të tregtisë. Direktiva e BE-së mbi Praktikat e Padrejta
Tregtare 2005/29/EC ka hyrë në fuqi në vitin 2005.
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Direktiva e Kushteve të Padrejta në Kontratat e Konsumatorit. Sipas Direktivës së BE-së mbi
Kushtet e Padrejta në Kontratat e Konsumatorit 93/13/EEC (EU Directive on unfair terms in
consumer contracts 93/13/EEC), nëse konsumatori lidh një kontratë me një shitës,
konsumatori është i mbrojtur. Direktiva përcakton që kushtet standarde në një kontratë midis
konsumatorit dhe shitësit duhet të jenë të drejta dhe në gjuhë të qartë, të kuptueshme.
Direktivat e Çmimeve, Shërbimeve të Pagesave dhe TVSH-së. Në BE, konsumatori ka të drejta
specifike për çmimet, për shërbimet e pagesave dhe për pagimin e TVSH-së brenda BE-së.
Direktiva për informacion të qartë për çmimet. Ekzistojnë rregulla që tregojnë se çmimi i shitjes
dhe çmimi për njësi matëse (çmimi për njësi) duhet të tregohet qartë për të gjitha produktet.
Ju duhet të shihni qartë çmimin e shitjes dhe të jeni në gjendje të krahasoni çmimet. Rregullat
janë nën Direktivën e BE mbi mbrojtjen e konsumatorit në tregimin e çmimeve të produkteve
të ofruara për konsumatorët 98/6/EC (EU Directive on consumer protection in the indication
of prices of products offered to consumers 98/6/EC).
Direktiva për mbrojtjen e shërbimeve të pagesave. Në vendet e BE-së ekzistojnë rregulla të
zakonshme për të mbrojtur konsumatorin kur përdoren metoda elektronike të pagesës.
Rregullat janë përcaktuar në Direktivën 2007/64/EC për shërbimet e pagesave në tregun e
brendshëm (i njohur gjithashtu si PSD 1) (Directive 2007/64/EC on payment services in the
internal market (also known as PSD 1). Ofruesit e shërbimeve të pagesave u është dashur t'ju
japin informacione rreth të drejtave dhe detyrimeve tuaja kur përdorni metodat e pagesave
elektronike. Në Janar 2018, PSD 1 u zëvendësua nga Direktiva e BE për shërbimet e pagesave
në tregun e brendshëm 2015/2366 (ose PSD 2) (EU Directive on payment services in the
internal market 2015/2366 (or PSD 2) (EUR-Lex, 2021), PSD 2 përcakton një mbrojtje shtesë
të konsumatorit rreth pagesave në internet dhe celular dhe kërkesa më të forta të sigurisë.
Direktivat për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH). Në vendet e BE-së ekzistojnë rregulla
specifike rreth TVSH-së që zbatohen kur konsumatori blen diçka në një vend tjetër të BE-së ose
jashtë BE-së. Ndër më kryesoret mund të përmenden:
-

Direktiva Evropiane për sistemin e përbashkët të tatimit mbi vlerën e
shtuar2006/112/EC (TVSH) (European Directive on the common system of value
added tax2006/112/EC (VAT).

-

Rregullorja e BE-së për vendin e furnizimit të shërbimeve 1042/2013/BE (EU Regulation
on the place of supply of services1042/2013/EU).

Direktiva e shërbimeve dhe gjeo-bllokimi. Sipas Nenit 20 të Direktivës së Shërbimeve, kur
dëshironi të blini një shërbim, nuk mund të trajtoheni ndryshe në bazë të kombësisë ose
vendbanimit. Në Dhjetor 2018, kjo e drejtë u forcua më tej nga Rregullorja e Gjeo-bllokimit.
Rregullorja e Gjeo-bllokimit (Rregullorja e BE-së 2018/302) (Geo-blocking Regulation (EU
Regulation 2018/302) zbatohet në të gjithë BE-në që nga Dhjetori 2018 dhe synon të ndalojë
praktikat e gjeo-bllokimit dhe gjeo-diskriminimit (domethënë kufizimet e bazuara
gjeografikisht).
Marrëveshja e re për konsumatorët. Një Direktivë e re e BE mbi zbatimin dhe modernizimin më
të mirë të mbrojtjes së konsumatorit të BE-së (2019/2161/EU) (EU Directive on better
enforcement and modernisation of EU consumer protection (2019/2161/EU) u miratua në
2019. Direktiva është nën paketën legjislative të marrëveshjes së re për konsumatorët.
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4.4. Institucionet për mbrojtjen e konsumatorit në Bashkimin Evropian
Komisioneri Evropian për Mbrojtjen e Konsumatorëve. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë disa
masa, përveç politikës së ndjekur në përgjithësi, për të përmirësuar dhe siguruar mbrojtjen e
një kategorie të veçantë të agjentëve ekonomikë, siç janë konsumatorët. Sot, një ndër
komisionerët europianë është i ngarkuar me politikën e mbrojtjes së konsumatorëve, përveç
funksioneve të tjera që ai mbulon. Për të realizuar këtë mision, Komisioneri Evropian për
Mbrojtjen e Konsumatorëve asistohet nga një Drejtori e Përgjithshme.
Komiteti Konsultativ i Konsumatorëve (1973). Komisioni Evropian, në vitin 1973, ngriti Komitetin
Konsultativ të Konsumatorëve, i cili, në vitin 1995, u quajt Komiteti i Konsumatorëve. Komiteti
përbëhej nga përfaqësues të organizatave të konsumatorëve, si ato evropiane dhe kombëtare.
Ai kishte për mision të përfaqësonte interesat e konsumatorëve pranë Komisionit Evropian dhe
dhënien e mendimeve në mbrojtje të interesave të konsumatorëve.
Grupi Konsultativ Evropian i Konsumatorit (The European Consumer Consultative Group ECCG). Deri në korrik 2019, Grupi Konsultativ Evropian i Konsumatorit (ECCG) ishte forumi
kryesor i Komisionit për t'u konsultuar me organizatat kombëtare dhe evropiane të
konsumatorit. Si pjesë e Axhendës së Re të Konsumatorit, ai është zëvendësuar nga Grupi
Këshillues i Politikës së Konsumatorit (Consumer Policy Advisory Group - CPAG).
Që nga themelimi i tij në 1973, Grupi Konsultativ i Konsumatorit Evropian (ECCG) ka ndihmuar
Komisionin duke ofruar këshilla ekspertësh për çështje të lidhura me konsumatorët e BE-së,
duke dhënë mendime dhe duke marrë pjesë në forume të ndryshme.
Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA). Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA)
është agjencia e Bashkimit Evropian (BE-së) që ofron këshilla të pavarura shkencore dhe
komunikon mbi rreziqet ekzistuese dhe ato që dalin në lidhje me zinxhirin ushqimor. Autoriteti
Evropian i Sigurisë Ushqimore u krijua në Shkurt 2002, është e vendosur në Parma, Itali. Ngritja
e kësaj strukture erdhi si domosdoshmëri në kushtet, kur siguria e ushqimeve u bë problem
thelbësor në Evropë me shfaqen e sëmundjes së lopës së çmendur, etj. EFSA ka për mision të
ndjekë problemet e produkteve ushqimore dhe të kujdeset për shëndetin e konsumatorëve.
EFSA ka një staf të përgjithshëm prej 542 punonjësish. Puna e EFSA përfshin të gjitha çështjet
me një ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në sigurinë e ushqimit të njerëzve dhe
ushqimit të kafshëve, duke përfshirë shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, mbrojtjen e
bimëve dhe shëndetin dhe ushqimin e bimëve. EFSA mbështet Komisionin Evropian,
Parlamentin Evropian dhe vendet anëtare të BE-së në marrjen e vendimeve efektive dhe me
kohë të menaxhimit të rrezikut që sigurojnë mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve
evropianë dhe sigurinë e zinxhirit ushqimor dhe ushqimor. EFSA gjithashtu komunikon me
publikun në një mënyrë të hapur dhe transparente për të gjitha çështjet brenda fushës së saj.
Zyra Evropiane e Konsumatorëve, me seli në Bruksel, është organizata evropiane më e
rëndësishme për mbrojtjen e konsumatorëve, e cila përbëhet nga organizatat kombëtare të
konsumatorëve. Objekti i veprimtarisë së Zyrës Evropiane të Konsumatorëve është
grumbullimi i informacionit, shpërndarja e tij, koordinimi i aktiviteteve të organizatave
kombëtare të konsumatorëve dhe përfaqësimi i tyre në Komisionin Evropian.
Rrjeti Evropian i Qendrës së Konsumatorit (The European Consumer Centre Network). Rrjeti
Evropian i Qendrave të Konsumatorit (ECC-Net) është një rrjet i gjerë në BE, i krijuar në Janar
2005 nga Komisioni Evropian dhe qeveritë kombëtare. Në të 28 shtetet anëtare të BE-së (27
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shtete + Mbretëria e Bashkuar nga Janar 2021), në Islandë dhe Norvegji, ekziston një pikë
kontakti kombëtare e quajtur Qendra Evropiane e Konsumatorit (ECC). ECC-të ju sigurojnë
konsumatorëve informacion në lidhje me mundësitë dhe rreziqet e Tregut të Përbashkët
Evropian dhe gjithashtu në lidhje me temat e konsumatorit ndërkufitar, të tilla si udhëtimet,
shërbimet e ndryshme dhe blerjen e mallrave dhe shërbimeve. Vetëm gjatë periudhës Prill
2020 - Prill 2021, Rrjeti Evropian i Qendrës së Konsumatorit (ECC-Net) ka rikuperuar mbi 4
milionë euro si kompensim për konsumatorët, të drejtat e të cilëve u shkelën për shkak të
COVID 19 (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumercomplaint/european-consumer-centres-network-ecc-net/ecc-net-and-covid-19_en).

4.5. Axhenda e re për mbrojtjen e konsumatorit
Më 13 Nëntor 2020, Komisioni i Parlamentit Evropian dhe Këshillit komunikoi Axhendën e Re
për Mbrojtjen e konsumatorit - Forcimi i qëdrueshmërisë dhe elasticitetit të konsumatorit për
rimëkëmbje të qëndrueshme (New Consumer Agenda - Strengthening consumer resilience for
sustainable recovery33).
Sipas kësaj axhende të re, e cila është vazhdim dhe përmirësim i legjilacionit të posaçëm për
mbrojtjen e konsumatorit në BE, “Konsumatorët evropianë me të drejtë presin të përfitojnë
plotësisht nga tregu i vetëm dhe të jenë të fuqizuar për të bërë zgjedhje të informuara dhe për
të luajtur një rol aktiv në tranzicionin e gjelbër dhe dixhital kurdo dhe kudo që ata janë në BE.
Ata presin që të kenë qasje të lirë në mallrat dhe shërbimet në të gjithë BE -në dhe të sigurohen
se të drejtat e tyre si konsumatorë janë të mbrojtura, pavarësisht sfidave tradicionale dhe atyre
në zhvillim”.
Axhenda e Re e Konsumatorit (“Axhenda”) paraqet një vizion për politikën e konsumatorit në
BE-së për periudhën 2020-2025, duke u bazuar në Axhendën e Konsumatorit të vitit 2012 (e
cila ka qenë e vlefshme deri në 2020) dhe në “Ofertën e Re për Konsumatorët” të vitit 2018.
Axhenda e re synon, gjithashtu, të adresojë nevojat e menjëhershme të konsumatorëve
përballë pandemisë në vazhdim të COVID-19 dhe të rrisë elasticitetin dhe qëdrueshmërinë e
tyre. Pandemia ka ngritur sfida të rëndësishme që ndikojnë në jetën e përditshme të
konsumatorëve, veçanërisht në lidhje me disponueshmërinë dhe aksesueshmërinë e
produkteve dhe shërbimeve, si dhe për udhëtimet brenda, dhe për dhe nga BE.
Axhenda mbulon pesë fusha kryesore prioritare:
-

Tranzicioni i gjelbër,

-

Transformimi dixhital,

-

Korrigjimi dhe zbatimi i të drejtave të konsumatorit,

-

Nevojat specifike të grupeve të caktuara të konsumatorëve, dhe

-

Bashkëpunimi ndërkombëtar për mbrojtjen e konsumatorit.

Duke siguruar që këta prioritete të zgjidhen në mënyrë të përshtatshme, Axhenda do të
shërbejë si një udhëzues për zbatimin e Programit të Tregut të Vetëm (the Single Market
Programme), në bazë të Kornizës së re Financiare Shumëvjeçare (the Multi-Annual Financial
33

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN
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Framework - MFF). Duke promovuar masa për një mjedis më të gjelbër, më dixhital dhe më të
drejtë tregun e vetëm, qëllimi i tij është të rrisë besimin tek konsumatorët, shpenzimet e të
cilëve gjenerojnë 54% të PBB e BE-së, duke stimuluar kështu rimëkëmbjen ekonomike nga ana
e kërkesës. Në këtë mjedis, ekziston nevoja për të siguruar mbrojtje efektive të interesave të
konsumatorëve, ndërsa gjithashtu mbështetjen e bizneseve, veçanërisht ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme.
Axhenda merr një qasje tërësore që mbulon politika të ndryshme të BE-së që janë veçanërisht
të rëndësishme për konsumatorët. Ajo pasqyron nevojën për të marrë parasysh kërkesat për
mbrojtjen e konsumatorit në formulimin dhe zbatimin e politikave dhe aktiviteteve të tjera.
Axhenda plotëson nismat e tjera të BE-së, siç është Marrëveshja e Gjelbër Evropiane (the
European Green Deal), Plani i Veprimit për Ekonominë Qarkulluese (the Circular Economy
Action Plan) dhe Komunikimi mbi Formësimin e së ardhmes dixhitale të Evropës (the
Communication on Shaping Europe’s digital future). Ajo, gjithashtu, mbështet kornizat
përkatëse ndërkombëtare, siç është Axhenda e Kombeve të Bashkuara 2030 për Zhvillimin e
Qëndrueshëm (the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development) dhe Konventën
e OKB -së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (the UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities).
Një përgjigje efektive ndaj të gjitha këtyre prioriteteve kërkon bashkëpunim të ngushtë midis
BE-së dhe shteteve anëtare të saj për transpozimin, zbatimin dhe forcimin e duhur të kornizës
së mbrojtjes së konsumatorit të zhvilluar gjatë shumë viteve. Për këtë arsye, Axhenda vendos
përparësitë dhe pikat kryesore të veprimit që do të ndërmerren së bashku në nivel evropian
dhe në nivelet kombëtare.
Axhenda është produkt i përgatitjeve dhe diskutimeve intensive me palët e interesuara. Një
konsultim publik i hapur tregoi mbështetje të përgjithshme për përparësitë e tij kryesore,
përfshirë dhe se si duhet t’i përgjigjemi pandemisë COVID-19. Qasja gjithëpërfshirëse u
mirëprit si një nxitës kryesor për një rimëkëmbje të qëndrueshme, të gjelbër dhe një shoqëri
të drejtë të orientuar drejt dixhitalizimit. Zbatimi dhe korrigjimi efektiv si dhe mbështetja për
konsumatorët me nevoja specifike shihen si çështje të rëndësishme ndërsektoriale.

4.6. Konsumatori dhe Pandemia e COVID-19
Pandemia e COVID-19 është para së gjithash një krizë shëndetësore. BE dhe shtetet anëtare
kanë ndërmarrë veprime të përcaktuara për të luftuar pandeminë në mënyrë të koordinuar.
Është e rëndësishme që të gjithë të kenë qasje të barabartë dhe në kohë për teste të
përballueshme, pajisje mbrojtëse, trajtim dhe vaksina kundër COVID-19, si dhe të gjithë
kujdesin e nevojshëm parandalues dhe kurativ. Komisioni Evropian, kohët e fundit, ka
përcaktuar masa të mëtejshme konkrete që ndihmojnë në kufizimin e përhapjes së
koronavirusit, mbrojnë jetën e njerëzve dhe sigurojnë qëndrueshmëri në të gjitha shtetet
anëtare. Produktet dhe shërbimet që rezultojnë thelbësore në krizën e pandemisë COVID-19
duhet t'i sigurojnë konsumatorit mbrojtje të plotë në lidhje me të drejtat themelore, etikën
mjekësore, privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave në përputhje me Rregulloren e
Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave.
Pandemia ka ndryshuar dukshëm modelet e konsumit dhe lëvizshmërisë së njerëzve. Masat e
izolimit theksuan rolin vendimtar të teknologjive dixhitale në jetën e njerëzve, lejimin e blerjes
_________
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së mallrave thelbësorë të cilët përndryshe nuk do të ishin të arritshëm dhe qasjen në shërbime
pavarësisht kufizimeve. Tendencat e vëzhguara përfshijnë blerjen më shumë në vend,
rezervimin e udhëtimeve më pak paraprakisht, por edhe duke përdorur shërbimet on-line më
shpesh. Disa ndryshime mund të jenë të përkohshme, të lidhura me situatën shëndetësore
(p.sh. duke përdorur më pak transportin publik), ndërsa të tjerat, veçanërisht ato të lidhura me
transformimin dixhital (p.sh, rritja e blerjes në internet të ushqimeve ose qasja më shumë
shërbime të transmetimit online në shtëpi, përfshirë ngjarjet kulturore dhe sportive) mund të
bëhen më strukturore.
Kriza ka prekur shumë fusha të jetës së konsumatorëve dhe ka theksuar rëndësinë kritike për
një nivel më të lartë të mbrojtjes së konsumatorit dhe bashkëpunimit të ngushtë midis
autoriteteve në BE. Në të njëjtën kohë, kanë dalë në dritë boshllëqe të caktuara në kuadrin e
BE-së për mbrojtjen e konsumatorit.
Konsumatorët e BE-së me të drejtë presin që kompanitë e transportit dhe operatorët turistikë
të respektojnë të drejtat për një rimbursim të plotë të parapagimeve. Sidoqoftë, konsumatorët
po përballen me probleme në zbatimin e kësaj të drejte për shkak të problemeve të likuiditetit
të sektorit dhe pothuajse ndalimit të transportit të udhëtarëve gjatë pandemisë. Komisioni
Evropian dhe shtetet anëtare kanë ndërmarrë veprime për të siguruar që të drejtat e
konsumatorëve të mbrohen, duke promovuar edhe zgjidhje praktike, në përputhje të plotë me
rregullat në fuqi.
Një shqetësim tjetër që ka dalë në pah gjatë pandemisë është rritja e mashtrimeve të
konsumatorëve, teknikat mashtruese të marketingut dhe mashtrimet në blerjet online, të
cilave një numër në rritje i konsumatorëve kanë rënë dhe vazhdojnë të jenë viktima. Lufta
kundër praktikave të tilla mashtruese të tregtimit kërkon bashkëpunim të ngushtë midis
Komisionit Evropian dhe autoriteteve kombëtare të zbatimit. Për të përmirësuar
qëndrueshmërinë ndaj praktikave masive që përbëjnë kërcënim për interesin publik,
autoritetet kompetente duhet të mbajnë bashkëpunim me aktorët kryesorë të tillë, si
platformat online, shoqatat e biznesit, reklamuesit dhe organizatat e konsumatorit. Në të
njëjtën kohë, ekziston nevoja për të mbajtur nën vëzhgim mashtrimet në internet dhe për të
rritur më tej bashkëpunimin me rrjetet e tjera përkatëse, përfshirë autoritetet e zbatimit të
ligjit, regjistrat e domeneve dhe Mbrojtjen Ndërkombëtare të Konsumatorit dhe Rrjetin e
Zbatimit (ICPEN).
Ndryshimi i modeleve të konsumit paraqet sfida të reja, duke çuar në një rritje të paketimeve
për një përdorim të konsumatorëve dhe një rritje të mbetjeve e pajisjeve plastike të mbrojtjes
personale. Pandemia zbuloi gjithashtu rrezikun me të cilin përballen kategori të caktuara të
konsumatorëve, veçanërisht ata që ju mungojnë mjetet ose aftësitë për të marrë pjesë aktive
në një treg që ndryshon me shpejtësi, veçanërisht në internet. Kjo kërkon fokus edhe më të
madh në nismat për të mbështetur integrimin, përfshirjen, ndërgjegjësimin dhe edukimin e
konsumatorëve.
Sipas Axhendës, është e rëndësishme të kuptohet se si të përshtatet sjellja e konsumatorëve
në planin afatgjatë pas pandemisë dhe për të zhvilluar parashikimet e nevojshme dhe për të
informuar veprimet e ardhshme të politikave për mbrojtjen dhe sjelljen e konsumatorëve, kur
vlerësohet qëndrueshmëria e BE-së ndaj goditjeve të ardhshme. Komisioni Evropian
parashikon:

_________
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-

të analizojë shkallën në të cilën Direktiva e Paketave të Udhëtimit është ende e
përshtatshme në dritën e krizave të fundit, duke u bazuar në raportin e vitit 2021 mbi
zbatimin e saj.

-

të angazhohet për të eksploruar me largpamësi ndikimin afatgjatë të COVID-19 në
modelet e konsumit të njerëzve në BE, si bazë për nismat e politikave të ardhshme,

-

të mbështesë dhe lehtësojë bashkëpunimin midis Rrjetit të Bashkëpunimit për
Mbrojtjen e Konsumatorit dhe rrjetet e tjera dhe palët e interesuara për të trajtuar
mashtrimet e konsumatorëve dhe praktikat e padrejta të marketingut.

_________
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Shtojca 1. Praktika tregtare të ndaluara në çdo rast (31 raste)
Praktikat e mëposhtme çorientuese dhe agresive janë gjithnjë të ndaluara në çfarëdo rrethane
dhe në çdo rast, pavarësisht nëse deformojnë ose jo sjelljen dhe vendimmarrjen e
konsumatorit.
A. Praktika tregtare çorientuese
1. Publiciteti mbi Markat dhe Kodeve të sjelljes
-

Pretendimi i të qenit nënshkrues në një kod sjelljeje, kur tregtari nuk është.
Përdorimi i një marke të besueshme, marke cilësie apo i një marke të njëvlershme, pa
autorizimin e nevojshëm.
Pretendimi se një kod sjelljeje ka miratimin e një organizmi publik apo të një organizmi
tjetër, kur ai nuk e ka një të tillë.
Pretendimi se një tregtar (përfshirë edhe praktikat e tij tregtare) ose një mall apo
shërbim është miratuar ose autorizuar nga një organizëm publik apo privat kur nuk
është e vërtetë, ose ngritja si një pretendim në mospërputhje me kushtet e miratimit
apo autorizimit.

2. Publicitet peshkues
-

Bërja e një ftese për blerje malli ose shërbimi me çmim të specifikuar, pa njoftuar për
ekzistencën e çfarëdo dyshimi të arsyeshëm, që mund të ketë tregtari për mundësinë
e tij të ofrimit apo furnizimit të mallrave apo shërbimeve, ose të sigurimit të një tregtari
tjetër për furnizimin e këtyre mallrave apo shërbimeve, ose edhe të njëvlershme me
to, me të njëjtin çmim, për një periudhë kohe dhe në sasi që janë të arsyeshme, duke
marrë parasysh mallin apo shërbimin, shkallën e publicitetit të mallit apo shërbimit dhe
çmimin e ofruar (publicitet joshës).

3. Peshkim dhe më pas dredhje
Bërja e një ftese për blerje malli ose shërbimi me çmim të specifikuar dhe më pas:
-

refuzimi për t’i treguar konsumatorit këtë artikull,
refuzimi për marrjen e porosive ose të dorëzimit brenda një afati të arsyeshëm kohor
për këtë artikull,
ekspozimi i një mostre me të meta, me synimin që të promovojë një mall ose shërbim
tjetër.

4. Oferta të limituara/Oferta Speciale/Vetëm për sot!
-

Deklarimi i rremë që një mall ose shërbim është i disponueshëm vetëm për një kohë
shumë të kufizuar, ose që është i disponueshëm në kushte të veçanta vetëm për një
kohë shumë të kufizuar, me qëllim që të privojë konsumatorët nga mundësia ose koha
e mjaftueshme për të bërë një zgjedhje të informuar dhe t’i nxitë ata për një vendim të
menjëhershëm

5. Publiciteti në një gjuhë, shërbimi në një gjuhë tjetër
-

Angazhimi për t’u ofruar shërbime pas shitjes konsumatorëve, me të cilët tregtari ka
komunikuar përpara transaksionit në gjuhë të ndryshme nga gjuha shqipe dhe më pas
t’i bëjë të disponueshme këto shërbime vetëm në gjuhë tjetër, pa ia bërë të qartë
konsumatorit përpara se ai të marrë përsipër transaksionin.
_________
Faqe 74/80

MANUAL PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT NË NIVEL VENDOR

6. Publiciteti për sendet që nuk mund të shiten ligjërisht
-

Deklarimi apo edhe krijimi i përshtypjes se një mall ose shërbim mund të shitet ose të
furnizohet ligjërisht, kur kjo gjë nuk është e mundur.

7. Speciale për ty!
Paraqitja e të drejtave, të dhëna konsumatorëve nga ligji, si një tipar i veçantë i ofertës së
tregtarit.
8. Reklamat (advertisements)
-

Përdorimi i përmbajtjes editoriale në media për të promovuar një mall ose shërbim, kur
tregtari ka paguar për promovimin, pa e bërë këtë të qartë në përmbajtje ose
nëpërmjet fotografive apo tingujve qartësisht të identifikueshëm nga ana e
konsumatorit

9. Siguria si element marketimi/ loja me frikën nga një rrezik i mundshëm
-

Deklarimi thelbësisht i pasaktë për natyrën apo shkallën e rrezikut ndaj sigurisë
personale të konsumatorit ose familjes së tij, në rast se konsumatori nuk e blen mallin
ose shërbimin.

10. Gracka: Markë e famshme apo jo?
-

Promovimi i një malli ose shërbimit të ngjashëm me një mall ose shërbim të prodhuar
apo furnizuar nga një tregtar i veçantë në një mënyrë që qëllimisht të çorientojë
konsumatorin, që ai të besojë se malli ose shërbimi prodhohet ose furnizohet nga i
njëjti tregtar, kur nuk është në të vërtetë.

11. Skemat Piramidale
-

Ngritja, funksionimi ose promovimi i skemave piramidale, ku një konsumator paguan
për të pasur mundësinë e përfitimit të një shpërblimi, që rrjedh kryesisht nga përfshirja
e konsumatorëve të tjerë në skemë sesa nga shitja apo konsumi i mallrave ose
shërbimeve.

12. Dyqani mbyllet/Malli likuidohet!
-

Pretendimi se një tregtar do të ndërpresë tregtimin apo do të ndërrojë mjedisin e
punës, kur ai nuk do ta bëjë një gjë të tillë.

13. Lehtësia e shanseve fituese: Si të fitosh një llotari!
-

Pretendimi se mallra ose shërbime kanë aftësi të lehtësojnë fitimin në lojërat e fatit.

14. Deklarime të pavërteta mbi aftësitë kuruese, të tipit “Për 3 javë ju mbijnë flokët!”
-

Pretendimi i rremë se një mall ose shërbim ka aftësi të kurojë sëmundje,
mosfunksionim apo deformim të organeve.

15. Informacione mbi tregun – Taktika frikësuese
-

Përçimi i informacionit në thelb të pasaktë për kushtet e tregut ose për mundësitë e
gjetjes së një malli ose shërbimi, me synimin e nxitjes së konsumatorit për të blerë
mallin ose shërbimin në kushte më pak të favorshme sesa kushtet normale të tregut.

16. Çmime: Urime, ju keni fituar një çmim!
_________
Faqe 75/80

MANUAL PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT NË NIVEL VENDOR

-

Pretendimi në një praktikë tregtare se do të ofrohet çmim promocional ose konkurues,
pa e dhënë në të vërtetë këtë çmim apo diçka të njëvlershme me të.

17. Krijimi i përshtypjeve të pavërteta: p.sh, “Syze dielli falas!”
-

Përshkrimi i një malli ose shërbimi si “gratis”, “falas”, “pa pagesë” ose në një mënyrë të
ngjashme, kur konsumatorit i duhet të paguajë sadopak përmbi koston e paevitueshme
të përgjigjes ndaj praktikës tregtare, si dhe pagesës për dërgesën e mallit apo ofrimin
e shërbimit.

18. Produkte të paporositura
-

Përfshirja në materialet e tregtimit e një fature ose dokumenti të ngjashëm, që kërkon
pagesë, e cila i krijon konsumatorit përshtypjen se ai e ka porositur tashmë mallin e
tregtuar, kur në fakt ai nuk e ka porositur.

19. Një tregtar profesionist i maskuar si konsumator
-

Pretendimi i rremë ose krijimi i përshtypjes se tregtari nuk po vepron për qëllime të
lidhura me veprimtarinë e tij ekonomike, tregtare, profesionale ose paraqitja e rremë
e vetes si konsumator.

20. Shërbimet pas shitjes
-

Krijimi i përshtypjes së gabuar së shërbimit pas shitjes për një mall është i
disponueshëm në një shtet, përveç atij në të cilin shitet malli.

B. Praktika tregtare agresive
24. Shitje nën presion: “Po, ju mund të ikni, pasi të mbarojmë punë me letrat”
-

Krijimi i përshtypjes se konsumatori nuk mund të largohet nga qendra e shitjes derisa
të përfundohet kontrata.

25. Shitje agresive derë më derë: “Po, unë do të iki, pasi të mbarojmë punë me letrat”
-

Kryerja e vizitave personale në banesën e konsumatorit, duke shpërfillur kërkesën e
konsumatorit për t’u larguar ose për të mos u rikthyer, me përjashtim të rasteve dhe
brenda kufijve të justifikueshëm për zbatimin e një detyrimi kontraktual.

26. E treta - e vërteta!
-

Bërja e kërkesave të vazhdueshme dhe të padëshiruara, nëpërmjet telefonit, faksit, emailit ose mjeteve të tjera të komunikimit në distancë, me përjashtim të rasteve dhe
brenda shtrirjes së justifikueshme për zbatimin e një detyrimi kontraktual.

27. Kërkesat ndaj shoqërive të sigurimit: Askush nuk e ngre telefonin! Kërkesa të parealizueshme.
-

Kërkesa ndaj një konsumatori, i cili dëshiron të marrë policën e sigurimit, që të sigurojë
dokumente, të cilat, në mënyrë të arsyeshme, nuk mund të konsiderohen të
përshtatshme për të vendosur nëse pretendimi ishte i vlefshëm, ose dështimi
sistematik për t’iu përgjigjur korrespondencës përkatëse, për të zhbindur konsumatorin
nga ushtrimi i të drejtave të tij kontraktuale.

28. Urdhërim i drejtpërdrejtë i fëmijëve: “Shko blij librin ....”

_________
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-

Përfshirja në një publicitet të nxitjes së drejtpërdrejtë drejtuar fëmijëve për të blerë
mallra apo shërbime, ose për të bindur prindërit e tyre apo persona të tjerë të rritur
për të blerë këto mallra apo shërbime.

29. Shitje e paporositur
-

Kërkesa e pagesës së menjëhershme ose të shtyrë nga tregtari për mallrat apo
shërbime, në lidhje me furnizimin ose kthimin apo ruajtjen e këtyre mallrave a
shërbimeve të pakërkuara nga konsumatori.

30. Presion emocional
-

Informimi në formë të qartë i konsumatorit se punësimi apo jetesa e tregtarit vihet në
rrezik, në rast se konsumatori nuk e blen mallin ose shërbimin.

31. Fitim i një çmimi
-

Krijimi i përshtypjes së gabuar se konsumatori ka fituar, do të fitojë ose do të fitojë nëse
kryen një veprim të caktuar një çmim apo përfitim tjetër të njëvlershëm, kur në fakt:
- nuk ka asnjë çmim apo përfitim tjetër të njëvlershëm,
- ndërmarrja e çfarëdo veprimi për të pretenduar një çmim ose çfarëdo përfitimi
tjetër të njëvlershëm është objekt i pagesës së parave nga konsumatori ose
shkakton kosto.

_________
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Shtojca 2. Baza ligjore në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit
-

Ligji Nr. 103/2016, “Për Akuakulturën”,

-

Ligji Nr. 45/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 7643, datë 2.12.1992, “Për
shëndetin publik dhe inspektoratin sanitar shtetëror”, i ndryshuar,

-

Ligji Nr. 10 465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar,

-

Ligji Nr. 10480/2011, “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore”,

-

Ligji Nr. 10431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”,

-

Ligji Nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”,

-

Ligji Nr. 106/2016, “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe
kontrollin e tyre”,

-

Ligji Nr. 15/2013, datë 14.2.2013, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9902, datë
17.4.2008, “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve ”,

-

Ligji Nr. 16/2013, datë 14.2.2013, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 10 480, datë
17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore”,

-

Ligji Nr. 26/2017, “Për Kozmetikën”,

-

Ligji Nr.10 433, datë 16.06..201,1 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,

-

Ligji Nr.10 448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”,

-

Ligji Nr.10433, datë 16.06.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,

-

Ligji Nr.10440, datë 07.07.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”,

-

Ligji Nr. 8094 , datë 21.03.1996, “Për largimin publik të mbeturinave”,

-

Ligji Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”,

-

Ligji Nr. 8927, datë 25.07.2002, “Për prefektin”,

-

Ligji Nr. 9010, datë 13.02.2003, “ Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” , i
ndryshuar me Ligjin Nr.10 137, datë 11.5.2009″,

-

Ligji Nr. 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”,

-

Ligji Nr. 9779, datë 16.07.2007, “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe
vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”,

-

Ligji Nr. 9780, datë 10.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet
e paligjshme”,

-

Ligji Nr. 9863, datë 28.01.2008, “Për Ushqimin”,

-

Ligji Nr. 9887, datë 10.03.20008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”,

-

VKM Nr. 228, datë 27.05.1992 “Për ruajtjen e mjediseve urbane nga ndotjet dhe
dëmtimet”,

-

VKM Nr. 230, datë 20.03.2013, “Për përcaktimin e funksioneve, detyrave specifike dhe
standarteve të shërbimit veterinar të qeverisjes vendore”,
_________
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-

VKM Nr.587, datë 07. 2010, “Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në
qendrat urbane dhe turistike”,

-

VKM Nr.798, datë 29.09.2010, “Për administrimin e rregullores “Për administrimin e
mbetjeve spitalore”,

-

VKM Nr. 1081, datë 21.10.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e autoritetit kombëtar
të ushqimit”

-

VKM Nr. 1096, datë 28.12.2015 “Për miratimin e rregullave, kushteve e procedurave për
përdorimin dhe menaxhimin e hapësirës publike”;

-

VKM Nr. 36, datë 20.1.2016, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e inspektoratit
shtetëror të mbikëqyrjes së tregut”

-

VKM Nr. 434, datë 11.07.2018, “Mbi etiketimin e ushqimeve dhe informimin e
konsumatorit”

_________
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