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Shkurtesat

Institucione dhe organizata
OKM – Organizata e konsumatorëve të Maqedonisë

OK – Organizata të konsumatorëve
ME – Ministria e ekonomisë

IShT – Inspektorati Shtetëror i Tregut
AUV – Agjencia për ushqim dhe veterineri
AKE – Agjencia për komunikime elektronike

AShAAVM – Agjencia për shërbime audio dhe audio vizuele mediale
KMK – Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës

OEM – Oda ekonomike e Maqedonisë

Ligje
LMK – Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve
LSU – Ligji për siguri të ushqimit
LKE – Ligji për komunikimet elektronike

LShAAVM – Ligji për shërbime audio dhe audio vizuele mediale
LMK – Ligji për mbrojtjen e konkurrencës 

LPKJL – Ligji për parandalim të konkurrencës jolojale
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Rezyme

Politikat nacionale për stimulimin e konkurrencës nuk i përfshijnë konsumatorët si grupi më i
rëndësishëm ekonomik. Në analizën dhe objektivat e Strategjisë për konkurrencë, të Republikës
së Maqedonisë (2016-2020), konsumatorët janë përmendur tërthorazi në masën “zgjerim i ek-
sportit dhe internacionalizimi”. Në atë mënyrë, humbet mundësia për stimulimin e besimit te kon-
sumatorët dhe investitorët, me çka do të përmirësohej praktika në Republikën e Maqedonisë që
me masa përkatëse dhe instrumente njëkohësisht të avancohet mbrojtja e konsumatorëve dhe
konkurrenca, në interes të sektorit të biznesit dhe konsumatorëve. 

Krahas lidhjes mes politikave për stimulim të konkurrencës dhe mbrojtjes së konsumatorëve,
studimi fokusohet edhe në përvojën evropiane edhe atë nacionale me transponimin e Direktivës
2005/29/KE që ka të bëjë me praktikën e pandershme të tregut në raportet mes biznes opera-
torëve dhe konsumatorëve dhe njëkohësisht paraqet një prej direktivave më të rëndësishme të
transponuara në legjislacionin tonë. Me ndryshimet e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK)
më vitin 2011, dispozitat e kësaj direktive janë transponuar në kapitull të veçantë. Sjellja e pan-
dershme tregtare është e ndaluar për shkak se ndikon në reduktimin e të drejtave të konsuma-
torëve për zgjedhje të drejtë, vendimin e tyre për të krijuar qarkullim dhe ndikon drejtpërdrejtë në
konkurrencën e drejtë në RM.

Edhe një fushë shumë e rëndësishme nga legjislacioni për konkurrencë nuk është rregulluar nëpër-
mjet transponimit të Direktivës 2006/114/KE që ka të bëjë me marketingun çorientues dhe kra-
hasues, ndërsa me këtë studim, nëpërmjet analizës së akteve juridike dhe funksionimit të
institucioneve jepen propozime për rregullim plotësues të kësaj pjese të legjislacionit të RM-së. 

Duke pasur parasysh se praktika e BE-së në sferën e sjelljes së pandershme tregtare nuk është e
studiuar dhe e aplikuar mjaftueshëm në Maqedoni, njëjtë sikurse mekanizmat që përdoren për eli-
minimin e kësaj dukurie, në pjesë e madhe e këtij studimi fokusohet në përvojën evropiane dhe
ofron propozime për avancimin e strukturave administrative dhe shtetërore për krijimin e mjedisit
më të mirë të konkurrencës dhe mbrojtje të konsumatorëve sipas shembullit të shteteve të BE-
së. Njëkohësisht, studimi ofron bazë për të rishqyrtuar mundësitë që krijuesit e politikave dhe in-
stitucionet që mbrojnë konkurrencën dhe konsumatorët të bëjnë përpjekje për integrimin e dy
politikave kur bëhet fjalë për praktikat e pandershme në treg, konkurrencën jolojale, marketingun
mashtrues dhe komparativ nëpërmjet shembujve pozitiv në shtetet tjera. 

Nëpërmjet studimit është konstatuar nevoja për identifikimin e fushave të rregulluara me ligje të
veçanta në të cilat nuk është siguruar nivel më i lartë i mbrojtjes së konsumatorëve nga praktikat
e pandershme tregtare që të kërkohet zbatim i dispozitave të LMK-së. Është identifikuar edhe
nevoja për fuqizimin e veprimeve dhe aksioneve të përbashkëta të trupave për mbikëqyrje të
tregut sipas shembullit të trupave të njëjta nga ana e vendeve anëtare të BE-së. 
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Në studim theksohet se numri i organeve inspektuese, të përmendura në LMK, duhet të rritet
ashtu që në procesin e mbikëqyrjes do të përfshihen: Agjencia për ilaçe, Agjencia për komunikime
elektronike (nëpërmjet personave të autorizuar për të kryer mbikëqyrjes profesionale), Inspektorati
shtetëror për inspektim teknik, inspektoratet komunalë në suazat e komunave (për shkak të pjesës
në LMK që ka të bëjë me shërbimet publike), Inspektorati për mjedis jetësor dhe eventualisht or-
gane tjera kompetente ose me përfshirjen edhe të KMK-së në mbikëqyrje nëpërmjet ndryshimeve
ligjore adekuate. Duhet të bëhet edhe unifikim i procedurave për zgjidhje të lëndëve nga ana e or-
ganeve inspektuese nëpërmjet zgjidhjeve përkatëse softuerike për përpunim të të dhënave të cilat
do të kishin ndihmuar në analizë. 

Gjithashtu, theksohet nevoja për avancim të vazhdueshëm të kapaciteteve të organeve kompe-
tente për ballafaqim me praktikën e pandershme tregtare gjatë kontrollit të shitjes nëpërmjet in-
ternet dyqaneve, me instalim të regjistrit të praktikave më të shpeshta të pandershme gjatë
blerjes on-lajn. Bashkëpunimi me AShAAVM dhe operatorët programorë si dhe me të gjitha or-
ganet tjera kompetente për parandalim të emitimit të reklamave të palejuara që kanë informata
çorientuese të fokusuara drejt popullatës së lëndueshme – fëmijët, si dhe përforcimi i saj në të
ardhmen.

Më tutje, propozohet që sektorët të cilët nuk kanë qenë të përfshirë (transporti, shitja digjitale,
mbrojtja e mjedisit jetësor, shërbimet financiare, patundshmëritë dhe ngjashëm) të përfshihen në
këtë mbikëqyrje dhe të detektohen praktikat e pandershme tregtare. 

Parakusht për mbrojtje më të mirë të konsumatorëve është avancimi i kulturës korporative nëpër-
mjet miratimit të kodekseve afariste si dhe stimulim të aktiviteteve me projekte për pranimin e
kodeksit/-eve për qasje të drejtë ndaj konsumatorëve. 

Fuqizimi i organizatave të konsumatorëve si financiarisht ashtu edhe me kuadër është një nga
parakushtet për avancimin e mbrojtjes së konsumatorëve. Kuptohet, nevojitet bashkëpunim me
të gjitha palët e interesuara në veprimin e përbashkët të mënjanimit të dukurive negative gjatë
shitjes së produkteve dhe shërbimeve.

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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Hyrje

Strategjia e re për konkurrencë e Republikës së Maqedonisë (2016-2020) nuk e identifikon mbro-
jtjen e konsumatorëve si dhe nuk e merr parasysh kornizën institucionale dhe bazën ligjore për in-
tegrimin e këtyre dy politikave. Avancimi i klimës për biznes nëpërmjet eliminimit të praktikës
mashtruese tregtare dhe konkurrencën jolojale që ndërlidhet me sjelljen mashtruese tregtare dhe
marketingun çorientues krahasues, gjithsesi duhet të jetë pjesë e Strategjisë. Ky punim, ndër të
tjerat, ka për qëllim të theksojë nevojën për lidhjen e dy politikave prej çka do të kenë dobi si kon-
sumatorët ashtu edhe sektori i biznesit. Mbetet të shpresojnë se konkluzionet dhe rekomandimet
e paraqitura në këtë studim do të pranohen, ndërkaq konsumatorët do të njihen dhe pranohen si
grupi më i rëndësishëm ekonomik, interesat e të cilit duhet të realizohen me masa dhe instrumente
adekuate me qëllim të avancimit të mirëqenies së tyre. Me qasje të këtillë Maqedonia fiton
mundësi për të zmadhuar rejtingun e vet dhe të realizojë vlerësim më të lartë në shtyllën e parë
të Indeksit të konkurrencës globale – që ka të bëjë me institucionet që duhet të krijojnë besim te
konsumatorët dhe investitorët. 

Megjithëse në Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK) është transponuar Direktiva
2005/29/KE, që ka të bëjë me ndalimin e sjelljes së pandershme tregtare në raportet mes biznes
operatorëve dhe konsumatorëve, mund të konstatohet se praktikat e pandershme tregtare janë
vazhdimisht të pranishme në tregun tonë. Përveç kësaj, ato zhvillohen dhe shfaqen “në mënyrë
novative” në disa forma dhe fusha të reja, si për shembull në e-tregti, të drejtat digjitale, sferën fi-
nanciare të shërbimeve, sektorin e telekomunikimeve dhe ngjashëm, që kërkon intervenime të sh-
pejta dhe urgjente nga organet për mbikëqyrje të tregut, organizatave të konsumatorëve dhe
biznes komunitetit. 

Gjetjet e hulumtimit sugjerojnë se numër i madh i këtyre praktikave mashtruese identifikohen në
mjedisin tonë nga ana e organizatave të konsumatorëve, por jo aq shpesh edhe nga konsumatorët.
Megjithatë, gjithnjë e më shumë rritet numri i konsumatorëve të cilët janë të vetëdijshëm për
praktika të caktuara të pandershme tregtare nga ana e tregtarit, që realizohen nëpërmjet dhënies
së informatave mashtruese ose, me fshehjen e informatave të rëndësishme të cilat i nevojiten
konsumatorit për të bërë zgjedhjen e drejtë. 

Për të avancuan situatën në vend, gjithsesi, duhet t’i përcjellim arritjet evropiane në këtë fushë, t’i
detektojmë praktikat e pandershme tregtare në vendin tonë dhe t’i nxisim organet për mbikëqyrje
të tregut për identifikim më të shpejtë dhe ndalimin e të njëjtave. Përveç kësaj, nevojitet të stim-
ulohet dhe promovohet miratimi i kodekseve për sjellje të drejtë ndaj konsumatorëve, ndërkaq në
të njëjtën kohë të përcillet praktika gjyqësore, masat e përkohshme dhe ndalesa gjyqësore të cilat
janë aplikuar ndaj tregtarëve të caktuar. Në të ardhmen, institucionet kompetente, duhet të mba-
jnë regjistra për praktika të pandershme tregtare në të gjitha sferat të cilat janë përfshirë jo vetëm
në LMK, por edhe me ligje tjera të veçanta, si dhe të bëhet këmbim i statistikës ndërmjet organeve
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për mbikëqyrjen e tregut. Duke pasur parasysh se praktikat e pandershme tregtare janë në lidhje
të ngushtë me mbrojtjen kolektive të të drejtave të konsumatorëve, që nuk është e rregulluar
mjaftueshëm me LMK, duhet të gjenden zgjidhje ligji i ri të parasheh mënyrë të mbrojtjes gjyqësore
të këtyre të drejtave në sistemin tonë juridik sipas shembullit të praktikës së vendeve të BE-së.

Ky studim përqendrohet në gjendjen e sektorit Konkurrencës dhe novacioneve, por më hollësisht
e shqyrton gjendjen me praktikën e pandershme tregtare dhe konkurrencën jolojale si sfidat më
serioze për mbrojtjen e konsumatorëve dhe konkurrencës. Hulumtimi ka për qëllim t’i sensibilizojë
organet shtetërore, rregullatorët, publikun më të gjerë, biznes-komunitetin dhe konsumatorët për
nevojën e sinergjisë më të madhe në veprimin e tyre, fuqizimin e konkurrencës së drejtë dhe veprim
të përbashkët për avancimin e mbrojtjes së konsumatorëve dhe konkurrencës. 

Studimi bazohet në:

l ТHulumtim në teren nëpërmjet intervistave të realizuara nga Organizata e konsumatorëve
të Maqedonisë (OKM) në shkurt të vitit 2017. Me pyetësorin janë përfshirë institucionet në
vijim: Ministria e ekonomisë (ME), Inspektorati Shtetëror i Tregut (IShT), Komisioni për mbro-
jtjen e konkurrencës (KMK), Agjencia për shërbime audio dhe audio vizuale mediale
(AShAAVM), Agjencia për ushqim dhe veterineri (AUV), Agjencia për komunikime elektronike
(AKE) dhe organizatat e konsumatorëve. Gjatë realizimit të intervistave me përfaqësues të
institucioneve, përfaqësuesit e OKM-së kanë përdorur doracak për shpjegim të rasteve të
sjelljes së pandershme tregtare i përgatitur për arsyetim dhe diskutim për secilën prej pro-
cedurave të përfshira në pyetësor. 

l Analiza e kornizës ligjore në Republikën e Maqedonisë në sferën e mbrojtjes së konsuma-
torëve, e para se gjithash: Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK), Ligji për komunikime
elektronike (LKE), Ligji për shërbime audio dhe shërbime audiovizuele mediale (LShAAVM),
Ligji për mbrojtjen e konkurrencës (LMK), Ligji për parandalimin e konkurrencës jolojale
(LPKJL), Ligji për siguri të ushqimit (LSU), si dhe aktet nënligjore për zbatimin e disa prej lig-
jeve të analizuara.

l Analizë e legjislacionit të BE-së: Direktiva 2005/29/ЕК, Direktiva 2006/114/ЕК, Komunikimi
i BE-së për aplikim të Udhëzimit të BE-së për Direktivën 2005/29/ЕК prej vitit 2013, Ud-
hëzimi i BE-së për zbatimin e Direktivës 2005/29/ЕК për praktikat e pandershme prej vitit
2016, hulumtimet e Eurobarometrit për sjelljen e konsumatorëve, aktgjykimet e Gjyqit
Evropian të drejtësisë, praktika e vendeve anëtare të BE-së, qëndrimet e organizatës evropi-
ane të konsumatorëve - BEUC dhe dokumente tjera relevante. 

Studimi është i strukturuar në pesë pjesë. Pas hyrjes vijon pjesa e dytë: “Analizë e problemeve me
praktikën e pandershme tregtare në BE, masa dhe instrumente për mënjanimin e saj”; pjesa e tretë
ka të bëjë me analizë të sektorit “Konkurrenca dhe novacione” nëpërmjet hulumtimit të burimeve
sekondare të të dhënave dhe kornizës ligjore; në pjesën e katërt janë paraqitur rezultatet nga hu-
lumtimi në terren. Në fund të dokumentit janë dhënë konkluzione dhe rekomandime për avancimin
e mbrojtjes së konsumatorëve dhe përmirësimin e konkurrencës së sektorit të biznesit nëpërmjet
avancimit të legjislacionit, fuqizimit të kapaciteteve institucionale, me propozim masa të cilat do
të kontribuojnë në avancimin e të drejtave të konsumatorëve dhe konkurrencës së drejtë të tregut.

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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Analizë e problemeve të praktikës së pandershme tregtare në BE, masa dhe instrumente për
mënjanimin e saj 

Në këtë pjesë të studimit është analizuar Direktiva 2005/29/КE e cila ka të bëjë me praktikën e
pandershme tregtare, nëpërmjet rasteve të identifikuara në vendet e Bashkimit Evropian, akt-
gjykimeve të Gjykatës së Drejtësisë të BE-së, masave të parapara për eliminimin e praktikës së
pandershme tregtare në vendet e BE-së si dhe mënyra e veprimit të organeve për mbikëqyrjen e
tregut.

a) Vëllimi i veprimi të Direktivës 2005/29/KЕ për praktikat e pandershme tregtare1 dhe aplikimi 
i deritanishëm i saj nga ana e vendeve anëtare

Direktiva nr. 2005/29/KE prej 11 maj 2005, në lidhje me praktikat e pandershme të biznesit nga
tregtarët ndaj konsumatorëve dallon nga direktivat paraprake për nga qëllimi që kjo sferë të
rregullohet tërësisht. Me këtë Direktivë vendosen procedura për identifikim të sjelljes së pan-
dershme tregtare nga tregtarët ndaj konsumatorëve, për arsye se ato praktika mund të kenë
ndikim të konsiderueshëm mbi vendimet e konsumatorëve për blerje të produktit.2 Me Direk-
tivën janë përkufizuar: klauzola e përgjithshme për procedurat afariste të cilat konsiderohen si
praktika mashtruese (neni 5), rregulla për lloje të veçanta të procedurave jo korrekte afariste që
vlerësohet të jenë veprime mashtruese (neni 6), lirime mashtruese (neni 7) dhe procedura agre-
sive afariste (neni 8 dhe 9), si dhe rregullat për mbrojtjen e konsumatorëve nga praktikat e pan-
dershme tregtare (neni 11-13). Në bazë të kësaj Direktive për shoqatat e tregtarëve, që janë
nënshkruese të Kodeksit për praktikë tregtare parashihet përgjegjësi dhe zbatim i sanksioneve
ndaj tyre në raste kur stimulojnë praktikë të palejuar tregtare për anëtarët e tyre. Direktiva u
jep rëndësi të madhe kodekseve afariste duke theksuar se vendet anëtare duhet të përcaktojnë
rol adekuat për kodekset afariste, përkatësisht mënyrë me të cilën tregtarët do të veprojnë,
ndërkaq nënshkruesit e Kodeksit do t’i marrin parasysh parimet e kësaj direktive dhe në pajtim
me të do t’i mënjanojnë procedurat jokorrekte të anëtarëve-nënshkrues të kodeksit. Këto
kodekse sipas Direktivës paraqesin sistem të rregullave etike dhe rregullave tjera të veçanta
(për shembull, standarde teknike profesionale) me të cilat përcaktohen procedura të pritura ose
ndalohen procedura të caktuara, lëshime, mënyrë e punës tregtare, prezantim dhe komunikim
që përfshin reklamimin dhe procedura të marketingut nga tregtarët që drejtpërdrejtë ndërlidhen
me promovimin, shitjen ose dorëzimin e produktit te konsumatori. 

Direktiva 2005/29/KE bazohet në parimin e harmonizimit të plotë të legjislacionit nacional me
legjislacionin evropian, për të siguruar nivel të lartë të mbrojtjes së konsumatorëve në të gjithë
sektorët dhe të veprojë si rrjet sigurie, me dispozitat e të cilit plotësohen zbrazëtirat në rreg-
ullativën juridike të vendeve anëtare, në raste kur me dispozitat e veçanta nuk është përfshirë
praktika e pandershme tregtare. Në pajtim me këtë Direktivë, shtetet e BE-së mund të kenë
rregulla shtesë më restriktive të cilat e rregullojnë praktikën e pandershme tregtare kur bëhet
fjalë për mbrojtjen shëndetit, sigurisë së produkteve dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor.
Gjithashtu, Direktiva nuk ndikon në legjislacionin e vendeve anëtare që ato të shkojnë edhe më
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1) Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve të RM-së, i transponuar me titull: “Sjellje e pandershme në treg“
2) Me “prodhim” nënkuptohet çdo mall ose shërbim, duke përfshirë edhe patundshmëritë, të drejta dhe obligime (neni
2 paragrafi 1 alinea c)
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tej në rregullimin e shërbimeve financiare dhe pronës së patundshme, me qëllim të mbrojtjes
së interesave ekonomike të konsumatorëve, sepse shërbimet financiare dhe prona e patund-
shme për shkak të kompleksitetit të tyre dhe rreziqeve serioze kërkojnë rregullim të detajuar. 

Kësaj Direktive i kushtohet rëndësi e madhe në aspekt të ngritjes së nivelit të mbrojtjes së kon-
sumatorëve nëpërmjet instalimit të mekanizmave me të cilat parandalohen mashtrimet e kon-
sumatorëve, që janë bërë nëpërmjet veprimeve ose me lëshime të caktuara, si dhe nëpërmjet
shitjes agresive. Në të njëjtë kohë, me këtë Direktivë vendosen obligime të tregtarit në aspekt
të deklaratave të paraqitura për prodhimin (informatat) të cilat duhet të jenë të qarta, me kohë
dhe me përmbajtje autentike, që të mundësohet konsumatorët të bëjnë zgjedhjen e drejtë. 

Shkelje serioze e sjelljes afariste (praktikës tregtare) ekziston kur e njëjta përdoret që të pa-
mundësohet, në nivel të konsiderueshëm, aftësia e konsumatorit të merr vendim në bazë të in-
formatës nga ana e tregtarit, të cilin përndryshe nuk do ta kishte marrë. Në pajtim me të
lartpërmendurën, praktika e pandershme tregtare është në kundërshtim me kujdesin profe-
sional, ndërkaq njëkohësisht ka ndikim të rëndësishëm ose është e sigurt që do të ndikojë në
sjelljen ekonomike të konsumatorit të rëndomtë ose të anëtarit të rëndomtë të grupit (kur
praktika e tillë është e drejtuar kah ndonjë grup i caktuar konsumatorësh). 

Në bazë të Direktivës, ekziston dispozitë e përgjithshme e cila ndalon sjelljen e pandershme
tregtare ose të ashtuquajtur “dispozita ombrellë” (“umbrella provision”), që ka për qëllim të përf-
shijë të gjitha llojet e sjelljes afariste të cilat konsiderohen si të pandershme. Me këtë Direktivë
janë konstatuar dy lloje të sjelljes së pandershme:

l Sjellje (praktikë) mashtruese tregtare
l Sjellje (praktikë) agresive tregtare

Sjellja mashtruese tregtare konsiderohet si e tillë kur përmban informata të pasakta ose në
mënyrë tjetër e mashtron ose do të mashtrojë konsumatorin e rëndomtë me çka e nxitë ose
me siguri do ta nxitë të merr vendim për punën juridike të cilin me siguri në rrethana tjera nuk
do ta kishte marrë. Janë të shumtë shembujt të cilët mund ta nxisin konsumatorin të merr
vendim në bazë të informatave të cilat janë të pasakta, si për shembull: deklaratat për kredi
falas (derisa konsumatorët duhet t’i paguajnë shpenzimet plotësuese administrative), ose
deklaratat për dhuratë nëse blejnë ndonjë produkt të caktuar (derisa duhet t’i paguajnë shpen-
zimet postare), ose oferta për akomodim në hotel me pamje nga plazhi (ndërkaq konsumatorit
i jepet dhomë me pamje nga mali ose nga autostrada), ose shembuj kur bëhet fjalë për modelet
më të reja të ndonjë brendi ndërkaq shitet model i vjetër, si dhe shembuj tjerë që hasen në
qarkullimin e përditshëm. 3

Rastet kur konsiderohet se praktika tregtare në mënyra tjera e mashtron ose me siguri do ta
mashtrojë konsumatorin e rëndomtë, mund të vërehen nëpërmjet shembujve të ngjashëm, si
për shembull te oferta e aparaturës elektronike dhe teknike kur në ofertën nga ana e tregtarit
theksohet se konsumatorët fitojnë teknologjinë më të fundit për shumë të vogël të parave,

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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3) Riley, J., United Kingdom: The Unfair Commercial Practices Directive What Does It All Mean?, Lawrence Graham’s
Smart Law Newsletter, March, 2007., str. 2.
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mirëpo nuk përmendet se duhet të nënshkruajnë marrëveshje për 24 muaj, që u tregohet në
momentin e nënshkrimit të marrëveshjes, kurse jo edhe para informatave për marrëveshjen,
ose kur në tarifën e celularëve shfaqet një neto çmim kurse disa shpenzime shtesë janë shkruar
me shkronja të imta, sikur edhe kur bëhet fjalë për lajmërimet për lirime deri 70% ose 80 derisa
të njëjtat kanë të bëjnë vetëm me numër të vogël të produkteve.4

Lirimet mashtruese shfaqen në ato raste kur tregtari bën lëshim dhe nuk jep informata (njof-
time) të rëndësishme të cilat janë të nevojshme që konsumatori i rëndomtë të merr vendim për
punën juridike dhe me atë e nxitë ose me siguri do ta nxitë të merr vendim të tillë, që në rast
tjetër nuk do ta kishte marrë. Këtu bëjnë pjesë edhe rastet kur tregtari fsheh informata të rëndë-
sishme ose ofron informata të paqarta, të pakuptueshme, të dykuptimta dhe me vonesë, ndërsa
vlerësohet se konsumatori vendimin duhet ta merr në bazë të informatave të besueshme.

Me Direktivën rregullohet cilat informata do të vlerësohen të rëndësishme për konsumatorët,
ndërsa ato janë: shenjat themelore të prodhimit; selia dhe identiteti i tregtarit; çmimi i produktit
dhe mënyra si llogaritet, shpenzimet plotësuese postare për transport dhe dërgesë; kushtet për
pagesë, dorëzimi i produktit, elementet tjera për përmbushjen e marrëveshjes, si dhe sistemi i
zgjidhjes së kundërshtimeve të konsumatorëve, nëse ato elemente janë jashtë suazave të kërke-
save për përkujdesje profesionale; ekzistim i të drejtës për ndërprerje dhe anulim të marrëvesh-
jes. 

Sjellja tregtare konsiderohet si agresive nëse në rast të caktuar, duke marrë parasysh të gjitha
shenjat ushtrohet shqetësim, detyrim, duke përfshirë edhe ushtrimin e dhunës fizike ose kër-
cënim si ndikim i palejuar, që konsiderueshëm do të reduktojë ose me siguri do të reduktojë lirinë
e zgjedhjes së konsumatorit të rëndomtë sa i përket produktit, me çka konsumatori do të nxitet
të merr vendim për punën juridike, të cilin përndryshe nuk do ta kishte marrë.

Ndikim i palejuar donë të thotë shfrytëzim i pozitës së palës më të fortë kundrejt konsumatorit,
nëpërmjet ushtrimit të presionit, poe edhe pa përdorim të dhunës fizike, në mënyrë me të cilën
konsiderueshëm kufizohet aftësia e konsumatorit të merr vendim racional Disa prej shembujve
kur përdoret pozita e palës më të fortë janë si në vijim: kur fëmijët detyrohet të blejnë produkt
të caktuar, ose kur nëpërmjet ndonjë marketingu të prodhimit prindërit mashtrohen t'ua blejnë
të njëjtin; kur gjatë kohës së ekskursionit të organizuar për persona më të moshuar bëhet ndalje
e papritur para dyqaneve ose qendrave të ndryshme me qëllim të mashtrohen për të blerë pro-
dukte, që nuk është qëllimi i ekskursionit në tërësi.

Praktikë agresive tregtare, e cila si e tillë konsiderohet në të gjitha rrethanat, identifikohet në
rastet në vijim:

l Shpallje të cilat drejtpërdrejtë u drejtohet fëmijëve të blejnë ose t’i bindin prindërit e tyre
ose persona tjerë të moshës madhore t'ua blejnë prodhimet; 

l Kërkesë që prodhimi të paguhet menjëherë, pagesë me këste, kthim ose ruajtje të prodhimit
te konsumatori i cili nuk e ka porositur; 
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4) Shembuj e fundit hasen edhe në praktikën tregtare në R. e Maqedonisë dhe janë detektuar nëpërmjet byrove
këshilldhënëse të Organizatës së konsumatorëve të Maqedonisë.
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l Njoftim i drejtpërdrejtë i konsumatorit se puna ose mbijetesa e tregtarit do të rrezikohet
nëse konsumatori nuk e blen prodhimit, dhe 

l Prezantim i rrejshëm se konsumatori ka fituar, ose që do të fitojë, pa asnjë kusht, ose nëpër-
mjet plotësimit të ndonjë kushti të caktuar, shpërblim të caktuar ose ndonjë dobi, nëse ai
shpërblim ose dobi tjetër nuk është paraparë, me pagesa të caktuara nga ana e konsumatorit
ose i shkakton shpenzime. 

Me Direktivën janë konstatuar dhe në mënyrë taksative janë numëruar procedurat që paraqesin
praktikë të pandershme tregtare në të gjitha rastet, që është e njohur si e ashtuquajtura  “listë
e zezë” e procedurave (23 procedura).

b) Raste të praktikës së pandershme tregtare në vendet e BE-së

Në rast të praktikës agresive tregtare, Aneksi I i Direktivës i përcakton praktikat agresive tregtare, si
për shembull praktikat tregtare në vijim:

l Të bëhen vizita personale në banesën e konsumatorit duke e injoruar kërkesën e konsuma-
torit të largohet ose të mos kthehet, përveç në rrethana dhe në masë që është e arsyeshme,
sipas legjislacionit nacional, për të kryer obligimet e kontratës.

l Të bëhen oferta të vazhdueshme dhe të padëshiruara me telefon, faks, postë elektronike
ose nëpërmjet mediave të telekomanduara përveç në kushte dhe masë të arsyetuar në pa-
jtim me ligj, për të kryer obligimet e kontratës.

Shembuj: 

l Komisioni Italian për konkurrencë 5 ka ndërmarrë aksion kundër kolektorit (përmbaruesit)
i cili ka përdorur logo, emër dhe dokumente të cilat kanë qenë të ngjashme me agjencitë
zyrtare të Italisë, Tregtari ka krijuar përshtypjen te konsumatori se ky është vendim i gjykatës
kompetente për arkëtim të detyrueshëm me qëllim të krijojë habi te konsumatori dhe në
bazë të asaj t’i paguaj borxhet e tij, ndërkaq në realitet atë kompetencë e kanë vetëm au-
toritetet publike.

l Zyra për konkurrencës dhe mbrojtjen e konsumatorëve e Polonisë 6 ka konstatuar se
inkasimi i borxheve si praktikë komerciale pas shitjes bën pjesë në fushën e praktikës së pan-
dershme tregtare dhe e ka gjobitur agjencinë për arkëtimin e borxheve për shkak të in-
formimit të gabuar të konsumatorëve në aspekt të madhësisë dhe efektit të pasojave të
padëshiruara me të cilat do të ballafaqohen nëse nuk ia dalin t’i shlyejnë borxhet menjëherë.
Agjencia për arkëtim të borxheve, gjithashtu nuk ia ka dalë saktë t’i informojë konsumatorët
dhe sipas tyre ka ushtruar presion të panevojshëm psikologjik mbi ta.

Direktiva për praktika të pandershme tregtare nuk e përfshin shitjen e arit, mirëpo ekzistojnë
raste kur blerja dhe rishitja e arit në disa rrethana mund të konsiderohet si praktikë e pandershme
tregtare. 

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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5) The Italian competition authority (AGCM)
6) The Polish authority (UOKiK) 
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Shembull: Tregtar i cili u ofron konsumatorëve vlerësim profesional për arin e tyre para se ta
blejnë, mund të konsiderohet si tregtar i cili ofron shërbime për konsumatorët. Kur ky është
rast, do të aplikohet Direktiva për praktika të pandershme tregtare dhe si pasojë e kësaj treg-
tari nuk duhet të jep informata të pasakta dhe mashtruese për vlerën e vërtetë të arit ose për
çmimin e shërbimit që ofron.

Direktiva për praktika të pandershme tregtare plotësohet me legjislacionin tjetër të BE-së me
të cilën rregullohen aspekte të ndara të praktikave të pandershme tregtare. 

Rrjedhimisht, kjo direktivë e ka efektin e “rrjetit mbrojtës” me të cilin sigurohet nivel i përgjithshëm
i lartë i mbrojtjes së konsumatorëve nga praktikat e padrejta tregtare të cilat mund të shfaqen në
të gjithë sektorët, ndërkaq nëse ka zbrazëtira në ligje tjera për vendet anëtare nëpërmjet kësaj
direktive të njëjtat plotësohen me qëllim të mbrojtjes më të mirë të konsumatorëve.

Shembull: Neni 12 i Direktivës për kredi hipotekare, parimisht, ndalon praktika të lidhura me
shitje, si për shembull kur nëpërmjet marrëveshjes për kredi hipotekare shitet edhe produkt
tjetër financiar, ndërkaq këto prodhime nuk janë në dispozicion veç-e-veç. Kjo vetvetiu do të
ishte e padrejtë dhe shitjet e këtilla janë të ndaluara me Direktivën për praktika të pandershme
tregtare, por nëpërmjet vlerësimit të secilit rast veç-e-veç. Gjithashtu, shkrirja e praktikave në
suazat e domethënies së nenit 12 të Direktivës për kredi hipotekare të njëjtat procedura janë
të ndaluara si të tilla. 

Shembujt e fundit ishin në fushën e shërbimeve financiare (sipas të dhënave të Organizatës Evropi-
ane të Konsumatorëve – BEUC, është theksuar se nuk ka aplikim të mjaftueshëm të dispozitave
të direktivës në sferën financiare të shërbimeve). Si përgjigje ndaj këtyre vërejtjeve, Udhëzimi i
BE-së ri nga viti 2016 7 jep shembuj për aplikim më të mirë të dispozitave të direktivës në fushën
e shërbimeve financiare. Kjo fushë është mjaft gjerë dhe është subjekt i rregullimit me ligje të
veçanta, mirëpo nëse praktika të caktuara të pandershme tregtare nuk janë të rregulluara me ato
ligje të veçanta, ndërkaq ato janë mashtruese ose çorientuese do të jenë të ndaluara sipas Direk-
tivës për praktika të pandershme tregtare. Njëlloj është edhe me fushat tjera të së drejtës kon-
sumatore, ku me ligje tjera specifike, në mënyrë më gjithëpërfshirëse rregullohet e drejta e
informimit të konsumatorëve, praktikat mashtruese dhe ngjashëm, por nëse nuk janë përfshira
praktika të caktuara do të aplikohen dispozitat e Direktivës për praktika të pandershme tregtare
për shkak se e njëjta ka rolin e “ombrellës” sipas dedikimit të vet për mbrojtjen e konsumatorëve.

c) Aktgjykime të Gjykatës së Drejtësisë së BE-së (GjDBE)

Gjykata e drejtësisë së Bashkimit Evropian është institucion gjyqësor i Bashkimit Evropian dhe i
Bashkësisë Evropiane për energji atomike (Euratom). Institucioni përbëhet prej tre gjykatave,
Gjykata e drejtësisë, Gjykata e Përgjithshme dhe Tribunali për shërbime qytetare. Detyra primare
e këtij institucioni është të shqyrtojë ligjshmërinë e masave të Bashkimit Evropian me qëllim të
sigurohet interpretim dhe aplikim unik i legjislacionit të Bashkimit Evropian.
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7) Commission staff working document, guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on Un-
fair Commercial Practices (Dokument pune i KE, Udhëzim për implementim / aplikim i Direktivës 2005/29/KЕ për
praktika të pandershme tregtare)
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Gjykata e drejtësisë së BE-së ka vlerësuar ndikim të praktikës së pandershme tregtare mbi kon-
sumatorin e rëndomtë, përkatësisht anëtar të rëndomtë të grupit, ashtu që ideja e përcaktimit
konceptual për konsumator të rëndomtë në Direktivën e BE-së për praktika të pandershme
tregtare është zhvilluar dhe përkufizuar nga ana e GjDBE-së. 

Në kontekst të implementimit të drejtë të Direktivës për praktikë të pandershme tregtare në as-
pekt të nocionit konsumator i rëndomtë, kur bëhet fjalë për reklamim të produkteve me rëndësi
të veçantë janë aktgjykimet në vijim:

l Aktgjykimi nga 16 korrik i vitit 1998 në lëndën C-210/96 Rudolf Tusky kundër Oberkreis-
direktor des Kreises Steinfurt - Amt für, Lebensmittelüberwachung [1998] “Përmbledhje
e vendimeve gjyqësore” fq. I-4657

Gjykata e drejtësisë së BE kur ka matur rrezikun për mashtrim të konsumatorëve në lidhje me
qarkullimin e lirë të mallrave, ka dhënë mendim për mënyrën si të veprohet nga ana e gjykatave
nacionale për të përcaktuar nëse ndonjë përshkrim i caktuar, brend tregtar, përshkrim promocioni
ose deklaratë janë mashtruese, me ç’rast ka udhëzuar se duhet të merren parsaysh pritjet e “kon-
sumatorit të rëndomtë” i cili është “racionalisht mirë i informuar dhe racionalisht i kujdesshëm
dhe i vëmendshëm”.

Në rastin konkret bëhet fjalë për aktgjykim që ka të bëjë me vlerësimin nëse deklarata është bërë
me qëllim ta mashtrojë konsumatorin, me ç’rast gjykata nacionale duhet t’i merr parasysh karak-
teristikat të cilat e përkufizojnë konsumatorin e rëndomtë. Në këtë rast të GjDBE-së “konsumatori
i rëndomtë” është person me orientim kritik, i vëmendshëm në sjelljen e tij dhe sjelljen e tregut.
Konsumatori i rëndomtë në këtë rast është dashur të informohet për cilësinë dhe çmimin e prod-
himit dhe të bën zgjedhje efikase.

l Aktgjykimi nga 13 janar në vitin 2000, për lëndën C-220/98 Estée Lauder Cosmetics GmbH
& Co. OHG kundër Lancaster Group GmbH [2000] Përmbledhje e vendimeve gjyqësore, 
fq. I-117

Në këtë rast nëse ekziston reklamim mashtrues në aspekt të prodhimeve kozmetike, GjDBE ka
pasur mendimin se gjykata nacionale nevojitet të konstatojë nëse faktorët social dhe linguistik
mund të arsyetojnë nocionin “Lifting”.

Ky nocion është përdorur në lidhje me kremin për forcim (firming) që për konsumatorin (e rën-
domtë) gjerman donë të thotë diçka tjetër, e kundërta e konsumatorëve të vendeve tjera anëtare
të BE-së. Gjithashtu duhet të merret parasysh nëse të gjitha udhëzimet për përdorimin e prodhimit
janë të mjaftueshme për të sugjeruar në atë nëse është e qartë se efektet për përdorimin e këtij
produkti janë afatshkurta, ashtu që kjo e neutralizon cilin do konkluzion të kundërt (se efektet janë
afatgjata).

l Aktgjykimi nga 26 nëntori i vitit 1996 në lëndën C-313/94 F.lli Graffione SNC kundër Ditta
Fransa [1996] Përmbledhje e vendimeve gjyqësore, fq. I-6039

Grupi multinacional të kompanive “Scott multinational group of companies” ka pasur ndalesë për të
shitur prodihme të ndryshme nën brendin tregtar “Cotonelle” për shkak mund të mashtrojnë kon-
sumatorët me atë se në esencë prodhimet e tyre përmbajnë pambuk (koton). Sido që të jetë, kom-
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pania Scott group vazhdoi t’i shet produktet me atë brend tregtar në Francë dhe Spanjë. Ditta Fransa
pronar i supermarketit në Itali ka vazhduar t’i shet prodhimet me këtë brend tregtar dhe atëherë
Graffione parashtroi aktpadi kundër tij në bazë të asaj se Fransa është duke i shkelur rregullat dhe
krijon konkurrencë të padrejtë, ndërkaq ka fituar edhe përparësi konkurrente. Në aktgjykimin, GjDBE
konstatoi se ekziston mundësi të lejohet ndalesë për shitje me atë brend tregtar si fakt që i njëjti
është i ndaluar në vend të caktuar për shkak të mashtrimit të konsumatorëve, kurse nuk është e
pranuar si brend çorientues në vendet tjera të BE-së. Mirëpo, për të vendimtare janë dallimet lin-
guistike, kulturore dhe sociale mes vendeve anëtare dhe mund të krijohet situatë që brend i caktuar
tregtar në një vend të jetë mashtrues për konsumatorët, ndërkaq në vendet tjera të BE-së kjo të
mos jetë rasti, me ç’rast rasti u delegohet gjykatave nacionale dhe vlerësimit të tyre nëse ato do ta
ndalojnë këtë brend tregtar. Në situata të këtilla, gjykatat nacionale janë kompetente t’i vlerësojnë
faktorët kulturor, linguistik dhe social të cilët mundësojnë vlerësim të karakterit të pandershëm të
praktikës tregtare, ndërkaq në rast të tillë duhet të merren parasysh të gjithë faktorët relevant, siç
janë: qartësia e informatave që u janë dhënë konsumatorëve, prezantim i materialit reklamues, si
dhe rreziku për gabim në lidhje me grup të caktuar të konsumatorëve.

d) Masa të propozuara për avancimin e mbrojtjes së konsumatorëve në nivel Evropian për eliminim
të dukurisë së praktikës së pandershme tregtare

Komisioni Evropian në vitin 2016 publikoi dokumentin punues: “Udhëzim për implementimin e Di-
rektivës 2005/29 për praktikat e pandershme”. Qëllimi i këtij udhëzimi është të lehtësohet zbatimi
i drejtë i Direktivës 2005/29/KE për praktikat e pandershme tregtare biznes-konsumator, duke
siguruar instruksione për konceptet kryesore dhe dispozitat e Direktivës dhe shembuj praktik që
janë marrë nga jurisprudenca precendente e Gjykatës së Drejtësisë në Bashkimin Evropian dhe
nga gjykatat nacionale të vendeve anëtare. Ky udhëzim është plotësim i Udhëzimit të miratuar në
vitin 2009 që kishte instruksione praktike për interpretim dhe aplikim të drejtë të kësaj direktive.

Bazë për miratimin e Udhëzimit të ri ka qenë Dokumenti i miratuar i BE-së8 për komunikim, me të
cilin është sugjeruar nevoja për përforcimin e masave për zbatim të Direktivës 2005/29/KE për
praktikat e pandershme tregtare me qëllim të sigurohet zbatimi i dispozitave dhe siguria juridike,
si dhe nevojën për përpunim të temave në vijim:

l ndërveprim ndërmjet Direktivës 2005/29 dhe Direktivave tjera;

l shqyrtim të rasteve nga Gjykata e Drejtësisë në BE dhe gjykatat nacionale;

l mënyra si i trajton Direktiva praktikat e reja të biznesit, veçanërisht në onlajn sektorin.

Në Udhëzim theksohet se vlerësimi për atë nëse praktika tregtare nuk është e ndershme sipas
Direktivës 2005/29 varet nga vlerësimi që duhet të bëhet veçmas nga rasti në rast, përveç për
praktikat e numëruara në Aneksin I të kësaj direktive (të cilat gjithmonë konsiderohen si të pan-
dershme), ndërsa autoriteti për t’u bërë ky vlerësim varet nga vendet anëtare. 

Komisioni Evropian në Komunikimin për zbatim të kësaj direktive prej 14.03.2013 i jep konkluzionet
themelore në bazë të përvojave nga aplikimi dhe rekomandon aktivitete të nevojshme për mak-
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simizimin e leverdisë nga aplikimi i saj për konsumatorët dhe tregun e brendshëm. Aspektet poz-
itive të zbatimit janë vërejtur nëpërmjet besimit të zmadhuar në tregun unik, besim i detektuar
nga statistika që zbulon se konsumatorët janë më të interesuar për qarkullimin tejkufitar, se sa
në vitin 2006.9

Veçanërisht është me rëndësi të përmendet se në fushën e mbikëqyrjes së tregut ka pasur aksione
të përbashkëta të trupave kompetente për mbikëqyrje në aspekt të produkteve digjitale, si për
shembull te shërbimet e ueb faqeve ku shiten avio bileta, on-lajn shërbimet për servisim për tele-
fona celularë, ueb faqet të cilat shesin produkte elektronike dhe ngjashëm. Këto aksione janë të
koordinuara nga ana e Komisionit Evropian nëpërmjet organeve nacionale kompetente për mbro-
jtjen e konsumatorëve në vendet anëtare (duke përfshirë Norvegjinë dhe Islandën), ndërkaq i zba-
tojnë në mënyrë të koordinuar organet kompetente për mbikëqyrje të tregut të cilat kontrollojnë
qindra faqe në sektor të caktuar, për shkak të kontrollimit në çfarë mënyre shkelen të drejtat e
konsumatorëve. Pas aksioneve të kryera, organet kompetente kanë kërkuar që operatorët të har-
monizohen me ligjet, kurse ata të cilët nuk i korrigjojnë praktikat e tyre dënohen ose ueb faqja e
tyre mbyllet. Prioritetet kryesore në pajtim me këtë dokument kanë të bëjnë me shitjen me pakicë
(duke përfshirë edhe e-tregtinë, udhëtimet dhe transportin, sektorin financiar, ekonominë digjitale
dhe qëndrueshmërinë energjetike si fusha prioritare.

Lidhur me aplikimin e drejtë të direktivës, dokumenti i BE-së jep propozime për të siguruar har-
monizim të plotë të rregullores nacionale me këtë Direktivë, të bëhet kontrolli i gjendjes në fushën
e zbatimit të saj në praktikë në vendet, ndërsa i përkufizon edhe veprimet korrigjuese aty ku është
e nevojshme. 

Dokumenti sugjeron zhvillim të Udhëzimeve për mbështetje të zbatimit, ku veçanërisht duhet të
merret parasysh:

l inkorporimi i punëtorive tematike ndërmjet trupave nacional dhe organeve gjyqësore

l fuqizimi i aksioneve të trupave për mbikëqyrje të tregut (aksione të përbashkëta)

l përkrahja e vendeve-anëtare në sigurimin e zbatimit efektiv të Direktivës

l inkuadrimi i sektorëve të cilët nuk kanë qenë të përfshirë (transporti, shitja digjitale, mbrojtja
e mjedisit jetësor, shërbimet financiare, patundshmëritë dhe ngjashëm.) 

l në të gjitha fushat të merren parasysh interesat e grupeve të lëndueshme të konsumatorëve 

Dokumenti ishte bazë që Komisioni Evropian në vitin 2016 të publikoj Udhëzim për implementimin
e Direktivës 2005/29/KE për praktikat e pandershme.

Nga aspekti i përvojave të konsumatorëve, Organizata Evropiane e konsumatorëve – BEUC i ka
detektuar problemet gjatë zbatimit të Direktivës në legjislacionet nacionale dhe në pajtim me
praktikën e organizatave të konsumatorëve (anëtarëve të saj)10 e sugjeron këtë:
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9) 13 Eurobarometer 332: Consumers’ attitudes towards cross-border trade and consumer protection, May 2012
10) BEUC draft position paper on the European Commission’s Communication on the application of the unfair commer-
cial practices directive (com(2013) 138 final) 
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l Praktika të caktuara paraprake tregtare të cilat kanë qenë të ndaluara në nivel nacional nuk
kanë qenë të përfshira në Aneksin e Direktivës, të ashtuquajturën listë e zezë (si për shembull
te shitjet promovuese);

l Ekziston problem edhe kur përkufizohet konsumatori i rëndomtë. Në pajtim me Direktivën
“konsumator i rëndomtë është person mirë i informuar, i kujdesshëm dhe i vëmendshëm”
që nuk përputhet me sjelljen reale të shumicës së konsumatorëve. 

l Ekzistojnë probleme kur konsumatorët trajtohet si të lëndueshëm, me ç’rast BEUC e thekson
nevojën gjatë përkufizimit të këtij koncepti (konsumator të lëndueshëm ose grup i konsuma-
torëve të lëndueshëm) dhe propozon gjatë vlerësimit të lëndueshmërisë të merren parasysh
realiteti social dhe ekonomik si dhe mënyra se si konsumatorët e bëjnë zgjedhjen gjatë bler-
jes. Zgjedhja e konsumatorit është e përkufizuar nëpërmjet historisë personale (emocionale),
ekonomike (të hyra, trashëgimi) dhe sociale (kulturore, edukative) ose është i kushtëzuar me
shkallë të ndryshme të rrezikimit. 

l Ende ekziston korelacion problematik i Direktivës me të drejtë kontraktuese, në lidhje me
mundësinë të merren dëmshpërblim nëse marrëveshja është e nënshkruar si pasojë e sjelljes
së pandershme tregtare e tregtarit.

Në suazat e hulumtimit nga ana e BEUC përmendet se rregullat specifike për praktikë të pandershme
tregtare duhet të aplikohen në shërbimet financiare dhe të njëjtat duhet të përcaktohen si në nivel
nacional, ashtu edhe te kornizat e legjislacionit të BE-së (për shembull reklamimi mashtrues dhe i pan-
dershëm në Direktivën për patundshmëri, kredi banesore hipotekare dhe ngjashëm). 

Më tutje, për shkak të zbatimit më të mirë të Direktivës, propozohet organizatat e konsumatorëve të
inkuadrohen në stimulimin dhe fuqizimin e aplikimit të saj nëpërmjet mjeteve të ndryshme ose më së
shpeshti nëpërmjet inicimit të procedurave gjyqësore, kërkesë të kumtohen masa të përkohshme, ose
nëpërmjet bashkëpunimit me organet shtetërore. Për shembull, organizatat e konsumatorëve mund
të identifikojnë problem kolektiv nëpërmjet ankesës individuale (kur konsumatori kërkon këshillë) dhe
kur duhet të fillojnë negociata me kompaninë (nëpërmjet dërgimit të shkresës nga ana e konsumatorit)
ose të niset procedurë gjyqësore.

4. Analizë e sektorit “Konkurrencë dhe inovime” nëpërmjet hulumtimit të burimeve dytësore të 
të dhënave dhe kornizës ligjore 

Kjo pjesë e hulumtimit e merr parasysh rregulloren ligjore që ka të bëjë me ligjet e sferës së konkur-
rencës, e që në esencë duhet t’i mbrojë konsumatorët. Në atë drejtim bëhet identifikim i korela-
cionit me Direktivën për praktika të pandershme tregtare 2005/29/KE të transponuar në Ligjin
për mbrojtjen e konsumatorëve dhe Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës si dhe Ligjin për paran-
dalimin e konkurrencës jolojale. Në interes të avancimit të legjislacionit theksohet nevoja për
transponimin e Direktivës 2006/114/KE në legjislacionin tonë me qëllim të rregullimit më të mirë
të reklamimit dhe reklamimit komparativ. 

Edhe pse e kishim parasysh se ekzistojnë edhe ligje tjera të veçanta për mbrojtjen e konsuma-
torëve të cilat aplikohen për rregullimin e ndonjë problematike, ato nuk janë subjekt i analizës në
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këtë pjesë, por janë marrë parasysh gjatë udhëzimeve për hulumtimin në teren dhe janë përdorur
në korelacion me LMK në fushën e praktikës së pandershme tregtare në Republikën e Maqedonisë.

e) Shqyrtim i rregullores ligjore për mbrojtjen e konsumatorëve, konkurrenca jolojale dhe rivaliteti
dhe korelacioni i tyre në Republikën e Maqedonisë 

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK) është ligj bazik me të cilin mbrohen të drejtat e kon-
sumatorëve, ka të bëjë me konsumatorin si person fizik, ndërkaq e rregullon mbrojtjen e konsuma-
torëve në dhjetë pjesë të ndryshme, të cilat janë përpunuar në 145 nene.

LMK është miratuar në vitin 2004 dhe prej atëherë është ndryshuar shtatë herë, ndërkaq një prej
ndryshimeve më të rëndësishme është ai në vitin 2011 kur është transponuar Direktiva
KE/29/2005 11 me të cilën ndalohet sjellja e pandershme tregtare. Sjellja e këtillë nga ana e treg-
tarëve është në kundërshtim me një prej parimeve themelore në marrëdhëniet obliguese ndërsa
ky është parimi i ndërgjegjes dhe ndershmërisë. Sjellja e pandershme tregtare është ndaluar në
pajtim me LMK, për shkak se ndërlidhet me shitjen e prodhimeve ose shërbimeve, promovimin e
tyre, reklamimin ose formë tjetër të komunikimit komercial të drejtuar kah konsumatorët, që ka
për qëllim të mashtrojë, të shkaktoj huti te konsumatori ose të ndikojë mbi atë për të blerë produkt
të cilin në kushte tjera nuk do ta kishte blerë. Me mashtrimin e tillë cenohen shumë të drejta ele-
mentare të konsumatorëve ndër të cilat gjithsesi e drejta për informata të sakta dhe autentike
me qëllim të bëhet zgjedhja e drejtë e prodhimeve dhe shërbimeve. E drejta për informata bën
pjesë në shumë direktiva të BE-së, në Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe ligje tjera të cilat
lidhur me këtë ligj paraqiten si lex specialis në rregullativën ligjore të Republikës së Maqedonisë.
Sipas kësaj të drejte, konsumatorët duhet të pranojnë informata të rëndësishme, në kohë të duhur
dhe informata të vërteta të cilat do t’u ndihmojnë në marrjen e vendimit të drejtë për punën ju-
ridike. Kjo Direktivë ka të bëjë me relacionet B2P (biznes-konsumator) dhe ka për qëllim t’i avancojë
të drejtat e konsumatorëve, ndërkaq në të njëjtën kohë tërthorazi t’i mbrojë tregtarët të cilët sh-
pesh veprojnë në treg. 

Në vitin 2006 është miratuar edhe një direktivë shumë e rëndësishme e BE-së (Direktiva
2006/114/KE)12 për reklamim mashtrues dhe komparativ që është në lidhje me B2B sektorin
(biznes-biznes) me qëllim të mbrojtjes nga konkurrenca jolojale. Direktiva hyn në fushën e ligjeve
për konkurrencë, por është shumë e rëndësishme si për sektorin e biznesit ashtu edhe për kon-
sumatorët, për shkak se me reduktimin e parregullsive në treg ndërmjet biznes sektorit në fushën
e reklamimit të produkteve, do të zvogëlohet presioni i ofertave mashtruese ndaj konsumatorëve.
Edhe pse OKM-ja me vite kërkon kjo direktivë të transponohet në legjislacionin e RM-së, biznes
sektori nuk tregon aspak interes për këtë nevojë, ndërkaq arsyet mund të jenë të ndryshme, donë
të thotë megjithëse sektori i biznesit ka informata për konkurrencë jolojale në mesin e tyre në
fushën të reklamimit, prapë se prapë tek ata ngel bindja se konkurrenca jolojale ekziston kur bëhet
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11) Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council, e miratuar më 11 maj të vitit 2005 që ka të
bëjë me praktikat e pandershme tregtare nga ana e biznesit ndaj konsumatorëve e (njohur si Direktiva për praktikë të
pandershme tregtare), ndërkaq tek ne transponohet në pjesë të LMK-ve ku rregullohet sjellja e pandershme tregtare.
Me këtë direktivë nëpërmjet amendamenteve ndryshohen: Direktiva 84/450/KEE, Direktiva 98/27/КE dhe Direktiva
2002/65/КE si dhe Rregullorja e Këshillit 2006/2004. 
12) Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading
and comparative advertising
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fjalë për ekonominë informale, kurse ndërmjet biznesit të rregulluar nuk është aq e theksuar. Di-
rektiva, edhe pse e miratuar në vitin 2006 nga ana e BE-së, ende nuk është transponuar në sis-
temin tonë juridik. Kjo direktivë përfshin shumë fusha të praktikës së pandershme tregtare e cila
ndikon jo vetëm në konkurrencën ndërmjet biznes sektorit, por edhe në sjelljen e konsumatorëve
kur marrin vendim për blerje në bazë të deklaratave të pavërteta ose deklaratave nga ana e treg-
tarëve (të inkorporuara në porositë reklamuese). Direktiva 84/450/KEE (e miratuar në vitin 1984
për të rregulluar reklamimin mashtrues dhe komparativ, ndërkaq ka të bëjë me relacionet B2B
dhe B2P njëkohësisht është deroguar me miratimin e këtyre dy direktivave (2005/29/КE dhe
2006/114/КE) të cilat sot aplikohen në vendet e BE-së dhe janë mjaft komplementare kur bëhet
fjalë për sjelljen e pandershme tregtare në aspekt të sjelljes tregtare që nënkupton reklamim dhe
reklamim komparativ dhe praktika tjera gjatë shitjes së prodhimeve. Në aspekt të mbrojtjes së
konsumatorëve nga praktikat e pandershme tregtare veçanërisht është e rëndësishme që në LMK
e vitit 2011 u transponuar Direktiva 2005/29/KE. Mirëpo, jo më pak e rëndësishme është të bëhen
tentativa të transponohet në ligj të veçantë edhe Direktiva për shpallje mashtruese dhe kompar-
ative e vitit 2006. Kjo fushë për momentin është vetëm pjesërisht e rregulluar me Ligjin për paran-
dalimin e konkurrencës jolojale (LPKJL)13 me të cilin ndalohet konkurrenca jolojale. Duke pasur
parasysh se LPKJL nuk korrespondon me risitë dhe legjislacionin e BE-së në fushën e rregullores
për konkurrencë, kjo e fundit sugjeron se LPKJL vetëm pjesërisht rregullon çështjen e konkurrencës
jolojale, pa ndërhyrë në fushën e shpalljes mashtruese, çorientuese dhe komparative siç e bën Di-
rektiva për reklamim mashtrues dhe komparativ. 

Duke e pasur parasysh se konkurrenca është e përkufizuar si aftësi e një vendi të prodhojë të mira
dhe shërbime në kushte të lira dhe të drejta në tregjet globale, njëkohësisht duke mirëmbajtur
dhe zgjeruar të hyrat reale të qytetarëve të vet në plan afatgjatë,14 politika e konkurrencës duhet
në vazhdimësi të krijojë kushte dhe të parasheh masa e instrumente për stimulimin e konkurrencës
së bashkësisë afariste që të stimulojë rritjen ekonomike dhe zhvillimin e kompanive. Këtu, gjithsesi,
ka mundësi për rregullimin plotësues të legjislacionit nëpërmjet transponimit të Direktivës
2006/114/KE me qëllim të minimizohet përkatësisht shmanget konkurrenca jolojale ndërmjet
subjekteve afariste të tregut. 

Rregullimi shtesë i kësaj sfere është posaçërisht i rëndësishëm, duke pasur parasysh se Ligji për
mbrojtjen e konkurrencës (LMK) i miratuar më vitin 201015 nuk e rregullon drejtpërdrejtë sferën e
konkurrencës jolojale. Në fushën e konkurrencës, LMK i rregullon format e ndaluara të paran-
dalimit, kufizimit dhe çrregullimit të konkurrencës, masat dhe procedurat në lidhje me kufizimet
e konkurrencës, derisa qëllimi i tij është sigurim i konkurrencës së lirë në tregun vendor për shkak
të stimulimit të efikasitetit ekonomik dhe mirëqenies së konsumatorëve. Me LMK rregullohen
pozita dominuese e tregut dhe koncentracionet, si dhe kompetenca dhe statusi i Komisionit për
mbrojtjen e konkurrencës. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës (KMK) e kontrollon zbatimin e
dispozitave të ligjit për konkurrencë dhe Ligjit për shfrytëzim të asistencës shtetërore si dhe dis-

1919

13) G. Zyrtare e R. së Maqedonisë nr. 80/99 prej 17.12.1999 
14) Përkufizim të cilin e aplikon OECD, viti 2005 
15) Kjo problematikë është rregulluar me Ligjin për parandalim të kufizim të konkurrencës (LPKK-ës) prej vitit 1999, pas
të cilit vijoi Ligji për mbrojtjen e konkurrencës prej vitit 2005, me të cilin u shfuqizua ligji paraprak LPKK prej 1999.
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pozitat e miratuara në bazë të këtyre ligjeve, i përcjell dhe analizon gjendjet në tregun deri në
shkallë të duhur për zhvillim të konkurrencës së lirë dhe efikase, drejton procedura administrative
dhe miraton vendime në procedurë administrative, gjithashtu, KMK është organ kompetent për
kundërvajtje në lidhje me kundërvajtjet e caktuara me LMK. 

Hulumtimi i realizuar nëpërmjet intervistave me institucione të caktuara, trupa rregullatorë dhe
organe për mbikëqyrje të tregut sugjeron se ka nevojë të diskutohet për ridefinimin e rolit të KMK
në fushën e sjelljes së pandershme tregtare ndaj konsumatorëve si dhe eliminimin e konkurrencës
jolojale në biznes sektorin. Në disa vende të BE-së si për shembull Poloni, Danimarkë, Itali dhe më
gjerë në botë (SHBA dhe Astrali për shembull), si dhe në Britaninë e Madhe,16 komisionet për mbro-
jtjen e konkurrencës kanë rol për mbrojtjen e konsumatorëve nga praktikat e pandershme tregtare
dhe mbrojtjen e sektorit të biznesit nga konkurrenca jolojale.

Për këto arsye propozohet debat më i gjerë dhe transparencë në procesin e krijimit të politikës
për konkurrencë që duhet të jetë në korelacion me mbikëqyrjen e tregut dhe mbrojtjen e konsuma-
torëve. 

Në bazë të nismës së shoqatave në sektorin 5 – konkurrencë dhe novacione, po bëhen përpjekje
që nëpërmjet aktiviteteve të IPA 2 mekanizmit të avancohen korniza ligjore dhe institucionet për
zbatimin e masave dhe aktiviteteve që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e tregut dhe mbrojtjen e
konsumatorëve, me çka do të avancohen mbrojtja e konsumatorëve dhe konkurrenca në treg.

5. Prezantim i rezultateve nga hulumtimi i zbatuar në terren 

Për të fituar informata të sigurta për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve në pjesën e
dispozitave me të cilat ndalohet sjellja e pandershme tregtare, OKM-ja në periudhën prej 15 deri
më 18 shkurt të vitit 2017 realizoi intervista me përfaqësues të: Agjencisë për ushqim dhe veter-
ineri (AUV), Agjencisë për shërbime audio dhe audio vizuale mediale (AShAAVM), Agjencisë për
komunikime elektronike (AKE), Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës (KMK), Inspektoratit
Shtetëror të Tregut (IShT), Ministrisë së ekonomisë (ME) dhe Organizatës së konsumatorëve në
Shkup, Koçani, Shtip, Manastir, Ohër, Tetovë dhe të Odës ekonomike të Maqedonisë (OEM). Për
realizimin e intervistave, pas analizës paraprakisht të bërë mbi kornizën ligjore dhe dispozitat që
kanë të bëjnë me sjelljen e pandershme tregtare, përgatit doracak dhe pyetësorë.

Rezultatet e analizuara nga intervistat në fusha të caktuara në të cilat veprojnë institucionet, tru-
pat rregullatorë dhe inspektoratet ishin vështirë për t'i krahasuar për arsye se organet e përmen-
dura nuk veprojnë vetëm sipas Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, por sipas ligjeve të veçanta
të cilat më detajisht e rregullojnë materien sipas të cilës veprojnë ato, përkatësisht problematikën
në fushën e sjelljes mashtruese dhe informatat e rëndësishme të cilat detyrimisht duhet t’u jepen
konsumatorëve në pjesën e ushqimit, komunikimeve elektronike, mediat audio vizuele dhe fushat
tjera që rregullohen me ligje të veçanta.

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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16) Komisioni Britanez deklaron këtë: “Punojmë në promovimin e konkurrencës në dobi të konsumatorëve si në Britaninë
e Madhe ashtu edhe jashtë saj. Qëllimi jonë është t’i bëjmë tregjet të funksionojnë në dobi të konsumatorëve, biznesit
dhe eknomisë” ( We work to promote competition for the benefit of consumers, both within and outside the UK. Our aim
is to make markets work well for consumers, businesses and the economy) 
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Përgjigjet në pyetjet e parashtruara nga përfaqësuesit e organizatave të konsumatorëve ishin
shumë të ngjashme, duke pasur parasysh se ato punojnë në fushën e këshillimit dhe hasin në prob-
leme të ngjashme për të cilat konsumatorët u drejtohen nëpërmjet byrove të tyre këshilldhënëse.

Gjatë identifikimit, zbatimi i dispozitave që kanë të bëjnë me praktikat e pandershme tregtare
ndaj konsumatorëve, për vlerësimin e situatës kontribuan pyetjet në vijim:

l Nëse organet e përmendura inspektuese janë të identifikuara në nivel të mjaftueshëm me
ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK)?

l Në çfarë mënyrë mbahet statistika për procedurat në bazë të parashtresave të konsuma-
torëve?

l Si përcillen reklamat nëpërmjet internetit?

l Si veprohet në lidhje me listë konkrete të rasteve kur sjellja tregtare është mashtruese ose
agresive?

l Si veprohet gjatë cenimit të të drejtave të fëmijëve?

l Cilat janë dënimet e parapara për raste të caktuara të sjelljes së pandershme tregtare?

l A ekziston dhe si vlerësohet mbikëqyrja e integruar e organeve inspektuese?

l A aplikohen kodekse për sjellje nga ana e tregtarëve?

l Sa do të kishte qenë efikase zgjidhja alternative e kontesteve me konsumatorët?

Më poshtë në tekstin janë përmbledhur përgjigjet, që kanë kontribuar në përpilimin e konkluzion-
eve dhe rekomandimeve për avancimin e mbrojtjes së konsumatorëve nga sjellja e pandershme
tregtare dhe interesat e tyre ekonomik. 

f) Nëse organet e përmendura inspektuese janë të identifikuara në nivel të mjaftueshëm me ligjin
për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK)?

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK) taksativisht i numëron organet për kundërvajtje, e ato
janë: Inspektorati Shtetëror i Tregut, Inspektorati Shtetëror për Bujqësi, Inspektorati Shtetëror
sanitar dhe shëndetësor, Inspektorati Shtetëror për mjedis jetësor dhe Agjencia për ushqim dhe
veterineri që vendosin për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj në suazat e autorizimeve të tyre
të parapara me ligj. 

Përfaqësuesit e organeve inspektuese kryesisht konsiderojnë se nëpërmjet inkuadrimit në
mbikëqyrjen duhet të rritet numri i organeve inspektuese të:  Agjencisë për ilaçe, Agjencisë për
komunikime elektronike (nëpërmjet personave të autorizuar për të kryer kontrolle profesionale),
Inspektorati Shtetëror për inspektim teknik, Inspektoratet Komunale në suazat e komunave (për
shkak të pjesës në LMK që ka të bëjë me shërbimet publike), Inspektorati për mjedis jetësor dhe
eventualisht organe tjera kompetente ose me inkuadrimin edhe të KMK në mbikëqyrje nëpërmjet
ndryshimeve ligjore adekuate .

Nga ana e opinionit profesional dhe të ekspertëve parashtrohet pyetja nëse KMK në RM duhet të
ushtroj mbikëqyrje inspektuese në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve nga praktikat e pander-
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shme tregtare. Nëpërmjet analizës së kornizës ligjore,17 është konstatuar se nuk ka dispozita me
të cilat KMK do të kishte ingerenca për mbrojtjen e konsumatorëve nga sjellja e pandershme
tregtare nga tregtarët, megjithëse veprimet e këtilla çrregullojnë konkurrencën. Në pajtim me
nenin 2 të LMK qëllimi i këtij ligji është sigurim i konkurrencës së lirë në tregun vendor me qëllim
të stimulimit të efikasitetit ekonomik dhe mirëqenies së konsumatorëve, mirëpo përveç këtij neni
problematika e praktikës së pandershme tregtare si bazë për çrregullimin e konkurrencës nuk për-
mendet, ashtu që në pajtim me LMK, kompetenca e Komisionit është e kufizuar. Përvojat e disa
shteteve tregojnë rezultate të shkëlqyeshme nga ana e organeve kompetente për konkurrencën
që janë kompetente edhe për mbrojtjen e konsumatorëve. Roli i tyre është veçanërisht i rëndë-
sishëm në parandalimin e praktikave të pandershme tregtare që dëmtojnë të drejtat e konsuma-
torëve dhe çrregullojnë edhe konkurrencën. Në atë rol në veçanti veçohet Komisioni për
konkurrencë në Itali, që në mënyrë të pavarur, me kërkesë të konsumatorëve ose organizatave të
tyre nis procedura për firmat të cilat nëpërmjet praktikës së pandershme i dëmtojnë të drejtat e
konsumatorëve dhe ndikojnë mbi konkurrencën. Në qoftë se në të ardhmen bëhet ndryshim në
LMK dhe LMK në pajtim me rritjen e potencialeve kadrovike të Komisionit, nëpërmjet parashikimit
të mundësisë për instalimin e sektorit të ri në KMK për parandalimin e praktikave të pandershme
tregtare që ndikojnë te konsumatorët dhe konkurrencën në treg, do të mund të llogaritnim në
këtë rol të ri të KMK. 

Përfaqësuesit e organizatave të konsumatorëve kanë shprehur nevojë për zgjerim të Listës së In-
stitucioneve të cilat kanë kompetenca në këtë fushë, si dhe për mundësinë e përfshirjes së KMK
(e kushtëzuar me ndryshim të LMK) në mbikëqyrje. Gjithashtu ekspertët e OKM-së kanë sugjeruar
të mendohet për delegim eventual të kompetencës së plotë në një institucion, që ka kuadër dhe
kapacitet të mjaftueshëm për të kryer mbikëqyrje në treg kur bëhet fjalë për mbrojtjen e kon-
sumatorëve (duke përfshirë edhe sjelljen e pandershme tregtare), të zbatojë procedura për zgjidhje
të kontesteve me marrëveshje dhe të ushtrojë kompetenca tjera në fushën e sigurisë së prod-
himeve, të mbaj statistikë gjithpërfshirëse për gjendjen nëpërmjet bashkëpunimit konstant me
organet tjera shtetërore, veçanërisht për raste të cilat janë të rregulluara me ligj special.

g) Në çfarë mënyrë mbahet statistika për procedurat në bazë të parashtresave të konsumatorëve?

Gjatë hulumtimit kemi konstatuar prezencë të veglave të ndryshme për parashtrim të parashtre-
save si dhe dallim në procedurat për zgjidhjen e lëndëve nga ana e organeve inspektuese. Organe
të caktuara inspektuese ankesat e konsumatorëve i pranojnë me postë, në institucionin ose në
formë elektronike, por statistika për parashtresat e pranuara mbahet në formë të shkruar. Nëpër-
mjet arkivit regjistrohen të gjitha parashtresat, ndërkaq në hyrjen e institucionit është vendosur
formular për nisje të procedurës, të cilin konsumatorët mund ta plotësojnë dhe ta parashtrojnë
nëpërmjet arkivit, ndërkaq formularët e njëjtë janë në dispozicion edhe on-lajn. Prapë se prapë,
ato nuk kanë zgjidhje softuerike për përpunimin e të dhënave që do t’u kishte ndihmuar për analizë
(i tillë është rasti me IShT). 

Në anën tjetër, agjencitë siç janë AUV dhe AKE kanë statistikë elektronike dhe përpunim të të
dhënave dhe zgjidhje përkatëse softuerike, ndërkaq parashtresat e konsumatorëve parashtrohen

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut

2222

17) Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve dhe Ligji për mbrojtjen e konkurrencës
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on-lajn, nëpërmjet telefonit (linjë telefonike falas në AUV me audio-automat që regjistron të gjitha
parashtresat të cilat dëgjohen çdo ditë në seksionin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe të njëjtat
konvertohen në shkresa të shkruara të cilat dërgohen për procesuim në shërbimet kompetente
inspektuese). 

Ankesat nga qytetarët për çështjet në lidhje me emitimin e komunikimeve komerciale (reklamim,
tele-shoping, sponsorim dhe plasim të produkteve) janë në numër më të vogël, kurse vërejtjet e
qytetarëve dhe personave juridikë, vijnë edhe me postë edhe në formë elektronike (dhe në e-postën
e veçantë për parashtresa si dhe në e-majlet tjera) në AShAAVM. Evidenca për të gjitha shkresat
është elektronike.

Te organizatat e konsumatorëve statistika për të gjitha ankesat e pranuara mbahet në formë elek-
tronike. Numri më i madh i ankesave në lidhje me sjelljen e pandershme tregtare e tregtarëve ka
të bëjë me blerjen e telekomanduar, përkatësisht on-lajn blerja dhe blerja jashtë hapësirave afariste
të tregtarit. Problemet me sjelljen e pandershme tregtare janë 10% e numrit të përgjithshëm të
këshillimeve në nivel vjetor.

h) a. Si përcillen reklamat nëpërmjet internetit?

Konsumatorët ballafaqohen me probleme kur përcaktohen të bëjnë qarkullim, të tërhequr nga
porositë mashtruese reklamuese, që është rast i shpeshtë me rritjen e numrit të e-dyqaneve të
cilat ofrojnë shitjen e mallrave dhe shërbimeve nëpërmjet internetit (marrëveshje prej distance).
Gjatë kësaj duhet të kihet parasysh se mediat e bazuara në internet (internet portalet) nuk janë
të përfshira me rregulloren mediale (AShAAVM). Përkatësisht, botuesit e mediave sipas Ligjit për
media janë persona fizikë ose juridikë të cilët kryejnë veprimtari të botimit të shtypit ose emetim
të programeve radio dhe televizive (radiodifuzerë). Ligji për shërbime audio dhe audiovizuele me-
diale përcakton kompetenca të caktuara edhe në lidhje me dhënësit e shërbimeve audiovizuele
mediale, në bazë të kërkesës, dhe operatorët e rrjeteve publike për komunikime elektronike në as-
pekt të regjistrimit të pakove programore.

Duke pasur parasysh se organizatat e konsumatorëve çdo ditë ballafaqohen me këto probleme të
konsumatorëve, ndërkaq rregullimi i pamjaftueshëm ligjor në lidhje me reklamimin lë hapësirë për
shumë reklama mashtruese të produkteve dhe shërbimeve, parashtrohet pyetja si të monitorohen
dhe tërhiqen reklamat mashtruese të cilave u nënshtrohen konsumatorët. Gjithsesi që në këtë
fushë duhet të ndërmerret diçka për rregullimin e reklamave në internet portalet që të parandalo-
het përhapja e porosive reklamuese nëpërmjet e-dyqaneve të cilat nuk i respektojnë dispozitat e
LMK, për marrëveshjet në distancë. Në këtë aspekt veçanërisht janë të shpeshta rastet që kon-
sumatorët hasin në e-dyqan në internet portal, q nuk i ka informatat bazike të rëndësishme në
pajtim me LMK, e këto janë: të paraqitet emërtimi i personit juridik i cili e shet produktin, adresa
e regjistrimit dhe funksionimit aktiv, informata për kthim të produktit, formular të ngjitur për
pezullim të marrëveshjes në afatit të caktuar me ligj prej 14 ditëve kalendarike, si dhe informata
të cilat do të ishin të dobishme për konsumatorin, për të qenë në kontakt me tregtarin dhe të
mund pa pengesa të kthejë produktin, nëse vendos të realizojë të drejtën e tij. 

Këto dyqane paraqesin edhe konkurrencë jolojale për të gjithë tregtarët tjerë të cilët me ndresh-
mëri dhe ndërgjegje i njoftojnë konsumatorët për prodhimet dhe shërbimet në tregun konven-
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cional dhe onlajn-tregun, ashtu që për këtë arsye duhet të gjenden zgjidhje që të tjerët, të cilët
përdorin reklama mashtruese ose nuk respektojnë procedurën ligjore për informim, të ndalohen
me intervenim të organeve të mbikëqyrjes dhe sajber (cyber) policisë. 

i) Si veprohet në lidhje me listë konkrete të rasteve kur sjellja tregtare është mashtruese ose 
agresive?

Në pajtim me LMK, sjellja tregtare është e pandershme në të gjitha rrethanat, nëse e njëjta
është mashtruese ose agresive. Përfaqësuesve të organeve inspektuese ua kemi prezantuar të
ashtuquajturën listë të zezë të rasteve të cilat konsiderohen si sjellje mashtruese tregtare dhe
kemi kërkuar që ata të na prezantojnë se cilat prej tyre i hasin në punën e përditshme.

Është theksuar se rastet më të shpeshtë janë dikush deklarohet si tregtar, se prodhimi dhe shërbimi
janë aprovuar, se është rekomanduar ose autorizuar nga publiku ose organ privat, ndërkaq këto po-
hime nuk janë të vërteta. Gjithashtu, janë të shpeshta rastet në të cilat promovohet prodhim dhe
shërbim i ngjashëm me prodhim dhe shërbim të krijuar nga prodhues konkret në atë mënyrë që
qëllimisht mashtrohet konsumatori të besojë se produkti dhe shërbimi është prodhuar nga i njëjti
prodhues, ndërsa kjo nuk është e vërtetë; rastet në të cilat deklarohet se ofrohet lojë shpërblyese
ose shpërblim promovues pa u ndarë shpërblimet e përshkruara ose ekuivalenti adekuat dhe ng-
jashëm. Në një pjesë të rasteve të përmendura më së shpeshti aplikohet ligj i veçantë me të cilin
rregullohet problematika, për shembull, Ligji për pronësi industriale, ose përpunohen sipas neneve
tjera të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve të cilat i rregullojnë këto veprime (IShT).

Në fushën e ushqimit, më së shpeshti hasen reklama me të cilat promovohet produkt dhe shërbim
i ngjashëm me prodhim dhe shërbime të krijuara nga prodhuesi konkret në mënyrë me të cilën
konsumatori qëllimisht mashtrohet të besojë se produkti dhe shërbimi është krijuar nga i njëjti
prodhues, kur kjo nuk është e vërtetë. Gjithashtu ka raste të shumta në të cilat rrejshëm deklarohet
se ndonjë prodhim dhe shërbim mund të shërojë sëmundje, funksione të çrregulluara ose de-
formime (AUV).

Shoqatat e sektorit të biznesit nuk mund të veçonin shembuj të sjelljes së pandershme ose agre-
sive tregtare të tregtarëve. Gjithashtu nuk mund të veçonin shembuj të sjelljes së pandershme
ose agresive të tregtarëve tjerë të cilët nuk janë anëtarë të tyre për shkak se, sipas mendimit të
tyre, konkurrenca jolojale më së shpeshti haset ndërmjet palëve dhe tregtarëve të paregjistruar
përkatësisht ekonominë informale. Përndryshe, kontestet zgjidhen nëpërmjet organeve kompe-
tente, kurse viteve të fundit nuk ka pasur raste të cilat janë mbajtur pranë Këshillit të nderit të
odës. Më së shpeshti tregtarët nuk janë të interesuar për këtë lloj kontestesh, ndërkaq nëse janë
shkelur të drejtat e tyre në fushën e konkurrencës iniciojnë procedurë pranë gjykatës kompetente
ku më së shpeshti kërkojnë kompensim monetar.

1. а) Listë e rasteve kur sjellja tregtare është mashtruese ose agresive në komunikimet elektronike

Në komunikimet elektronike, qëllimi i Ligjit për komunikime elektronike (LKE) ndër tjerash, është
edhe mbrojtja e të drejtave të shfrytëzuesve, përfshirë edhe shfrytëzuesit përfundimtar me in-
validitet dhe shfrytëzuesit përfundimtar me nevoja të veçanta sociale, sigurim të konkurrencës
efikase dhe të qëndrueshme në tregun e komunikimeve elektronike, sigurim të shërbimit uni-
versal, etj. Neni 108 i LKE e rregullon transparencën gjatë publikimit të informatave, që më afër-
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sisht rregullohet me Rregullore. Gjatë kontrollit, parashtresat më të shpeshta të konsumatorëve
janë për shkeljen e të drejtave të tyre sipas këtij neni të ligjit. Në lidhje me transparencën nuk
ka kallëzime nga konsumatorët. Në ueb faqen e AKE-së janë publikuar pakot e të gjithë opera-
torëve të telekomunikimeve dhe mund të shihen të gjitha ofertat përkatësisht pakot e shër-
bimeve të operatorëve dhe pastaj të bëhet krahasim në bazë të të cilit secili përdorues do të
mund të bën zgjedhje mirë të informuar për atë cila ofertë i përshtatet atij më së shumti. Oper-
atorët i parashtrojnë pakot e tyre të reja në Agjencinë dhe të gjitha ndryshimet që i kanë në
pakot dhe të njëjtat kontrollohen nga shërbimi ekspert ashtu që nëse në ofertë detektohen el-
emente të cilat janë në kundërshtim me dispozitat që e rregullojnë këtë fushë, operatori infor-
mohet se ka afat prej dy ditësh për të bërë ndryshimin, në të kundërtën veprohet në pajtim me
dispozitat ndëshkimore. Në rast se konsumatori blen shërbim gjatë këtyre 2 ditëve, edhe pse
kjo deri tani nuk ka ndodhur, ai ka të drejtë të iniciojë procedurë administrative pranë Gjykatës
administrative. Përndryshe, shumica e problemeve vërehen në mos publikimin, publikimin jo
komplet ose lëshime në publikimin e informatave, të cilat u jepen konsumatorëve për kushtet e
përgjithshme në lidhje me qasjen dhe shfrytëzimin e shërbimeve të komunikimeve publike të
cilat i sigurojnë operatorët (nuk publikohen në formë të qartë, të kuptueshme dhe lehtë të ar-
ritshme). Në lidhje me dispozitat tjera të Ligjit, institucioni bën kontroll të plotë mbi punën e
operatorëve të telekomunikimeve, kështu që marrëveshjet me shfrytëzuesit përfundimtar
shqyrtohen nga ana e shërbimeve profesionale në Agjenci, të cilat duhet paraprakisht t'i mira-
tojnë. Marrëveshjet shqyrtohen hollësisht dhe nuk bëhet dallim nëse ndonjë dispozitë është
shkruar me shkronja më të vogla ose më të mëdha, të gjitha dispozitat e marrëveshjes duhet të
jenë në pajtim me dispozitat të cilat e rregullojnë këtë fushë. 
2. б) Listë e rasteve kur sjellja tregtare është mashtruese ose agresive në sferën e ushqimit

Në lidhje me sjelljen agresive tregtare rrallë herë, por prapë se prapë, hasen raste ku tregtari është
përfshirë në reklamë për detyrim të drejtpërdrejtë të fëmijëve të blejnë produkte dhe shërbime
të reklamuara ose t’i bindin prindërit ose persona tjerë të moshës madhore t’i blejnë produktet
dhe shërbimet e reklamuara për ata (AUV).

3. в) Plotësim i listave të rasteve kur sjellja tregtare është mashtruese ose agresive
Të intervistuarit i pyetëm nëse ata vlerësojnë se listat e sjelljes mashtruese dhe agresive janë
shterur dhe kërkuam, që nëse konsiderojnë se raste të caktuara duhet të shtohen, të na i për-
mendin.

Pothuaj të gjithë të intervistuarit vlerësojnë se listat në përgjithësi janë të shterura ndërkaq ato
raste të cilat nuk janë numëruar në këto lista janë të rregulluara në mënyrë plotësuese me ligje
tjera, të cilat nuk janë rreptësisht të dedikuara për sjelljen e pandershme tregtare, por e rregullojnë
fushën në aspekt tjetër.

Organizatat e konsumatorëve konsiderojnë se listat mund të plotësohen, me disa raste të cilat do
të ishin në praktikë para transponimit të direktivës, mirëpo problemin më të madh e shohin në atë
se institucionet kompetente nuk e identifikojnë sjelljen pandershme të tregtarëve. Ata në të
shumtën e rasteve veprojnë sipas dispozitave tjera të cilat në aspekt tjetër e rregullojnë marrëd-
hënien, ndërkaq në raste të caktuara edhe nëpërmjet dispozitave të ligjeve të ngjashme.
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4. г) Shembuj të sjelljes së pandershme tregtare në sferën e ushqimit

Gjatë intervistave, kërkuam nga të intervistuarit të identifikojnë shembuj të sjelljes së pandershme
tregtare me të cilat ballafaqohen gjatë punës.

Në fushën e ushqimit hasen raste në të cilat janë detektuar mashtrime në lidhje me: peshën (e
bukës, mishit); në lidhje me bukën “pa gluten” prej hejde (hikërr); mashtrim në lidhje me vendin e
origjinës; në lidhje me afatin e përdorimit, korrigjim të datës së prodhimit; huti – vendosje të shen-
jës HACCP që është sistem i detyrueshëm sigurie, por tregtari e ndan produktin prej të tjerave
sikur ai të ketë karakteristika të veçanta për dallim prej produkteve tjera; pika, ekstrakte, kërpudha
të deklaruara si shtojca në ushqimin në të cilat përshkruhen veti shëruese; mashtrim në lidhje me
shenja të ndryshme të prodhuesit dhe tregtarit dhe ngjashëm. 

j) a. Si veprohet gjatë cenimit të të drejtave të fëmijëve?

Me Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuele mediale të ri që ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2015,
janë konstatuar më tepër kufizime në aspekt të emitimit të komunikimeve komerciale në programet
për fëmijë, ndër të cilat edhe plasmani i produkteve (nuk lejohet plasman i produkteve). Sponzorimi
është i lejuar, por sponsorët nuk guxojnë të shënohen gjatë programit, as në fillim ose në fund të
programit. Nuk lejohet reklamim në programet për fëmijë kohëzgjatja e të cilave është e barabartë
ose më e gjatë se 30 minuta, kurse në programet më të gjata se 30 minuta, reklama mund të emi-
tohen në periudhë prej çdo 30 minutash. Për shembull, nëse programi zgjat 65 minuta, mund të
emitohen dy blloqe me reklama, ndërkaq nëse zgjatë 35 minuta, vetëm një bllok me reklama. Ekzis-
tojnë rregulla të veçanta për komunikimet komerciale për ushqim dhe pije që përmbajnë yndyra,
acide të ngopura yndyrore, kripë dhe sheqerna kur emitohen në programe për fëmijë (AShAAVM). 

Sipas Ligjit, pasi të konstatohet shkelje e ndonjë prej këtyre dispozitave, Agjencia së pari shqipton
masë për paralajmërim, në të cilën radiodifuzerit i caktohet afat për të harmonizuar programin
me Ligjin. Nëse me mbikëqyrjen kontrolluese që zbatohet pas mbarimit të afatit për harmonizim,
përsëri konstatohet shkelja e njëjtë, masa është inicim i procedurës për kundërvajtje pranë gjykatës
kompetente.

Në praktikë shfaqen vështirësi në mbrojtjen e publikut nga të ashtuquajturat programe rajonale
të cilat njëkohësisht emitohen në më shumë vende të rajonit, me pjesëmarrës nga të gjitha ato
vende. Bëhet fjalë për shou programe të famshme, të cilat në të gjitha vendet kanë shikueshmëri
të lartë, me siguri për shkak të afërsisë kulturore dhe njohjes së gjuhëve. Në të kaluarën, Agjencia
ka konstatuar mospërfillje të pjesës së rregullave për emetim të komunikimeve komerciale në pro-
gram i cili burimisht emitohet në radiodifuzer të huaj, nën juridiksion të trupit rregullator të shtetit
fqinjë, kurse në të njëjtën kohë e kanë ndërmarrë më shumë media të rajonit dhe kuptohet radiod-
ifuzeri ynë me leje për emetim në nivel shtetëror, që ka pasur të drejtat për emetim të programit.
Fjala ka qenë për shou muzikor të talenteve (për këndim) që nuk ka qenë rreptësisht i dedikuar
për fëmijë, por prapë se prapë për shkak se kanë marrë pjesë të mitur, gjasat që pjesa më e madhe
e shikuesve janë gjithashtu të mitur, kanë qenë të mëdha. Në disa edicione të shou-programit, të
miturit gjithashtu kanë konsumuar dhe reklamuar produktet dhe shërbimet e sponsorëve të shou-
programit. Për këtë, por edhe për shkak të më shumë shou programeve reale rajonale, Agjencia
ka themeluar bashkëpunim bilateral dhe multilateral me trupat rregullatorë të këtyre vendeve.
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Qëllimi ka qenë të harmonizohet veprimi i trupave rregullatorë, gjatë emitimit të këtyre pro-
grameve, për t'u siguruar mbrojtje e shfrytëzuesve të shërbimeve, veçanërisht të të miturve dhe
respektim i rregullores. Ky aktivitet aspak nuk është i thjeshtë për zbatim, duke pasur parasysh
dallimet në rregulloren ligjore dhe nënligjore ndërmjet vendeve. Si për shembull, nga AShAAVM
kanë theksuar se ka ekzistuar dallim në rregullat për klasifikim (rejting sistemet) të programeve
që mund t’i dëmtojnë të miturit.

Viteve të fundit ka përparim të madh në komunikimin rajonal, kur në suaza të projekteve të Këshillit
të Evropës, përfaqësues të trupave rregullatorë takohen rregullisht e diskutojnë dhe këmbejnë
përvoja për tema të ndryshme, kurse një prej temave të rregullta janë çështjet për mbrojtjen e
publikut të mitur. 

Si rast i veçantë është përmendur se radiodifuzer vendas vetë ka hequr dorë nga emitimi i shou-
programit real të famshëm në disa vende të rajonit, për shkak të vërejtjeve serioze të AShAAVM
për shkeljen e më tepër dispozitave ligjore, veçanërisht në lidhje me rregullat për emitim të ko-
munikimeve komerciale.

k) a. Cilat janë dënimet e parapara për raste të caktuara të sjelljes së pandershme tregtare?

5. а) Sjellja e pandershme tregtare gjatë veprimit të IShT-së

Neni 136 paragrafi (1), alineja 41 nga LMK parasheh t’i shqiptohet gjobë, prej 4000 euro në
kundërvlerë në denarë, personit juridik përkatësisht tregtarit individ për kundërvajtje nëse:
ndërmerr aktivitete të sjelljes së pandershme, mashtruese dhe agresive tregtare. Në lidhje me
atë se sa kundërvajtje janë konstatuar vitin e kaluar, nuk mund të jepen të dhëna të sakta për
shkak se kundërvajtjet shpesh shqiptohen në bazë të neneve tjera të ligjit.

Është sqaruar se dispozitat e LMK që kanë të bëjnë me sjelljen e pandershme tregtare janë të
qarta, por nuk aplikohen për arsye se përputhen me dispozita tjera të cilat janë në lidhje me çmimin,
reklamimin, lirimet si dhe dispozitat për të drejtat e pronësisë industriale. Në rastet e këtilla ve-
prohet sipas neneve tjera të këtij Ligji dhe sipas ligjeve tjera që rregullojnë një fushë të caktuar.
Gjatë ndëshkimit veprohet sipas nenit që është më i butë për kundërvajtësin në pajtim me ligj.

6. б) Sjellje e pandershme tregtare në komunikimet elektronike

Në pajtim me nenin 182 të LKE janë paraparë kundërvajtje, përkatësisht është paraparë gjobë në
shumë prej 20.000 euro në kundërvlerë të denarëve, që do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik përkatësisht tregtarit individ, nëse nuk publikon informata transparente, adekuate dhe të
azhurnuara, në pajtim me nenin 108 paragrafët (1), (3) dhe (4) të Ligjit për komunikime elektronike,
kurse për personin juridik, përkatësisht tregtarin- individ, ndërkaq personit përgjegjës te personi
juridik përkatësisht personit përgjegjës te tregtari-individ, do t'i shqiptohet gjobë për kundërvajtjet
në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur në bazë të paragrafit (1) i këtij neni. Nga AKE kanë in-
formuar se deri tani nuk janë shqiptuar gjoba në bazë të këtij neni, e gjithashtu nuk ka pasur as
kërkesë të parashtruar për ndërmjetësim në ndonjë kontest në bazë të nenit në fjalë. Këto kon-
teste, në pajtim me ligjin, AKE i zgjidh në procedurë të përgjithshme administrative, në të cilën
është paraparë përfshirje e dy palëve (operatori dhe shfrytëzuesi përfundimtar) me ndërmjetësim
nga ana e AKE, gjithsesi nëse për marrëveshje të tillë pajtohen të dy palët.
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7. в) Dënime për sjellje të pandershme tregtare në shërbimet mediale

Neni 53 i Ligjit për shërbime audio dhe audio vizuale mediale ka të bëjë me komunikimin komercial
audiovizual dhe është në korrelacion me sjelljen e pandershme tregtare që rregullohet me LMK.
AShAAVM inicion procedurë për kundërvajtje, kurse gjobën e përcakton gjykata kompetente.
Megjithatë, para nisjes së procedurës për kundërvajtje pranë gjyqit kompetent, Agjencia ka për
obligim të nis procedurë kompensimi. Më së shpeshti këto procedura përfundojnë me sukses,
përkatësisht radiodifuzeri, paguan gjysmën e gjobës së paraparë në Ligj në llogari të Buxhetit të
RM-së dhe procedura nuk zbatohet në gjyq. Sipas informatave të fundit deri tani nuk është nisur
procedurë për kundërvajtje për shkeljen e nenit 53 nga AShAAVM, por ka qenë e shqiptuar masa
paralajmërim.

Sa u përket kundërvajtjeve, nga AShAAVM thonë se ka numër të vogël të kundërvajtjeve të këtilla,
mirëpo ato nuk kanë pasur të bëjnë me fëmijë, por me publikun e përgjithshëm, ndërkaq kanë qenë
në lidhje me reklamim të mbuluar.

8. г) Raste të dhënies së informatave mashtruese në praktikë

OKM-ja është përpjekur që nëpërmjet intervistave të hetojë cili prej rasteve në vijim, të dhënies
së informatave mashtruese për konsumatorin, haset më së shpeshti në praktikë.

Pjesa më e madhe e të intervistuarve janë pajtuar se ekziston numër i madh i rasteve në të cilat
problemi është në çmimin e produktit, përkatësisht mënyra si publikohet çmimi i produktit; karak-
teristikat kryesore të produktit dhe shërbimit (dispozicioni, dobia, vendi dhe data e prodhimit,
mënyra e veprimit me ankesat dhe ngjashëm); të drejtat e konsumatorëve, duke përfshirë të
drejtën për zëvendësim ose kthim të parave; garanci për produktet, shpërblime dhe ngjashëm, si
dhe të drejtën e konsumatorit për zëvendësim të produktit ose kthim të mjeteve të paguara (AUV,
IShT, KMK).

Sa i përket ushqimit, gjatë kryerjes së kontrollit inspektuese janë detektuar rastet në vijim:
mashtrim për origjinën e mishit të ngrirë, të freskët dhe mish që përdoret për prodhim të pro-
duketeve me përpunim të mishit; mashtrim për origjinën e peshkut të freskët; mashtrim në lidhje
me korrigjimin përkatësisht falsifikim të datës së prodhimit dhe afatit të përdorimit të produkteve
të qumështit, produkteve prej mishit, drithërave, kulaçeve; mashtrim në lidhje me mungesën e in-
formatës për vlerën ushqimore.

9. д) Marrëveshje në distancë dhe marrëveshje jashtë hapësirave afariste të tregtarit

Për shkak të prezencës së zmadhuar të internet dyqaneve dhe ankesave të shpeshta për
mashtrime me blerje nëpërmjet internetit dhe jashtë hapësirave të tregtarit, përgjigja e IShT-së
në fushën e kompetencës së vet është se probleme të tilla janë vazhdimisht të pranishme kurse
ka vështirësi të mëdha në zgjidhjen e tyre. Kuptohet se me proceset e reja mashtruese nga ana e
tregtarëve gjatë kësaj mënyre të shitjes, nevojitet trajnim i vazhdueshëm i inspektorëve për këtë
formë të re të tregtisë, si dhe rregullim shtesë i e-dyqaneve dhe informim më të madh të kon-
sumatorëve në çka duhet të kushtojnë vëmendje gjatë blerjes nga e-dyqanet. Në këto raste IShT-
ja bashkëpunon me seksionin për sajber krim (krimi kibernetik) pranë MPB.

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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Organizatat e konsumatorëve nënvizojnë se sipas statistikës tyre numri i ankesave për prodhime
dhe shërbime të blera nëpërmjet internetit janë rritur për dallim prej viteve të kaluara. Në treg
gjithnjë e më shumë paraqiten internet dyqane, por fatkeqësisht në pjesën më të madhe bëhet
fjalë për internet dyqane të cilat nuk i plotësojnë kushtet themelore për punën si internet dyqan
në pajtim me ligjin. Gjithashtu OK-të hasin edhe në numër të zmadhuar të kallëzimeve nga kon-
sumatorët të cilët kanë qenë të ftuar në prezantim të prodhimeve jashtë hapësirave afariste të
tregtarit kur në pothuaj të gjitha marrëveshjet, afati për ndërprerjen e marrëveshjes është 3 ditë,
në kundërshtim me të drejtat ligjore të konsumatorëve dhe afatit të paraparë prej 14 ditëve. For-
mulari për ndërprerjen e këtyre marrëveshjeve gjithashtu nuk u është prezantuar konsumatorëve
para nënshkrimit të marrëveshjes ose si pjesë përbërëse e marrëveshjes, kurse informata të cilat
janë thelbësore për të marrë vendim për blerje, nuk u janë dhënë para dhe gjatë nënshkrimit të
marrëveshjes.

1. a. A ekziston dhe si vlerësohet mbikëqyrja e integruar e organeve inspektuese?

Organet inspektuese në pjesën më të madhe vlerësojnë se ekziston nevojë për fuqizim më të madh
të bashkëpunimit të ndërsjellë dhe edukimit. Nëse një inspektorat në punën e vet has në prob-
lematikë e cila është në kompetencë të inspektoratit ose organi tjetër, lëndën duhet ta kalojë në
kompetencën e tyre, por ende ekzistojnë raste ku ka shumë inspekcione të cilat njëkohësisht
mbikëqyrin (konflikt pozitiv i kompetencave) me çka krijohet presion i panevojshëm mbi biznes
operatorin. Përndryshe, nëpërmjet trupit për mbikëqyrje të tregut në bazë të programit vjetor or-
ganizohen aktivitete të përbashkëta të inspektorateve si për shembull IShT me AUV, ose Inspek-
toratin bujqësor dhe IShSSh, varësisht nga rasti konkret dhe nevoja për të kryer mbikëqyrje të
numrit sa më të madh të inspektorateve. 

Përfaqësuesit e KMK u përgjigjën se bashkëpunojnë me pothuaj të gjitha inspektoratet kur shfaqet
nevoja për këmbim të informatave dhe planifikim të aktiviteteve. Sipas aktiviteteve më së shpeshti
bashkëpunojnë me: Komisionin Rregullator për Energjetikë (KRrE), AKE dhe AShAAVM.

m) Sa do të kishte qenë efikase zgjidhja alternative e kontesteve me konsumatorët?

Zgjidhja alternative e kontesteve të konsumatorëve kryeson në përdorim, në të gjitha vendet e
zhvilluara për shkak të mundësisë për të shmangur procedurat e shtrenjta gjyqësore, si dhe
përkundër kësaj, zgjidhje e shpejtë edhe efikase e kontesteve të konsumatorëve. Në plan është
miratim i Ligjit për mbrojtjes së konsumatorëve, i ri, ku do të duhej të transponohet Direktiva për
zgjidhje alternative të kontesteve të konsumatorëve.

Shumica e të intervistuarve konsiderojnë se kjo do të ishte zgjidhje e mirë ligjore dhe se ka nevojë
për popullarizim të mëtutjeshëm të zgjidhjes alternative të kontesteve të konsumatorëve. Sipas
tyre, me rëndësi të jashtëzakonshme për konsumatorët është inkorporomi i zgjidhjes së kon-
testeve me marrëveshje, duke shfrytëzuar mënyra alternative, si për shembull ndërmjetësimi. Me
instalimin e këtij lloji të zgjidhjes së kontesteve, që është praktikë në shumicën e shteteve evropi-
ane do të rritet mbrojtja e konsumatorëve dhe ata do të mund në mënyrë më të shpejtë dhe më
të lehtë t'i realizojnë të drejtat e tyre, me ç'rast organet inspektuese do të çlirohen nga lëndët e
veçanta dhe do mund të përkushtohen në pjesën tjetër të mbikëqyrjes së tregut që është më e
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rëndësishme sa u përket të gjithë konsumatorëve. Ekziston propozim që në procedurën për mar-
rëveshje inspektorati të lirohet ose tërhiqet (IShT), përkatësisht marrëveshja të bëhet vetëm ndër-
mjet konsumatorit dhe tregtarit, ndërkaq nëse problemi nuk zgjidhet në këtë procedurë të
ekzistojë mundësi konsumatori të adresohet në institucionin ose në gjyqin kompetent.

n) A aplikohen kodekset për sjellje nga ana e tregtarëve?

LMK e përkufizon kodeksin e sjelljes si marrëveshje ose përmbledhje e dispozitave të cilat nuk janë
të imponuara me ligj, rregullore ose dispozitë administrative, ndërkaq të njëjtat e përkufizojnë
sjelljen e tregtarëve të cilët pranojnë të respektojnë kodeksin në lidhje me një ose më shumë sjellje
konkrete tregtare ose sektorë afaristë.

Në pajtim me nenin 31-e të LMK që ka të bëjë me Kodeksin e sjelljes, “Ministria e ekonomisë është
e obliguar t’i stimulojë tregtarët posedues të Kodeksit të sjelljes të kontrollojnë punën e pandershme të
atyre tregtarëve të cilët kanë pranuar Kodeksin”, me atë që kontrolli i aplikimit të Kodeksit të sjelljes
mund të jetë vetëm rregullim plotësues, kurse jo zëvendësim i procedurës për ndalim të punës së
pandershme tregtare të caktuar me këtë Ligj.  Ministria e ekonomisë, pas vitit 2011 pasi është
transponuar Direktiva për praktikë të pandershme tregtare, ka mbajtur takime me të gjitha odat,
ku është diskutuar për miratimin e Kodeksit në nivel të odës, të cilin do ta nënshkruajnë dhe zba-
tojnë anëtarët. Në takime është dakorduar përmbajtja e kodeksit, ajo është përpunuar, ndërsa disa
prej palëve e kanë nënshkruar Kodeksin. Në lidhje me monitorimin për zbatim, kompanitë sipas
rregullit vetë e bëjnë monitorim në pajtim me ligjin dhe marrëveshjet e nënshkruara, ndërkaq ME-
ja vetëm e inicion nënshkrimin e Kodeksit. Monitorimin në të ardhmen mund ta bëjnë organizatat
e konsumatorëve (me ndryshime përkatëse në LMK). Përndryshe, deri tani nuk janë shqiptuar sank-
sione në lidhje me mosrespektim të Kodeksit nga ana e nënshkruesve të caktuar, përkatësisht nuk
janë shqiptuar sanksionet e parapara për mospërfilljen e Kodeksit të sjelljes, për arsye se sipas or-
ganeve inspektuese nuk ka pasur kallëzime të atilla në këtë fushë.

Ndryshe, përfaqësuesit e biznes komunitetit janë njoftuar me dispozitat e LMK, të cilat kanë të
bëjnë me Kodeksin e shoqatave dhe aplikimin e tij. Më shumë shoqata në OEM kanë nënshkruar
Kodekse për sjellje etike në punën e subjekteve afariste. Konkretisht, Shoqata e tregtisë pranë
OEM në vitin 2013 ka miratuar Kodeks për sjellje etike në punën e subjekteve afariste nga sfera e
tregtisë. Kodeksi ka qenë i miratuar me iniciativë të Ministrisë së ekonomisë dhe është nënshkruar
në praninë e tyre. Për më tepër, janë nënshkruar edhe Kodeksi për turizëm, Kodeksi për sistem
bankar si dhe Kodekse të shoqatave tjera. Përndryshe, anëtarët kanë të drejtë të zgjedhin nëse
dëshirojnë të përdorin Kodeksin e tyre të brendshëm ose ta përdorin atë të Odës. Të gjitha anëtarët
e kanë nënshkruar Kodeksin e Odës dhe i njëjti është në zbatim. Kodeksi është miratuar më
17.10.2013 dhe në rast se përdorin kodeksin e tyre, u është dhënë e drejta të bëjnë zgjedhje nëse
do të përdorin tekstin e tyre ose të përdorin tekstin nga Kodeksi i odës.  Në aspekt të informimit
të konsumatorëve për ekzistimin e Kodeksit dhe përmbajtjen e tij, e njëjta bëhet nëpërmjet ueb-
faqes së Odës dhe Ministrisë. Është konstatuar se janë nënshkruar numër i vogël i kodekseve në
grupacione të caktuara të biznes komunitetit, kurse me angazhim më të madh edhe qasje të in-
tegruar nga ana e autoriteteve publike, të odave ekonomike dhe organizatave të konsumatorëve,
mund të avancohet vetëdija e biznes sektorit për qasje më të mirë ndaj konsumatorëve me çka
do të mënjanohet sjellja e pandershme tregtare dhe të reduktohet konkurrenca jolojale. 

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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Duke pasur parasysh se sjellja e pandershme tregtare mund të haset gjatë shitjes së një numri të
madh të prodhimeve dhe shërbimeve, përfaqësuesit e biznes komunitetit janë pajtuar se ekziston
nevoja për edukim më të madh të sektorit afarist në këtë fushë, organizim të takimeve që duhet
të jenë publike dhe me prezencë të mediave, që të këmbehen përvoja dhe mendime për të gjitha
temat relevante ndër të cilat bën pjesë edhe sjellja e pandershme tregtare.

Konkluzione dhe rekomandime 

Në bazë të analizës së kornizës ligjore në RM, legjislacionit të BE-së dhe praktikës, si dhe të intervistave
të realizuara, janë përcaktuar këto konkluzione:

l Mbrojtja e konsumatorëve nuk ndërlidhet mjaftueshëm me politikat për stimulim të konkur-
rencës, që vërehet edhe nëpërmjet anashkalimit të saj në Strategjinë për konkurrencë 2016-
2020; 

l Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve (LMK) e rregullon sjelljen e pandershme tregtare, por
në praktikë rrallë aplikohen dispozitat që kanë të bëjnë me këtë fushë për shkaqe të
ndryshme (disa dispozita janë të rregulluara në pjesë tjera të ligjit si për shembull, paraqitja
e çmimeve, reklamimi dhe dhënia e informatave për konsumatorët me çka shkaktojnë rreg-
ullim të dyfishtë të materies);

l Nuk është konstatuar bashkëpunim i konsiderueshëm me organet kompetente në zbatimin
e dispozitave të LMK për sjellje të pandershme tregtare në korrelacion me ligjet e veçanta
të cilat në mënyrë më restriktive i rregullojnë sferat e veçanta;

l LMK ofron rregullim të pjesshëm të kodekseve afariste, pa u nënshkruar parimet themelore
të cilat tregtarët duhet t’i kenë parasysh kur miratojnë kodeks;

l Nuk realizohet përcjellje mbi aplikimin e kodekseve të miratuara (nuk është caktuar me ligj
kush e bën monitorimin e respektimit të kodeksit nga anëtarët);

l Shpallja mashtruese dhe komparative me çka cenohen të drejtat e konkurrentëve (biznes-
biznes) nuk është rregulluar me ligj të veçantë, përkatësisht Direktiva 2006/114/KE nuk
është e transponuar në ligj të veçantë, ndërsa Ligji për parandalim të konkurrencës jolojale
vetëm pjesërisht e rregullon këtë sferë dhe nuk korrespondon me rrjedhat e reja tregtare;

l Nuk ka qasje të integruar nga ana e autoriteteve publike, odave ekonomike dhe organizatave
të konsumatorëve për reduktimin e sjelljes së pandershme tregtare me çka do të ishte min-
imizuar edhe konkurrenca jolojale. 

l Udhëzimet të cilat i publikon BE për aplikim të Direktivës 2005/29/KE nuk u janë të njohura
institucioneve kompetente dhe nuk përcillen shembuj praktikë që janë ndërmarrë nga ju-
risprudenca e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian dhe nga gjykatat nacionale të
vendeve anëtare.

l Nuk zbatohen aksione të përbashkëta të organeve inspektuese për eliminim të praktikave
të pandershme tregtare në mënyrat bashkëkohore të blerjes (produktet digjitale, ueb faqet
dhe on-lajn shërbimet për servisim për shembull) aksione të ngjashme në BE nga ana e tru-
pave për mbikëqyrje të tregut; 
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l Nuk ekziston gatishmëri dhe ekipim i mjaftueshëm për mbikëqyrje të integruar më të mirë
nga ana e organeve inspektuese;

l KMK nuk ka ingjerenca ligjore në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve nga sjellja e pander-
shme tregtare e tregtarëve as kapacitete kadrovike për të zbatuar këtë segment të LMK,
kurse ekziston interes për punë në këtë fushë nëse krijohen parakushte ligjore dhe ka-
pacitete adekuate dhe kadrovike;

l Ekzistojnë dallime të konsiderueshme në shfrytëzimin e IT veglave bashkëkohore dhe pro-
cedurave për procedimin e parashtresave të konsumatorëve, mbajtje të statistikës për lëndë
të pranuara, përpunimi i tyre dhe informimi i konsumatorëve nga ana e organeve inspektuese
dhe organeve tjera kompetente;

l Vërehet nevojë për edukim dhe trajnim për mbrojtje të konsumatorëve te organet shtetërore
në zbatimin e rregullores ligjore;

l Në aspekt të zgjidhjes alternative të kontesteve me konsumatorët vërehet qëndrim pozitiv
nga ana e organeve inspektuese dhe organeve tjera kompetente, me çka vlerësohet se ato
do të ishin çliruar nga intervenimet jo-relevante;

l Biznes sektori ka nevojë për bashkëpunim më të madh me organizatat e konsumatorëve,
trajnime dhe punëtori si dhe promovim mediatik të praktikave pozitive;

l Ekziston mendimi, te një pjesë e publikut të ekspertëve, për formim të institucionit të
veçantë për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve në sektorin publik.

Për të avancuar mjedisin për punë të biznes komunitetit dhe për të tejkaluara mangësitë në 
realizimin e të drejtave dhe interesave të konsumatorëve i propozojmë këto rekomandime:

l Në dokumentet strategjike të krijohet sinergji ndërmjet mbrojtjes së konsumatorëve dhe
konkurrencës;

l Krijuesit e politikave dhe institucionet që e mbrojnë konkurrencën dhe mbrojtjen e konsuma-
torëve të rishqyrtojnë mundësinë për integrim të dy politikave kur bëhet fjalë për praktika
të pandershme tregtare, konkurrencën jolojale, shpalljen mashtruese dhe komparative dhe
ngjashëm, sipas shembullit të praktikave pozitive në pajtim me shembujt e përmendur në
studim.

l Të identifikohen fushat e  rregulluara me ligje të veçanta ku nuk është siguruar nivel më i
lartë i mbrojtjes së konsumatorëve nga praktikat e pandershme tregtare dhe të kërkohet
aplikim i dispozitave të LMK;

l Në mënyrë plotësuese të rregullohen dispozitat e LMK të cilat kanë të bëjnë me kodekset
afariste dhe të stimulohen aktivitete të projektit për pranim të kodeksit/-eve për sjellje të
drejtë ndaj konsumatorëve; 

l Të përfshihen punëtori tematike ndërmjet trupave për mbikëqyrje të tregut dhe organeve
gjyqësore;

l Të fuqizohen veprimet dhe aksionet e përbashkëta të trupave për mbikëqyrje të tregut sipas
shembullit të të njëjtave nga ana e vendeve anëtare të BE-së;

l Të pranohen udhëzimet dhe praktika e BE-së në ballafaqimin me praktikat e pandershme
tregtare dhe konkurrencën e padrejtë; 
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l Të rritet numri i organeve inspektuese që kanë autorizime në fushën e praktikave të pan-
dershme tregtare në Ligjin e ri për mbrojtjen e konsumatorëve i paraparë të miratohet në
vitin 2017;

l Të transponohet Direktiva 2006/114/KE në ligj të veçantë dhe të miratohen akte nënligjore
për zbatimin e të njëjtës;

l Sektorët të cilët nuk ishin të inkuadruar (transporti, shitja digjitale, mbrojtje e mjedisit jetë-
sor, shërbime financiare, patundshmëritë dhe ngjashëm) të inkuadrohen në mbikëqyrjen dhe
të detektohen praktikat e pandershme tregtare;

l Të diskutohet dhe debatohet për ri-definimin dhe eliminimin e konkurrencës jolojale ndër-
mjet sektorit të biznesit;

l Të identifikohet mundësia për përkufizim të rolit të KMK në fushën e sjelljes së pandershme
tregtare ndaj konsumatorëve dhe të avancohen potencialet kadrovike të institucionit, nëpër-
mjet parashikimit të mundësisë për instalim të sektorit të ri për parandalim të praktikave
të pandershme tregtare, të cilat ndikojnë mbi konsumatorët dhe konkurrencën në treg; 

l Nëpërmjet inkuadrimit të organeve inspektuese të përmendura në LMK-ve për mbikëqyrjen,
të zmadhohet numri i tyre me organet sikur: Agjencia për ilaçe, Agjencia për komunikime
elektronike (nëpërmjet personave të autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes profesionale), In-
spektorati Shtetëror për inspektim teknik, Inspektoratet Komunale në suazat e komunave
(për shkak të pjesës në LMK që ka të bëjë me shërbimet publike), Inspektorati për mjedis
jetësor dhe eventualisht organe tjera kompetente ose me përfshirje edhe të KMK në
mbikëqyrje nëpërmjet ndryshimeve ligjore adekuate;

l Nevojitet të unifikohen edhe procedurat për zgjidhjen e lëndëve nga ana e organeve inspek-
tuese nëpërmjet zgjidhjeve përkatëse softuerike për përpunimin e të dhënave të cilat do të
kishin ndihmuar në analizë;

l Nevojitet avancim i kapaciteteve të organeve kompetente për ballafaqim me praktikën e
pandershme tregtare gjatë kontrollit të shitjes nëpërmjet internet dyqaneve;

l Mbajtje të regjistrit të praktikave më të shpeshta të pandershme gjatë on-lajn blerjes;
l Bashkëpunimi me AShAAVM dhe operatorët programor si dhe me të gjitha organet tjera

kompetente për eliminimin e emitimit të reklamave të palejuara të cilat përmbajnë informata
mashtruese të fokusuar drejt popullatës së cenueshme - fëmijët;

l Fuqizim të bashkëpunimit të ndërsjellë dhe edukim të organeve inspektuese; 
l Rregullim shtesë dhe popullarizim të zgjidhjes alternative të kontesteve të konsumatorëve.
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Ligje

l Ligj për shërbime audio dhe audiovizuele mediale

l Ligj për siguri të ushqimit

l Ligj për komunikime elektronike

l Ligj për mbrojtje të konkurrencës

l Ligj për mbrojtjen e konsumatorëve

l Ligj për parandalimin e konkurrencës jolojale

l Ligj për parandalim të kufizimit të konkurrencës – i deroguar

Stimulimi i konkurrencës së drejtë/lojale të tregut
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