
 

 



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

HYRJE....................................................................................................................................................................................4

ELEMENTET E SË DREJTËS SË KONSUMATORIT......................................................................................5

SUBJEKTET E SË DREJTËS SË KONSUMATORIT ......................................................................................7

TË DREJTAT NDËRKOMBËTARE TË KONSUMATORIT...........................................................................8

LIGJI PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT .................................................................................................9 

POHIMI DHE USHTRIMI I TË DREJTAVE TË KONSUMATORIT............................................................11

KUADRI INSTITUCIONAL DHE ZBATIMI I TË DREJTËS KONSUMATORIT NË SHQIPËRI....12  

KARTA E TË DREJTAVE TË KONSUMATORIT DHE INVESTITORIT ............................................. 14

SIGURIA USHQIMORE & LEGJISLACIONI SHQIPTAR .........................................................................24

EVUOLIMI I TË DREJTËS SË KONSUMATORIT NË EUROPË ............................................................28

AGJENDA EVROPIANE E KONSUMATORIT (2014 – 2020)............................................................29 

PASQYRA E HANDBOOK

2



 
Ky handbook është botuar në kuadër të projektit “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe

qeverisjes lokale për një mbrojtje me të mirë të konsumatorit”, zbatuar nga Instituti për

Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, me

mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.  Përmbajtja e këtij manuali është përgjegjësi

e vetme e ASET dhe IZHIQ dhe nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet e Bashkimit

Evropian. ASET dhe IZHIQ kanë të drejtat e plota të këtij manuali, i cili nuk mund të

riprodhohet ose përkthehet i gjithë ose një pjesë e tij pa konfirmimin e partnerëve.

Publikues: Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare
Adresa: Rr. Brigada VIII, Pallati Jeshil Tekno-Projekt, Tiranë
Email: institutipërzhvillimqytetar@gmail.com
Web: http://izhiq.org.al/
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HYRJE

Në Shqipëri mbrojtja e konsumatorit është një fushë relativisht shumë e re, si në mbrojtjen
nga ligji apo organet shtetërore ashtu edhe nga studiuesit e fushës juridike dhe sociale. 

Shoqatat e para në mbrojtje të konsumatorit u themeluan në fillim të viteve ’90-të, por
ato pak mundën të bënin për pozicionin e konsumatorit pasi në kohën kur ato u krijuan
mungonte legjislacioni, mungonin organet shtetërore në mbrojtje të konsumatorit por më i
trishtë është fakti që mungonte informacioni i konsumatorit mbi të drejtat e tyre.
Sot mbrojtja e konsumatorit është një fenomen mbarë-botëror. Kjo sepse në çdo vend
tashmë publiku reagon në një mënyrë ose në tjetrën për të mbrojtur të drejtat e tij si
blerës. Për vendet e zhvilluara mbrojtja e konsumatorit është ngjarje e përditshme, ndërsa
në vendet në zhvillim shpesh herë injorohet ose shmanget. 

Vendet në zhvillim duhet të përpiqen që gjatë zhvillimit të tyre të adoptojnë modele të
qëndrueshme konsumi të cilat mbrojnë konsumatorin, duke u kujdesur të respektojnë
parimin e përgjegjësisë së përbashkët (prodhues; tregtues etj) por specifike, sipas
aktivitetit të kryer. Në këtë kontekst gjatë miratimit të politikave dhe legjislacionit të
mbrojtjes së konsumatorit për vendet në zhvillim, duhet të merren në konsideratë situatat
dhe nevojat e veçanta të këtyre vendeve. Gjithashtu, në zhvillimin e politikave për
mbrojtjen e konsumatorit duhet marrë në konsideratë roli pozitiv i universiteteve dhe
instituteve të studimit, publikë dhe privatë.

Ligji Nr.9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” përkufizon kuptimin që ka
termi “konsumator”, në mënyrë të tillë që, përdorues dhe zbatues të tij, të dallojnë dhe të
jenë të qartë se cila është kategoria e personave që gëzojnë mbrojtjen e posaçme të
garantuar në këtë ligj. 
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 Çdo person fizik dhe çdo organizatë jofitimprurëse që blen ose përdor;
 Mallra a shërbime;
 Për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë tregtare ose me ushtrimin e
profesionit.

 
 
 
 
 

Ky përkufizim përbëhet nga tre elementë, të cilët qëndrojnë ngushtësisht të lidhur midis
tyre:

1.
2.
3.

Elementi i 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, qerasë së veprave, kontrata e huapërdorjes etj. Duhet theksuar se, rregullat
mbrojtëse të së drejtës së konsumatorit zbatohen jo vetëm për kontratën e lidhur midis
konsumatorit dhe tregtarit por dhe për fazën paraprake të saj, ky evidentim ka rëndësi
konceptuale, të cilën do ta trajtojmë në vazhdimësi.

Kategoria e dytë e konsumatorëve janë ata ta cilët përdorin mallrat ose shërbimet.
Konsumatori që konsumon është shpesh dhe ai që i përdor mallrat apo shërbimet, por nuk
është gjithnjë e njëjta gjë. 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, kësaj kategorie i garantohet mbrojtje, bazuar në ligjin
“Për mbrojtjen e konsumatorëve”.

Elementi i Dytë - Përdorimi i termave mallra dhe shërbime, tregon se nocioni konsumator
mbulon një gamë të gjerë rastesh dhe zbatohet në situatat nga më të ndryshmet.

Mall është çdo send i luajtshëm i matshëm, i përcaktuar për t’u tjetërsuar 
ose përdorur prej konsumatorëve.

“Konsumator”  është çdo person fizik, i cili blen ose përdor mallra a shërbime 

për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë

tregtare ose me ushtrimin të profesionit. Në kuptim të këtij ligji, si konsumatorë

janë edhe organizatat jofitimprurëse.1

[1] Neni 3, Ligji Nr.9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”
[2] Entela Mustafaraj, E drejta e Konsumatorit
[3] Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” gjithashtu i përkufizon termat mallra dhe shërbime në nenin 3 të tij, në pikat 11 dhe 16.

2

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. 
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Shërbime janë shërbimet e përcaktuara për t’iu ofruar konsumatorëve, sipas çdo

mënyre të parashikuar në Kodin Civil të R.SH.

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.

Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” për të dhënë kuptimin e shërbimeve të referon tek
Kodi Civil, i cili nuk jep ndonjë përkufizim për këtë term edhe legjislacionit tregtar, i cili e
përmend këtë term, nuk jep përkufizim për të. Në mungesë të një përkufizimi juridik të
termit, për të nxjerrë kuptimin e tij mund t’i drejtohemi fjalorit ekonomik.

Elementi i Tretë - Ky element është një kriter thelbësor, pasi është konsumator 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 mënyrë arrijmë në përfundimin se, termi konsumator përcaktohet me të
kundërtën e termit tregtar, pasi në të kundërt të tij konsumatori nuk i përdor mallrat apo
shërbimet për qëllime të fitimit. Rëndësia e këtij elementi qëndron se, me anë të tij bëhen
të dallueshme se, në cilat raste gjejnë zbatim rregullat mbrojtëse të së drejtës së
konsumatorit. 

Në ligje specifike, të cilat gjithashtu kanë për qëllim mbrojtjen e të të drejtave të
konsumatorëve, hasim përkufizime për termin konsumator, në qëllim të mbrojtjes së
posaçme të garantuar nga to.

Në të drejtën e konsumatorit ekziston një prezumim ligjor, ndodhja e konsumatorit në
pozitë më të dobët në krahasim me tregtarët, edhe pse në disa raste, konsumatori mund
të jetë një qytetar mbi nivelin mesatar i informuar. Në jetën e përditshme të gjithë,
tregtarë ose jo, jemi konsumatorë. 

Çdo person fizik ka në shumë raste të ekzistencës së tij, praktikisht çdo ditë cilësinë e
konsumatorit edhe pse ai mund të ushtrojë një aktivitet tregtar. I njëjti person mundet për
një veprim juridik të ketë cilësinë e tregtarit dhe për një tjetër cilësinë e konsumatorit, kjo
shfaqje e dyfishtë nuk është absurde pasi i njëjti person sipas veprimit që ka kryer mund
të jetë në pozicionin e pushtetit, siç mund të jetë në pozicionin e më të dobëtit. Qëllimi i
veprimit të kryer, për përdorim vetjak ose familjar, shërben si kriter për të përcaktuar
cilësinë e konsumatorit ose të tregtarit.
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[4] Entela Mustafaraj, E drejta e Konsumatorit
[5] Referoju përkufizimit që jep ligji ”Për mbrojtjen e konsumatorëve, në pikën 16 të nenit 3 të tij.
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SUBJEKTET E SË DREJTËS 
SË KONSUMATORIT

Të japë të dhëna të sakta, të plota, të kuptueshme për mallra ose shërbime të
vendosura në treg
Të vendosë çmimin për çdo produkt/shërbim. Çmimi duhet të jetë i qartë, i
kuptueshëm, i lexueshëm.
Çdo produkt duhet të ketë  etiketë në gjuhën shqipe që të përmbajë datën e
prodhimit dhe datën e skadencës, peshën, sasinë, kohëzgjatjen pas hapjes së
produktit, adresën e fabrikuesit/prodhuesit dhe çdo të dhënë tjetër në varësi të
natyrës së mallit që është i domosdoshëm për identifikimin e tij.
T’i japë konsumatorit kupton tatimor që korrespondon me produktin dhe çmimin e tij.
Konsumatori është i detyruar ta marrë kuptonin tatimor.
Të sigurojë kushtet e ruajtjes së produkteve/ mallrave.
T’i japë konsumatorit të gjitha informacionet në lidhje me produktin që shet: si
përdorimi, të metat nëse ka etj.
Të vendosë 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.

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. 

Tregtarët dhe konsumatorët janë subjektet e së drejtës së konsumatorit. Përcaktimi i
këtyre dy kategorive na lejon të kuptojmë filozofinë e lëndës dhe të gjurmojmë se deri ku
shtrihen kufizimet e saj, pra në cilat raste gjen zbatim ligji “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”.

Kush është tregtar
"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 janë të detyruar të vendosin në treg vetëm mallra të sigurta, në përputhje me
ligjin nr.9779, datë 16.7.2007 "Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe
vlerësimin e konformitetit të produkteve jo ushqimore".

DETYRIMET E TREGTARIT
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TË DREJTAT NDËRKOMBËTARE 
TË KONSUMATORIT 
(1962 – JOHN F.KENEDY)

të drejtën për siguri 
të drejtën për t'u informuar ose për të pasur informacion
të drejtën për të zgjedhur
të drejtën për t'u dëgjuar

Konsumatorët nga e gjithë bota kanë të drejta dhe privilegje të caktuara në tregun e
sotëm global. Të drejta të tilla janë të disponueshme për të gjithë pa diskriminim. Njohja e
të drejtave tuaja si konsumator është e domosdoshme për të qenë konsumatori i
përgjegjshëm dhe i kënaqur për mallin/shërbimin që blen. Njohja e të drejtave si
konsumatorë do të thotë që t’i i “detyron” bizneset/dyqanet/kompanitë të të ofrojnë
produktin me cilësinë më të lartë tek ju.

Pohimi dhe ushtrimi i të drejtave të konsumatorit

Presidenti amerikan John F. Kennedy  në vitin 1962 shpalli katër të drejtat themelore për
konsumatorët:

Presidenti Richard Nixon shtoi më pas një të drejtë të pestë, të drejtën për dëmshpërblim,
në vitin 1969. Presidenti pasardhës Gerald Ford shtoi të gjashtën, të drejtën për edukimin
e konsumatorit, në 1975. 

Më në fund, në prill 1985, udhëzime të tilla për konsumatorin u miratuan nga Kombet e
Bashkuara në Asamblenë e Përgjithshme pas konsultimit të plotë me grupet
ndërkombëtare të konsumatorëve. 

Sot, janë tetë të drejta të konsumatorëve të njohura zyrtarisht në mbarë botën. Ato janë
renditur më poshtë, së bashku me disa mënyra se si konsumatorët mund t'i pohojnë dhe
ushtrojnë ato.

8
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[6]https://legodesk.com/experts-speak/assert-your-consumer-rights-now-a-modern-how-to/
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Ju keni të drejtën të mbroheni nga
tregtimi dhe shitja e mallrave,
produkteve dhe shërbimeve që janë të
rrezikshme për shëndetin dhe jetën.

Ju keni të drejtën të mbroheni nga
reklamat dhe etiketimet e rreme ose
mashtruese dhe t'ju jepen faktet dhe
informacionet e nevojshme për të
marrë një vendim më të mirë për ju si
konsumator. Bizneset, shpërndarësit
dhe prodhuesit duhet të sigurojnë të
gjitha informacionet e të mirave,
produkteve dhe shërbimeve të jenë të
vërteta dhe të sakta.

Kërkuar një mostër se tester të një
malli ose produkti para blerjes,
veçanërisht në rastet kur tregtohen
produkte me sasi të mëdha.
Kontaktuar distributorin/prodhuesin
nëse keni një problem mbi mallin e
blerë
Kërkoni informacion mbi funksionin
e mallit/ produktit të blerë dhe
efektivitetit të tij
Të kërkoni informacion shtesë nëse
nuk është parashikuar çdo
informacion i nevojshëm në etiketa.

Ju mund të kërkoni të drejtën tuaj për
siguri duke:

Duke mos pasur frikë të bëni pyetje në
lidhje me çmimet, sasinë dhe cilësinë e
mallrave, produkteve dhe shërbimeve
të blera.
Leximi me kujdes i etiketave të
produkteve.
Leximi dhe kuptimi i të gjitha
dispozitave në dokumente (heqja dorë,
garancitë, garancitë ose kontratat e
shërbimit) përpara nënshkrimit ose
finalizimit të një blerjeje.
Kontaktimi direkt me distributorin ose
prodhuesin, i cili do të ishte më mirë
t'ju japë informacion më të detajuar në
lidhje me mallrat, produktet dhe
shërbimet.

Ju mund të kërkoni të drejtën tuaj për
informacion duke:

E DREJTA PËR SIGURI

E DREJTA PËR INFORMIM

1

2

Ju keni të drejtën të zgjidhni nga një
gamë e gjerë mallrash, produktesh dhe
shërbimesh me çmime të drejta dhe
konkurruese me një siguri të cilësisë së
kënaqshme.

Zgjedhur mallrat, produktet me
qetësi dhe mençuri
Kërkoni për çmimet e produkteve
të ngjashme përpara se të bëni
blerjen
Të pyesni për mallin, produktin apo
shërbimin që doni të blini në disa
biznese/distributor.
Të specifikoni saktësisht produktin
që doni të blini.

Ju mund të kërkoni të drejtën tuaj për
të zgjedhur duke:

E DREJTA PËR TË ZGJEDHUR3
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Ju keni të drejtë të dëgjoni dhe
përfaqësoni interesat tuaja si
konsumator në krijimin dhe zbatimin e
politikave të qeverisë dhe zhvillimin e
produkteve dhe shërbimeve.

Ju keni të drejtë të ktheni mallin brenda
14-30 ditësh (në varësi të rregullave të
brendshme dhe ligjit të vendosur për
një mall/produkt) kundrejt faturës së
blerjes dhe sendit që keni marrë.

Pjesëmarrja nëpër organizata të
shoqërisë civile që kanë në thelb të
drejtat e konsumatorit
Të qenit i vetëdijshëm për ligjet dhe
rregulloret në lidhje me të drejtën e
konsumatorit.
Të dini ku të ankoheni
Të dini si të ankohen

Ju mund të kërkoni të drejtën tuaj për
t'u dëgjuar nga:

Nëse malli është i dëmtuar ju keni të drejtë
të kërkoni zëvendësimin e mallit me një
tjetër të të njëjtës vlerë ose kthimin e
lekëve.

E DREJTA PËR T'U DËGJUAR

E DREJTA PËR DËMSHPËRBLIM

4

5

Ju keni të drejtë të merrni pjesë në
trajnime/ seminare/ workshope që
organizon pushteti vendor apo
organizata të shoqërisë civile për të
drejtat tuaja si konsumator.

E DREJTA PËR EDUKIM 
SI KONSUMATOR6
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TË DREJTAT E KONSUMATORËVE
(RREGULLUAR NGA LMK)

 e drejta e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës;
 e drejta e mbrojtjes së interesave ekonomikë;
 e drejta e ankimit;
 e drejta për dëmshpërblim;
 e drejta për edukim;
 e drejta e njoftimit;
 e drejta e përdorimit të shërbimeve publike;
 e drejta e mbrojtjes ligjore;
 e drejta e organizimit në shoqata ose bashkime për mbrojtjen e interesave të
konsumatorit dhe e drejta e përfaqësimit në organet e tyre vendimmarrëse.

Të drejtat e konsumatorëve sanksionohen në Pjesën e I të Ligjit “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, i cili përcakton se, të drejtat bazë të konsumatorëve janë:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ligji për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit ngarkon me përgjegjësi
ligjore jo vetëm tregtarët por edhe organet shtetërore si dhe çdo person fizik apo juridik
të lidhur drejtpërdrejtë ose tërthorazi me çështjet e konsumatorëve. Për të bërë të
mundur këtë, është e domosdoshme që subjektet e mësipërm të hartojnë dhe të ndjekin
politika parandaluese për mbrojtjen e të drejtave bazë të konsumatorëve, gjithashtu duhet
të kujdesen për trajtimin e tyre, sidomos për kategorinë e grupeve të konsumatorëve, të
cilët janë më të ndjeshmit dhe më pak të mbrojturit përballë tregtarëve, siç janë fëmijët,
invalidët, të sëmurët, etj.

E drejta e konsumatorit për ankimim, është një e drejtë bazë shumë e rëndësishme, me
ushtrimin e të cilës, konsumatori mundet të bëjë të mundur respektimin e të drejtave të
tjera të njohura me ligj, në rastin kur ato shkelen nga tregtarët. Kur konsumatori pretendon
se, i janë shkelur të drejtat e tij, ai ka të drejtën të ankohet në organet shtetërore
përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorëve. 

Gjithashtu, ai mund ta paraqesë ankesë përpara shoqatave për mbrojtjen e
konsumatorëve, në mënyrë që këto me anë të kontaktimit me tregtarët dhe me organet
shtetërore përgjegjëse, mund të bëjnë të mundur riparimin e situatës dëmtuese për
konsumatorin. Kur konsumatorët dhe shoqatat e tyre pretendojnë se, të drejtat të tyre
janë shkelur jo vetëm nga tregtarët por edhe/ose nga veprimet apo mosveprimet e
paligjshme dhe të parregullta të organeve të administratës shtetërore, ata kanë të drejtë
të paraqesin ankesë pranë Avokatit të Popullit. Në rast se, edhe pas ankimimit pranë
këtyre institucioneve nuk është riparuar situata e shkaktuar nga tregtarët dhe /ose nga
organet e administratës shtetërore, e cila është dëmtuese për konsumatorin, ai ka të
drejtë t’i drejtohet me padi gjykatës. 
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Struktura përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit në Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë është Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorit në Drejtorinë e Tregut të
Brendshëm. Ky sektor është përgjegjës për formulimin e politikave dhe legjislacionit
mbi çështjet e mbrojtjes së konsumatorit, si dhe për të përcaktuar instrumentet
rregullatore që garantojnë zbatimin e politikave dhe legjislacionit; 

Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit, i cili ka filluar të funksionojë në maj të vitit
2009. Ky institucion është i përbërë nga 5 anëtarë dhe zhvillon rolin e monitoruesit të
zbatimit të politikave të mbrojtjes së konsumatorit si dhe është struktura kryesore
zbatuese e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit. Komisioni është organ
vendimmarrës me kompetenca në marrjen e masave administrative në rast të shkeljes
së legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit;

Inspektorati Shtetëror për Mbikëqyrjen e Tregut (ISHMT) i cili ka për mision garantimin
e sigurisë së produkteve për konsumatorët, të vendosura në treg, nëpërmjet
aktiviteteve mbikëqyrëse sipas legjislacionit përkatës në fuqi. ISHMT-ja është,
gjithashtu, përgjegjëse për të monitoruar respektimin e të drejtave të pronësisë
intelektuale.

Struktura institucionale për mbrojtjen e konsumatori shqiptarë është e përbërë nga tre
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:

KUADRI INSTITUCIONAL DHE ZBATIMI I SË
DREJTËS SË KONSUMATORIT NË SHQIPËRI 
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praktikat e padrejta tregtare; 
publicitet çorientues, 
kushte të padrejta në kontratat standarde të konsumatorëve; 
mënyrën e faturimit të telefonisë fikse dhe të dorëzimit të faturave tek konsumatorët; 
mos përfshirjen e TVSH-së në çmimet e ofrimit të shërbimeve; 
kushte të padrejta në kontratat e kredive bankare; 
ankesat e konsumatorëve kundrejt operatorëve për shërbimet e furnizimit me energji
elektrike, ujë dhe telekomunikacionit; 
mospërputhjen e shërbimit të ofruar me kushtet e kontratave të universiteteve
private, etj. 

të drejtat e konsumatorit 
kontratat e shitjes së mallrave konsumatore dhe garancive shoqëruese 
praktikat e padrejta tregtare 
kushtet e padrejta në kontrata 
paketat e udhëtimit 
kreditë konsumatore 

mbrojtjes së konsumatorëve, sipas përcaktimit të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit; 
mbrojtjes së pronësisë industriale, sipas përcaktimit të legjislacionit për pronësinë
industriale;
garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të drejtave të autorit dhe të drejtave të
tjera të lidhura me to, sipas përcaktimit të legjislacionit për të drejtat e autorit dhe të
drejtat e tjera të lidhura me to; 
inspektimit meteorologjik, sipas legjislacionit për metrologjinë; 

Gjatë periudhës së saj të funksionimit Komision i Mbrojtjes se Konsumatorëve (KMK) ka
shqyrtuar shkeljet e dispozitave të kuadrit ligjor për mbrojtjen e konsumatorëve, në lidhje
me çështje të tilla si:

KMK-ja ushtron edhe funksionin e edukimit dhe ndërgjegjësimit të konsumatorit në lidhje
me tema të tilla si: 

ISHMT-ja është struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut të produkteve të
destinuara për konsumatorët, sipas legjislacionit për sigurinë e përgjithshme të
produkteve jo ushqimorë dhe legjislacionit për tregtimin e mbikëqyrjen e tregut të
produkteve jo ushqimorë, për të gjitha produktet, shërbimet apo grup-produktet jo
ushqimore, si dhe për inspektimin e veprimtarive turistike, sipas legjislacionit për turizmin.

ISHMT-ja është, gjithashtu, përgjegjëse për inspektimin e zbatimit të kërkesave të
detyrueshme ligjore në fushën e: 
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etiketimit për konsumin 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; 

kontrollin e detergjenteve të vendosura në treg sipas dispozitave të ligjit për
detergjentet; inspektimin e veprimtarive turistike, sipas dispozitave të ligjit për
turizmin.

Të drejtat e konsumatorit/ të siguruarit në tregun e sigurimeve
Të drejtat e investitorit në tregjet e kapitalit
Të drejtat e investitorit në sipërmarrjet e investimeve kolektive
Të drejtat e antarit në fondet e pensionit

Siç është përmendur më sipër, është propozuar një sistem i ri për zgjidhjet e
mosmarrëveshjeve në avantazh për konsumatorët, në fushën e ZAM-ve29. Ky propozim i ri
legjislativ synon t’i sigurojë konsumatorëve një zgjidhje alternative përveç rrugës
gjyqësore, veçanërisht i dobishëm për mosmarrëveshjet në lidhje me shuma të vogla
parash. 

Propozimi i krijimit të skemave të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve (ZAM) ka si
qëllim të shtrihet gradualisht në të gjithë sektorët dhe për të gjitha mosmarrëveshjet
ndërmjet tregtarëve dhe konsumatorëve. Megjithatë ky projekt është ende në proces dhe
aktet ligjore dhe nën-ligjore për realizimin e tij nuk janë akoma të plotë. Aktualisht ankesat
e konsumatorëve merren dhe trajtohen nga KMK-ja. 

Nëpërmjet faqes zyrtare të KMK-së ofrohet edhe sistemi i ankesave online të
konsumatorëve duke shkurtuar kështu afatet administrative për këta të fundit.

Karta e të drejtave të konsumatorit dhe investitorit për tregjet nën
mbikëqyrjen e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare (AMF)

Kjo Kartë përcakton të drejtat themelore që gëzon konsumatori dhe investitori në marrjen
e shërbimeve në tregun financiar jo bankar, në përputhje me legjislacionin që rregullon
veprimtarinë e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare:

Ligji nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” (i ndryshuar), si
edhe ligjeve specifike, të cilat rregullojnë secilin treg financiar jo bankar.

(Ligji nr. 52 datë 02.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Ligji nr. 10 076,
datë 12.02.2009 “Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit”, Ligji nr. 62/2020
“Për tregjet e kapitalit”, Ligji nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, si dhe
Ligji nr. 10 197, datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”).

Karta e të drejtave të konsumatorit dhe investitorit për tregjet përmban:
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 E drejta për informim dhe ndihmë aktive gjatë procesit të marrjes se sigurimit

Llojin përkatës të sigurimit
Emrin e shoqërisë
Adresën e degës qendrore të shoqërisë dhe selinë e degës ku do të nënshkruhet
kontrata 
Procedurën e trajtimit të kërkesave për dëmshpërblim dhe strukturën përgjegjëse për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
 Mundësitë për ndryshimin e kontratës dhe afatet e përfundimit të saj 
Metodën e llogaritjes së primit, afatet dhe mënyrën e pagesës së tij
Kërkesëndhe afatetpërpagesëne dëmshpërblimit
Procedurat jashtëgjyqësore për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
Përfundimin e njëanshëm të kontratës
Të dhënat mbi taksa/tatime dhe komisione mbi kontratën e sigurimit

Cilat janë të drejtat tuaja si konsumator, kur jeni të siguruar?

1.

Konsumatori, përpara nënshkrimit të kontratës, informohet nga shoqëria e sigurimit,
agjenti apo brokeri në lidhje me subjektin e sigurimit, mbulimin në sigurim, si për
periudhën para nënshkrimit të kontratës dhe gjatë periudhës së vlefshmërisë së saj. 
Konsumatori merr me shkrim çdo informacion nga shoqëria e sigurimit apo ndërmjetësi,
lidhur me: 

Konsumatori ka të drejtë t’i drejtohet Qendrës së Informacionit pranë Autoritetit të
Mbikëqyrjes Financiare, në mënyrë që të njihet me të dhënat e palëve në aksident, sipas
të drejtës që ka për kompensim, ku përfshihen: emri i shoqërisë përgjegjëse të siguruesit,
numri i kontratës së sigurimit, emri i shoqërisë së përfaqësuesit të dëmtuar. 

Gjithashtu, para nënshkrimit dhe gjatë periudhës së vlefshmërisë së kontratës,
konsumatori gëzon të drejtën e marrjes së ndihmës aktive nga shoqëria e sigurimit, duke u
mbështetur në parimin e mirëbesimit, për të kuptuar aspektet teknike të mbulimit në
sigurim dhe elementet e tjera të kontratës së sigurimit. Kjo ndihmë konsiston në dhënien e
informacionit nga shoqëria e sigurimit apo ndërmjetësi, me gojë dhe me shkrim, duke mos
vepruar në mënyrë mashtruese dhe çorientuese.
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3.     E drejta për t’u siguruar

Konsumatori gëzon të drejtën për t’u siguruar dhe shoqëria e sigurimit nuk mund të
refuzojë kërkesën për të lidhur kontratën e sigurimit, pasi ai ka pranuar kushtet, sipas të
cilave shoqëria e sigurimit e zbaton këtë sigurim.

2.    E drejta për transparencë

Konsumatori informohet nga shoqëria e sigurimit lidhur me zbatimin e detyrimeve ligjore,
e cila publikon, informon dhe shpjegon politikat, objektivat dhe procedurat e saj. Ky
informacion i jepet konsumatorit i qartë dhe i mjaftueshëm përpara nënshkrimit të
kontratës.

4.     E drejta për trajtim të barabartë dhe mosdiskriminim

Konsumatori gëzon të drejtën e trajtimit të barabartë nga shoqëria e sigurimit në ofrimin e
shërbimit. Dhënia e informacionit dhe ofrimi i shërbimit nuk mund të mohohet për arsye
diskriminuese lidhur me: gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, bindjet
politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë,
përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose
martesore, apo çdo shkak tjetër.
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Palës së dëmtuar i është shkaktuar dëm nga një mjet i pasiguruar, apo i paidentifikuar;

5.     E drejta për të marrë njoftim për çdo ndryshim të legjislacionit për sigurimet

Siguruesi dhe ndërmjetësit informojnë të siguruarin/ konsumatorin për çdo ndryshim të
legjislacionit të sigurimeve, falimentimit, bashkimit, zotërimit, likuidimit apo mbylljes së
shoqërisë në çdo lloj mënyre, revokimit të licencës për një klasë të caktuar apo për të
gjitha klasat e sigurimit, si dhe për çdo ndryshim apo ngjarje tjetër, e cila ndikon në të
drejtat dhe detyrimet e të siguruarit, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e ndodhjes së
ngjarjes. Njoftimi bëhet në gjuhën shqipe dhe përmbajtja e njoftimit, shprehet në mënyrë
të qartë dhe të saktë.

6.     E drejta për zgjidhjen e kontratës
Konsumatori ka të drejtë të zgjidhë kontratën dhe të kërkojë dëmshpërblim për dëmin e
shkaktuar nëse shoqëria e sigurimit ose ndërmjetësi nuk përmbush detyrimin për
informim, jep informacion të natyrës mashtruese dhe çorientuese, nuk jep informacionin e
duhur, ose informacioni i dhënë është në kundërshtim me faktet e ndodhura përpara
nënshkrimit apo gjatë periudhës së vlefshmërisë së kontratës, si dhe nëse ky informacion
ka ndikuar në vendimmarrjen e konsumatorit.

7.     E drejta për dëmshpërblim

Bazuar në kushtet e policës së sigurimit, pala e dëmtuar ka të drejtë të paraqesë kërkesë
për dëmshpërblim me shkrim ose në rrugë elektronike tek shoqëria e sigurimit. 

Lidhur me rastet e sigurimit të detyrueshëm motorik, palët e dëmtuara kanë të drejtë të
paraqesin kërkesë për dëmshpërblim me shkrim ose në rrugë elektronike për dëmet
pasurore dhe jopasurore te shoqëria e sigurimit, ku është siguruar mjeti me të cilin është
shkaktuar aksidenti.

Pala e dëmtuar ka të drejtë të paraqesë kërkesë për dëmshpërblim pranë Byrosë
Shqiptare të Sigurimit (BSHS) kur:
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Palës së dëmtuar i është shkaktuar dëm nga një mjet motorik, me regjistrim të huaj
dhe me dokument të siguracionit ndërkombëtar; 
Palës së dëmtuar i është shkaktuar dëm nga një mjet motorik, me regjistrim të huaj
dhe i siguruar nga shoqëri sigurimi vendase. Pala e dëmtuar mund të kontaktojë
Byronë Shqiptare të Sigurimit nëpërmjet “Web”faqes zyrtare: http://www.insurers-
al.org, ose nëpërmjet numrave të telefonit të publikuar në faqe.

Për të gjitha llojet e sigurimit, konsumatorit i buron e drejta për të përfituar dëmshpërblim
nëse vepron sipas kushteve të kontratës së sigurimit, në të kundërt shoqërisë së sigurimit
i lind e drejta të mos paguajë dëmshpërblimin/shumën e sigurimit.

Konsumatori humbet të drejtën për t’u dëmshpërblyer nga shoqëria e sigurimit, nëse
kërkesa për dëmshpërblim është kryer pas afatit 2-vjeçar nga data e ndodhjes së ngjarjes
së sigurimit.

8.     E drejta për t’u informuar lidhur me kërkesën për dëmshpërblim

Çdo kërkesë për dëmshpërblim trajtohet nga shoqëria e sigurimit përgjegjëse dhe në
përfundim të saj:

• Pala e dëmtuar njoftohet për masën e dëmshpërblimit të vlerësuar prej saj, kur është
vërtetuar detyrimi i shoqërisë së sigurimit përgjegjëse për të paguar dëmshpërblim që
rrjedh nga sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta; 
• Pala e dëmtuar njoftohet me shkrim në rast të refuzimit të kërkesës për dëmshpërblim, si
dhe për shkaqet ligjore për të cilat është refuzuar.
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Për dëme jopasurore, pala e dëmtuar njoftohet nga shoqëria e sigurimit përgjegjëse
brenda 90 ditëve nga data e plotësimit të dokumentacionit që shoqëron kërkesën për
dëmshpërblim. 
Për dëme pasurore, pala e dëmtuar njoftohet nga shoqëria e sigurimit përgjegjëse
brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës për dëmshpërblim. 

9.     Të drejtat në lidhje me afatin e trajtimit të dëmeve

Lidhur me rastet e sigurimit të detyrueshëm motorik:

Në rast të mosrespektimit të afateve të përcaktuara më sipër, konsumatorit i lind e drejta
të përfitojë interes të pagueshëm për çdo ditë vonese në shlyerjen e dëmshpërblimit,
duke filluar nga data e paraqitjes së kërkesës.

Në rast se shoqëria e sigurimit nuk përgjigjet brenda afateve të përcaktuara me sipër,
konsumatori ka të drejtë të ngrejë padi ndaj saj në gjykatën civile.

10. E drejta për zgjidhje efektive te mosmarrëveshjeve

Konsumatori, si pjesë e kushteve të kontratës së sigurimit, ka të drejtë të informohet për
rregullat e zgjidhjes jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
bëhet duke interpretuar kushtet në favor të siguruarit kur ato kanë lindur për shkak të
paqartësive të krijuara si rezultat i gjuhës së përdorur në hartimin e kushteve të kontratës
së sigurimit nga shoqëria e sigurimit.
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11.     Mbrojtja e të dhënave personale dhe ruajtja e konfidencialitetit 

Konsumatori gëzon të drejtën e ruajtjes dhe mospërhapjes në mënyrë të paautorizuar dhe
pa shkaqe ligjore të të dhënave të tij të nevojshme për nënshkrimin e policave të sigurimit
dhe zgjidhjen e ankesave, nga shoqëria e sigurimit dhe ndërmjetësi.
Konsumatori gëzon të drejtën e ruajtjes së konfidencialitetit përsa i përket të dhënave,
fakteve dhe rrethanave të tij dhe të çdo informacioni të klasifikuar si “jopublik që shoqëria
e sigurimit ose ndërmjetësi merr dhe përpunon gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj/tij.

12.     E drejta për të paraqitur ankesë

Konsumatori ka të drejtë të ankohet kundër çdo veprimi pranë shoqërisë së sigurimit nëse
konstaton se nuk janë përmbushur kushtet e vendosura në kontratën e sigurimit.
Konsumatori ka të drejtën e marrjes së përgjigjes së ankesës me shkrim ose në formë
elektronike dhe të çdo informacioni të kërkuar që ka lidhje me kontratën e sigurimit,
brenda 15 ditëve pune nga data e marrjes së ankesës.

Konsumatori ka të drejtë t’i drejtohet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për çdo
pakënaqësi në lidhje me trajtimin e ankesës nga shoqëria e sigurimit.
Ankimi mund të kryhet në format e mëposhtme:

Me shkrim e depozituar në zyrën e protokollit të Autoritetit ose e depozituar në rrugë
elektronike në adresën: konsumatori@amf.gov.al ose amf@amf.gov.al; 
Me telefon në numrat e publikuar në “Web” faqen zyrtare të Autoritetit: https://amf.gov.al.
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KUSHTET E PADREJTA NË KONTRATA 
NË LEGJISLACIONIN KOMBËTAR

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.

Karakteri i padrejtë i kushteve në kontratën konsumatore

Kusht i padrejtë, në kontratat ku palë është konsumatori, është kushti kontraktual, i cili
është i pavlefshëm, sepse, në kundërshtim me parimin e mirëbesimit, shkakton pabarazi
në të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kontratat, në dëm të konsumatorëve. Ligji “Për
mbrojtjen e konsumatorëve” përcakton se, në cilat raste dhe rrethana një kusht i
përgjithshëm në një kontratë tip, në të drejtën e konsumatorit, do të konsiderohet se ka
karakter të padrejtë për konsumatorin. 
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detyrojnë vetëm konsumatorin të përmbushë detyrimet por jo shitësit apo ofruesit e
shërbimeve.
detyrojnë vendosjen në kontratë të çmimeve të paspecifikuara qoftë edhe pjesërisht.
detyrojnë rritjen e çmimit për shkak të ndryshimit të tregut pa i njohur konsumatorit,
të drejtën e heqjes dore.
t’í njohin vetes të drejtën e konkluzionit për përputhshmërinë me kushtet e kontratës.
njohjen e të drejtës për të ndryshuar kushtet në mënyrë të njëanshme dhe pa arsye.
ndryshimi i njëanshëm i karakteristikave të mallit ose shërbimit pa arsye.
vendosin sanksione të larta ndaj konsumatorit për mospermbushje të detyrimit
kontraktor, vendosin transferimin e detyrimit në të tretë pa i paracaktuar ata në
kontratë.
të përjashtojë a të pengojë konsumatorin të ushtrojë të drejtat për t’iu drejtuar
gjykatës apo për të kërkuar shpërblimin e dëmit.

momentit të lidhjes së kontratës.
të gjithë rrethanave përcaktuese për lidhjen e saj
në lidhje me kushtet e tjera të kontratës
në lidhje me kushtet e një kontrate tjetër, në rastet kur momenti i lidhjes ose i
ekzekutimit të të dy kontratave është i lidhur juridikisht, pra to janë të lidhura midis
tyre p.sh. dhënia hua e lidhur me një shitje. 

Në rastet e kontratave në formë modularësh, formularësh ose tipe standarde,
konsiderohen kushte të padrejta, ato që:

1.    vendosen në dobi të shitësit dhe të ofruesit të shërbimit 
2.    duke shkelur ose ndryshuar rregullat e paanësisë 
3.    nuk miratohen veçmas me shkrim nga konsumatori

dhe nëse;

Karakteri i padrejtë i një kushti vlerësohet, duke ju referuar:

Në rastin kur, vlerësimi i karakterit të padrejtë të një kushti kontraktor, i përket një kontrate
të përfunduar tashmë midis palëve, ky vlerësim mund dhe duhet bërë in concreto, duke
marrë në konsideratë konsumatorin konkret dhe rrethanat e lidhjes së kontratës. 

Kur vlerësimi i karakterit të padrejtë të kushteve të përgjithshme bëhet pa i’u referuar një
kontrate të posaçme, konkrete midis dy palëve, ai duhet domosdoshmërisht të bëhet in
abstracto, duke marrë në konsideratë konsumatorin mesatar dhe rrethanat e zakonshme.
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Në paragrafin e dytë të nenit 24 të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve” përcaktohen
disa raste të posaçme kur, kushtet e përgjithshme përbëjnë kushte të padrejta në
kontratën konsumatore. 

Rastet e posaçme lidhen gjithmonë edhe me përkufizimin e përgjithshëm, të dhënë nga
paragrafi i parë i nenit 24, pasi në çdo rast duhet të përmbushen në mënyrë kumulative të
tre kushtet e sanksionuara në këtë paragraf. 

Lista e rasteve në paragrafin e dytë të nenit 24 të ligjit, duhet të theksohet se, nuk është
një listë kufizuese, ezauruese, por rast pas rasti, gjykata përveç këtyre rasteve mund të
vlerësojë si kushte të padrejta, për rrjedhim të pavlefshme, edhe raste të tjera, duke patur
parasysh nenin 686 të Kodit Civil. 

Pra, ajo është një listë indikative dhe jo përfundimtare për të vlerësuar se, kur kushtet e
përgjithshme do të kenë karakter të padrejtë për konsumatorin dhe për rrjedhim të
konsiderohen të pavlefshme.

Pavlefshmërinë e një kushti të padrejtë në një kontratë konsumatore mund ta vendosë
vetëm gjykata, i takon vetëm asaj e drejta për të shpallur pavlefshmërinë e tyre, por
përpara se pavlefshmëria të vendoset gjatë një procesi gjyqësor, shoqatat për mbrojtjen
e konsumatorëve, kanë të drejtë t’i drejtohen tregtarëve ose organeve shtetërore
përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatoreve, që këto kushte të padrejta të hiqen nga
kontratat.
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SIGURIA USHQIMORE DHE LEGJISLACIONI
SHQIPTAR

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), është institucioni që ka për detyrë të garantojë
produktet ushqimore që qarkullojnë në vend duke synuar mbrojtjen e qytetarëve. AKU ka
një shtrirje në të gjithë vendin nëpërmjet 12 drejtorive rajonale të shpërndara në Shqipëri. 

Ndër të tjera AKU është përgjegjës edhe për drejtimin e procesit të vlerësimit të riskut në
fushën ushqimore. Përmirësimi dhe konsolidimi i rolit kontrollues përbën edhe një hallkë
paraprake për ndjekjen penale të veprave që lidhen me sigurinë ushqimore të cilat
parashikon kodi ynë penal, siç është parashikuar nenin 288 “Prodhimi dhe shitja e
ushqimeve dhe e lëndëve të tjera të rrezikshme për shëndetin”. 

Rritja e ndëshkueshmërisë do të sjellë edhe rritje të përgjegjësisë së subjekteve
prodhuese dhe tregtuese, duke mundësuar kështu në afatgjatë edhe parandalimin e
veprimeve abuzive, dhe si rezultat përmirësuar sigurinë ushqimore në vend. Pavarësisht
vetë punës hetuese të policisë, suksesi i këtyre operacioneve është sigurisht i lidhur edhe
me suksesin e proceseve kontrolluese që duhet të ushtrojnë institucionet përkatëse
përgjegjëse në këtë drejtim.

Çfarë është siguria ushqimore?

Mënyra se si një ushqim prodhohet, ruhet, trajtohet dhe konsumohet ndikon në sigurinë e
ushqimit tonë. Përmbushja e standardeve ushqimore globale, vendosja e sistemeve
efektive të kontrollit të ushqimit, duke përfshirë: gatishmërinë dhe reagimin ndaj
emergjencave, sigurimin e qasjes në ujë të pastër, aplikimin e praktikave të mira bujqësore
(tokësore, ujore, bagëti, hortikulturë), forcimin e përdorimit të sistemeve të menaxhimit të
sigurisë ushqimore nga operatorët e biznesit të ushqimit dhe ndërgjegjësimi i
konsumatorëve për të bërë zgjedhje të shëndetshme të ushqimit, janë disa mënyra në të
cilat qeveritë, organizatat ndërkombëtare, shkencëtarët, sektori privat dhe shoqëria civile
punojnë për të siguruar sigurinë e ushqimit.

Siguria e ushqimit është mungesa – ose nivele të sigurta dhe të pranueshme – të
rreziqeve në ushqim që mund të dëmtojnë shëndetin e konsumatorëve. Rreziqet që lindin
nga ushqimi mund të jenë mikrobiologjike, kimike ose fizike në natyrë dhe shpesh janë të
padukshme ndaj syrit të thjeshtë: bakteret, viruset ose mbetjet e pesticideve janë disa
shembuj. Siguria ushqimore ka një rol kritik në garantimin që ushqimi të mbetet i sigurt në
çdo fazë të zinxhirit ushqimor – nga prodhimi deri te korrja, përpunimi, magazinimi,
shpërndarja, deri në përgatitjen dhe konsumin. 

Me rreth 600 milionë raste të sëmundjeve ushqimore në vit, ushqimi i pasigurtë përbën
një kërcënim për shëndetin e njeriut dhe ekonomitë, duke ndikuar në mënyrë
disproporcionale për njerëzit vulnerabël dhe të margjinalizuar, veçanërisht gratë dhe
fëmijët, popullatat e prekura nga konflikti dhe migrantët.
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Pak ose aspak rrezik i sëmundjeve kronike ose akute të transmetuara nga ushqimi
Ushqimi nuk e dëmton konsumatorin
Mbajtja e ushqimit të sigurt për konsumatorët
Gjendja biologjike, kimike ose fizike e një ushqimi që do ta lejojë atë të konsumohet pa
shkaktuar rrezik të tepruar të sëmundjes ose vdekjes.
Ushqim vazhdimisht i sigurt për konsumatorët e të gjitha moshave dhe shëndetit në të
gjithë botën
Cilësia e ushqimit që nuk do të dëmtojë konsumatorin
Mundësia për të gjithë që të kenë ushqim të sigurt për sa i përket të ushqyerit dhe
energjisë
Mbrojtja e shëndetit publik

Prodhuesit: ata janë përgjegjës për të ushqyer pjesën tjetër të qenieve të gjalla duke
përdorur lëndë inorganike dhe një burim energjie siç është rrezja e diellit për zhvillimin
e tyre. Për shembull, përmes fotosintezës, bimët mund të thithin lëndë ushqyese.
Bimët shërbejnë si ushqim për gjallesat e tjera.

Konsumatorët: ato janë ato që ushqehen me lëndë organike të qenieve të tjera të
gjalla. Këto qenie të gjalla mund të jenë prodhues ose konsumatorë të tjerë. Në këtë
rast, ata do të veprojnë si grabitqarë. Në varësi të rastit, ne mund t'i quajmë
konsumatorët si primarë dhe dytësorë.

Zbërthuesit: Ata janë ata që janë përgjegjës për konsumimin e lëndës organike në
zbërthim për ta reduktuar atë në përbërësit e saj më elementarë. Këta dekompozues
janë kryesisht kërpudhat, bakteret e insekteve që janë të pranishme në ekosisteme.

Çfarë duhet kuptuar me sigurinë ushqimore?

ZINXHIRI USHQIMOR

Në të gjitha ekosistemet natyrore ekziston një ekuilibër ekologjik dhe një rrjedhë energjie
midis mjedisit fizik dhe qenieve të gjalla. Njihet si zinxhir ushqimor, zinxhiri ushqimor ose
zinxhiri ushqimor në këtë mekanizëm të transferimit të lëndës organike dhe energjisë
përmes specieve të ndryshme të qenieve të gjalla që përbëjnë një bashkësi biologjike ose
ekosistem. Kjo bën që zinxhiri ushqimor të bëhet një nga elementët më të rëndësishëm të
ekosistemeve për mbijetesën dhe zhvillimin e tyre.

Zinxhiri ushqimor përbëhet nga lidhje të ndryshme në varësi të llojit të funksionit që çdo
qenie e gjallë përmbush. Në këtë mënyrë, ne mund të flasim për prodhuesit, konsumatorët
dhe dekompozuesit brenda një zinxhiri ushqimor. Le të shohim cilat janë funksionet e
ndryshme që qeniet e gjalla përmbushin në një zinxhir ushqimor:
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Duhet të merret parasysh që për të arritur te konsumatori përfundimtar ka një pjesë të
nxehtësisë në transmetimin e lëndës. Çdo hallkë në zinxhirin ushqimor ose nivelet është
një cikël që ruan një ekuilibër të caktuar. Problemi i zinxhirit ushqimor është qenia
njerëzore. Ndërhyrja e qenies njerëzore ose ndonjë lloj aksidenti natyror shkakton një
çekuilibër në zinxhirin ushqimor që është i aftë të shuajë speciet. Ata janë gjithashtu të
aftë të gjenerojnë dëme ekologjike afatgjata.

Ndikimet më të natyrshme që ndodhin në zinxhirin ushqimor të një ekosistemi janë për
shkak të specieve invazive. Këto specie janë ato që zhvendosin speciet lokale. Mund të
ndodhë gjithashtu kur shuhet ndonjë lloj grabitqari kryesor për të parandaluar përhapjen e
çrregullt të specieve të tjera më të vogla. Në rastin e njerëzve, ulja e popullatave të ujkut
Iberik po shkakton përhapjen e lepujve. Këto lepuj janë ata që shkaktojnë dëmtime të të
korrave.
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Sipas habitatit në të cilin ato ndodhin,
mund të flasim për dy lloje të zinxhirëve
trofikë:
Zinxhirët ushqimorë tokësorë: Ato janë
ato që ndodhin në zona të shelfit
kontinental. Ato gjithashtu mund të
ndodhin nën sipërfaqen e tokës. Për
shembull, ne gjejmë kaldera trofike të
shkretëtirës,   pyllit tropikal, etj.

Zinxhirët ushqimorë ujorë: janë ato që
ndodhin në mjediset detare ose
liqenore. Ata normalisht përbëhen nga
krijesa që i janë përshtatur jetës ujore.
Zonat nëndetëse gjithashtu mund të
gjenden aty ku zhvillohet një zinxhir
trofik. Zonat bregdetare dhe ato
humnera gjithashtu i përkasin atyre
ujore.

LLOJET E ZINXHIRIT USHQIMOR

Nivelet trofike janë ato që tregojnë pjesë të ndryshme në prodhimin dhe shkëmbimin e
lëndës. Çdo shkallë e zinxhirit ushqimor njihet si një nivel trofik. Speciet e ndryshme që
janë përgjegjëse për ndarjen e një aktiviteti ushqyes dhe të një mënyre ushqyese janë ato
që zënë të gjithë qarkun ushqimor të një ekosistemi.

Kjo do të thotë që nivelet e ndryshme trofike mund të jenë si më poshtë:
Prodhuesit: janë ato forma të jetës që mund të ushqehen në një mënyrë autotrofike. Kjo
do të thotë se ata janë në gjendje të sintetizojnë ushqimin e tyre.

Konsumatorët: ato janë ato qenie të gjalla dhe heterotrofe që duhet të konsumojnë lëndë
organike për t’u ushqyer vetë. Ato ndahen në 4 shkallët vijuese: fillore, sekondare, terciare
dhe kuaternare. Ato kryesore janë ato barngrënëse që ushqehen me prodhuesit. Ato
dytësore janë ato që ushqehen me konsumatorë të tjerë kryesorë por janë grabitqarë të
vegjël. Terciaret janë grabitqarë më të mëdhenj që pre e konsumatorëve dytësorë. Ose
Kuaternarët janë ata që janë grabitqarë të mëdhenj që ushqehen me konsumatorë të
tretë ose sekondarë dhe nuk kanë grabitqarë natyralë.

Zbërthuesit: mund të thuhet se është departamenti i riciklimit të natyrës. Ushqehet me
mbeturina dhe lëndë organike që zbërthehen. Kjo ndihmon në zvogëlimin e materies në
materialet e saj më themelore. Emra të tjerë për dekompozuesit janë detritofagët dhe
saprofagët.
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EVUOLIMI I TË DREJTËS KONSUMATORIT
NGA FILLIMI DERI MË SOT 

Mbrojtja e konsumatorit është një nga fushat më të prekshme të politikës së BE-së për
qytetarët, që mbulon një gamë të gjerë të aktiviteteve të tyre të përditshme, që nga
mënyra se si shfaqen çmimet në dyqane deri te tarifat e roaming, faturat e energjisë
elektrike dhe rregullat për kthimin e produkteve me defekt. 

Përpjekjet e para në nivel të BE-së në vitet 1970
u fokusuan në mbrojtjen e shëndetit dhe cilësinë
e mallrave dhe shërbimeve.

Akti Unik Evropian i vitit 1986 pranoi në mënyrë
eksplicite mbrojtjen e konsumatorit si një synim
politikash brenda politikave të tregut të brendshëm.

Traktati i Mastrihtit i vitit 1992 e ngriti mbrojtjen e konsumatorit në
një fushë të pavarur politike.

Me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës në vitin
2009, Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit
Evropian u bë ligjërisht e detyrueshme, duke pranuar
dimensionin e të drejtave të njeriut të mbrojtjes së
konsumatorit.

Sot, çështjet e mbrojtjes së konsumatorit janë një kompetencë e përbashkët midis BE-së
dhe Shteteve Anëtare.
Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU)
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Përmirësimi i zbatimit, duke rritur zbatimin e ligjit për
konsumatorët dhe duke u dhënë konsumatorëve mënyra efikase
për të zgjidhur mosmarrëveshjet, me fokus në sektorë kyç si tregu
dixhital, energjia, transporti dhe sektorët e shërbimeve financiare
dhe pretendimet mashtruese mjedisore

Përafrimi i të drejtave dhe politikave kryesore me ndryshimet
ekonomike dhe shoqërore duke përshtatur ligjin e konsumatorit
me epokën dixhitale; promovimi i rritjes së qëndrueshme dhe
mbështetja e interesit të konsumatorëve në sektorët dixhital,
shërbimet financiare, ushqimin, energjinë, udhëtimin dhe
transportin dhe produktet e qëndrueshme

AGJENDA EVROPIANE 
E KONSUMATORIT (2014 – 2020)

Rritja e besimit të konsumatorit - Katër objektiva kryesore të Agjendës Europiane të
Konsumatorit:

Përmirësimi i sigurisë së konsumatorit duke rishikuar kuadrin
rregullator për sigurinë e produkteve dhe shërbimeve dhe duke
përmirësuar kuadrin e mbikëqyrjes së tregut; përforcimi i sigurisë në
zinxhirin ushqimor

Rritja e njohurive duke përmirësuar informacionin dhe duke rritur
ndërgjegjësimin për të drejtat dhe interesin e konsumatorëve si tek
konsumatorët ashtu edhe tek tregtarët; ndërtimi i njohurive dhe
kapaciteteve për pjesëmarrje më efektive të konsumatorëve në treg

Agjenda e konsumatorit gjithashtu identifikon sfida, të tilla si ndihma e konsumatorëve për
të identifikuar zgjedhje të qëndrueshme dhe të shëndetshme, ose adresimi i nevojave të
konsumatorëve vulnerabël që kanë vështirësi në aksesin dhe kuptimin e informacionit dhe
gjetjen e produkteve dhe shërbimeve të përshtatshme në treg.

29


